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DEL I – Formannskapets innstilling

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
25.11.2015
128/15

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

15/1188
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN FOR
PERIODEN 2016 - 2019

Behandling:
Ordføreren orienterte innledningsvis. Rådmannen supplerte med informasjon om
investeringsbudsjettet.
Formannskapets signaler fra debatten følges opp av ordfører og rådmann fram mot
behandlingen i kommunestyret 10. desember 2015.
Votering:
Punkt 1 i ordførerens forslag fikk 5 stemmer, - 3 stemte mot
Punkt 2 i ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt
Punkt 3 i ordførerens forslag fikk 5 stemmer, - 3 stemte mot
Punkt 4 i ordførerens forslag fikk 5 stemmer, - 3 stemte mot
Punkt 5 i ordførerens forslag fikk 5 stemmer, - 3 stemte mot
Punkt 6 i ordførerens forslag fikk 5 stemmer, - 3 stemte mot
Punkt 7 i ordførerens forslag fikk 5 stemmer, - 3 stemte mot

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2016 med de rammer som framgår av
ordførerens budsjettinnstilling og detaljering i styringsdokumentet.
2. Kommunestyret fastsetter eiendomsskatteøret for verker og bruk for 2016 til 7
promille.
3. Kommunestyret fastsetter eiendomsskatteøret for øvrige eiendommer til 4,1
promille
4. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2016 slik det framgår
av ordførerens innstilling og detaljering i styringsdokumentet
5. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2016 – 2019 slik
den framkommer i ordførerens innstilling og styringsdokumentet. Planen skal
være retningsgivende for kommunens videre planlegging.
6. Kommunestyret vedtar økonomiplanens investeringsdel for perioden 2016 –
2019 slik den framkommer i ordførerens innstilling. Planen skal
være retningsgivende for kommunens videre planlegging.
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7. I samsvar med forutsetningene i budsjett og økonomiplan, vedtar
kommunestyret følgende forpliktende plan for inndekning av kommunens
akkumulerte underskudd: 22,294 millioner kroner i 2016 og 3,239 millioner kroner
i 2017.
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DEL II – Ordførerens innstilling
Driftsbudsjettet for 2016
I årets budsjettprosess etterspurte rådmannen klare føringer for arbeidet og fikk
tilbake et tydelig oppdrag fra kommunestyret. Dette innebar å fremme salderingstiltak
i størrelsesorden 20 millioner kroner. Dette har rådmannen «levert» og ordførerens
oppfatning er at tiltakene som fremmes fra administrasjonen synes å være
gjennomførbare og i all hovedsak av en slik karakter at de også kan få politisk
tilslutning.
Kommunens driftsøkonomi er veldig stram og dette bærer «kuttforslagene» tydelig
preg av. Tjenestenivået blir til en viss grad rammet av tiltakene, men ordføreren er
tilfreds med at tiltakene i liten grad rammer bemanningsfaktorer på eksempelvis
grunnskole og omsorgstjenester.
Ut fra en helhetsvurdering har ordføreren kommet fram til at han ønsker å støtte
rådmannens budsjettinnspill med følgende endringer / presiseringer:
 Fram til endelig behandling av budsjettet i kommunestyret, vil ordføreren jobbe
sammen med administrasjonen for å se nærmere på forslaget om å ikke
gjennomføre skolesvømming ved Totenbadet i 2016. I dette ligger å analysere
nærmere de helhetlige konsekvensene og se på alternative løsninger for
delvis skolesvømmingstilbud. Ordføreren støtter forslaget om på stenge
svømmehallen på Reinsvoll i 2016.
 Ordføreren forutsetter at rådmannen realiserer siste andel av reduksjonene på
900.000 kroner ved å fordele disse på tjenesteområdenes rammer og at dette
er konkretisert innen behandlingen i kommunestyret.

Nødvendige forutsetninger for å komme ut av en «låst situasjon»
Kommunestyret støttet også rådmannens anbefaling i starten av budsjettprosessen
som innebærer at det må gjøres noen klare prioriteringer og tiltak i 2016 for å komme
ut av en låst situasjon, herunder:
 En vesentlig andel av det akkumulerte underskuddet på ca. 25,5 millioner
kroner må dekkes inn i 2016. I løpet av budsjettprosessen har det blitt jobbet
ut fra at måltall på ca. 20 millioner kroner i underskuddsinndekning.
 Slik inndekning må «være innenfor rekkevidde» før kommunestyret
budsjetterer med og vedtar igangsetting av de store investeringsprosjektene;
ny ungdomsskole og ny idrettshall.
 Konsekvensen er at ordføreren velger å ikke legge inn vesentlige
investeringsbeløp for disse store tiltakene i 2016-budsjettet.
 Dersom utviklingen på driftsbudsjettet etter første halvår 2016 viser at en
vesentlig andel av underskuddet blir dekket inn i 2016, forutsetter imidlertid
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ordføreren at kommunestyret får seg framlagt saker om oppstart av nevnte
prosjekter.

Behov for å øke eiendomsskatteinntektene i 2016 og senere i
økonomiplanperioden
Vestre Toten kommune har i mange år hatt høye ambisjoner for tjenestetilbudet
samtidig som at inntektsrammen har vært veldig lav. Dette er bakgrunnene for at
kommunestyret innførte eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer fra og med
2014. Dette var avgjørende for vedtak om å bygge nye skoleanlegg. Ny barneskole
på Raufoss vil for øvrig bli tatt i bruk i august 2016. Eiendomsskatteinntektene har på
mange måter reddet balansen i kommunens økonomi i 2014 og 2015 hvor
kommunen har opplevd skattesvikt (2014) og en formidabel vekst i utgiftene til
barnevern og andre ressurskrevende tjenester. Uten disse inntektene ville Vestre
Toten kommune hatt et betydelig større underskudd og det ville tatt mange år å rette
opp igjen økonomien og dermed ha mulighet til å realisere de store
investeringsprosjektene.
Etter ordførerens oppfatning – og med henvisning til økonomiplanens driftsdel – er
det nødvendig å øke eiendomsskatten noe for å bygge opp igjen en økonomisk
handlefrihet og øke evnen til å finansiere store og viktige investeringsprosjekter
framover. På denne bakgrunn fremmer ordføreren følgende forslag til
inntektsøkninger / presiseringer for økonomiplanperioden:




2016:
2017:
2018 og 2019:

4,1 millioner kr (til 4,1 promille)
1,0 millioner kr (kun justering i ligningsverdier mv)
Balansen i økonomiplanen indikerer behov for økte
Inntekter. Ordføreren utfordrer på denne bakgrunn
kommunestyret til å drøfte eiendomsskattenivået – og da
spesielt fra 2019 – da effektene av de store
investeringsprosjektene (kapitalkostnader) gir full uttelling.

Investeringsplanen for 2016-2019
Investeringsplanen er ambisiøs og krever prioriteringer hvert år i planperioden.
I 2016 vil kommunen realisere to vedtatte og igangsatte store investeringsprosjekter;
ny barneskole på Raufoss og 25 omsorgsboliger på Raufosstun.
Ordføreren er tydelig på at de neste store prosjektene som skal gjennomføres – og
fortrinnsvis med oppstart i slutten av 2016 – er ny ungdomsskole og idrettshall.
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I de kommende årene ligger det også inne andre store prosjekter som må prioriteres
inn etter tur; ny brannstasjon, dagsenter og utbygging av Veltmanåa barnehage. I
tillegg skal det gjennomføres viktige infrastrukturinvesteringer i veger, vann og avløp.

Ordførerens oppsummering
Budsjettprosessene blir mer og mer krevende. I en slik situasjon er det svært viktig at
det arbeides målrettet og sikres realisme i forslag og tiltak. Ordførerens oppfatning er
at dette er godt ivaretatt i årets budsjettprosess ved at kommunestyret har vært
tydelig i å sette noen rammer for arbeidet og at det har vært lagt til grunn et helhetlig
og langsiktig perspektiv.
Det blir avgjørende at økonomistyringen gjennom 2016 er god, at det styres stramt
og at det blir foretatt korrigerende tiltak dersom det avdekkes avvik i forhold til tildelte
budsjettrammer.

Raufoss, 18. november 2015
Leif Waarum
ordfører
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DEL III – Rådmannenes redegjørelse
1. Innledning
Rådmannen presenterer kommunens styringsdokument. Det er det viktigste
styringsverktøy både for administrasjonens løpende planlegging og drift og som
beslutningsunderlag for politikernes prioriteringer. Det er et tydelig resultatfokus med
utgangspunkt i innbyggernes behov som rapporteringen skal bestå av. Dette er
detaljert beskrevet i kapittel 2.
Rådmannen legger sammen med dette fram sin skisse til saldering av driftsbudsjettet
for 2016. Innspillet legges fram til behandling i formannskapets møte 9. november
2015 til gjennomgang og drøfting.
Ordføreren vil med utgangspunkt i rådmannens skisse legge fram sin
budsjettinnstilling til formannskapets møte 23. november 2015. Denne vil også
inneholde forslag til økonomiplan for perioden 2016-2019 – både drift- og
investeringsdel.
Rådmannen og ledergruppa har jobbet med budsjettutfordringene siden i sommer og
det er et grundig arbeid som ligger bak innspillene, herunder prosesser sammen med
driftsenhetsledere, ansatte og tillitsvalgte.
En budsjettskisse kan virke «enkel» og udramatisk å gjennomføre. Rådmannen vil
påpeke at det ligger inne mange forslag som berører tjenestetilbud og ansatte. På
mange av tjenesteområdene er «smertegrensa» nådd i forhold til å kunne
gjennomføre innstrammingstiltak uten at det medfører nedbygging av
tjenestetilbudet. Budsjettskissen i kapittel 6 viser tiltak i størrelsesorden 20 millioner
kroner i samsvar med formannskapet og kommunestyrets «oppdrag».
Rådmannen vil også innledningsvis påpeke at både Agenda-rapporter og annen
analyse dokumenterer at kommunen driver kostnadseffektivt og at kommunens
driftsutgifter er lave. Samtidig har kommunen en relativt høy netto finansutgift i sine
budsjetter. Dette skyldes relativt lånegjeld, lite reserver og svak likviditet.
Rådmannens godt dokumenterte påstand at er at det er ikke kommunens utgiftsside
som er utfordringen, men at kommunens inntekter over mange år har ligget på et for
lavt nivå i forhold til ambkisjonsnivået. Rådmannen ber de folkevalgte ta disse
realitetene på alvor når budsjettet skal drøftes og vedtas.
Rådmannens klare oppfatning er at en vesentlig andel av kommunens akkumulerte
underskudd på vel 25 millioner kroner må dekkes inn i 2016. Dette er helt avgjørende
for å gjenvinne handlefrihet og kunne komme videre med høyt prioriterte og viktige
investeringstiltak, herunder ny ungdomsskole på Raufoss og idrettshall på Reinsvoll.
For å kunne sette i gang slike investeringsprosjekter, må underskudd raskt dekkes
inn og driftsresultatet må legges på et så høyt nivå at det på kort sikt muliggjør
avsetninger til driftsfond og etter hvert anvendes til økte renter og avdrag.
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Rådmannens mener at det er nødvendig å øke eiendomsskatteinntektene noe de
nærmeste årene for å kunne sikre et slikt resultatnivå og skape grunnlag for
gjennomføring av nye og store investeringstiltak.
Lokale rammebetingelser
I denne delen blir det gitt en kort gjennomgang av lokale rammebetingelser for Vestre
Toten kommune:
Inntekter – eiendomsskatt og brukerbetalinger
Vestre Toten kommune er en lavinntektskommune på grunn av flere demografiske
forhold og et relativt lavt skattenivå. Kommunen har i snart 15 år hatt eiendomsskatt
på verker og bruk med ca. 10 millioner kr i året, mens eiendomsskatt på boliger ble
innført og gjeldende fra 2014 med ca. 23 (netto vel 20) millioner kr i inntekter. Det er
beregnet ca. 26 millioner kr fra 2015. Innføringen av eiendomsskatt på boliger var et
viktig og helt nødvendig grep for å kunne betale for tidligere og framtidige
investeringer.
Kommunen har et potensial til å øke eiendomsskatten på boliger innenfor maks
grense på 7 promille. Dette potensialet er på anslagsvis 30 millioner kroner. Til
sammenlikning har Gjøvik kommune budsjettert med 90 millioner kr i eiendomsskatt i
2015 og foreslått økt til 104 millioner kr innen 2018. Den samme utviklingen ser vi i
de andre folkerike kommuner i Innlandet. Østre Toten kommune har også planer om
relativt kraftig opptrapping for å sikre balanse og kunne gjennomføre store prioriterte
investeringstiltak.
Brukerbetalinger kan økes noe på noen områder. Kommunen har endret prinsipper
for beregning av selvkost i 2014 for å sikre at brukerbetalingene er i samsvar med
kostnadene ved tjenesten. Dette gir en årlig økonomisk effekt på ca. 2 millioner kr.
Kostnadsvekst – økning i ressurskrevende tjenester i kommunen
Som vist i dokumentet har kommunen hatt en sterk vekst i ressurskrevende tjenester
fra alle aldersgrupper blant kommunens innbyggere. Sterkest har den vært innenfor
barnevern med en økning fra 7,8 til 33,6 millioner kr i perioden 2007-2014! Innenfor
andre områder av kommunens tjenester er veksten i netto utgifter på godt over 10
millioner kr. Dette er rettighetsfestede tjenester som ikke er kompensert i sentrale
inntekter på langt nær fullt ut og gir direkte utslag på kommunens økonomi. For å
demme opp for dette må det prioriteres ressurser fra andre tjenesteområder til dette.
Analyse av status i tjenestetilbudet og utfordringer
Under vil det bli gitt en kort analyse og redegjørelse for status over tjenestetilbudet
og utfordringer framover. Alle kommuner har samme demografiske utfordringer med
en økende andel eldre av befolkningen og færre yrkesaktive til å yte tjenestene.
Samtidig er det en sterk vekst i ressurskrevende tjenester i de fleste områder av
kommunenes tjenesteapparat
STYRINGSDOKUMENT 2016
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Sentrale rammebetingelser
Større grad av lovfestede tjenester som kommunene skal levere
Stadig flere tjenester blir lovfestet med krav til kommunene om å ytelse av dette. Det
norske samfunnet blir stadig mer gjennomregulert, noe som har flere positive effekter
på tjenestene vi leverer til innbyggerne våre, men gjør de samtidig dyrere.
Krav til høyere kvalitet m.m.
Det skapes store forventninger til kommunale tjenester sentralt og nordmenn har
stadig høyere forventninger til kvalitetsnivået på kommunale tjenester. Dette
samsvarer ikke med midlene som blir tilført kommunene for å svare opp disse
forventningene
Stor endring i hvordan tjenestetilbudet skal utføres.
Det er også en rask utvikling i hvordan tjenestetilbudet skal utføres. Nye teknologiske
hjelpemidler og dataverktøy og andre ting fører til økte krav til organisering,
kompetanse og gjennomføring av tjenesten.

Lokale rammebetingelser
Høy kvalitet og effektiv drift (Agenda-rapporten)
Kommunen yter i all hovedsak kvalitativt gode tjenester til innbyggerne, arbeider godt
med tilrettelegging og samhandling med næringslivet og har en vekst i folketallet.
Kommunen framstår som innovativ og med et målrettet fokus på forbedringsarbeid
(som mange andre kommuner ønsker å adoptere). Agendarapporten som er basert
på KOSTRA-tall fra de respektive tjenestene justert for utgiftsbehovet for den enkelte
kommune ut i fra inntektssystemet, viser at Vestre Toten kommune driver svært
effektivt.
Flere med behov for sammensatte tjenester som er ressurskrevende
En sterkt voksende andel av kommunens innbyggere har behov for ressurskrevende
tjenester som ofte er sammensatte og leveres fra flere tjenester. Det fører til mer
komplekse tjenester og de er vanskelige å ta ned nivået på.
Endring i demografi med betydelig større andel eldre
Vestre Toten kommune har en større andel eldre en resten av landet på lik linje med
andre kommuner i Innlandet. Det er noe som det i stor grad kompenseres for
gjennom sentrale overføringer, men det skaper utfordringer for omsorgsektoren. Det
ligger store muligheter gjennom å jobbe helhetlig og effektivt innenfor
omsorgssektoren.
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Beskrivelse av salderingsutfordringene for 2016
Siste økonomirapportering til kommunestyret per 3. kvartal 2015 viser et merforbruk
på om lag 10 millioner kr i forhold til budsjett. Det vil si at vi ligger an til å komme ut
med et nullresultat og at kommunen dekker noe av underskuddet som er budsjettert
til 8 millioner kr i revidert budsjett.
Det er helt avgjørende at Vestre Toten kommune klarer å svare opp det
Omstillingsbehovet som foreligger for å kunne sikre bærekraftig utvikling og levere
tjenester med høy kvalitet for sine innbyggere.
Det opprinnelige behovet for saldering av budsjettet på 20 millioner kr ble fordelt ut til
tjenesteområdene.
Rådmannen er svært opptatt av realisme i budsjettforslaget og det er derfor foretatt
nødvendige rammekorrigeringer på alle tjenesteområder.
Formannskapet og kommunestyrets føringer for budsjettprosessen
Rådmannen utfordret kommunestyret i september på hvordan salderingsarbeidet
skulle legges opp gjennom følgende innspill:
«For å klare en omstilling som er nødvendig er det flere alternativer for hvordan en
kan gjøre dette (dekke opp salderingsbehovet). Det kan gjøres enten ved
reduksjoner av utgiftene eller en økning av inntektene eller en kombinasjon av
begge. Rådmannen fremmet tre alternativer som skiller seg ved at alternativ 1 har en
betydelig økning i eiendomsskatt og alternativ 2 og 3 henholdsvis en middels og liten
realøkning i eiendomsskatten. Alternativene er stilt opp under:

Tiltak i mill kr
Alternativ 1
Økning eiendomsskatt
14
Kutt tjenesteområdene
8
Sum
22

Alternativ 2
8
14
22

Alternativ 3
2
20
22

Det første alternativet innebærer en økning av eiendomsskatten med 14 millioner kr
og et kutt i tjenestene på 8 millioner kr og det tredje som kun har en lav realøkning i
eiendomsskatten innebærer et kutt på anslagsvis 20 millioner kr».
Formannskapet og (senere) kommunestyret ga rådmannen i oppdrag å fremme
forslag etter alternativ 3, det vil si å fremme «kutt» i tjenesteområdenes rammer med
om lag 20 millioner kroner.
Dette har rådmannen fulgt opp i forslaget som presenteres under (i kapittel 6).
Tjenesteområdenes forslag er i all hovedsak utarbeidet og presentert innenfor
følgende strukturerte «mal»:

STYRINGSDOKUMENT 2016
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«Inntektsøkninger
Presenter mulige forslag til økte inntekter, herunder:
 Økte betalingssatser
 Refusjoner
 Salg av tjenester
 Tilskuddsordninger
 Eventuelt andre former for nye / økte inntekter
Det er kommet fram at Vestre Toten kommune har et potensial på 5-10
millioner kr på særskilte tilskudd til flyktninger. Det er viktig at alle jobber
målrettet og koordinert for å klare å hente ut tilskudd vi har krav på innenfor
dette området. Det vil gjøre det slik at vi kan unngå andre dyre tiltak som
kunne ha vært unngått gjennom tidlig innsats.

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå
Jeg ber om konkrete forslag slik:
 Konkretisering / beskrivelse av tiltak
 Økonomiske effekter
 Konsekvenser
De aller fleste tiltak «som monner» vil ha konsekvenser for bemanning. Når
budsjettrammene er knappe, må det vurderes både å:
 fjerne hele, eller deler av tjenester
 redusere drifts- og tjenestenivået
 vurdere bemanningsnivå og bemanningsnorm
Jeg ber om at dere vurdere slike forhold spesielt da det synes krevende å
opprettholde tjenestenivået på alle driftsområder. Dette vil kreve involvering av
de tillitsvalgte etter hvert. Jeg vil oversende dette notatet til alle
hovedtillitsvalgte og orientere om utfordringene og varsle behov for- og ønske
om bistand og involvering.
Strukturendringer
For å kunne gjøre varige endringer vil det være nødvendig å gjøre
strukturendringer. Mulige innspill knyttet til strukturendringer presenteres med
kommentarer knyttet til konsekvenser. Det er viktig å ha primært fokus på
behovet som skal dekkes i tillegg til eksisterende tjenester og struktur.
Organisatoriske endringer
Vestre Toten kommune har en effektiv organisering både overordnet og på de
enkelte tjenesteområder. Det vil imidlertid alltid være mulig å foreta
organisatoriske endringer. Jeg ber om mulige innspill og med en enkel
konsekvensvurdering.
Effekt av forbedringsarbeid (Lean kontinuerlig forbedring)
Det er avdekket store forbedringspotensialer i vårt forbedringsarbeid.
Gevinstrealiseringen er krevende, men svært viktig. Intensjonen bak Leanarbeidet har aldri vært å bruke det som «verktøy» i budsjettkuttprosesser. Det
er imidlertid slik at effektene som avdekkes er så store at gevinstrealiseringen
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vil ha stor betydning for både kvalitet og kvantitet i tjenestene som har store
muligheter til å gjennomføre forbedringer. Eksempelvis meldes det inn behov
for mer bemanningsressurser på områder som har «uforløste»
forbedringspotensialer som tilsvarer flere årsverk.
Jeg ber om at dere tenker gjennom mulighetene som ligger i dette og gir
innspill på hva dere mener må til får å oppnå effektene.
Andre innspill
Kom gjerne med andre innspill som ikke dekkes av hovedpunktene foran».

2. Styringssystem
Dette kapitlet beskriver kommunens styringssystem. Kommunens styringssystem
munner ut fra kommuneplanens samfunnsdel. Øverst står kommunens visjon og
slagord. Den nye kommuneplanen har ikke en konkret visjon, men slagordene
trygghet, trivsel og utvikling. Ut i fra disse er langsiktige mål og strategier utledet.
Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år og beskriver kommunens langsiktige
utfordringer. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommunens
styringsdokument og handlingsprogram inngår i kommuneplanens kortsiktige fireårs
del som rulleres hvert år. Kommuneplanen for Vestre Toten kommune består av et
kortsiktig (4-årig) styringsdokument og en langsiktig (12-årig) del. I den langsiktige
delen beskrives felles planutfordringer, overordnede mål samt strategier for hvordan
det skal jobbes for å nå målene. Kommuneplanens arealdel (kapitel 3) inngår også i
den langsiktige delen.
Det kortsiktige styringsdokumentet bygger videre på den langsiktige samfunnsdelens
overordnede mål og strategier. Her har også hvert av kommuneadministrasjonens 12
tjenesteområder egne avsnitt hvor sektorenes delmål og 4-årige handlingsprogram
presenteres.

Overordnede mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
Kommunen har som siktemål en befolkningsvekst i perioden som minimum er på
nivå med landsgjennomsnittet. Veksten forventes å realiseres gjennom oppfølging av
planens strategier og tiltak.
Det er utarbeidet følgende overordnede mål og strategier for Vestre Toten kommune:
1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle
Strategier:
o Riktige tjenester til rett tid
o Tidlig innsats
o Samhandling med frivilligheten
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o Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring
o Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfull fritid
o Tilrettelegge for fysisk aktivitet
2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune
Strategier:
o Innovativ samhandling mellom næringsliv og kommune
o Skape arenaer for mening, læring, nyskapning og
samfunnsengasjement
o Langsiktig- og forutsigbar planlegging
o Utvikle og ta i bruk nye løsninger i kommuneorganisasjonen
3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur
Strategier:
o Satsing på VA-sektoren
o Dimensjonere for fremtidig vekst, utvikling og klimaforandringer
o Sikre effektiv infrastruktur
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle
Strategier:
o
o
o
o

Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv
Utvikle gode overganger i tjenestekjeden
Utjevne sosial ulikhet
Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem

For kommunens overordnede mål og strategier i arealforvaltningen vises til 3.2 i
Arealdelen.

Årshjulene
Figuren under framstiller kommunens strategiske prosesser knyttet til
kommuneplanen (4-årshjulet) og handlingsprogrammet (1-årshjulet) og
sammenhengen mellom disse

14
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Årshjulene er sentralt i styringen av kommunens drift og rådmannens oppfølging av
virksomhetene. Rådmannen inngår lederavtaler med resultattavler med lederne i
rådmannens ledergruppe.
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3. Samfunn
Gjøvik og Toten-kommunene Østre og Vestre Toten er av de områdene i Innlandet
som har størst befolkningsvekst. Byområdene Lillehammer, Hamar, Elverum og
Kongsvinger har en tilsvarende vekst. De fleste kommunene i Oppland og Hedmark
har en befolkningsnedgang. Det er allikevel en vekst en del under
landsgjennomsnittet. Befolkningsprognosene viser en fortsatt vekst på dette nivået
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 i femårsperioden 2010-2014 en befolkningsøkning på 387. Det er imidlertid et
fødselsoverskudd på 46, netto innlandsk innflytting på – og netto innvandring fra
utlandet på 434 personer.
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 hjort
en omfattende og god jobb og blitt gokjent som trafikksikker kommune og jobber
langsiktig og godt med arealutrvikling. I og med at det er foventet 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. Etter kollapsen i oljeprisen og nedgangen i norsk
økonomi vil innovasjon og utvkling bli enda viktigere. Der har vår region en særstilling
med industriklyngen på Raufoss som er sammen med andre klynger som staten har
plukket ut som satsingsområde i førersetet nasjonalt..
Kommuneplanens arealdel og kommuneplanen legger grunnlaget for kommunens
overordnede planlegging og styring i perioden.
3.1 Status
Befolkningsutvikling
Figuren under viser prosentvis befolkningsvekst i perioden 2004-2014 (etter
grensejusteringen der vi mistet over 500 innbyggere til Østre Toten)

16
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Vestre Toten kommune har hatt en befolkningsvekst som er under
landsgjennomsnittet, men er sammen med Gjøvik over snittet i Oppland. Veksten har
vært tiltakende i siste halvdel i perioden.
Det er interessant å se at siden 2010 utgjør netto innvandring hele
befolkningsveksten på 387 i kommunen. Det er også netto innflytting med ujevnt nivå
mellom årene. Det har vært et fødselsunderskudd hvert år i hele siste tiårsperiode
med unntak av i 2006.
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Befolkningsvekst i Vestre Toten kommune 2010-2014 (SSB 2015)

Prognose for videre befolkningsutvikling
I figuren under er prognosen for befolkningsutvikling i Vestre Toten kommune
framskrevet etter tre forskjellige vekstbaner fra SSBs framskrivning publisert i august
i 2014. Ny publisering med oppdaterte prognoser kommer i 2016.

18
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Det er stor usikkerhet knyttet til befolkningsprognoser. Å vise flere ulike
endringsalternativer belyser hvordan sannsynlig utvikling kan bli. Vi ser at det er
svært stor skilnad mellom høy vekst (HHMH) og lav vekst (LLML). De to utfallene vil
innebære veldig forskjellige utfordringer for kommunen. Hvis den siste periodes
utvikling framskrives med samme vekst vil vi ha en befolkningsøkning i overkant av
alternativet med middels nasjonal vekst (MMMH). Det vil innebære at Vestre Toten
kommune kan ha opp mot 15 000 innbyggere om 20-25 år mot dagens 13 175. En
lavere innvandring vil mest sannsynligvis føre til lavere vekst.
I tabellen under vises prognose for befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper etter
alternativet MMMH.

Prognosen viser en liten økning i aldersgruppen 0-5 år og liten endring i
aldersgruppene som innbefatter 6-19 år. Det er en sterk økning i antall innbyggere
fra 67-90 år og innenfor gruppen 80-89 år og 90+ er det en dobling i perioden 20202040. Gruppen 20-66 er ikke vist i figuren og har en endring fra 8008 til 8200 i
perioden.
3.2
Utfordringer
De siste års utvikling og prognosene for endringer i befolkningen i kommunen vil
medføre behov for endring. Den forventede eldrebølgen vil påvirke Vestre Toten
kommune sterkt i og med at vi har en betydelig høyere vekst av eldre i forhold til
unge. Dette er det også tatt høyde for og inngår i omsorgsplanen. Samtidig er Vestre
Toten kommune en vekstkommune i innlandet med svært høy boligbygging og vekst
i servicetilbudet. Det ble igangsatt over 60 nye boliger i 2014 og veksten ser ut til å
fortsette i årene framover.
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3.3
Mål
I kommuneplanens kortsiktige del er det viktig å trekke linjene til den langsiktige
delen og de overordnede målene der. Dette brytes ned i mål i styringsdokumentet.
Hver sektor har egne mål som er utledet fra den nye kommuneplanens overordnede
mål.

4 Økonomi
4.1
Status og utfordringer
Kommunens behandling av budsjett og økonomiplan er en prosess som starter med
behandling av rådmannens strateginotat før ferien, fortsetter med administrativt
forarbeid og ender opp i en grundig politisk behandling i flere etapper i perioden
oktober til desember.
Denne høsten er budsjettprosessen vært særlig krevende. For å bli mest mulig
konkret i de administrative innspillene. Rådmannen la fram sitt budsjettforslag i
formannskapets møte 9. november 2015. Budsjettforslaget presenteres i dette
dokumentet. For å skape sammenheng, foretar rådmannen innledningsvis en
sammenfatning av strateginotatet og hovedtrekkene i regjeringens forslag til
statsbudsjett som ble framlagt i oktober 2015.
Innledning med litt historikk
Vestre Toten kommune har gjennom mange år hatt en krevende økonomisk
situasjon. I perioden 1998 – 2004 opparbeidet kommunen seg et akkumulert
underskudd på vel 25 millioner kroner og ble fra 2001 registrert i det statlige ROBEKregisteret - Register om betinget godkjenning og kontroll (for kommuner i økonomisk
ubalanse - innebærer at kommuner må ha godkjenning fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller
langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres). I
regnskapet for 2004 ble opparbeidet underskudd dekket av fondsmidler og
kommunen ble utmeldt av ROBEK. I 2005 pådro kommunen seg et nytt underskudd
på 6,3 millioner kroner. I 2006 maktet kommune både å dekke underskuddet fra 2005
på 6,3 millioner kroner og oppnå et regnskapsmessig overskudd på 17 millioner
kroner. Etter finanskrisen i 2008 med et underskudd på 22,9 millioner kroner og i
2009 10,2 millioner kr ble kommunen på nytt innmeldt i ROBEK, da en kun maktet å
dekke inn 1,8 millioner kr i 2010. Siste rest av fri fond ble da brukt opp også. 2011
endte med et nytt underskudd på 3,09 millioner kr slik at akkumulert underskudd var
på 34,4 millioner kr.
I årene 2012 og 2013 ble det dekket inn henholdsvis 4,6 og 6,1 millioner kr av det
akkumulerte underskuddet som ble opparbeidet i 2008, 2009 og 2011.
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Etter 2014 og nytt underskudd på 1,69 millioner kr har kommunen et akkumulert
underskudd på vel 25,5 millioner kr.
Målsettingene i opprinnelig budsjett for 2014 var å dekke 23 millioner kroner av
akkumulert underskudd. Det viste seg tidlig i året at voksende utfordringer i
tjenestene spesielt innen barnevern, omsorg, barnehager og skole, samt betydelig
skattesvikt (på landsbasis) i forhold til budsjettgrunnlaget ville gjøre det umulig å nå
budsjettmålene. Det ble tatt i bruk en endret metode for beregning av selvkost og
muligheten til å beregne dette fem år bakover i tid er anvendt. Dette hadde en positiv
effekt på regnskapsresultatet for 2014 på 7,7 millioner kr. Rådmannen vil påpeke at
jobben knyttet til 2014-budsjettet med å holde fokus på omstilling har ført til at de
aller fleste områdene går i balanse eller i pluss og førte til at de aller fleste
tjenesteområdene fikk et bedre resultat ved årets slutt enn det som var varslet
gjennom driftsåret.
Resultatet for 2014 er et brudd med den forbedringskurven som har vært de siste
fem årene. Den underliggende vekst i oppgavene som ikke kompenseres av staten
og svikt i skatteinntektene, vil kreve en betydelig bedring av driften også i årene
framover.
Ser vi samlet på utviklingen de siste 30 årene har situasjonen for Vestre Toten
kommune vært preget av underskudd, eller marginale overskudd, en stadig mer
presset økonomisk situasjon og en svekket finansiell stilling.
I samme periode har tjenestetilbudet blitt betydelig utviklet og store investeringer har
blitt gjennomført. Utfordringen har hele tiden vært lave inntekter som følge av
uttellingen i det statlige inntektssystemet og at det ikke har vært politisk ønske /
«vilje» til å utnytte inntektspotensialet fra eiendomsskatt på boligeiendommer.
Sist gang kommunen var registrert i ROBEK ble underskuddet dekket inn i 2004 ved
å bruke frie fonds fra salg av Totenkraft. Forutsetningen var at det skulle føres tilbake
i årene framover.
Rådmannen vil påpeke at det ikke er utgiftsnivået eller kvaliteten på tjenestene som
er kommunens hovedutfordring, men at det har vært en «underfinansiering» over
svært lang tid som har ført oss dit vi er i dag, økonomisk sett.
Rådmannen viser til tidligere strateginotater og styringsdokumenter som har fokusert
på de grunnleggende utfordringene for kommunens økonomi og at det er nødvendig
med et driftsresultat i størrelsesorden tre prosent for å sikre bærekraft og
handlingsrom over tid. Det må arbeides med videre omstilling for å oppnå dette.
Dette drøftes videre i strateginotatet.
Status
Vestre Toten kommune er per i dag ROBEK-kommune med vel 25 millioner kr i
akkumulert underskudd å dekke inn. Underskuddene fra perioden 2008-2011 på 23,5
STYRINGSDOKUMENT 2016

21

millioner er gitt en «absolutt frist» til 2017 til inndekking av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Omstillingen av kommunen for å klare dette er
sammenfallende med det som kreves for å bære økte finanskostnader fra
nødvendige og høyt prioriterte investeringer framover. Dette vil sikre en bærekraftig
drift og skape grunnlag for fortsatt vekst og utvikling i kommunen.
Det er gjort betydelige forbedringer og tilpasninger de siste årene og det ble også
dekket underskudd i 2012 og 2013. Skatte- og inntektssvikt og stort overforbruk på
barnevern i 2014 medførte et negativt regnskapsresultat selv med nye
eiendomsskatteinntekter på boligeiendommer på vel 20 millioner kroner inne i
budsjettet.
Vestre Toten Kommune sin største og viktigste utfordring er å skape en bærekraftig
balanse i driften og over tid bygge seg opp til en tilfredsstillende finansiell stilling.
Dette kan oppnås gjennom en omstilling som innebærer en reduksjon i kvaliteten på
tjenestetilbudet eller ved å øke inntektene gjennom høyere eiendomsskatt. Den mest
fornuftige løsningen for Vestre Toten kommune er en kombinasjon av begge.
Under vises beregnet behov for tjenester for Vestre Toten kommune for tidligere år
og 25 år framover.
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Omstilling
Rådmannen har fokus på at kommunen fortsatt skal utvikle seg gjennom Lean kontinuerlig forbedring: Resultatene av forbedringsarbeidet er gode og rådmannen
ønsker å prioritere arbeidet framover, herunder å «rulle ut» i flere enheter, men ikke
minst for å sikre positive effekter og understøtte fokuset på kontinuerlig
forbedringsarbeid i hele organisasjonen. Det er laget en egen virksomhetsstrategi for
Lean. Sammen med innovasjon som inngår i Lean vil dette sikrer at innbyggernes
behov er styrende for utvikling og levering av tjenester fra Vestre Toten kommune,
Investeringsbudsjettet
I perioden 2016-2019 har rådmannen foreslått samlet investeringer på xx millioner
kroner. Investeringene er så høye på grunn av bygging av ny barneskole og ny
ungdomsskole på Raufoss, nye omsorgsboliger samt en betydelig utbygging og
oppgradering innenfor vann og avløpssektoren. Det skilles mellom rentable
(selvfinansierende) investeringer som VAR og boliger og de resterende ikke-rentable
investeringene. Investeringene innenfor vann og avløp er det laget egen framskriving
for ut i fra hovedplaner.

4.2

Mål
Anslag

Mål

Mål

2015

2016

2019

-0,10 %

0%

3%

3%

0

0

0

30 millioner kr

Effekt av Lean kontinuerling
forbedring

Økt kvalitet

Økt kvalitet

Økt kvalitet

Bedring på KOSTRA enhetskostnad

Positiv trend

Positiv trend

Positiv trend

5 mill

20 mill

Fokusområde

Resultat 2014

Økonomi
Netto driftsresultat som andel
av brutto driftsinntekter

Bygge opp frie fond

Økt effektivitet
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4.3
Budsjettforutsetninger
Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett og kommuneopplegg 7. oktober i år.
Regjeringen fulgte i stor grad opp det som ble varslet i kommuneproposisjonen før
ferien. Regjeringen legger i forslag til statsbudsjett opp til en realvekst for
kommunene for 2016 på 7,3 milliarder kr. 4,2 milliarder kr av dette er vekst i frie
inntekter (midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre
føringer fra staten enn gjeldende lover og regler i motsetning til øremerkede midler
som må brukes til et angitt formål).
Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med økte utgifter for
kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg
for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått merutgiftene for
kommunesektoren i 2016 til om lag 2,1 milliarder kroner som følge av den
demografiske utviklingen. Av dette kan det anslås at om lag 1,7 milliarder kroner må
finansieres innenfor veksten i frie inntekter.
Innenfor den samlede veksten i frie inntekter for kommunene på 4,2 milliarder kroner
skal 2,5 milliarder kroner dekke demografi og pensjon og 1,0 milliarder kroner dekke
spesielle satsinger innen rusomsorg, helsestasjoner og skolehelsetjeneste. Dette
innebærer et overordnet handlingsrom for kommunene på 0,7 milliarder kroner.
Økningen i inntekter er for Vestre Toten kommune ikke tilstrekkelig til å dekke økte
oppgaver og økningen i tjenestebehovet. Siden 2012 har den samlede veksten i
ressurskrevende tjenester og medfølgende kostnader i all hovedsak innenfor
barnevern og omsorg vært på opp mot 40 millioner kr. I samme periode har
bruk av merverdiavgiftskompensasjon i driftsregnskapet blitt redusert med ca.
5 millioner kr.
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Kommunal deflator: 2,7 %
Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 2,7
prosent innenfor de foreslåtte inntektsrammene for 2016. Det er knyttet usikkerhet til
dette anslaget, men det er overveiende sannsynlig at det blir svært moderate
lønnsoppgjør i perioden på grunn av det sterke fallet i oljeprisen (halvering) og
effektene det gir på norsk økonomi. Realveksten i samlede og frie inntekter kommer i
tillegg til kompensasjonen for pris- og lønnsvekst. Lønnskostnader utgjør knapt ⅔ av
deflator. Lønnsveksten fra 2015 til 2016 anslås til 2,7 prosent.
Renter på flytende lån
Følgende renter er lagt til grunn i budsjettet på flytende lån:

Flytende rente

2015

2016

2017

2018

1,3 %

1,4 %

1,75 %

2,0 %

4.4
Driftsbudsjett
Under følger tabell med økonomiplanens driftsdel 2016-2019. Den framstiller
budsjettskjema 1A og 1B som viser hva vi har av frie disponible inntekter samt
resultatet fra de finansielle områdene og tjenesteområdenes netto driftsbudsjetter for
perioden.
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Økonomiplanens driftsdel 2016-2019
Budsjetskjema 1A
Tjeneste 8000 Skatt på inntekt og formue
Tjeneste 8000 Eiendomsskatt
Tjeneste 8401 Rammetilskudd
Tj. 8402/8403/8500: Tilskudd skole/omsorg/ flyktninger
Sum frie disponible inntekter
Renetinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansutgifter/inntekter
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk
Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift (handlingsramme)
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

2014
2015
regnskap oppr
-248 633 -262 173
-33 761
-36 500
-358 730 -360 034
-19 562
-19 063
-660 687 -677 770
-1 801
-3 740
-2 000
28 517
26 900
22 209
26 200
45 186
51 100
15 000
-

-615 500
617 193
-1 693

Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet (Handlingsramme)

2016
2017
2018
2019
-277 937 -277 937 -277 937 -277 937
-42 100
-43 100
-43 100
-43 100
-369 706 -369 469 -369 339 -369 209
-25 835
-25 745
-25 655
-25 565
-715 578 -716 251 -716 031 -715 811
-1 600
-1 600
-1 600
-1 600
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
23 083
23 955
24 506
30 216
29 749
50 232
22 294
-

32 778
54 133
3 239
16 298

37 658
59 564

42 081
69 697

10 675

2 113

15 000

22 294

19 537

10 675

2 113

-611 670
-611 670
-

-643 052
-643 052
-

-642 581
-642 581
-

-645 791
-645 791
-

-644 001
-644 001
-

-597 678

-643 052

-642 581

-645 791

-644 001

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

11 931
21 697
16 404
8 421
75 700
6 688
-516
157 398
61 167
18 885
27 847
216 258
6 510
6 918
-22 906
4 792

17 097
23 888
25 738
6 366
78 235
7 370
-51
152 662
55 153
18 723
26 406
198 536
5 915
6 397
-15 820
5 054

16 036
24 352
26 535
6 441
80 206
7 689
-139
159 706
65 299
16 446
28 701
210 747
6 145
7 163
-17 087
4 811

15 156
24 352
26 535
6 441
80 206
7 689
-139
159 706
65 459
16 446
28 701
210 747
6 395
7 163
-17 087
4 811

20 316
24 352
26 535
6 441
80 206
7 689
-139
157 706
65 509
16 446
28 701
210 747
6 395
7 163
-17 087
4 811

20 315
24 352
26 535
6 441
80 206
7 689
-139
155 706
65 719
16 446
28 701
210 747
6 395
7 163
-17 087
4 811

Sum fordelt til drift
Anslag netto driftsresultat i % av driftsinntektene

617 193
-0,2 %

611 670
1,9 %

643 052
2,8 %

642 581
2,4 %

645 791
1,3 %

644 001
0,3 %

Tabellen under viser en samleoversikt over de justeringene som er gjort i
tjenesteområdenes rammer i konsekvensjustert budsjett. Det vil si at det er tatt
utgangspunkt i budsjett for inneværende år og så er det justert for konsekvenser av
vedtak gjennom året og neste års gjeldende rammebetingelser. Det er effekt av
lønnsoppgjør og prisvekst. Det er gjort en omfattende gjennomgang av
tjenesteområdenes rammer for å ha et best mulig grunnlag for budsjettarbeidet.

26

STYRINGSDOKUMENT 2016

Tjenesteområde

Område 11 Overordnede funksjoner

Område 12 Sentraladministrasjon

Område 13 Eiendom

Område 21 Barnehage

Område 31 Brannvern, ansv. 3110
Område 31 brannvern, ansvar 3120

Område 41 Grunnskole

Område 51 Helse

Område 61 Kultur

Område 65 NAV kommune

Område 71 Omsorg
Område 75 Plan

Omr. 91 Teknisk drift
Omr. 91 Teknisk drift, gebyromr.

Omr. 97 Voksenopplæring
Sum endringer

Endringer rammer 2016-2019 - som følge av vedtak, eksterne pålegg og justeringer
2016
2017
2018
2019
300
300
300
300 Regionale utgifter/fellesutgifter
550
550
550
550 Egenandel Omstillingsprosjektet
-4 500
-2 500
-2 500
-1 500 reduserte utgifter pensjon
9 650
9 650
9 650
9 650 Ufordelt ramme 2015
-4 200
-6 200
-4 200
-6 200 Lønnsreserve endringer effekt av lokale forhandlinger 2014 på 2015 er trekt ut
1 800
1 800
3 800
2 800
-35
-35
-35
-35 Ordning av gammelt arkivmateriale
-350
-350
-350
-350 Kostnader ved kommunevalget 2015
165
165
165
165 IKT - fornyelse viruslisenser
220
220
220
220 Økn lønn folkevalgte og varaordfører til 20%
140
140
140
140 Økn pensjon ordfører
35
35
35
35 Kjøp av nye valgavlukker
200
200
200
200 Regionale avtaler
375
375
375
375
-110
-110
-110
-110 Husleie rockebrakke
2 149
2 039
-174
600
950
-200
-195
257
1 238
155

2 149
2 039
-174
600
950
-200
-195
257
1 238
155

2 149
2 039
-174
600
950
-200
-195
257
1 238
155

2 149
2 039
-174
600
950
-200
-195
257
1 238
155

155
-110
-110
3 350
500
550
650
-640

155
-110
-110
3 350
500
550
650
-640

4 410
633
143
70
400
93
229
9 000
-42
10 526
-1 750
-267
117
-1 900
750
1 000
1 750
6 000
1 045
-1 000
1 949
627
1 253
512
663
230
500
230
-665
11 344

4 410
633
143
70
560
93
229
9 000
-42
10 686
-1 750
-267
117
-2 017
750
1 000
1 750
6 000
1 045
-1 000
1 949
627
1 253
512
663
230
500
230
-665
11 344

155
-110
-110
3 350
500
550
650
-640
-2 000
2 410
633
143
70
610
93
229
9 000
-42
10 736
-1 750
-267
117
-2 017
750
1 000
1 750
6 000
1 045
-1 000
1 949
627
1 253
512
663
230
500
230
-665
11 344

155
-110
-110
3 350
500
550
650
-640
-4 000
410
633
143
70
610
93
229
9 000
-42
10 736
-1 750
-267
117
-2 017
750
1 000
1 750
6 000
1 045
-1 000
1 949
627
1 253
512
663
230
500
230
-665
11 344

0
1 000
0
1000
-1 200
-1 200
-4
350
75
94
515
31 942

0
1 000
0
1000
-1 200
-1 200
-4
350
75
94
515
31 985

0
1 000
0
1000
-1 200
-1 200
-4
350
75
94
515
32 035

0
1 000
0
1000
-1 200
-1 200
-4
350
75
94
515
29 035

Overført kostnader drift av bygg til eiendom
Leie av moduler og trafo Veltmanåa
Red foreldrebetaling og andre endr
Økning til 100% tilskudd private
Helårseffek reduksjoner 2015
Flyttet kostnader til drift av bygg til eiendom
Gratis kjernetid barnehage
Kostnadsøkning avtaler og økte lovpålagte kurs

Økning gebyrinntekter
Kostnadsøkning gjesteelever i andre kommuner (inkl førskole og private skoler)
Lavere Inntekter SFO
Videreutdanning lærere - vikarutgifter og økt lønn fom 1.8.16
Konstnadsøkning minoritetsspråklige elever *
Overført kostnader drift av bygg til eiendom
Effekt sammenslåing av ungdomsskoler
135 % stilling helsesøster i skolehelsetjenesten (økn 2016)
Kommunens andel av statlig pasientskadefond økning
Endring effekt daglegevakt
Egenandel psykolog
Endring frisklivsentralen
Økning tilskudd legevakt
Økt ramme til barnevern, jfr ks-sak 33/15
Overført kostnader drift av bygg til eiendom
Ny stadion Raufoss fotball (1750 trekkes ut 2016!)
Overt kostnader drift av bygninger til eiendom
inntektsendring frivillighetskoordinator
Ny stillng på Fokusavd - flyktninger
Økte kostnader flyktninger
Udekket i 2015-budsjettet
4 stillinger på Gimle + tapt husleieinntekt ved riving på Raufosstun
Økning refusjon ressurskrevende brukere, jfr ks-sak 33/15
Ny bruker Elvesvingen 3,95 årsverk
Ressurskrevende bruker Ytt/Tytt 90% stilling
Ressurskrevende bruker Hj.tj. Raufoss 2,62 årsverk
Ressurskrevende bruker Eventyrvn. 72,2% stilling
Ny bruker BPA -ingen refusjon
Økte utgifter fritt brukervalg BPA (flere har valgt leverandør framfor VTK's assistenter
Innleveringskostnader leasingbiler
3 nye leasingbiler hj.tj. Raufoss (økte vedtakstimer )
Overført kostnader drift av bygg til eiendom

Vegvedlikehold

Økning i gebyrinntekter netto pga ny metode
Overført kostnader drift av bygg til eiendom
Tilbakeført vakant stilling 2015
Ny lærling pga klage
Ny lærling - vekslingsmodellen
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4.4.1 Driftsresultat
Figuren på neste side viser utviklingen i driftsresultatene fra 2003-2014. Siste år
basert på siste økonomirapport for tredje kvartal viser et forventet resultat på 0.
Figuren viser at Vestre Toten kommune har hatt en ubalanse i økonomien som har
ført til at alle reserver har blitt brukt opp samt at det ble akkumulert et underskudd på
over 30 millioner kr. Det gjenstår 25,5 millioner kroner å dekke av dette etter
underskuddet i 2014. Gjennom positive regnskapsresultat og oppbygging av fond vil
kommunen kunne opparbeide seg et gradvis økt handlingsrom framover.

4.4.2 Pensjon og premieavvik
Kommunen betaler inn pensjonspremie til våre på pensjonsleverandører Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Samtidig beregnes
netto pensjonskostnader ut i fra kriterier fastsatt fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Differansen mellom netto pensjonskostnad og
innbetalt premie betegnes som et premieavvik som skal kostnads- eller inntektsføres.
Tanken da ordningen med pensjonskostnad og premieavvik ble innført var at
kostnadene over tid skulle svare til premiene slik at positive premieavvik i noen år
skulle motsvares av negative premieavvik i andre år. Problemet er imidlertid at den
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beregnede kostnaden hvert år siden 2002 har ligget lavere enn premiene. De
langsiktige forutsetningene som pensjonskostnadsberegningene har bygget på, har
systematisk vært for optimistiske. Dermed har årets premieavvik vært positivt hvert
eneste år, og det akkumulerte premieavviket har økt vedvarende.. Dette beløpet skal
utgiftsføres i kommunenes regnskaper i årene som kommer. De kommer på toppen
av det som skal utgiftsføres løpende av nye pensjonskostnader. Vestre Toten
kommune har nå et premieavvik på 78,6 millioner kroner. Departementet har
gjennom regelendringer strammet inn på tiden tilbakeføringen som skal belastes
kommuneregnskapene gjennom den såkalte amortifiseringen kan gjøres på fra 15 til
7 år. Dette har økt den regnskapsmessige kostnaden til pensjon fra 2015. Det er
innarbeidet en økning i pensjonsutgifter fra 2017 og i resten av perioden.
4.4.3 Sentrale inntekter
Frie inntekter
Kommunesektorens inntektssystem fordeler inntekter fra skatt gjennom skatt og
rammetilskudd til kommunene gjennom et sett av objektive kriterier, det vil si ikke
basert på skjønn og utgjør om lag 76 prosent av kommunesektorens samlede
inntekter. Det består av 46 % rammetilskudd og 54 % rammetilskudd
Inntektssystemet består av en inntektsutjevning som delvis jevner ut forskjellene i
skatteinntekter mellom kommuner. Det overordnede formålet med inntektssystemet
er å jevne ut kommunene og fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig
tjenestetilbud til innbyggerne sine . Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det
hensyn til strukturelle forskjeller i kommunene sine kostnader gjennom
utgiftsutjevning og forskjeller i skatteinntektene gjennom skatteutjevning
omfordelingen skjer gjennom innbyggertilskuddet.
Kommunenes skatteutjevning er bygget opp som en symmetrisk utjevning rundt
landsgjennomsnittet for skatt per innbygger, med et trekk/tilskudd på 60 pst. av
differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Denne delen av
skatteutjevningen er selvfinansierende, ved at pst.vis trekk for kommuner med
skatteinntekter over landsgjennomsnittet tilsvarer prosentvis tilskudd for kommuner
med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. I tillegg kompenseres skattesvake
kommuner ekstra, ved at kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av
landsgjennomsnittet får en tilleggskompensasjon på 35 pst. av differansen mellom
eget skattenivå og 90 pst. av landsgjennomsnittet per innbygger.
Tilleggskompensasjonen finansieres ved et likt trekk per innbygger for alle landets
kommuner.
For beregningene av de frie inntektene er regjeringens forslag til statsbudsjett 2016
lagt til grunn. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 4,2 milliarder i
2016, regnet fra anslag på regnskap for 2015 og kommunenes skatteinntekter fra
2014 framskrevet med antatt skatteanslag for 2015. Det er knyttet en del usikkerhet
til disse anslagene på grunn av nedgangen i oljesektoren og hvor stor smitteeffekten
vil bli over i andre sektorer i den norske økonomien. Selv om Vestre Toten kommune
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ligger an til å klare å oppnå budsjettert skatteinngang så har skatteinngangen på
landsbasis større betydning i og med at vi har skatteinngang på under 73 % av
landsgjennomsnittet.
Det er varslet gjennomgang av kostnadsnøkler og større endringer i inntektssystemet
som legges fram i kommuneproposisjonen for 2016.
Andre statstilskudd
Kommuner som bosetter flyktninger mottar flyktningetilskudd. Vi forventer å motta
tilskudd minst på høyere nivå enn i 2015 som følge av forventet tilskudd i 2015 og
den økte tilstrømmingen av flyktninger. Det har blitt satset på å øke kompetansen på
å søke særskilte tilskudd for flyktninger og det forventes betydelige økte inntekter på
dette området.
Statstilskudd for skole- og omsorgsbygg er avhengig investeringsnivået i de
respektive typene bygg og rentenivået. Anslått kompensasjonsrente er redusert som
følge av rentenedgangen i år og forventninger til videre rentenedgang satt til 1,75 %.
Andre statstilskudd

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tj 8402: Komp.tilskudd skole

-1 291

-1 791

-855

-815

-775

-735

Tj 8403: Kompensasjonstilskudd omsorg

-3 272

-3 272

-2 980

-2 930

-2 880

-2 830

Tj 8500 Statstilskudd flyktninger*

-14 000

-14 000

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

Særskilt tilskudd flyktninger**
Sum

-18 563

-19 063

-2 000
-25 835

-2 000
-25 745

-2 000
-25 655

-2 000
-25 565

*prognose for 2015 er 19 000 - økt med 1 mill utover dette

**Antar at netto effekt av sæaskilte tilskudd blir på 2 mill kr.

Lønnsreserven
Lønnsreserven skal gå til å dekke veksten i lønnsutgifter i 2016. Den er beregnet
med utgangspunkt i forventet lønnsvekst i 2016. For årene 2016 – 2019 må
avsetningen vurderes opp mot lønns- og prisvekstforutsetningene for øvrig i
budsjettet, herunder også hvilken kompensasjon staten legger til grunn ved
beregning av vekst i frie inntekter. Forutsetningen i forslag til statsbudsjett er en
lønnsvekst på 2,7 %. Neste års lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Men det forventes
lave lønnstillegg som følge av den negative utviklingen i norsk økonomi.

Lønnsreserve

2015

2016

2017

2018

2019

Sum

8 200

10 200

8 200

10 200

8 200

4.4.4 Finansutgifter og finansinntekter

Netto finansutgifter vil øke i perioden på grunn av store investeringer i skolebygg,
omsorgsbygg og vann og avløp (VA). Investeringsbudsjettet finansieres med tilskudd
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og lån. På sikt bør investeringene finansieres av en andel egenkapital – overført fra
driftsregnskapet.
Den foreslåtte investeringsplanen vil medføre en betydelig økning i lånegjeld som
forutsatt. Eiendomsskatt skal dekke denne økningen. Det er verdt å merke seg at
investeringsbudsjettet for 2016 av ordinære ikke selvfinansierende investeringer
innebærer reelt sett en netto reduksjon av samlet lånegjeld, Figuren under viser hvor
stor andel av driftsbudsjettet som går til netto finansutgifter inkludert avdrag. På
grunn av kommunens finansielle stilling med negativ egenkapital, dårlig likviditet og
relativt sett lite investeringskapital har vi betydelig høyere slike kostnader
sammenlignet med andre kommuner. Dette er et resultat av at Vestre Toten
kommune har hatt for lave inntekter over svært lang tid som tidligere påpekt i
strateginotatet. Det betyr at vi må ha en mer effektiv drift med stort overskudd
gjennom brutto driftsresultat samt øke inntektene.

Det at vi er inne i en lavkonjunkturperiode både internasjonalt og i Norge vil påvirke
finanssektoren. Norge vil merke dette spesielt hardt med fallende oljeinvesteringer og
oljepris. Det betyr at rentene vil måtte tilpasse seg resten av Europa og falle mot null.
Det vil si fallende renter. Det er stor usikkerhet når renteoppgangen vil komme, men
det ser ut til å ta mange år. Fallet i de flytende rentene har ført til betydelig lavere
renteutgifter for Vestre Toten kommune.
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4.5

Investeringsbudsjett

Investeringer i økonomiplanperioden 2016-19

Investeringer (skjema 2B)

2016

Til investering i anleggsmidler

2017

2018

2019

205 060 000 245 770 000 237 700 000

Sum 2016-2019

65 650 000

754 180 000

Fordelt som følger:
Egenfinansierte investeringer
Sentraladministrasjonen
IKT Investeringer

475 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

5 475 000

0

300 000

300 000

300 000

900 000

1 425 000

0

0

0

1 425 000

250 000

0

0

0

250 000

0

0

0

0

0

IKT-investeringer felles økonomisystem
IKT investeringer - lisenser
IP-telefoni
Plan
Kart GEOVEKST planavdelingen

350 000

350 000

350 000

350 000

1 400 000

1 000 000

0

0

0

1 000 000

Opparbeidelse Skogvegen Reinsvoll

500 000

0

0

0

500 000

Opparbeidelse Kildalsvegen

100 000

0

0

0

100 000

Næringsareal Roksvoll Øst

750 000

0

0

0

750 000

Opparbeidelse Dragerlia

Gaukomtunet

100 000

0

0

0

100 000

Tomteopparbeidelse Vadlia Eina

2 000 000

0

0

0

2 000 000

Stedsutvikling Raufoss

1 000 000

1 000 000

0

0

2 000 000

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

Planlegging av ny bru over Hunnselva ved sentrum sør
250 000

0

0

0

250 000

Grunnskole

0

0

0

0

0

Innføring av FEIDE (it-system for sikker identifisering)100 000

0

0

0

100 000

500 000

350 000

350 000

350 000

1 550 000

Byggeskikkeveileder
Salg av næringsareal

IKT-skole (øvrig utstyr)
Brannvern

0

0

0

0

0

Kommandobil

200 000

0

0

0

200 000

Ny brannstasjon

500 000

5 600 000

25 600 000

0

31 700 000

Eiendom

0

0

0

0

0

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

Ihle skole, Diverse reparasjoner og utbedringer

0

1 000 000

200 000

0

1 200 000

Ombygging av varmesentral på Reinsvoll skole

700 000

800 000

0

0

1 500 000

Gimle omb./rehab/utskifting

100 000

100 000

200 000

200 000

600 000

Rehabilitering/opprusting av skolebygg

Gimle parkeringsområde

0

0

0

0

0

Gimle reservekraft

0

1 000 000

1 000 000

0

2 000 000

Gimle brannteknisk utbedring i eksisterende lokaler

0

2 000 000

0

0

2 000 000

Gimle - utredning av fremtidige bygningsmessige behov

0

500 000

0

0

500 000

Ombygging av underetasje i Sagatunet (bl.a. hjemmetjenesten)
10 000 000

0

0

0

10 000 000

Ombygging Raufosstun

500 000

0

0

500 000

1 000 000

Raufosstun inngang, yttertak etc.

500 000

600 000

0

0

1 100 000

0

250 000

0

0

250 000

0

7 000 000

25 000 000

0

32 000 000

300 000

300 000

300 000

300 000

1 200 000

Innredning underetasje Fossegård
Dagsenter Raufoss
Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg
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Investeringer (skjema 2B)

2016

2017

2018

2019

Sum 2016-2019

Reinsvoll Sportshytte -rehabilitering tak/garderobeanlegg

0

0

0

0

0

Nødstrøm Rådhuset

0

1 500 000

0

0

1 500 000

Raufoss Gård - omlegging skifertak

0

1 200 000

0

0

1 200 000

Omlegging av skifertak på kirkevergens kontor

0

1 200 000

0

0

1 200 000

Planlegging av ny Veltmanåa barnehage

0

5 000 000

10 000 000

0

15 000 000

Rehabilitering Bøverbru skole

0

300 000

0

0

300 000

Rehablilitering Thune skole

0

750 000

0

0

750 000

Sagatunet - utbedringer etter kjøp

0

1 000 000

500 000

300 000

1 800 000

400 000

100 000

100 000

0

600 000

ENØK-prosjekt Gimle

0

1 000 000

500 000

0

1 500 000

ENØK-prosjekt Bøverbru barnehage

0

1 500 000

0

0

1 500 000

750 000

500 000

300 000

300 000

1 850 000

Renholdsmaskiner- og utstyr

ENØK forberedelse til felles driftssentral
ENØK Raufoss sportshytte
ENØK anleggsoptimalisering
ENØK Totenbadet - Nytt prosjekt
Energimerking av store bygg (lovpålagt)
Reinvesteringer Totenbadet
Renseanlegg "system 2 " Totenbadet

0

300 000

500 000

0

800 000

1 500 000

0

0

0

1 500 000

0

500 000

500 000

0

1 000 000

250 000

100 000

0

0

350 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 500 000

0

2 500 000

0

0

2 500 000

200 000

0

0

0

200 000

Prosjekter Universell utforming

0

300 000

200 000

200 000

700 000

Totenbadet - omtekking tak

0

500 000

0

0

500 000

Totenbadet -ny attraksjon. Utskrifting av sklie

0

1 500 000

0

0

1 500 000

Totenbadet - ny HC/familiegarderobe

0

300 000

0

0

300 000

Ås Kirkestaller (rehabilitering fase 3)

Helse

0

0

0

0

0

600 000

0

0

0

600 000

0

0

0

0

0

Ombygging i mottaket i henhold til nye sikkerhetskrav100 000

0

0

0

100 000

Kirken

0

0

0

0

0

Lastebil

0

750 000

0

0

750 000

Gravemaskin

0

200 000

200 000

0

400 000

Sprinkleranlegg Eina kirke

0

0

500 000

500 000

1 000 000

Enøk Eina kirke

0

0

500 000

0

500 000

Enøk Raufoss kirke

0

0

500 000

0

500 000

Seremonibygg på Bakkerud

0

0

0

0

0

Bil til kjøring av hjelpemidler
Nav kommune

Omsorg

0

0

0

0

0

Gerica e-rom

200 000

0

0

0

200 000

Senger og madrasser på Raufosstun og Gimle

200 000

0

0

0

200 000

Personløftere på Gimle

100 000

0

0

0

100 000

Kokegryte gulvmodell 100 liter (Gimle)

400 000

0

0

0

400 000

Liten kombidamper (Raufosstun)

210 000

0

0

0

210 000

Trygghetsalarmer/velferdsteknologi

1 300 000

0

0

0

1 300 000

Isvannkjøle

235 000

0

0

0

235 000

Inventar i o-boliger

100 000

100 000

0

0

0

Kultur

0

0

0

0

0

Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst

0

100 000

0

0

100 000

Ny løypemaskin

0

2 100 000

0

0

2 100 000

Sentrumsprosjekt, aktivitetsanelgg på nytorvet

0

600 000

0

0

600 000

Rehabilitering av sportshytta på Raufoss

0

450 000

0

0

450 000

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

Rehabilitering lysløyper
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Investeringer (skjema 2B)

2016

Opprustning badeplasser/friarealer

2017
0

Toppsprøyting og remerking av friidrettsbanen på Raufoss 0
Kulturhuset, inventar og utstyr - oppgradering iht. kulturhusplan
500 000

2019

Sum 2016-2019

0

100 000

100 000

900 000

0

0

900 000

0

500 000

0

1 000 000

Kulturhuset - permanent scene og romavdeler i salongen

0

500 000

0

0

500 000

Kulturhuset - møbler i kommunestyresalen

0

0

0

1 000 000

1 000 000

Oppgradering av datautstyr på biblioteket (RFID-registrering)
200 000

0

0

0

200 000

It-utstyr på biblioteket - integrering Visma - bibliofil

100 000

0

0

0

100 000

Ny server på biblioteket

150 000

0

0

0

150 000

0

0

300 000

0

300 000

Diverse utstyr i kulturskolen

0

300 000

0

300 000

600 000

Nytt datautstyr Kulturskolen

100 000

0

0

0

100 000

Rockeverksted på ungdomsklubben

150 000

150 000

150 000

0

450 000

Løsning for "meråpent" bibliotek

Teknisk Drift
Gang- og sykkelveg i Nysethvegen
Fortau i Sev. Olsens veg
Opprusting av veger i Sørliafeltet

0

0

0

0

0

2 800 000

0

0

0

2 800 000

375 000

0

0

0

375 000

500 000

0

0

0

500 000

Re-investeringer vegnett

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

8 000 000

Bru Vildåsen

2 800 000

0

0

0

2 800 000

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

0

750 000

0

0

750 000

Utskifting gatelys
Formannsbil
Trafikksikkerhetstiltak, kommunal andel

750 000

750 000

750 000

750 000

3 000 000

Opprusting Elgvegen

0

1 200 000

0

0

1 200 000

Opprusting Bakkerudvegen

0

0

1 600 000

0

1 600 000

Opprusting i Fjordgata på Eina

0

320 000

0

0

320 000

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

Stikkemaskin for traktor

0

600 000

0

0

600 000

Opprusting Roksvoll- Sagvoll

0

0

2 300 000

0

2 300 000

Opprusting Holthe - kommunegrense Østre Toten

0

0

3 500 000

0

3 500 000

Oppgradering Hunnselvvegen 12 (fordeles på tre avdelinger)
200 000

800 000

800 000

0

1 800 000

Transportplan (Raufoss)

0

500 000

0

0

500 000

Rehabilitering av bru i Elvesvingen

0

500 000

0

0

500 000

Mindre tiltak på vegnettet

Voksenopplæringen
Tilrettelegging for uteaktiviteter på Sagatunet
Andre investeringer

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0
1 200 000

Arbeidsmiljøinvesteringer

300 000

300 000

300 000

300 000

Egenkapitalinnskudd KLP

2 200 000

2 400 000

2 600 000

2 600 000

9 800 000

43 670 000

60 070 000

86 100 000

14 050 000

203 890 000

0

0

0

0

0

60 000 000

0

0

0

60 000 000

Sum ordinære investeringer
Skoleprosjekter finansiert av eiendomsskatt
Ny Raufoss skole
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Investeringer (skjema 2B)

2016

Ny Vestre Toten ungdomsskole

2 000 000 100 000 000 130 000 000

Idrettshall Reinsvoll

2017

500 000

262 000 000

0

50 500 000

30 000 000

372 500 000

106 170 000 210 070 000 216 100 000

44 050 000

576 390 000

Raufosstun omsorgsboliger trinn 1
Vann
Hentestasjon for drikkevann på Prøven
Rehabilitering Skjelbreia vannbehandlingsanlegg
Andel ny lastebil saneringslag 2016

Sum 2016-2019

0

Selvfinansierende investeringer

50 000 000

2019
30 000 000

62 500 000 150 000 000 130 000 000

Sum skoleprosjekter
Sum egenfinansierte investeringer

2018

0

0

0

0

0

68 000 000

4 000 000

0

0

72 000 000

0

0

0

0

0

300 000

0

0

0

300 000

0

2 800 000

0

0

2 800 000

720 000

0

0

0

720 000

Sanering vannledninger

3 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

18 000 000

Vann Ihle-Gaukom

1 600 000

0

0

0

1 600 000

Høydebasseng Ihle-Gaukom

1 200 000

0

0

0

1 200 000

Vann Sørlien-Nyseth

2 000 000

1 100 000

0

0

3 100 000

Mindre tiltak vann

300 000

300 000

300 000

300 000

1 200 000

Utstyr til lekkasjesøk

300 000

500 000

0

0

800 000

Rehabilitering høydebasseng Eina

500 000

0

0

0

500 000

Vinduer i produksjonshall Skjelbreia vannbehandlinganlegg 0

400 000

0

0

400 000

2 700 000

0

0

3 000 000

Driftskontrollradioer og tilknytning til pumpestasjon og spillvann
0

900 000

0

0

900 000

Rehabilitering av Pumpevegen 6

PLS Skjellbreia vannverk

300 000

Andel oppgradering Hunnselvvegen 12
Avløp

0

500 000

0

0

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

0

0

0

0

0

Andel ny lastebil saneringslag 2016

1 080 000

0

0

0

1 080 000

Sanering avløp

6 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

36 000 000

200 000

0

0

0

200 000

Pumpustasjon Kalkovn - oppgraderinger
Avløp Gaukom Ihle sillongen

1 350 000

0

0

0

1 350 000

Oppgradering Breiskallen renseanlegg

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

18 000 000

Avløp Sørlien-Nyseth

3 000 000

2 100 000

0

0

5 100 000

PST Kalkovn og pumpeledning

1 500 000

1 500 000

0

0

3 000 000

Diverse mindre tiltak avløp

300 000

300 000

300 000

300 000

1 200 000

Bil Breiskallen renseanlegg

640 000

0

0

0

640 000

0

0

0

600 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

Driftskontrollradioer og tilknytning til pumpestasjon og600
spillvann
000

Rehabilitering pumpestasjoner

500 000

Andel oppgradering Hunnselvvegen 12
Sum selvfinansierende investeringer
Sum investering/finansiering anleggsmidler

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

98 890 000

38 100 000

21 600 000

21 600 000

180 190 000

205 060 000 248 170 000 237 700 000

65 650 000

756 580 000
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Investeringer med finansiering (skjema 2A)
Investering i anleggsmidler

2016

2017

2018

2019

205 060 000 248 170 000 237 700 000

Sum 2016-2019

65 650 000

756 580 000

Utlån og forskutteringer

0

Avdrag på lån

0

Avsetninger

0

Finansieringsbehov

205 060 000 248 170 000 237 700 000

65 650 000

756 580 000

137 436 000 191 546 000 195 000 000

57 360 000

581 342 000

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler

2 080 000

680 000

0

0

2 760 000

Tilskudd til investeringer

31 150 000

13 980 000

0

0

45 130 000

Mottatte avdrag utlån og refusjoner

34 394 000

41 964 000

42 700 000

8 290 000

127 348 000

205 060 000 248 170 000 237 700 000

65 650 000

205 060 000 248 170 000 237 700 000
0
0
0

65 650 000
0

Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsbudsjettet
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

0
756 580 000
0
0
756 580 000
0

Investeringer i 2016
Innledningsvis påpekes det at alle tall i investeringsoversikten er inklusive
merverdiavgiftskompensasjon og at tilskudd, refusjoner mv ligger i
oppsummeringstabellen under.
Investeringsplanen for 2016-2019 kan kortfattet sammenfattes slik:
 Investeringer inklusive merverdiavgift utgjør 205 millioner kroner og uten
merverdiavgiftskompensasjon 164 millioner kroner.
 To store og allerede vedtatte investeringsprosjekter – ny barneskole på
Raufoss og nye omsorgsboliger på Raufosstun – utgjør en vesentlig andel av
investeringsbudsjettet – samlet 105 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.
 Øvrige ordinære ikke-selvfinansierende investeringer er tatt ned til et lavt nivå,
jfr samme begrunnelse som ovenfor og utgjør litt i overkant av 30 millioner
kroner (når det tas hensyn til tilhørende inntekter), hvorav 8 millioner kroner er
foreslåtte investeringer i kjelleretasjen i Sagatunet – et prosjekt som er
lønnsomt sett i forhold til kommunens alternativkostnader. Dette betyr at
summen av de «ordinære» investeringene er innenfor nivået på betalte avdrag
i året og således ikke «stjeler» av handlefriheten i framtida.
 Det budsjetteres med et låneopptak på 137 millioner kroner, hvorav 50
millioner kroner er knyttet til skoleprosjektet og 23,7 millioner kroner til nye
omsorgsboliger.
 Prosjektene ny ungdomsskole og idrettshall er «skjøvet» ett år fram i tid med
den begrunnelse at kommunestyret har signalisert at en vesentlig andel av det
akkumulerte underskuddet må dekkes inn før prosjektene igangsettes
 Selvfinansierende investeringer gjennomføres i all hovedsak i samsvar med
vedtatte planer (og da i første rekke kommunedelplan for vann og avløp).
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Rådmannens oppfatning er at dette er et investeringsnivå som kan forsvares og som
er nødvendig i 2016. Det settes ikke i gang store nye investeringsprosjekter i året.

4.6

Balanse

4.6.1 Fond
Kommunen har plassert midler fra salg av Totenkraft i finansmarkedet. Dette er i
finansreglementet definert som kommunens langsiktige finansielle aktiva. Dette har
gitt en god avkastning langt over risikofri bankrente. For å redusere kommunens
finansielle risiko som er høy har rådmannen valgt å overføre hoveddelen av plasserte
midler til driftskontoen. Det vil i tillegg til å redusere finansiell risiko styrke
driftslikviditeten slik at behovet for å benytte seg av kostbar kassakreditt blir redusert.
Det legges opp til en forsiktig budsjettering for de resterende midler som plasseres i
finansmarkedet på 1,0 millioner kroner i 2016 og utover i perioden. Kommunens
driftsfond er tomme og det er vesentlig at det gjennom positive regnskapsresultat
bygges opp et bufferfond. Det vil gi bedre likviditet og netto renteinntekter som vil
styrke kommunens økonomi betydelig. Det vil også gi en handlefrihet i driften av
kommunen. I figuren under er gjeld og egenkapital gjengitt.

Den viser utviklingen med økende gjeld og redusert egenkapital. Den grønne søylen
viser økningen i de framtidige pensjonsforpliktelsene i årene som kommer. De har
vokst sterkt de senere år og vil gi kommuner økte kostnader i årene som kommer
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Neste figur viser lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter. Den viser at vi har hatt
en utflating og holdt omtrent samme nivå de siste årene fram til i 2014 når effektene
av skoleinvesteringene kommer inn. Lånegjelden som andel av brutto driftsinntekter
vil øke sterkt i perioden som følge av store investeringer i skolebygg, omsorgsboliger
og vann og avløp. Og passere 100 %. Effektene av dette er lagt inn i økonomiplanen
for perioden.
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5 Medarbeidere
5.1

Status

Årsverk
Antall ansatte

2005
732
954

2006
739
960

2007
750
984

2008
749
1001

2009
738
990

2010
744
935

2011
737
936

2012
751
959

2013
755
963

2014
737
869

Vestre Toten kommune har ved inngangen til 2015 ansatt personer som tilsvarer 737
årsverk. Utviklingen over de siste årene er vist i tabellen over. Tallenes viser at
Vestre Toten kommune yter nå vesentlig mer tjenester med relativt sett om lag
samme antall ansatte! (Svingninger mellom årene kan i noen grad skyldes tilfeldige
utslag på «telletidspunktet». NB! Tabellen er for 2014 standardisert for kun å gjelde
de som er eier av en stilling i kommunen Derfor er ikke tallene sammenlignbare med
tidligere år. Endringen sikrer derimot en mer korrekt og lik sammenligning for seinere
år). Det er i samme perioden blitt tilført betydelig flere oppgaver noe som har ført til
en vekst i sammenlignbare kommuner på 5-10 %. Det skulle da ha tilsvart opp mot
50 stillinger for Vestre Toten kommune sin del. Dette er krevende utfordringer som er
løst gjennom kreative, lojale og dyktige ledere og ikke minst i godt samarbeid og
samhandling med tillitsvalgte og øvrige ansatte. Nettopp dette samarbeidet og
kulturen for endring, medarbeiderskap og ansvarliggjøring, har skapt en plattform
som har vist seg svært verdifull i kommunens forbedringsarbeid (Lean) hvor det
oppnås svært gode resultater. Kommunesektoren står framfor fortsatt omstilling i
årene som kommer. Derfor blir vår evne til å gå over fra ressurseffektivitet (fokus på
ressurser) til flyteffektivitet (fokus på behov hos innbyggerne) svært viktig. Her er
medarbeiderne avgjørende for at vi skal lykkes i dette arbeidet.
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 organisasjonen framover. Kommunen ønsker å
utvikle seg til å bli en lærende organisasjon basert på Lean og kontinuerlig forbedring
som virksomhetsstrategi.
Det prioriteres å sikre at kommunen har den nødvendige fagkompetansen for å møte
utfordringene i tjenestene i tiden som kommer
Rekruttering
Kommunen har en viss turnover. 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.
Ledelse
Rådmannen har innført Lean kontinuerlig forbedring som virksomhetsstrategi og vi er
i overgangen til å bli en lærende organisasjon. Lederutvikling har hatt og vil ha høy
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fokus i denne sammenhengen. Det har blitt gjennomført kurs og jobbing i faglige
nettverk for tverrsektoriell læring i utstrakt grad. Rådmannen ønsker i enda større
grad å vektlegge ledelsesutvikling i tiden framover. Under vises kommunens
utviklingshus hvor fokusområder, strategier i en lærende organisasjon settes i
sammenheng med hvordan organisasjonen skal nå kommunens langsiktige
målsettinger.

Helsefremmende arbeid
Kommunen har prioritert helsefremmende arbeid høyt, blant annet gjennom IA
(inkluderende arbeidsliv)-avtalen, egne arbeidsgrupper på arbeidsplassene og i
rådmannens 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
skal prioritere for å gi de ansette en god og helsefremmende arbeidsplass. 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. Trenden viser at Vestre Toten kommune har jobbet godt i mange
år. Figuren under viser utviklingen i sykefraværet.

5.2
Mål og utfordringer
I tabellen under er det satt opp mål knyttet til utfordringer på medarbeiderområdet.
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Fokusområde

Resultat
2014

Anslag

Mål

Mål

2015

2016

2019

Gjennomføre tiltak

Gjennomføre
tiltak

Medarbeidere
Kompetanse

Rekruttering

Bygge positivt
omdømme

Bygge positivt
omdømme

Bygge positivt
omdømme

Ledelse

Lederutvikling
gjennomføres

Lederutvikling
gjennomføres

Lederutvikling
gjennomføres

Opplæring av alle Opplæring av alle Opplæring av alle
nye ledere
nye ledere
nye ledere

Medarbeidere

Helsefremmende Helsefremmende Helsefremmende
arbeid som
arbeid som
arbeid som
reduserer
reduserer
reduserer
sykefravær
sykefravær
sykefravær
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6 Tjenesteområdene
6.1

Administrative stab- og støttefunksjoner

6.1.1 Status
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 (17,3 årsverk) utfører en kombinasjon av interne oppgaver og i
mindre grad publikumsrettede oppgaver. De interne oppgavene er i hovedsak å
levere fellestjenester slik som lønn- og regnsskapstjenester. Antall årsverk ble
redusert med 0,5 årsverk i 2015.
Stab og støtte funksjoner
Interne oppgaver
Personal (HR), helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl.
politisk virksomhet.
Personvernombud
Postmottak/journalføring/frankering

Publikumsrettede oppgaver
Parkeringstillatelser
Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene

Arkiv
Informasjon- og kommunikasjons-teknologi (IKT)

Valg: Stortings- og sametings- og
kommunevalg/fylkestingsvalg
Oppholdsbetaling institusjon

Regnskap

Tv-aksjonen, tilskudd livssynsorganisasjoner

Serverings- og skjenkebevillinger
Sentralbord/resepsjon/informasjon

Lønn- og sykepengerefusjon
Økonomisaker/budsjett

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 2,5 årsverk inkludert hovedverneombud i 20 % stilling. Tillitsvalgte
har et ytterligere frikjøp med 40 % som refunderes fra organisasjonene.
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Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,8 årsverk som fordeles
mellom ordfører og ledere i ulike utvalg. Økt med 0,1 årsverk ved økt ressurs
varaordfører.
Rapporter viser at støttefunksjonene i Vestre Toten kommune har lavere
bemanningsfaktor sammenlignet med andre kommuner av tilsvarende størrelse.
Generelt skiller vi oss ut med lav bemanningsfaktor innen IKT, personal og
post/arkiv.
Likevel mener vi at kvaliteten som leveres er bra. Det viste også
brukerundersøkelsen i 2013 på interne tjenester. Avdelingen jobber aktivt innen
enkelte områder med forbedringsarbeid satt i system. Både revisjon og
gevinstrealisering viser at det er nyttig. Vi kan vise til resultater innen forbedret
kvalitet og bedre ressursutnyttelse.
Nasjonale føringer
I det meste av vårt arbeid må vi forholde oss til mange lover, avtaler, retningslinjer og
ikke minst et EU-regelverk som vi blir mer og mer berørt av.
Lovkrav
Områdets lovmessige forpliktelser til å yte tjenester, gi bistand, forvalte lovverk og
ikke minst formidle dette videre i organisasjonene er i hovedsak nedfelt i mer enn ett
20-talls lover og forskrifter.
Blant annet:













Kommuneloven
Offentlighetsloven
Alkoholloven
Arkivloven.
Forvaltningsloven
Serveringsloven
Valgloven
Ferieloven
Lov om interkommunale selskaper
Arbeidsmiljøloven
Personopplysningsloven
M.m.

Innenfor lovverket ytes det bistand og tjenester internt og eksternt.
6.1.2 Mål og utfordringer
Den oppvoksende generasjon er svært oppdatert innen IT-teknologien, og
internett/våre hjemmesider og sosiale medier vil i årene bli preget av innbyggernes
informasjonsbehov og krav til kommunikasjon. Regjeringen har et mål om at Norge
STYRINGSDOKUMENT 2016

43

skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere
og næringsliv.
Presset på kommunal og offentlig sektor blir økende i form av enda større
omstillingsevne, enda mer effektivitet og ikke minst samarbeid med andre kommuner
i regionen.
Avdelingens visjon:
Bærebjelken for effektiv støtte - vi gjør andre gode.
Bedriftsprofil:
Raushet, vennlighet og respekt. Yte god service og være faglig dyktig.
Lederprofil:
Tilgjengelighet og løsningsorientert. Fremme en kultur preget av trygghet, tillit og et
godt arbeidsmiljø.
Fokusområde
Brukere
Gi god service, effektiv
saksbehandling og topp
kvalitet på ytelsen med
tjenestemottager i sentrum
– Riktig tjeneste til rett tid.
God samhandling og dialog
ved at innbyggerne har
tilgjengelige kanaler til
politikere og tjenesteområde.

Gode nettløsninger og lett
tilgjengelig informasjon
med mulighet for
elektronisk samhandling
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Resultat
2014

Mål 2015
Anslag 2015

Mål
2016

Mål 2019

Ikke målt

Intern
brukerundersøkel
se 2. hvert år - 4,9
av 6

Ikke måling

Resultat 5 av 6

Evaluering av
hjemmeside:
Resultat 4 av 6
Kommunisere
digitalt: Oppstart
av ”svar ut”

Resultat 6 av 6

Resultat 6 av 6

Igang-satt

X

100 %

100 %

Ta i bruk digitale
skjemaer
Anbuds-runde på
ny hjemmeside

Igangsatt
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Fokusområde

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

Medarbeidere
Fornøyde og engasjerte
medarbeidere som trives,
involveres og mestrer i et
aktivt miljø

Legge til rette for faglig
utvikling

Resultat
2014
Avholdt 66 møter

Mål 2015
Anslag 2015
Opprettholde
samme nivå

Mål
2016
Opprettholde
samme nivå

Mål 2019

Godkjent valg
Revidering er
utført
Gi opplæring til
politikere, ledere
og andre

Ikke valg

Avholde godkjent
valg

Gi opplæring til
politikere, ledere
og andre

Gi opplæring til
politikere, ledere
og andre

Mål nærvær 98
%,
anslag 95 %
Avholde
medarbeiderunde
rsøkelse, resultat
4,8 av 6
Opplær-ing,
kursing av ansatte
jfr. bud-sjett

98 %

98 %

Mål 0
Anslag 0,5

0

0

Avlegge
årsregnskapet
innen fristen 15.2

15.2

15.2

Opprettholde
samme nivå

Behandlet 488
saker

Nærværsfaktor
92,6 %
Ikke avholdt

Opplær-ing,
kursing av ansatte
jfr. bud-sjett

Opplær-ing,
kursing av ansatte
jfr. bud-sjett

Avholde
medarbeiderund
ersøkelse,
resultat 5 av 6
Opplær-ing,
kursing av
ansatte jfr. budsjett

Tjenesteproduksjon
Høy kvalitet på oppgaver og
tjenester.

Antall feil ved
produksjon av
møtepapirer 0,46
Avla årsregnskap
27.2
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Fokusområde

Fokus på ressursutnyttelse
og effektivitet.

Økonomi
Tilstrekkelig økonomi til å
drive forsvarlige og yte
gode nok tjenester.

Resultat
2014
LEAN innført i
flere enheter

Mål 2015
Anslag 2015
Ny enhet

Mål
2016
Ny enhet

Mål 2019

Andel e-faktura
av alle inngående
fakturaer 36 %
Opp-start prosjekt økt andel ehandel
Andel
lønnsslipper som
leveres
elektronisk 79,1
%
Utnytte alle
muligheter i
anskaffet verktøy
og fokusere på
utnyttelse og
funksjonalitet.

Mål om 60 %
andel

80 %

100 %

30 % andel
82 %
Anslag
80 %

100 %
100 %

100 %
100 %

løpende

løpende

x

Oppstart, ta i
bruk e-læring
Nano-læring et
regionalt prosjekt

x

Balanse

Balanse

Holde budsjett
Drive forsvarlig og
yte gode nok
tjenester innenfor
de gitte rammer

100 %

Videre-føring

Balanse

Andre målsettinger ikke satt inn i måltabell.
Vi skal:
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kommunisere og samarbeide tett med tjenesteområdene og våre
samarbeidspartnere slik at vi sammen er enige om gode løsninger
være åpen for samarbeid og bidra aktivt inn i endringsprosesser som har
fokus på sammenslåing av oppgaver
være positiv og delta aktivt i forbedringsarbeid
utnytte de verktøyene som anskaffes
se muligheter i verktøy/hjelpemidler som finnes i markedet
jobbe med forbedringer innen alle fagområder ved bruk av verktøyet «lean».
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holde oss oppdatert på planer i tjenesteområdene, slik at vi til enhver tid kan
yte den rette støtte og veiledning samt å takle de utfordringer som trenger vår
bistand eventuelt vurdere annen nødvendig kompetanse
legge til rette for politisk arbeid med gode arbeidsvilkår og god saksbehandling
aktiv pådriverrolle for regionale prosjekter på områder der samarbeid vil styrke
vår region faglig og økonomisk

6.1.3 Økonomisk ramme
Sentral stab og støtte

2016

2017

2018

2019

23 888

23 888

23 888

23 888

839

839

839

839

-35

-35

-35

-35

-350

-350

-350

-350

IKT - fornyelse viruslisenser

165

165

165

165

Økn lønn folkevalgte og varaordfører til 20%

220

220

220

220

Økn pensjon ordfører

140

140

140

140

35

35

35

35

Regionale avtaler

200

200

200

200

Sum justeringer fra 2015

375

375

375

375

Vedtatt ramme 2015
Lønns- og prisjustering
Justeringer og tillegg fra 2015
Ordning av gammelt arkivmateriale
Kostnader ved kommunevalget 2015

Kjøp av nye valgavlukker

Reduksjoner i ramme for 2016
Økt refusjon foreldrepenger

-24

-24

-24

-24

Redusert sats bedriftshelsetjeneste

-18

-18

-18

-18

Økt sykepengerefusjon

-15

-15

-15

-15

Andre reduksjoner

-233

-233

-233

-233

IKT - hjemmeside og regionalt arbeid

-180

-180

-180

-180

Vakans stilling / økonomi

-130

-130

-130

-130

Midlertidig reduksjon 60 % IT leder
Sum reduksjoner

-350
-750

-350
-750

-350
-750

-350
-750

24 352

24 352

24 352

24 352

Nettoramme økonomiplan 2015-2018
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6.2

Eiendomsavdelingen

6.2.1 Status
Eiendomsavdelingen gir intern støtte til alle tjenesteområdene og driftsenhetene i
kommunen innenfor områdene Byggeprosjekter, Bygningsdrift og Renhold.
Byggeprosjekter omfatter rollene som byggherre-representant, rådgiver og
støttespiller ved gjennomføring av byggeprosjekter. Byggeprosjektene spenner fra
nybygg via ombygginger og rehabiliteringer, til større vedlikeholdsarbeider og ENØKprosjekter.
Prosjekt- og byggeledelse utgjør en viktig del av avdelingens oppgaver, og gjør at vi
får god kontroll både på økonomi og fremtidig drifting av byggene.
Avdelingen fikk fra 1.1.2015 fullt drifts- og budsjettansvar for alle eide og leide bygg i
kommunen. Dette innebærer blant annet oppfølging av egne vaktmestere, samt
FDV-oppgavene til vaktmester-ressursene innen skolen.
Videre har vi 2 mann som jobber innen ENØK og oppfølging av de
tekniske anleggene i alle bygninger. De utfører blant annet en del internkontroll og
årlige service-oppgaver på anleggene.
Renhold i alle bygninger som ikke er direkte underlagt skole, barnehage og omsorg,
er Eiendomsavdelingens driftsansvar. I tillegg har vi for faglig oppfølgingsansvar på
alle øvrige tjenesteområder.
Støttefunksjonene omfattet i 2015 ca. 9,5 årsverk på renhold, 4 vaktmestere, 1 driftstekniker og 6 administrative stillinger. (TO-leder, 1 renholdsleder, 2 prosjektledere, 1
energileder, samt 1 driftsleder bygg). Rune Andersen er TO-leder.
Det har de siste årene pågått planlegging av en administrativ omorganisering av hele
strukturen med eiendomsforvaltning i kommunen. Delvis parallelt med dette, har vi
siste året arbeidet med å bygge opp organisasjonen og utviklet systemer og rutiner
for å ivareta god drift og nødvendig ettersyn og vedlikehold av bygningsmassen.
Nasjonale føringer:
Plan & bygningsloven med tilhørende forskrifter som gjelder for byggebransjen, er en
vesentlig del av lovverket som avdelingen må forholde seg til ved gjennomføring av
investeringsprosjekter på den kommunale bygningsmassen. Videre må en hele tiden
forholde seg til Lov om offentlige anskaffelser i forhold til innkjøp og inngåelse av
kontrakter forbundet med byggeprosjekter.
Fra 2015 ble dessuten alt gjeldende lovverk vedrørende bygningsdrift også en del av
vårt ansvarsområde. Her nevnes blant annet; Arbeidsmiljøloven, Brannvernloven,
Miljørettet helsevern i skoler og barnehager, med flere.
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Mål og utfordringer
Byggeprosjekter;
Kommunestyrevedtak fra juni 2011 om skoleutbygging, har utløst de desidert største
utbyggingsprosjektene noen gang i kommunen.
Bygging av ny Raufoss barneskole pågår nå, og det er forventet ferdigstillelse
sommeren 2016. Bygget skal tas i bruk til skolestart august 2016. Skolen blir en 2parallell skole, som vil si 2 klasser på hvert trinn. Altså 14 klasser. Dette gir en ny
skole med kapasitet til ca. 400 elever, og med et areal på 5670 m 2. Vedtatt
totalbudsjett er på netto 178 millioner kroner. Både fremdrift og økonomi er i rute.
Planlegging av ny Vestre Toten ungdomsskole pågår, men gjennomføring av selve
totalentreprisekonkurransen gjenstår. Denne ble høsten 2015 vedtatt utsatt noe. En
forventer at konkurranse- og samspillsfasen kan gjennomføres i 2016, og at
byggestart da skjer i 2017.
Det er vedtatt at eksisterende bygg skal rives og erstattes med et helt nytt bygg.
Totalt arealbehov synes å kunne bli på vel 8000 m2.
Skisse og forprosjekt for ny Idrettshall på Reinsvoll er på det nærmeste avsluttet.
Dette blir en flerbrukshall på tidligere regulert tomt og med ca. 2200 m2 gulvareal.
Foreløpig kostnadsramme er antydet til netto ca. 30-32 millioner kroner. Da er
tippemidler og merverdiavgiftskompensasjon fratrukket. Konkurranse-oppstart er
også her noe utsatt på grunn av finansiering og låneopptak.
Det er nå klart for 25 nye omsorgsboliger på Raufosstun. Anbudskonkurranse er
gjennomført, og byggestart forventes i løpet av 2015. Det blir revet noe gammel
bygningsmasse i sørenden, blant annet bestående av 9 eksisterende boliger, samt at
det skal utvides med ytterligere 16, altså 25 nye omsorgsboliger til sammen.
Nettokostnad antas å bli ca. 42 millioner kroner. Prosjektet vil bli finansiert gjennom
50 % Husbank-tilskudd, samt egenfinansiering gjennom husleie fra beboerne.
ENØK-tiltak på eksisterende bygninger har pågått en tid, og i 2015 ble blant annet et
større VP-anlegg ved Totenbadet avsluttet. Videre ble det gjennomført et ENØK/
fasadeprosjekt ved Thune skole på Eina. Nesten alle våre bygg og tekniske anlegg,
er nå tilstandsvurdert, og potensielle ENØK-tiltak vil bli vurdert. En nærmere
handlingsplan for disse vil da bli utarbeidet og foreslått gjennomført. For øvrig er det
et overordnet og tallfestet beløp for ENØK-besparelser i 2016. Dette vil fremkomme i
endelig energi- driftsbudsjett.
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Fokusområde

Resultat 2014

Anslag
2015

Mål
2016

Mål
2019

Brukere
Ny Raufoss
barneskole

Ferdigstille til primo
Oppstart nybygg Byggeperioden pågår april. Ta i bruk hele
– budsjett på
og alt er i rute mht.
skolen ved
178 mill.
fremdrift og økonomi skolestart august16.
Romprogr. etc.
Prekvalik. av
Gjennomføre konk. og
Ny V.Toten u-skole ble utarbeidet av entreprenører.
egen
Oppstart konk. utsatt samspills-fase mtp
arbeidsgruppe
til 2016?
byggestart i 2017 ?

Ny idrettshall
Reinsvoll
Raufosstun oboliger

Oppstart
skisseprosjekt og Gjennomført
etablert
forprosjekt. Oppstart
plangruppe ifm. konk. utsatt til 2016?
planleggingen

Oppstart og
gjennomføre konk
før byggestart i
2016/2017 ?

Forsprosjekt og
anbudskonk.
Gjennomført.
vedtak og byggestart
i desember 2015

Gjennomføring av
byggefasen, med
ferdigstillelse
desember 2016.
Taes i bruk i 2017.

Skisseprosjekt
gjennomført

Medarbeidere
Rekruttert ny
driftsleder,
driftstekniker og
renholdsleder.

Medarbeidere
med riktig
kompetanse i alle
ledd
Planlegge nye
rutiner og
etablere IKsystemer

Gjennomføre div.
omorganisering og
Alle har nå «funnet
endringer innen
sin plass» i org.
bygningsdrift og
renhold.
Gjennomføre flere
Rekruttert ny
prosjekter i egen regi
pr.leder.
og med egen
pr.ledelse
Innføring av IK-bygg Bruke IK-bygg og nye
(software).
rutiner. Oppfølging av
Registrere alle bygg vedlikehold og
og tekn.anlegg
internkontroll

Økonomi

ENØK

Endring av
budsjetter
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Gjennomføre
div. ENØK-tiltak
på ulike bygg.
Planlegge
budsjett for
strøm, VA og
forsikring.

Fortsetter med
ENØK, og reduksjon i energiforbruket.
Overta budsjett for
strøm, VA og
forsikring samt
driftskostnader for
alle bygg VTK.

Fortsette ENØK og
optimalisering av våre
tekn. anlegg.
Redusere
driftskostnader, øke
midler til drift og
vedlikehold.

STYRINGSDOKUMENT 2016

Nye V.Toten uskole ferdig-stilles
i 2018 og taes i
bruk.

6.2.2 Endringer drift
Arbeidet med å gjennomføre den vedtatte Omorganisering av eiendomsforvaltningen
har pågått i lengre tid. Dette har vært en utfordrende og krevende prosess som er
gjennomført som et samarbeidsprosjekt med alle involverte parter.
Økonomisk har det nå vært en endring ved at alle budsjetter for faste driftskostnader,
energi (strøm og olje), forsikringer og kommunale avgifter, er overført fra
tjenesteområdene til Eiendomsavdelingen. Videre er også en del lønnsbudsjetter og
andre driftskostnader, relatert til bygningsdrift, blitt overført gjennom en såkalt
«budsjettendringssak» i løpet av 2015.
Vedtaket med å sentralisere eiendomsmassen er gjort for å få en mer enhetlig
forvaltning. Vi ser at dette må gi fordeler både økonomisk og forvaltningsmessig, ved
at dette samles der det er mer profesjonelle ressurser. Dette er nå organisert slik at
vi får en egen enhet som da forestår planlegging og gjennomføring av drift og
vedlikeholdsarbeidet på alle kommunale bygninger.
Gjennom forslag til budsjett er vi allerede utfordret på reduserte energikostnader, og
oppfølging og optimalisering for å nå dette målet er iverksatt, blant annet gjennom
ansettelse av driftstekniker i avdelingen. Videre må alle budsjetterte kostnader
gjennomgås og vurderes med tanke på reduksjoner, og eventuelt få mer ut av de
midlene vi får til disposisjon.
En konsekvens og overordnet målsetting med denne driften vil være å få/skape
midler til et bedre vedlikehold som på sikt vil gi bygningsmassen en lengre levetid
med økt kvalitet. Dette vil i sin tur gi mindre behov for større rehabiliteringer ofte.
Gjennom forslag til statsbudsjett for 2016, ser det ut til å komme noen tilskuddsmidler
til rehabilitering og vedlikehold av eldre skole og omsorgsbygg.
6.2.3 Økonomisk ramme
Eiendomsavdelingen

2016

2017

2018

2019

Vedtatt ramme 2015

25 738

25 738

25 738

25 738

758

758

758

758

Flytte ansvar for bygningsdrift til eiendom

2 039

2 039

2 039

2 039

Sum justeringer fra 2015 til 2016

2 797

2 797

2 797

2 797

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

0

0

0

0

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

0

0

0

0

-2000

-2000

-2000

-2000

26 535

26 535

26 535

26 535

Justeringer og tillegg fra 2015 til 2016
Lønns- og prisjustering

Reduksjoner i budsjett 2016
Reduksjon stillinger innenfor renhold
Innkjøp generellt alle områder (def.nærmere)
Kjøp av Sagatunet/redusert husleie
Salg av Folkvang,Gaukom,Sagvoll
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2015-2018
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6.3

Barnehage

6.3.1 Status
Den mest sentrale arbeidsoppgaven for barnehagetjenesten er å tilby kvalitativt gode
barnehageplasser til alle barn med rett til plass. I tillegg er tilsyn, finansiering av de
private barnehagene, rekruttering og kompetanseheving viktige oppgaver.
Antall barn med barnehageplass:
Barnehager
Kommunale
Private
Sum barn

Barn over 3 år
163
243
406

Barn under 3 år
67
124
191

Sum
230
367
597

Antall minoritetsspråklige barn der begge foreldre har annet morsmål enn svensk,
dansk og engelsk:
Kommunale barnehager
Private barnehager

51 barn
20 barn

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med
barnehageplass: 11,9 %.
Antall oppholdstimer per årsverk kommunale barnehager
Antall oppholdstimer pr årsverk
private barnehager

Vestre Toten
13 138
13 693

Alle barn med rett til plass har fått tilbud.
Venteliste på barnehageplass for barn som ønsker plass i løpet av 2015:
(4 av disse barna er født i 2015)

Krets
Raufoss
Bøverbru/Ihle
Eina
Reinsvoll

Barn o/3 år
3
0
0
0

Barn u/3 år
10
1
0
0

Antall dispensasjoner fra utdanningskravet til pedagoger:
Private barnehager
Kommunale barnehager

2015
0,7 årsverk
0 årsverk

Nasjonale føringer:
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2014
2,3 årsverk
0 årsverk

Oppland
12 171
12 620

Barnehagen skal fremme trivsel, lek og læring og være tilgjengelig for alle barn.
Regjeringen vil arbeide for et rikt mangfold av barnehager og sikre åpenhet for
foreldre og andre om innholdet og kvaliteten. De ansattes kompetanse er avgjørende
for kvaliteten på barnehagetilbudet.
Kompetanse for framtidas barnehage
Kunnskapsdepartementet har gitt ut «Kompetanse for framtidens barnehage»,
Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.
Strategiens mål er å:




rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant
kompetanse for arbeid i barnehagen
heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen
øke statusen for arbeid i barnehage

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling.
Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets
kompetanse. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for kompetanseutvikling for
alle ansatte.
Kommunen skal gjennom aktiv veiledning, godkjenning og tilsyn påse at
barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som stilles i barnehageloven
med tilhørende forskrifter. Som en forutsetning for å få statlige midler skal kommunen
utvikle kompetanseplaner som omfatter både kommunale og ikke-kommunale
barnehager, og som ivaretar både nasjonale føringer og lokale behov.
Språkstimulering
Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver. Språklig kompetanse er
avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i
hverdagen. Arbeidet med å støtte barnas språktilegnelse er en sentral del av
barnehagehverdagen.
Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)



Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av
fagene, bedre læring og økt motivasjon.
Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Kommunene skal utvikle en lokal realfagsstrategi og arbeide for å forbedre barn og
unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.
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Uttrekk av Kostratall på utvalgte områder:

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel barn 1-2 år med barnehageplass
Brutto driftsutgifter pr barn i
kommunale barnehage
Andel ansatte med
førskolelærerutdanning

VTK
2014
119 141
91,7
82,7
160 259

VTK
2013
103 618
89,1
79,3
142 267

Oppland
2014
127 582
91,0
80,3
172 016

Oppland
2013
117 788
91,2
80,2
156 039

Landet
2014
128 570
90,9
81,0
173 905

Landet
2013
120 137
90,0
79,8
163 708

34,5

33,5

35,6

34,0

34,9

33,7

Vestre Toten har lave netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år og brutto driftsutgifter
per barn i kommunale barnehager ligger også godt under Oppland og landet.
Derimot har Vestre Toten best dekning på barnehageplasser både for barn 1-5 år og
1-2 år. Andel ansatte med førskolelærerutdanning har økt, men målet er å forbedre
andelen enda mer.
Det viser at vi har hatt positiv effekt av satsingen på rekruttering av pedagoger.
Barnehagetjenesten i Vestre Toten har kun lovpålagte oppgaver utenom
administrasjon. Her har vi 1,75 årsverk til å administrere hele tjenesten.

6.3.2 Mål og utfordringer
I kommuneplanen har Vestre Toten blant annet som overordnet mål å legge til rette
for gode levekår for alle.
Strategiene for å nå målet er blant annet:




Riktige tjenester til rett tid
Tidlig innsats
Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring

Et annet overordnet mål er at Vestre Toten skal legge til rette for en god oppvekst for
alle.
Strategiene for å nå målet er blant annet:
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Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv
Utvikle gode overganger i tjenestekjeden
Utjevne sosial ulikhet
Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem
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Fokus-område

Resultat
2014

Anslag
2015

Mål
2016

Mål
2019

Brukere
Opprettholde god kvalitet
gjennom å:
-rekruttere gode medarbeidere og
redusere dispensasjoner

1,50 årsverk
kommunale
10,1 årsverk private

-jobbe for å bedre samarbeidet med
grunnskole

0 i kommunale
bhg
0,7 årsverk
private bhg

Ingen
dispensasjoner fra
august

Ingen
dispensasjoner

Oppstart av
realfagskommune

Jobbe sammen om
å bedre resultater i
realfag
Faste rutiner for
samarbeid om 4årskontroll og 6årskontroll
Alle 4 kommunale
barnehagene

Opprettholde og
utvide
samarbeidet
Utarbeide flere
faste rutiner

2 styrere deltar
(en kommunal og
en privat)

To nye styrere
starter

Flest mulig
styrere deltar

- jobbe for å bedre samarbeidet
med helsestasjonen

Avsluttet
modellkommuneprosjektet

Lage rutiner for
samarbeid

Få flere barnehager til å jobbe med
kontinuerlig forbedring (Lean)

Bøverbru barnehage

Bøverbru og
Veltmanåa
barnehager

Medarbeidere
Legge til rette for
kompetanseheving gjennom å:
-stimulere styrerne til å ta del i den
nasjonale lederutdanningen for
styrere
-fortsette veiledningsgrupper for
pedagoger

Alle pedagogene i
både kommunale- og
private barnehager
deltar

Opprettholder
veiledningsgrupp
ene

Fortsetter med
veiledningsgrupper

-veilede nyutdannede
barnehagelærere

Alle nyutdannede
barnehagelærere var i
gruppe sammen med
SØVN

Alle nyutdannede
barnehagelærere er
i gruppe sammen
med SØVN

Fortsette
veiledningsgruppe

Opprettholde gode resultater på
medarbeiderundersøkelser

Ikke gjennomført, men
fikk 5,0 i snitt i 2013

Utsatt til 2016

Øke snittet til 5,1

Redusere sykefraværet

Fravær kommunale
barnehage 8,6%

9,5 %

Stanse økningen

Minus 77 000

Balanse

Balanse

Økonomi
Tilpasse drift til økonomiske
rammer

Medarbeidertilfredshet er et viktig kriterium for å oppnå god kvalitet i tjenesten. God
kompetanse og trivsel blant personale i barnehagene er det viktigste for å oppnå god
kvalitet i barnehagetilbudet, se nasjonale føringer.
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6.3.3 Endringer drift

Barnehagetjenesten i Vestre Toten har desidert laveste brutto driftsutgifter i hele
regionen allerede, så med nye innsparingstiltak er det ingen annen spesiell strategi
for å holde budsjettet enn det vi allerede gjør. Dessverre har vi et relativt høyt
sykefravær, og med dårlige bemanningstetthet blir det sannsynligvis ikke lavere.
På tross av at det er vedtatt en utbyggingsplan som har som mål å få like mange
barn i kommunale og private barnehager, går det motsatt vei. I 2015 reduserte
Veltmanåa barnehage antall plasser med 3 småbarnsplasser på grunn av
innsparingskrav. Forslaget for 2016 er å redusere med 3,5 småbarnsplasser i Eina
og 3 småbarnsplasser på Bøverbru. Da er det redusert med 9,5 kommunale
småbarnsplasser. Private barnehager har rett til kommunal finansiering for alle
plasser som var opprettet før 1.1.2011. Det er derfor kommunale plasser som må
reduseres. Vestre Toten hadde i 2013 flest barn per voksen (se diagram 3.8 fra
kommunebilder). I tillegg ble bemanningen redusert i 2015. Ved ytterligere
nedskjæringer i budsjettet er det derfor ikke mulig å redusere bemanning uten å
legge ned plasser.
Et strategisk mål i kommuneplanen er å utjevne sosial ulikhet. Det ble fra 1. mai 2015
innført endring i forskrift om foreldrebetaling slik at ingen husholdning skal betale mer
enn 6 % av inntektene sine til barnehage, det vil si at alle med årsinntekt under kr
473 000 får reduksjon. I tillegg ble det fra 1. august 2015 innført 20 timer gratis
kjernetid for 4- og 5-åringer der husholdningen har en samlet inntekt under kr
405 000.
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6.3.4 Økonomisk ramme
Barnehage

2016

2017

2018

2019

78 235

78 235

78 235

78 235

2 233

2 233

2 233

2 233

Leie av moduler og trafo Veltmanåa

-174

-174

-174

-174

Red foreldrebetaling og andre endr

600

600

600

600

Økning til 100% tilskudd private

950

950

950

950

Helårseffek reduksjoner 2015

-200

-200

-200

-200

Flyttet kostnader til drift av bygg til eiendom

-195

-195

-195

-195

257

257

257

257

1 238

1 238

1 238

1 238

Reduksjon i alle tjenester

-219

-219

-219

-219

Reduksjon renhold Veltmanåa

-100

-100

-100

-100

Reduksjon tjenesteområdeledelse

-80

-80

-80

-80

Økning av sats på foreldrebetaling

-175

-175

-175

-175

Flere barn fra andre kommuner

-100

-100

-100

-100

Redusere 6,5 barnehageplasser fra 1. aug

-426

-426

-426

-426

Kjøpe færre barnehageplasser i Gjøvik

-400

-400

-400

-400

-1500

-1500

-1500

-1500

80 206

80 206

80 206

80 206

Vedtatt ramme 2015
Lønns- og prisjustering, prioriteringer
Justeringer og tillegg fra 2015

Gratis kjernetid barnehage
Sum justeringer fra 2015 og tillegg 2016
Reduksjoner i ramme for 2016

Sum reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2016-2019
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6.4

Brannvern

6.4.1 Status
Organisasjon og arbeidsoppgaver
Brannvernavdelingen ledes av brannsjefen og består av en forebyggende del med
1,3 årsverk og feiervesenet med 3 årsverk.
Beredskapstjenester kjøpes av Raufoss Beredskap AS. Beredskapen har foruten
ledelse, deltidspersonell med 20 personer fordelt på 5 vaktlag med en rullerende
vaktordning.
Brannvernavdelingen samarbeider med Gjøvik Brann- og redningsavdeling om
brannvern og har felles 5-delt overbefalsvakt.
Tjenestene er i stor grad lovpålagt og omfatter arbeidsoppgaver innenfor:





Forebyggende brannvern
Feiing og tilsyn
Brann- og redningsberedskap
Beredskap mot akutt forurensing

Avdelingen administrerer avtaler med alarmabonnenter til 110-sentralen på Elverum.
Oppgaven er ikke lovpålagt, men den gir en årlig inntekt på ca. kr 80 000,-.
Brannsjefen har funksjon som beredskapskoordinator knyttet til samfunnssikkerhet
og kommunal beredskap. Sentrale oppgaver er arbeid med:





Overordnede ROS-analyser
Kommunal beredskapsplanlegging
Øvelser for kommunal kriseledelse og krisestaber
Eventuell krisehåndtering i kommunen

Nasjonale føringer
Stortingsmelding nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets
redningsoppgaver viderefører tidligere målsettinger for brannsikkerheten:




Færre omkomne i brann
Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier, mindre tap av materielle
verdier og unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner
Styrket beredskap og håndteringsevne

En rekke mulige tiltak omtales, blant annet:
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Strengere krav til røykvarslere og slokkeutstyr
Informasjon og holdningsskapende arbeid, tilsyn og kontroll med boliger
Forebygging av brann i rom hvor dyr oppholder seg
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Bedre sikring mot uønskede tilsiktede handlinger
Gjennomgang av organisering og dimensjonering, samt utdanningsbehov

NOU 2012:4 Trygg hjemme viderefører en del av Stortingsmeldingens føringer rettet
mot særskilte risikogrupper i samfunnet.
Noen av tiltakene som foreslås er:








Gi kommunene noe friere prioriteringer knyttet til brannforebyggende arbeid
Omprioritere feiertjenesten slik at tiltak også rettes mot brannsikkerheten
generelt gjennom tilsyn i boliger
Brannvesenets informasjon spisses mot risikoutsatte grupper, i samarbeid
med andre aktører (for eksempel el-tilsynet, helsevesenet, NAV,
hjelpemiddelsentralen, med flere)
Endringer i helseregelverket med tydeliggjøring av kommunenes og
helsepersonells plikter knyttet til oppfølging i forhold til brannrisiko
Endringer i folketrygdloven knyttet til hjelpemiddelsentralens
skadeforebyggende hjelpemidler av betydning for personsikkerheten
Oppgradering av boliger til pleie- og omsorgsformål

Stortingsmelding nr. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet er sterkt preget av
hendelsene 22. juli 2011. Meldingen evaluerer håndteringen av hendelsene i alle
ledd både sentralt og lokalt og skisserer forbedringspotensialer på mange felt.
Noen stikkord er:





Evalueringer og erfaringsutveksling
Tverretatlig/tverrfaglig samarbeid, styrking av ressurser
Utarbeiding og forbedring av beredskapsplanverk, rutiner og instrukser
Varslingssystemer og varslingsordninger, herunder felles nødnummer

Fire prinsipper for krisehåndtering står sentralt:
Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet
Nøkkeltall og statistikk
Agenda-Rapport 2014

VTK
2013
480

Gjøvik
2013
748

ØTK
2013
443

Gran
2013
461

Netto driftsutgifter per
innbygger
Årsgebyr for feiing og
365
450
444
302
tilsyn 1)
1)
Statistikkåret + 1, dvs. tall for 2014 og 2013 er oppgitt her.

Kongsv.
2013
824

Løten
2013
527

Eidsvoll
2013
560

Gruppe
7 2013
563

400

480

412

360

Agenda-rapporten konkluderer med: «Vestre Toten har lavere netto driftsutgifter og
årsgebyr til brann- og ulykkesvern enn sammenligningskommunene.»
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KOSTRA-tall
Netto driftsutg. pr. innb.
Årsgebyr for feiing og tilsyn
1)

VTK 2014
456
384

VTK 2013
437
365

Kostragruppe 7
2014

Oppland
2014
790
440

518
475

Landet
u/Oslo 2014

697
439

Statistikkåret + 1, dvs. tall for 2014 og 2013 er oppgitt her.

Netto drift har gått opp med 4,3 %. Kronebeløpet per innbygger ligger på kun 58 %
av snittet for Oppland (62 % i 2013, 69 % i 2012 og 2011 og 72 % i 2010).
Sammenlignet med Kostragruppe 7 ligger beløpet på 88 % og for Landet 65 % av
snittet i 2014.
En ser av utviklingen i kostnadsbildet over flere år at den er lavere – og relativt sett
nedadgående - i Vestre Toten enn for sammenligningsgruppene, spesielt
sammenlignet med Oppland.
Årsgebyret for feiing og tilsyn har økt med 5,2 % og ligger under gjennomsnittet for
Oppland – 87,3 %, Kostragruppe 7 – 80,8 % og på 87,5 % av snittet for Landet..
Samlet må en kunne si at Vestre Toten har et meget rimelig og kostnadseffektivt
brannvern – «mye tjenester for pengene!».
6.4.2 Mål og utfordringer
Utviklingstrekk og utfordringer
Utviklingen for brannvesenet i Vestre Toten har gått i retning av







Vedvarende relativt høyt antall utrykninger med over 200 per år i snitt
Større spennvidde i brannvesenets oppdragsspekter
Betydelig flere helserelaterte oppdrag, blant annet med hjertestarter
Stabilt antall bygningsbranner, stort sett i boliger og få andre storbranner
Vedvarende relativt høyt antall trafikkulykker, flere av dem alvorlige
Flere vannskader og oversvømmelser og mer akutt forurensning

Rask respons hos brannvesenet er en avgjørende faktor for hvor store konsekvenser
hendelsene får, dette gjelder spesielt helseoppdrag, branner og trafikkulykker.
Utviklingen innenfor samfunnssikkerhet går i retning av større utfordringer knyttet til





Klimaendringer, ekstremvær
Epidemier og pandemier
Økende sårbarhet på kritisk infrastruktur, spesielt elkom, strøm- og
vannforsyning
I noen grad tilsiktede handlinger

Det forventes at kommunene øker sitt fokus på blant annet disse områdene
framover. Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 for Vestre Toten kommune gir mer
informasjon.
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Omfanget og spennvidden i oppgavene som er tillagt brannvesenet, samt nye krav
og oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og kommunal beredskap, stiller større krav
til bemanning og kompetanse hos personellet som skal gjennomføre oppgavene.
Målsettinger
Fokusområde

Resultat 2014

Anslag
2015

Mål
2016

Mål
2019

Brukere
Ny brannstasjon:
Fastsette plassering
(reguleringsplan).
Få på plass budsjett
for prosjektering,
bygging og drift
(berører alle
fokusområdene)

Skisseprosjekt:
(budsj. Kr. 300 000)
Foreløpig skisse

Skisseprosjekt:
2 Alternativer (ny
plassering i f.t. 2014)
Vedtak om videre
prosjektering

(For)prosjekt:
Kr. 1 000 000
(anslag)
Vedta plassering
(planprosess)
Vedtak om bygging
Kr. 31 200 000 over
2 år (arkitektens
kalkyle)

Ny brannstasjon
ferdig (2018)

Medarbeidere
Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse
Mangler
Avlegge 1
Gjennomføre 5 kurs, Ha gjennomført
Rekruttere og beholde 5 kurs og 1
svenneprøve og
forutsatt tildelte
grunnkurs for alle
medarbeidere med
svenneprøve
gjennomføre 1 kurs plasser
som mangler dette
rett kompetanse
(minst 3)
Mangler 5 kurs (+ 3
grunnkurs)

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

Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern
Gjennomfører ca. 85 Gjennomføre ca. 90
Gjennomført ca. 75
- 90 % av planlagte
- 95 % av planlagte
% av planlagt
tiltak
tiltak
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med krav og behov
Feiing: 100 %
3300 av 3300
Tilsyn: 100 %
1300 av 1300

Feiing: 63 %
2000 av 3200
Tilsyn: 90 %
1800 av 2000

Gjennomføre ca. 95
- 100 % av planlagte
tiltak

Feiing: 100 %
2300 av 2300
(+ etterslep 2015)
Tilsyn: 100 %
1500 av 1500
6 - 8 pipebranner

Feiing: 100 %
Tilsyn: 100 %

4 pipebranner
6 - 8 pipebranner
(laveste antall noen 6 - 8 pipebranner
sinne)
Tilsynsaktivitet i særskilte objekter i samsvar med risiko og krav, befaringer
- Tilsynsaktivitet i
særskilte
brannobjekter

72 av 80

71 av 80

Gjennomføring i
samsvar med risiko
og krav (70 – 80)

Gjennomføring i
samsvar med risiko
og krav (70 – 80)

- Befaringer i andre
brannobjekter

37 andre befaringer

40 andre befaringer

Etter
risikovurderinger og
behov (30 - 40)

Etter
risikovurderinger og
behov (30 - 40)
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Fokusområde
Effektiv brann- og
rednings-beredskap
og god regional
ressursutnyttelse
- Ivareta korrekt nivå
og kvalitet på
beredskapsressursene i
kommunen

Resultat 2014

Anslag

- God kommunal
beredskap

- Bygge
krisekompetanse

Mål

Materielle fornyelser og oppgraderinger
Ny brannbil:
Kontrakt skrevet
solgt gammel bil (kr.
310 000)
-

Ny brannbil:
Levert (kr.
3 301 000/budsjett
3 310 000)
Ny røykdykkerbil:
RAB har anskaffet
selv

Revidere ROSROS-analyse for
analyse for branner branner og ulykker i
og ulykker i VTK VTK – ferdigstilles
påbegynt
Revidere
Revidere
brannordning brannordning utsatt
utsatt
Samfunnssikkerhet i et ROS-analyser, beredskapsplaner, øvelser
helhetsperspektiv
Overordnet ROSOverordnet ROS- Ha et godt bilde av
risiko og sårbarhet i
samfunnet

Mål

analyse:
Rullering av
handlingsplan fra
2012
Kommunal
beredskapsplan:
Revidert

Gjennomført to
kriseøvelser

analyse:
Rullering av
handlingsplan fra
2012
Kommunal
beredskapsplan:
Revidert. Nytt
planverk
implementert
Opplæring CIM og
UMS, info om nytt
planverk

-

-

Ny kommandobil:
Felles bil VTK/Gjøvik
(budsjett kr.
500 000), pluss salg
av gammel bil (ca.
kr. 150 000)
-

Revidere
brannordning gjennomføres

-

Revidere overordnet Rullere
ROS-analyse (evt. i
handlingsplan
2017)
(revidere analysen i
2020/2021)
Kommunal
beredskapsplan:
Revideres

Kommunal
beredskapsplan:
Revideres årlig

Gjennomføre 1
kriseøvelse

-

Alarmabonnenter:
Kr. 88 000 (budsj.)
(Økn. Kr. 12 000)

Alarmabonnenter:
Kr. 100 000
(økn. Kr. 12 000)

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

Alarmabonnenter:
Kr. 70 000 (regnsk.)

Alarmabonnenter:
Kr. 76 000 (regnsk.)
(Økn. Kr. 6 000)
Øvrig budsjett: Se egen tabell

6.4.3 Endringer drift
Tilpasning til budsjettramme 2016
Driftsbudsjett 2016 – utenom gebyrområdet:
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Framskrevet ramme per sept. 2015:
Pålagt kutt:
Tildelt tamme per sept. 2015:
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Kr. 7 531 000
Kr. -27 000
Kr. 7 505 000

Brannvernavdelingens innmeldte behov utover tildelt ramme per oktober 2015:







1)

Gjennomføring av lovpålagte kurs:
Kjøretøyer – drift og vedlikehold:
Nødnett – abonnement, drift (indeks 2,7 %)1):
Avtale – 110-sentralen (deflator 2,7 %):
Avtale – Raufoss Beredskap (lønnsindeks 4,5 %)1):
Økte inntekter:
Sum behov utover tildelt ramme

Kr. 20 000
Kr. 50 000
Kr. 11 000
Kr. 21 000
Kr. 79 000
Kr. -27 000
Kr. 154 000

Indekser er anslag, basert på faktiske tall for 2015.

For at brannvernavdelingen og brannvesenet (Raufoss brann og redning) i det hele
tatt skal kunne ivareta en lovlig og forsvarlig drift, må økonomiske midler tilføres og
ikke tas bort. Den økonomiske smertegrensen er for lengst nådd.
Ovenfor nevnte behov er kun minimumsbehov, og knapt nok det, for å ivareta helt
nødvendige krav og forpliktelser, herunder avtaleforpliktelser kommunen har med
andre samarbeidsparter og aktører.
Brannvernavdelingens samlede behov:




Tildelt ramme:
Behov:
Samlet ramme:

Kr. 7 505 000
Kr. 154 000
Kr. 7 659 000

6.4.4 Økonomisk ramme
Brannvern utenom gebyrområdet

2016

2017

2018

2019

Vedtatt ramme 2015

7 370

7 370

7 370

7 370

Lønns- og prisjustering

191

191

191

191

Kostnadsøkninger og lovpålagte kurs

155

155

155

155

Sum justeringer og tillegg fra 2015 til 2016

346

346

346

346

-27

-27

-27

-27

Nettoramme økonomiplan 2016-2019

7 689

7 689

7 689

7 689

Brannvern, gebyrområdet (feiing)

2016

2017

2018

2019

-51

-51

-51

-51

22

22

22

22

Reduksjoner (økte gebyrinntekter)

-110

-110

-110

-110

Nettoramme økonomiplan 2016-2019

-139

-139

-139

-139

Justeringer og tillegg fra 2015

Reduksjoner i ramme for 2016
Reduksjoner (flere alarmabonnenter)

Vedtatt ramme 2015
Lønns- og prisjustering, prioriteringer
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6.5

Grunnskole

6.5.1






Status
Grunnskolens arbeidsoppgaver består av:
Grunnskoleopplæring i henhold til lov og læreplan.
Skolefritidsordning (SFO)
PP-tjeneste
Spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet

Noen nøkkeltall fra skoleåret 2015/16:
Skole

Elevtall

Klassetall

Bøverbru
Ihle
Korta
Raufoss
Reinsvoll
Thune
Raufoss-u
Reinsvoll-u

96
36
356
261
160
119
268
219

7
3
14
11
8
7
10
9

28
14
93
63
56
44

VTk

1515

69

298

KOSTRA-tall 2013 og 2014
Netto driftsutg. grunnskole-sektor i %
av samlede netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter grunnskole- sektor
pr innbygger 6-15 år
Timer spesialundervisning i % av antall
lærertimer totalt
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning
Andel elever i grunnskolen som får
særskilt norskopplæring
Driftsutgifter undervisnings- materiell,
pr elev i grunnskolen
Korr. brutto driftsutg. til skolefritidsordning, pr komm. bruker
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Elevtall SFO

VTK 2014 VTK 2013

Oppland
2014

Oppland
2013

Landet Landet
2014
2013

24,7

25,5

23,7

23,8

105220

99523

112903

108880

14,9

14,0

16,2

17,4

17,3

17,6

7,2

6,0

7,6

7,7

8,0

8,3

4,7

4,5

4,8

4,6

7,2

7,5

1273

969

1649

1499

1395

1357

30552

28944

23964

22231

27763

26387
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23,4

23,5

103045 100469

Nasjonale føringer
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) med
tilhørende forskrifter regulerer i prinsipp all virksomhet i grunnskolen, og er også det
grunnlag som LÆREPLANVERKET FOR GRUNNSKOLEN (2006) hviler på.
Læreplanverket for grunnskolen (læreplanene) inneholder kompetansemål som angir
hva elever skal mestre. Kompetansemålene er angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i
grunnskolen. Læreplanen har forskrifts gyldighet.
6.5.2 Mål og utfordringer
Utsnitt fra KOMMUNEPLAN FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE
LANGSIKTIG DEL 2012 – 2023 - Revidert høringsutkast av 04.11.2014:

2.2. Felles planutfordringer
2.2.4. Bærekraftige og fremtidsrettede oppvekstsvilkår
En god barndom starter allerede i mors liv, og varer hele livet. Barn og unges
oppvekstsvilkår er sentralt for alle som bor i kommunen og for de som vurderer å
flytte hit. Barnehagen er første frivillige trinn i et langt utdanningsløp og legger
dermed det første grunnlaget for en livslang læring. Alle barn og unge i Vestre
Toten kommune må få mulighet til optimalt læringsutbytte ut fra sine egne
forutsetninger i løpet av barnehage- og skoletida. Gode oppvekstsvilkår
kjennetegnes av et trygt og sikkert samfunn, omsorgsfulle og engasjerte foreldre,
god kontakt mellom hjem og kommune, et godt og mangfoldig barnehage- og
skoletilbud, muligheter for en sunnog aktiv livsstil, samt et bredt og et godt kulturog aktivitetstilbud.
………….
Viktige fokusområder vil derfor være:
- Det er avgjørende at det gis et sammenhengende tjenestetilbud som skaper
trivsel og gode og trygge oppvekstsvilkår, og at fokuset på kvalitet bygger på
forskningsbasert kunnskap om hva som faktisk gir en positiv effekt.
- Det blir særlig viktig å legge vekt på tilbudet til barn og unge for å gi dem et
godt oppvekstmiljø preget av trygge arenaer og et bredt og aktivt
kulturtilbud.
2.3. Overordnede mål og strategier i samfunnsdelen
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle
Strategier:
o Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv
o Utvikle gode overganger i tjenestekjeden
o Utjevne sosial ulikhet
o Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem
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Grunnskolens overordnede målsetting for økonomiplanperioden er å heve
tjenestenivået fra dagens nivå. Kvalitet handler om lokale forutsetninger og
ambisjoner, og skoleeiers bevissthet på hva som ønskes når det gjelder
kvalitetsutvikling i skolen.

Læringsutbytte

Kommunestyret godkjente i sak 59/14 «MÅL OG SATSINGSOMRÅDER FOR
GRUNNSKOLEN I VESTRE TOTEN 2014-2018», som grunnlagsdokument for
arbeidet i grunnskolen kommende fireårsperiode.

SATSINGSOMRÅDE:

Mål - VTK – kommunenivå
Målt mot nivå 2013

Elevenes kompetanse i de grunnleggende
ferdigheter
Størst fokus på lesing, skriving og regning

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

Gjennomføring VGS
Følges opp i samarbeid med VGS

Øke antall elever som gjennomfører
videregående skole i perioden
Alle elever skal oppleve å være inkludert, faglig,
sosialt og psykisk.
Ingen elever skal oppleve seg mobbet
Kontinuerlig bedring i målinger
Gode relasjoner mellom elev og lærer
Gode relasjoner mellom elevene
Kontinuerlig bedring i målinger

Organisasjonsutvikling

Læringsmiljø

Elevenes inkludering og trivsel
«Well-being»
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Relasjonskompetanse

Kapasitetsbygging
Profesjonell skolekultur, etisk plattform,
utviklingsarbeid i skole og SFO
Bygge, skape og dele viten/kunnskap og kompetanse
på alle nivåer (individ, skole, kommune)

Fortsette utviklingsarbeidet innenfor
LP, ØLU, VFL, IKT
Styrket teamsamarbeid
Styrket pedagogisk ledelse
Bedre utnyttelse av tverrfaglig kompetanse,
vurdere andre/nye yrkesgrupper inn i skolen

Kontinuerlig forbedring

Utvikle modell for kontinuerlig forbedring (lean) i
grunnskolen

Samarbeide med barnehagen

Utvikle felles mål og satsingsområder i løpet av
2015
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Det er viktig å understreke at dette er målsettinger på kommunenivå. Disse
målsettingene må omsettes til mål for den enkelte skole, klasse og elev. Hvis det ikke
skapes en sammenheng i dette, vil de ikke få noen effekt.
Målsettingene vil også være styrende for løpende oppfølging og støtte til skolene, og
det vil være førende for hvilket fokus som skal brukes i den årlige
kvalitetsrapporteringen til kommunestyret.

Fokusområde

Resultat 2014

Anslag
2015

Mål
2016

Mål
2019

Brukere
Læringsmiljø
Læringsutbytte

Alle elever skal føle seg inkludert og ingen skal oppleve seg mobbet.
Se tilstands-rapport
for 204

Overgang barnehage-skole

Kontinuerlig bedring i målinger.
Resultater på nasjonale prøver og avgangskarakterer minimum på
nivå med kommunegruppe 7
Utvikle felles mål
og satsings-områder

Medarbeidere
Medarbeidere

Rekruttering

Videreutdanning

Medarbeiderundersøkelsen ble
ikke gjennomført i
2014.
97,4 % lærere med
godkjent utdanning
for det trinn de
underviser på
(Oppland: 96,6 og
landet: 96,7)

Minimum på nivå
med landet

Minimum på nivå
med landet

Minimum på nivå
med landet

Minimum på nivå
med Oppland og
landet

Minimum på nivå
med Oppland og
landet

Minimum på nivå
med Oppland og
landet

Tilpasse drift til
redusert ramme

Gjenvinne
handlingsrom slik at
sentrale og lokale
krav kan innfris

Xx gjennomførte
videreutdanning

Totalt xx på
videreutdanning

Negativt netto avvik
på 2,6 mill

Negativt netto avvik
på 2,8 mill

Økonomi

Rammeforutsetninger

STYRINGSDOKUMENT 2016

67

6.5.3 Endringer drift
Rammeforutsetninger og skolestruktur
Agenda kaupang sin rapport fra 2014 peker på at grunnskolens rammer de siste
årene relativt sett har blitt trangere. Grunnskolens andel av kommunens totalramme har
gått ned i Vestre Toten fra 2013 til 2014 selv om vi har fått utvidede oppgaver med utvidelse
av timetallet på ungdomsskolen. Tallene viser en økning i netto driftsutgifter til
grunnskolesektor per innbygger 6-15 år på 5 697,- pr elev fra 2013. I følge Kostra-oversikten
lå vi 7 500,- under snittet i Oppland i 2014.

Når det gjelder skolestruktur ville en tilpasning til gruppegjennomsnittet gitt en
innsparing på ca. 7,5 millioner kroner. Grunnskolesjefen viser til utredninger og
vedtak som gjelder skolestrukturen, både på barnetrinn og ungdomstrinn. Nytt
vedtaket i 2015 opprettholder fortsatt eksisterende barneskolestruktur. Det ble i
forbindelse med utredningen vedtatt ny kommunal forskrift om skoletilhørighet
gjeldende fra 1.8.16. Ny Raufoss skole skal etter planen stå ferdig til bruk i 2016.
Agenda-rapporten viser at SFO Vestre Toten fortsatt bruker mye til SFO, men vi er i 2014
betydelig nærmere landsgjennomsnittet. Dette er en følge av en bevisst ressursforskyvning
fra SFO til skole over flere år. Det er viktig å være klar over at timer til leksehjelp i vår
kommune ligger inne i driftsutgiftene til SFO. Dette varierer fra kommune til kommune, og vil
slå ulikt ut i statistikken.

Elevtallsutvikling
Selv om barnetallet i kommunen ser ut til å være synkende når det gjelder fødsler,
har tilflyttingen økt de siste årene. Det er skolene på Raufoss som har fått flest
tilflyttede elever.
Særskilt språkopplæring
Grunnskolen får stadig en økt andel minoritetsspråklige elever. Minoritetsspråklige
elever har rettigheter til særskilt språkopplæring. Ressurser til særskilt
språkopplæring tas i likhet med ressurser til spesialundervisning av den totale
rammen for grunnskolen og konkurrerer derfor med ressurser til ordinær
undervisning.
Gjesteelevsutvikling
Vestre Toten kommune er økonomisk ansvarlig for grunnskoleopplæringen for elever
som i henhold til lovverket er hjemmehørende i kommunen. Tilsvarende har vi
mulighet til å kreve refusjon for elever som er plassert ved våre skoler, men som er
hjemmehørende i andre kommuner. Fra å ha hatt et positiv oppgjør i flere år, har vi
nå langt flere elever å betale for enn vi kan kreve refusjon for.
Kommunen har likeledes det økonomiske ansvaret for elever i private skoler som er
hjemmehørende i Vestre Toten. Antall søknader om ressurser for å dekke særskilte
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behov for elever i private skoler har økt de siste årene, og vi må påregne økte utgifter
for å dekke kostnader til ekstra bemanning.
Ressurser til barn med særskilte behov i førskolealder
Ansvaret for ressurser til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp etter
opplæringsloven § 5-7 er i vår kommune underlagt grunnskolesjefen. Dette gjelder
alle barn som er hjemmehørende i kommunen. En endring av retningslinjene har ført
til at hjemkommunen nå også må dekke assistenthjelp til barn som har
barnehageplass i andre kommuner. Verken barnehagetjenesten eller
grunnskoletjenesten har midler til dette i sine budsjetter. Det trengs her en avklaring
på hvem som skal dekke disse utgiftene framover.
Videreutdanning for lærere - kompetanse for kvalitet
Kompetanse for kvalitet - Strategi for etter- og videreutdanning 2012–2015 er
satsingen på etter- og videreutdanning for lærere fram til 2015. Ordningen ble
forlenget med ett år, og gjelder også for skoleåret 2015-2016. Dette utgjør økte
kostnader for kommunene. 11 lærere i Vestre Toten har fått tilbud om slikt studieløp
inneværende skoleår.
Økonomisk ramme
Grunnskole

2016

2017

2018

2019

152 662

152 662

152 662

152 662

Lønns- og prisjustering

5 634

5 634

5 634

5 634

Kostnadsøkning gjesteelever i andre
kommuner (inkl førskole og private skoler)

3 350

3 350

3 350

3 350

Lavere Inntekter SFO

500

500

500

500

Videreutdanning lærere - vikarutgifter og økt
lønn fom 1.8.16

550

550

550

550

Konstnadsøkning minoritetsspråklige elever *

650

650

650

650

-640

-640

-640

-640

-2 000

-4 000

Vedtatt ramme 2015
Justeringer og tillegg fra 2015 til 2016

Overført kostnader drift av bygg til eiendom
Effekt sammenslåing av ungdomsskoler
Sum justeringer fra 2015 til 2016

10 044

10 044

8 044

6 044

Skolesvømming

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

Reduksjon - bemanning/timetall

-1 800

-1 800

-1 800

-1 800

Sum reduksjoner

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

159 706

159 706

157 706

155 706

Reduksjoner i ramme 2016

Nettoramme økonomiplan 2016-2019
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6.6

Helse

6.6.1 Status
Organisasjon og arbeidsoppgaver
Helseavdelingen i Vestre Toten kommune er organisert under tjenesteområdeleder
med stillingsbetegnelse helsesjef. Tjenesteområdet er inndelt i fire driftsenheter med
egne driftsenhetsledere: Legetjenester, Helsestasjonstjenester, Fysio- og
ergoterapitjeneste og Barneverntjenester.
Rett til kommunale helsetjenester følger av Helse og omsorgstjenestelover,
Folkehelseloven og Pasientrettighetsloven. Helseavdelingens oppgaver inn under
dette lovverket ivaretas gjennom helsestasjonstjenester for barn og ungdom,
skolehelsetjenester, legevakt, smittevern, fysio- og ergoterapitjenester inkludert
rehabiliteringstjenester og hjelpemidler, kommuneoverlegefunksjoner / offentlige
legeoppgaver, kommunepsykolog, private fysioterapeuter og fastleger.
Barnevernet og helsestasjonstjenestene har et spesielt ansvar for å bidra til at barn
og unge får trygge oppvekstsvilkår og skal gi riktig hjelp til riktig tid til barn og unge
som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.
Alle tjenestene har et grunnleggende helsefremmende og forebyggende perspektiv
selv om individuelle tiltak dominerer. Helseavdelingen har satset mye på å utvikle
synergisk samhandling mellom tjenestene. Viktige virkemidler er
kompetansehevingstiltak samt utvikling og implementering av rutiner og verktøy slik
at alle tjenester kan identifisere risikoutsatte personer og grupper på et så tidlig
tidspunkt at forebyggende intervensjonstiltak kan iverksettes.
Endring av fremtidig ressursbruk stiller enda større krav til tjenestenes innsats for å
fremme økt mestring av eget liv i egen hverdag. Tjenestene skal i så stor grad som
mulig gjøre den enkelte bedre i stand til å ta ansvar for egen livssituasjon slik at
behovet for offentlige tjenester reduseres. Samtidig er det behov for å sikre at de
mest utsatte brukergruppene får nødvendige tjenestetilbud.
Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall 2013 og 2014 / egne tall
Kommunehelsetjenesten, netto
driftsutgifter pr. innbygger i kroner
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb
0-5 år
Netto driftsutgifter til forebyggende
arbeid, helse pr. innbygger
Netto driftsutg til diagnose, behandling
og rehabilitering pr. innbygger
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000
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VTK 2014 VTK 2013

Oppland
2014

Oppland
2013

Landet Landet
2014
2013

2215

2119

2666

2483

2285

2135

8079

6806

9269

8524

7435

6828

187

140

196

188

159

155

1545

1554

1915

1778

1588

1477

1,5

1,5

2,8

2,8

3,6

3,4
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innbyggere (khelse+plo)
Årsverk av kommunale fysioterapeuter
pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232,
233, 241 og 253.
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000
innbyggere (khelse + plo)
Barnevern, netto driftsutgifter pr
innbygger 0-17 år
Barnevern, netto driftsutgift pr barn i
barnevernet
Barn med melding ift. antall innbyggere
0-17 år
Barn med undersøkelse ift. antall
innbyggere 0-17 år
Andel barn med barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-17 år
Meldinger til barnevernet
Hjelpetiltak i hjemmet
Plassering utenfor hjemmet
Saker til fylkesnemnd og rettssaker

2,0

2,6

3,7

3,7

3,4

3,4

7,3

8,0

10,9

10,9

11,5

11,2

12961

8581

8578

7853

8021

7305

122343

95761

(mangler)

108585

100983

6,7

7,6

(mangler) (mangler)

4,2

4,1

7,2

6,6

(mangler) (mangler)

4,3

4,1

6,3

4,9

(mangler) (mangler)

4,8

4,8

230
95
34
13

235
64
27
?

Kommunehelsetjenesten: Netto driftsutgifter ligger under gjennomsnittet for Oppland
på alle prioriteringstallene i KOSTRA. Differansen har blitt mindre på
helsestasjonstjenester 0-5 år. Samtidig har differansen økt på netto driftsutgifter til
kommunehelsetjenester og til diagnose, behandling og rehabilitering. For
ergoterapeut og kommunal fysioterapeut er differansen spesielt stor. Det er ønske
om å øke resursene til ergoterapeut og kommunal fysioterapeut inn mot økt satsing
på Hverdagsrehabilitering og Hverdagsmestring for å redusere behovet for
kompenserende omsorgstjenester.
Barnevern: Barnevernet har siden 2012 hatt en stor økning i antall meldinger (fra 147
til 230), antall tiltak i hjemmet (fra 40 til 95) og antall plasseringer utenfor hjemmet
(fosterhjem fra 25 til 34 og institusjon). Antall akuttplasseringer har økt jevnt fra 6 i
2011 til 26 i 2014. Økningen i Vestre Toten er vesentlig større enn i sammenlignbare
kommuner / landet som helhet. Helårsvirkningen i 2014 av mange nye saker i 2013
og fra tidligere år har medført at Vestre Toten ligger høyt i netto driftsutgifter til
barnevern sammenlignet med Oppland og landet som helhet. Det er også økning i
antall saker som går til fylkesnemnd og rettssaker, noe som sammen med
sakkyndigvurderinger og juridisk bistand drar opp kostnaden per barn i barnevernet.
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6.6.2 Mål og utfordringer
Fokus-område

Resultat 2014

Anslag 2015

Mål 2016

Mål 2019

Brukere
Opprettholde god
kvalitet på
tjenestene med høy
brukertilfredshet.

Alle stillinger besatt
med ønsket kompetanse

Vakanser i 1,3
årsverk
høgskolestilling

54 % av
barnevernssakene
har behandlingstid <
3 mnd.
Ikke gjennom-ført

90%

Alle stillinger
besatt med
ønsket kompetanse
95%

Alle stillinger
besatt med
ønsket kompetanse
95%

Oppstart evaluering
av tiltak og
plasseringer for å
vurdere om det er
riktig
dimensjonert/hensikt
smessig høst 2015
Vurdere/ planlegge å
utvide
handlingsveilederen
til flere aldersgrupper.

Alle tiltak og
plasseringer
vurderes ved
hjelp av LEAN /
tavlemøter

Alle tiltak og
plasseringer
vurderes ved
hjelp av LEAN /
tavlemøter

Innføre
handlingsveileder
en for aldersgruppe 7-13 år.

Evaluere bruken
av
handlingsveileder
alle aldersgrupper.

Oppfyller ikke
veileder -styrke
helsestasjon med
1, 5 årsverk
helsesøster og 0,6
årsverk jordmor i
2017.
Hoved-prosjekt
fullført

Oppfyller
veileder

3 -5 åpne lister

3 -5 åpne lister

Alle tjenester.
Barn og ungdom der
det er grunnlag for
bekymring følges
opp koordinert og
tverrfaglig av alle
tjenester.
Helsestasjon.
Oppfylle krav i
veileder fra
Helsedirektoratet, jfr
tilsyn fra
Fylkesmannen.

Handlingsveileder for
alders-gruppa 0-6 år
er innført.

Oppfyller ikke
veileder

Oppfyller ikke
veileder

Hverdagsrehabilitering og
hverdagsmestring

Forprosjekt:
Redusere behovet for
kompenserende
omsorgstjenester.
Tilføre 1 årsverk
fysioterapeut og 1
årsverk ergoterapeut
i 2017.
3 åpne lister

Hoved-prosjekt

God nok legedekning
til at innbyggere kan
skifte fastlege
innenfor egen
kommune.
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3 åpne lister
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Hverdagsrehabilit
ering og
hverdagsmestrin
g er innført.

Fokus-område

Resultat 2014

Anslag 2015

Mål 2016

Mål 2019

Gjennomføre ny
medarbeiderundersø
kelse første gang
2015 / 2016.

Ligge over
landsgjennomsnit
t for tilsvarende
tjenester

Ligge over
landsgjennomsnit
t for tilsvarende
tjenester

Nærvær 92,9 %

91 %

95 %

95 %

Barnevern.
Redusere volum på
kjøpte tjenester fra
private
barnevernsaktører
og heller bygge opp
egen tiltaks- og
veiledningstjeneste
Barnevern.
Bedre
ressursutnyttelse per
barn i barnevernet.
Redusere kostnad
per barn til under
gjennomsnitt i
KOSTRA (2014 :
108585)

0

På sikt redusere
kostnad med 25 %
opp mot om
tjenestene skulle blitt
kjøpt i det private
markedet.

6%
400000

25 %
1750000

122343

120000

115000

105000

Alle tjenester.
Balansere drift opp
mot hva som er
forsvarlig juridisk,
faglig og økonomisk.

Stort negativt avvik

Minst mulig negativt
avvik

Ikke ha vesentlige
avvik juridisk,
faglig eller
økonomisk.

Ikke ha vesentlige
avvik juridisk,
faglig eller
økonomisk

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

Økonomi

Agenda-rapporten fra 2014 viser at Vestre Toten kommune har prioritert helse og
barnevern på et gjennomsnittlig og «anstendig» nivå målt opp mot historiske tall til og
med 2013. Fra og med 2014 og videre i 2015 endrer dette bildet seg mot lavere
prioritering av kommunehelsetjenester og vesentlig økt ressursbruk i barnevernet.
Det påpekes i rapporten at det innen helseområdet prioriteres behandling, men i
mindre grad forebygging. Videre påpekes det i rapporten at det brukes relativt mye
ressurser på barnevern. Ressursbruken i barnevern har økt ytterligere etter at
rapporten ble laget.
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I tabellen over er det satt opp mål og utfordringer som skal forsøke å møte de
utfordringene som er vist i tabell under status og som også Agenda-rapporten trekker
frem. Det må også nevnes at Fylkesmannen i 2014 gjennomførte systemrevisjon på
barneverntjenesten og helsestasjonstjenesten. Begge tilsynene avdekket avvik som
det er laget plan for å lukke.
6.6.3 Endringer drift
Den mest markerte endringen er den veldig sterke veksten i oppgavene innen
barnevernet de siste 3-4 årene. Det har blitt tilført betydelige resurser både i form av
stillinger og for å dekke utgiftene til den kraftige veksten i antall tiltak i familie og
antall plasseringer utenfor familie. Til tross for tilførte resurser er det fortsatt avvik
mellom tildelt ramme og faktisk kostnad. Det iverksettes flere tiltak for å oppnå
økonomisk balanse med utgangspunkt i tildelt ramme samtidig som
barneverntjenesten i kommunen skal være både juridisk og faglig forsvarlig.
Når det gjelder øvrige tjenester er det behov for å styrke helsestasjonstjenesten og
jordmortjenesten for å oppfylle krav i veileder fra Helsedirektoratet. Det er denne
Fylkesmannen tar utgangspunkt i ved tilsynsbesøk / systemrevisjon. På grunn av
kommunens vanskelige økonomiske situasjon foreslås det at styrking vurderes på
nytt i forbindelse med budsjettet for 2017.
Kommunen har ansvar for en rekke funksjoner der det er krav om legeressurser. For
eksempel tilsyn i sykehjem og helsestasjon for barn og unge. Kommunen opplever
store demografiske endringer. Økende antall eldre samt stadig økende antall
innvandrere med minoritetsbakgrunn og asylsøkere medfører et behov for
oppjustering av legeressurser avsatt til formålene. Det vil være viktig å se på ulike
tilskuddsordninger, i tillegg til rammetilskuddene som gjelder, spesielt innenfor
flyktningesektoren, for å få friske midler.
Videre er det et mål å forebygge mer og behandle mindre. En konkret måte dette kan
gjøres på er å satse på Hverdagsrehabilitering og Hverdagsmestring slik at behovet
for kompenserende omsorgstjenester reduseres. I samarbeid med Østre Toten
kommune gjennomføres det et prosjekt frem til ca. høsten 2016. Vestre Toten har
som vist over lite resurser til ergoterapi og kommunal fysioterapi. Dersom man skal få
til en vellykket satsing på Hverdagsrehabilitering og Hverdagsmestring må det tilføres
1 årsverk fysioterapeut og 1 årsverk ergoterapeut fra og med 2017 samordnet med
avslutning av pågående hovedprosjekt.
Tilsetting av kommunepsykolog fra og med 1. september 2015 forutsetter gradvis
økning av rammen til helse etter hvert som den kommunale egenandelen økes
samtidig som statlige tilskuddet fra Helsedirektoratet reduseres. Fordelingen er som
følger:
Sum alle utgifter kommunepsykolog
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Kommunal egenandel

74

2016

2017

2018

2019

810000
400000
410000

810000
250000
560000

810000
200000
610000

810000
200000
610000
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Handlingsplan

Gjennomføringsår :
2016

2017

1.Innarbeide funksjonen som kommunepsykolog
(er tildelt prosjektmidler fra Helsediektoratet)

X

X

2.Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.Samordning av allmennlegetjenester og helse/ omsorgstjenester på Sagatunet.
(Har søkt prosjektmidler fra Helsedirektoratet)
4. Videreutvikle modellkommune til Bedre
Tverrfaglig Innsats (BTI)
(Har søkt prosjektmidler fra Helsedirektoratet)
5. Videreføre prosjekt i barnevern utføre tiltak i
egen regi istedenfor å kjøpe fra private
barnevernsleverandører.
6. Innføre handlingsveilederen for
aldersgruppene 7-13 år og 14-19 år.

2018

2019

X

6.6.4 Økonomisk ramme
Helse

2016

2017

2018

2019

55 153

55 153

55 153

55 153

1 620

1 620

1 620

1 620

135 % stilling helsesøster i skolehelsetjenesten (økn 2016)

633

633

633

633

Kommunens andel av statlig pasientskadefond økning

143

143

143

143

70

70

70

70

400

560

610

610

Endring frisklivsentralen

93

93

93

93

Økning tilskudd legevakt

229

229

229

229

9 000

9 000

9 000

9 000

-42

-42

-42

-42

12 146

12 306

12 356

12 356

Avsluttet konkret enkelttiltak barnevern

-400

-400

-400

-400

Redusere kjøp av ekstern veiledning ved oppstart av nye tiltak i
barnevernet.

-300

-300

-300

-300

Redusert kostnad ved å utføre tiltak og veiledning i egen regi

-400

-400

-400

-400

-600

-600

-600

-600

-300

-300

-300

-300

Sum reduksjoner

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Nettoramme økonomiplan 2016-2019

65 299

65 459

65 509

65 509

Vedtatt brutto ramme 2015
Justeringer og tillegg fra 2015 til 2016
Lønns- og prisjustering, prioriteringer

Endring effekt daglegevakt
Egenandel psykolog

Økt ramme til barnevern, jfr ks-sak 33/15
Overført kostnader drift av bygg til eiendom
Sum justeringer fra 2015 og tillegg 2016
Reduksjoner i ramme 2016

Redusert kostnad ved å utføre familietiltak / beredskapsordning i
egenregi
Omdefinere arbeidsoppg i 50 % av tiltaksstilling på helsestasj
rettet mot foreldre
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6.7

Kultur

6.7.1 Status
Fyrverkeriet – kultur i Vestre Toten er et samlet og overordnet begrep som rommer
tjenesteyting innen kulturfeltet. I tillegg yter tjenesteområde kultur tjenester innen
idrett/friluftsliv. Avdelingen består av følgende driftsenheter: Folkebibliotek og
kulturhusdrift, Kulturskolen og Kultur og fritid. Allmennkultur rapporterer direkte til
kultursjefen. Antall ansatte i tjenesteområde Kultur er 17,4 årsverk fordelt på 29
personer. I tillegg omfatter tjenesten kommunens ca. 100 støttekontakter og
fritidsassistenter. Fyrverkeriet som samlet begrep for kulturenhetens avdelinger ble
innført høsten 2014. Avdelingen jobber godt med utviklingsarbeid samtidig som vi
hadde en nedbemanning på 10 % fra 2014 til 2015. En stor andel av aktiviteten i
enhetene er finansiert av eksterne prosjektmidler og salg av tjenester/ansattes
arbeidsinnsats.
Allmennkultur, drift og administrasjon
Tjenester: arrangementer/kunstformidling, museumsformål/kulturminne, administrativ
og politisk saksbehandling og ledelse, kulturtilbud institusjoner og hjemmeboende
eldre via tjenesten «Slipp kulturen inn», støtte/tilrettelegging frivillige lag og
foreninger, festivalen “Friluftsliv for alle”, Samarbeid med andre tjenesteområder om
blant annet stedsutvikling, profilering, tiltak for barn/unge, folkehelse og
handlingsplan mot radikalisering. Regionalt samarbeid generelt innen kultur. 2,22
årsverk
Folkebibliotek og kulturhusdrift
Bibliotekets tjenester: Åpent 42 timer per uke. 46 000 besøk per år. Prosjektledelse.
Publikumsveiledning og -betjening, litteratur- og kulturformidling, blant annet
foredrag, konserter, debatter og utstillinger, formidling og leselystmotivering til skoler
og barnehager, støttespiller for skolebibliotekene, lokasjon for Karrieresenteret Opus,
oppsøkende bibliotektjeneste, digitale nettjenester. 3.98 årsverk
Fyrverkeriet kulturhus: Drift/programmering, billettsalg til kulturarrangementer. 0,5
årsverk.
Idrett og fritidsavdelingen:
Barne- og ungdomsarbeid herunder u-kontakt, ungdomsklubb og Ungdom i arbeid.
Kultur- og fritidstilbud funksjonshemmede, herunder støttekontakttjenesten, klubb for
funksjonshemmede og diverse tilbud for målgruppa. 3,97 årsverk,
Idrett- og friluftsliv,herunder drift og utleie av Raufosshallen, drift kommunal
løypekjøring, drift kommunale friluftsområder/badeplasser og saksbehandling
spillemiddelsøknader og idrett/friluftsliv generelt. 0,92 årsverk
Kulturskolen.
Elevplasser 290, på venteliste 252. Det undervises i blant annet følgende disipliner:
musikk fra livets begynnelse, ulike instrumenter, teater, band, billedkunst, tilrettelagt
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billedkunstundervisning og tilrettelagt musikkgruppe. Søknadsbaserte prosjekter.
Korps og barne- og ungdomsteater kjøper undervisnings- og dirigenttjenester fra
kulturskolen. 5,85 årsverk
Den kulturelle skolesekken i VTK organiseres av kulturskolen. Alle grunnskolebarn
i VTK får en eller flere opplevelser i året.
Nasjonale føringer










Kulturutredning 2014
LOV 2007-06-29 nr 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for
kulturverksemd. Kulturlova
Lovfesting av musikk- og kulturskole i 1998. I opplæringsloven §13.6.
LOV-1985-12-20-108 Bibliotekloven
Nasjonal bibliotekstrategi 2015 - 2018
St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og
kulturarena i ei digital tid
Lov om pengespill (pengespilloven) av 28. august 1992 med tilhørende
forskrifter, saksbehandling av søknader om støtte av spillemidlene.
Kulturminnelova (1978-06-09)
Helse- og omsorgstjenesteloven(2011-06-24) (Støttekontakter,
treningskontakter, helsefremmende og/eller forebyggende tiltak (det vil si
idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv))

Lovpålagte tjenester: Tjenestene som leveres av kulturavdelingen er i stor grad
lovpålagt ved at kommunen plikter å yte tjenestene. Ungdomsarbeid er det området
som i minst grad er omfattet av lovpålegg. Dette er imidlertid et område som Vestre
Toten kommune har valgt å satse på av forebyggende hensyn. Kostratall viser at
Vestre Toten kommune ligger svært lavt i sine utgifter til kultur – og fritidsformål, nest
lavest i vår kommunegruppe (som ligger lavt på dette området). Dette tilsier at Vestre
Toten kommune ikke utøver kulturtjenester ut over det som er lovgivningens
intensjon.
6.7.2 Mål og utfordringer
Kulturavdelingens visjon:
Gnistrende kultur som setter spor
Kulturavdelingens overordnede mål
Tjenesteområde kultur skal:



Gi kommunens innbyggere kultur- og fritidstjenester med høy kvalitet og
profesjonalitet
Skape et aktivt og engasjerende kultur- og fritidsliv, og slik bidra til
kommunens målsetting om et attraktivt lokalsamfunn
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Bidra til et utviklende oppvekstmiljø
Fremme kultur- og fritidsopplevelsenes egenverdi
Være innovative og nytenkende for å endre seg i takt med
samfunnsutviklingen
Bidra til en god folkehelse

Fokusområde

Anslag
2015

Resultat 2014

Mål
2016

Mål
2019

Brukere
Utvikle Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten:

-

Etablert 2015

Utarbeide nye felles
mål for Fyrverkeriet

Fyrverkeriet- en enhetlig
kulturaktør med bredde og
kvalitet

------

Fyrverkeri-dagene
etablert

Etablere nye konsept
der avd deler ansvar

Som over

Nettside påbegynt

Publisere ny nettside

Fyrverkeriet er
profesjonelle og oppdatert
i kommunikasjon med
innbyggerne

Som 2014.
Strategisk arbeid
pågår

Forankring OFK,
nasjonalt

Etablert nasjonal arena

Innført i bibliotek

Innført i
kulturskole

Innføres
Adm/
allmenkultur

Godt etablert i alle avd.

Medarb.
Unders:5.1

=>5

=>5

=>5

Som 2014

Felles samling og
sosiale treff

3.6%

< 4%

<4%

Balanse

Balanse

Balanse

Felles arrangementer for
avdelingene i Fyrverkeriet

Bedre kommunikasjon
Fb etablert
med innbyggerne, ungdom
vektlagt målgruppe

3000 besøkende
Festivalen «Friluftsliv for
NRK dekning
alle» en nasjonal arena for
feiring av det enkle
friluftslivet

God innføring av LEAN i
alle enheter
Medarbeidere
Utvikle og beholde godt
arbeidsmiljø

Fellesskap mellom
driftsenhetene
Lavt sykefravær

Felles samlinger

5.9%

Økonomi

Holde budsjettet
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6.7.3 Endringer drift
Som det følgende vil vise, står tjenesteområde kultur i store endringsprosesser etter
budsjettkutt i 2015- budsjettet, der vi gjennomførte en drøyt 10 % nedbemanning fra
2013 til 2015. Takket være gode prosesser og omorganiseringer har man skånt
åpningstider og annen direkte tjenesteyting i stor grad. En ytterligere reduksjon i
2016 vil få store konsekvenser for blant annet åpningstider, undervisning og priser.
Tjenesteområde kultur beskriver i det følgende nåsituasjon og mulige,
gjennomførbare salderinger.
Historikk 2015
Avdeling for allmenkultur gjennomførte en stor omorganisering fra 2014 til 2015. Et
årsverk ble flyttet til andre avdelinger for å møte omorganisering og nedbemanning
på best mulig måte. Avdelingen har nå en bemanning på 2,22 årsverk
Bibliotek og kulturhus gjennomførte i budsjett 2015 kutt både i form av
inntektsøkning, stillingsreduksjon og uttak av gevinst i forbedringsarbeid (LEAN).
Biblioteket kuttet en 70 % vakant stilling i forbindelse med salderingen for 2015.
Samtidig ble det overført en 30 % stilling fra Ungdom i arbeid. Reelt kutt ble derfor på
40 % stilling. Dette utgjør allikevel hele 10 % av bibliotekets totale lønnsbudsjett.
Kutt 2015:
- lønnsmidler: 215 000
- øvrig drift: 32 000
- økte inntekter: 20 000
Totalt: 267 000
Samordning av drift for kulturhus og bibliotek: Vi jobber hele tiden målrettet mot å gi
innbyggerne i kommunen et best mulig tilbud. I forbindelse med salderingen for 2015
ble det derfor besluttet at driften av bibliotek og kulturhus skulle samordnes. Ansatte
har vist en enorm lojalitet og svært stor vilje til endring på tross av en presset
situasjon. Ved hjelp av gode LEAN-prosesser ar vi klart å minimere konsekvensene
for innbyggerne. Gevinstrealisering leves på hver enkelt prosess. Det er svært
uheldig at vi nå skal kutte ytterligere samtidig som vi er i en omstillingsprosess med
god framdrift.
Idrett- og fritidsavdelingen foretok betydelige budsjettnedskjæringer og
organisatoriske endringer for budsjett 2015. Dette har i stor grad berørt enkeltansatte
og har medført til dels store endringer i enkeltes arbeidshverdag. Noen stillinger ble
også helt kuttet ut. De ulike prosessene har gått bra fordi ansatte har hatt en positiv
innstilling og vært villig til endringer.Kort oppsummert er følgende reduksjoner
gjennomført i 2015 og som berørte ansatte:
Tjeneste 2348 Fritidsassistent unge brukere psykiatritjenesten
Engasjement i 25 % stilling som fritidsassistent ble ikke forlenget fra 1.1.2015.
Budsjett nullstilt. Besparelse/stillingsreduksjon kr 129 000,-.
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Tjeneste 2311 Ungdomskontakten
Kutt av vakant 50 % stilling som ungdomskontakt og dessuten organisatoriske
endringer som medførte at gjenværende ungdomskontakt fikk endrede og nye
arbeidsoppgaver. Besparelse/stillingsreduksjon kr 240 000,-.
Tjeneste 2734 Ungdom i arbeid
Arbeidsleder fikk redusert stillingen sin fra 100 % til 70 % fra 1.2.2015. Arbeidsleder
jobber nå i 30 % stilling på biblioteket. Dette betyr at vi nå tilbyr ungdom
arbeidstrening 3,5 dag per uke. Besparelse/stillingsreduksjon kr 135 000,Kulturskolen foretok betydelige nedskjæringer i 2015 på kr 188 000. Dette innebar
stillingsreduksjon på 20 %, prisøkning på kr 200,- per elev og økning av
billettinntekter.
Budsjett 2016
Som et ledd i å presentere et budsjett i tråd med kommunestyrets oppdrag ble
Kulturavdelingen bedt om å finne mulige salderingstiltak på 1 million kroner.
Herunder beskrives tiltakene i nærmere detaljer. Rådmannen har etter nærmere
vurdering valgt å skjerme noen av tiltakene.
Allmenkultur: Samordning av tjenestene «Slipp kulturen inn» og «Koordinering av
frivillighet innen omsorg» vil kunne gi en synergi som gjør det mulig å redusere
stillingen som er knyttet til kulturtilbud i institusjonene («Slipp kulturen inn») med
10 %. Dette forutsatt at man lykkes med å finansiere en stilling som skal koordinere
frivillig innsats i omsorgsavdelingen. Besparelse: 50. 000.
Festivalen Friluftsliv for alle er ramme for tildeling av den nasjonale prisen Den
Norske Friluftslivsprisen. De siste tre årene har prisutdeling på Stenberg hatt eget
TV-sending, og gitt både kommunen og friluftslivet stor profileringsverdi. Prisens
øvrige eiere Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Norsk Friluftsliv samt sponsorer
Norsk Tipping og Oppland fylkeskommune finansierer storparten av kostnadene
(900.000). Vestre Toten kommune yter 100.000 i driftstilskudd. En saldering av disse
vil medføre tap av den eksterne finansieringen. Besparelse: 100.000.-. Rådmannen
går ikke inn for dette forslaget.
Bibliotek og kulturhus: Kun tre kommuner i Norge med tilnærmet samme
innbyggertall bruker færre årsverk på bibliotek enn Vestre Toten. Samtidig topper
Vestre Toten den samme lista når man ser på inntekt fra prosjektmidler. Vi drifter
altså uhyre billig samtidig som vi genererer svært stor aktivitet basert på
prosjektmidler. Kulturhuset ligger også allerede svært lavt med en kulturhusansvarlig
i 0,5 % stilling.
I forbindelse med saldering av budsjett 2016 foreslår vi at biblioteket kutter en 10 %
stilling som er vakant i forbindelse med uttak av AFP. Konsekvensen av dette kuttet
er å stenge biblioteket på fredager. Fredager er den ukedagen med minst besøk på
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biblioteket. Bibliotekets samfunnsoppdrag som møteplass forutsetter tilgjengelighet.
Redusert åpningstid er derfor uheldig, og må anses for å være en svært alvorlig
konsekvens. Vi foreslår en inntektsøkning i kulturhusets budsjett på 20 000 i økte
husleieinntekter. Kutt av 10 % stilling og redusert åpningstid gir en innsparing på
60 000 kr. Samlet en saldering på 80.000.

1 Fra Kultursalongen høsten 2015. Forfatterdebutant Vibeke Riiser-Larsen intervjues videre av publikum
etter arrangementet.

For Idrett- og fritidsavdelingen er det med bakgrunn i historikken fra 2015 meget
krevende å kutte ytterligere i stillinger og foreta nye organisatoriske endringer. Vi er i
prosess og ansatte er i ferd med å tilpasse seg den nye hverdagen. Det legges fram
følgende forslag:
Kutt i ekstramidler til idretten
Forskyve utbetaling av tilskudd, ekstramidler til idretten, fra 2016 til 2017. Ingen
utbetaling i 2016. Besparelse kr 250 000,-.
Kutt i stillinger på ungdomsklubben
Budsjettreduksjon på kr 250 000,- tilsvarer 36 % av lønnsbudsjettet på
ungdomsklubben. Budsjettreduksjonen medfører at klubben må redusere
åpningstiden med 10,6 timer per uke. Dette tilsvarer stenging ca. en dag per uke.
Ansatte må sies opp i hele eller deler av faste stillinger. Klubben blir kun åpen for
ungdom to kvelder per uke. Rådmannen går ikke inn for dette forslaget.
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Kutt i stilling kommunal løypekjører:
Budsjettreduksjon på 145 000.- Nedlegging av den kommunale løypekjøringa vil
medføre at 9 mil løyper ut fra Raufoss ikke kjøres. Vesentlig støtte fra frivillige i
Åsløypas venner vil også falle bort. Rådmannen går ikke inn for dette forslaget.
Fyrverkeriet kulturskole presenterer salderingsmuligheter som innebærer både
innsparinger ved stillingsreduksjon og ytterligere prisøkning:
Stillingsreduksjon på 5 %. Innsparing: 15.000. Den ansatte får redusert sin stilling fra
50 % til 45 %. Alle stillingene ved kulturskolen er knyttet til inntekter fra brukerne.
Prisøkning på 300 kr per bruker for individuell undervisning i året.
Gruppeundervisning og salg av tjenester vil gå opp tilsvarende.
Samlet sett vil innsparingen være på kr 110 000.
Oppsummering:
Saldering
Allmenkultur:
50 000,- stillingsreduksjon

Konsekvens/forutsetning
Stillingsreduksjon 10 % stilling «Slipp
kulturen inn». Forutsetter finansiering og
samordning med frivilligkoordinator
omsorg

100.000.- driftstilskudd Festivalen
Friluftsliv for alle
Bibliotek/kulturhus:
60 000,- stillingsreduksjon

Legge ned festivalen. Mister 900.000 i
ekstern finansiering. Rådmannen
godkjenner ikke dette kuttet.
Reduksjon 10 % stilling på biblioteket.
Biblioteket stenges fredager

20 000.- husleieøkning
Idrett/fritid:
255 000,- kutte tilskudd idrett

Økte leiepriser i kulturhuset
Kutt tilskudd idrett: ikke utført arbeider
anlegg

250 000.- stillingsreduksjon
ungdomsklubb

U-klubb: Oppsigelser og stenge u-klubb
én kveld per uke. Rådmannen
godkjenner ikke dette kuttet.

145.000.- skiløypekjøring
Legge ned kommunal skiløypekjøring.
Rådmannen godkjenner ikke dette kuttet.
Kulturskole:
15.000.- stillingsreduksjon
110.000.- økt elevbetaling

Oppsigelse, færre elevtimer
Økte elevpriser.

Salderingene ovenfor ville gitt en innsparing på kr 1 000 000. Rådmannen har valgt å
skjerme noen av kuttforslagene, så de foreslåtte reduksjonene blir på til sammen
505 000 kroner. De innebærer oppsigelser. De innebærer også delvis stenging av
populære og nødvendige tilbud, og vesentlig prisøkning. I tillegg til at tjenesteområde
kulturs tjenester er av vesentlig samfunnsbyggende betydning er de fleste av dem
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lovpålagt og kan ikke legges ned. Mange av tjenestene bidrar i tillegg indirekte til
oppfyllelse av lovverk, blant annet innen folkehelse. Det er også veldrevne og mye
brukte tjenester, som bidrar til forebygging av samfunnsproblemer. Kultursjefen finner
det ikke forsvarlig å foreslå nedleggelse av tilbudene.
6.7.4 Økonomisk oversikt
Kultur

2016

2017

2018

2019

18 723

18 723

18 723

18 723

Lønns- og prisjustering

128

128

128

128

Inntektsendring frivillighetskoordinator

117

117

117

117

Ny stadion Raufoss fotball (1750 trekkes ut 2016!)

-1 750

-1 750

-1 750

-1 750

Overf. kostnader drift av bygninger til eiendom
Sum justeringer fra 2015 og tillegg 2016

-267
-1 772

-267
-1 772

-267
-1 772

-267
-1 772

-110

-110

-110

-110

Økt husleie kulturhuset

-20

-20

-20

-20

Reduksjon 10 % stillingsressurs «Slipp kulturen inn».

-50

-50

-50

-50

-250

-250

-250

-250

Oppsigelse 5 % stilling kulturskole
Avslutte arbeidsforhold ungdomsklubbarbeidere, ca.
40 % stilling
Legge ned festivalen «Friluftsliv for alle»

-15

-15

-15

-15

Bibliotek – inndra vakant stilling 10 %

-60

-60

-60

-60

-505

-505

-505

-505

16 446

16 446

16 446

16 446

Vedtatt brutto ramme 2015
Justeringer og tillegg fra 2015 til 2016

Reduksjoner i ramme 2016
Økt elevbetaling kulturskolen

Legge ned kommunal skiløypekjøring
Forskyve /kutte ekstraordinært tilskudd til idrettslag

Sum reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2016-2019
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6.8

NAV kommune

6.8.1 Status
Organisasjon og arbeidsoppgaver
Den kommunale delen av NAV Vestre Toten utgjør per 1.10.2015, 22,75 faste
stillinger samt 3,6 midlertidige prosjektstillinger (knyttet til flyktningarbeid og ISIFLO).
Antall stillings-hjemler på statlige vilkår er 11,1.
NAV Vestre Toten yter kommunale tjenester i forhold til økonomisk sosialhjelp,
kvalifiseringsprogram (KVP), rusarbeid, koordinering av flyktningarbeid, boligsosialt
arbeid og boligtjenester (Husbank, bostøtte, kommunale boliger).
Alle ansatte utfører både kommunale og statlige arbeidsoppgaver uavhengig av
ansettelsesforhold. Den enkelte veileder er kontaktperson for et visst antall brukere,
og følger opp brukeren i forhold til de behov brukeren har, uavhengig av om dette
dreier seg om kommunale eller statlige ytelser og tjenester.
Nasjonale føringer
NAVs viktigste innsatsområder:
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Arbeid først: Styrke arbeidsmarkedskompetansen, styrke den arbeidsrettede
brukeroppfølgingen, ha fleksible og treffsikre tiltak, tydeliggjøre roller og styrke
samarbeidet med arbeidslivet, helsevesenet og skoleverket.
Pålitelig forvaltning: Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like
arbeidsprosesser, målrette kompetanseutviklingen.
Aktive brukere: Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med
brukeren, legge til rette for medvirkning og tydeliggjøre brukerens eget ansvar
gjennom selvbetjeningsløsninger.
Kunnskapsrik samfunnsaktør: Øke kunnskapen om hva som virker,
videreutvikle og formidle vår kunnskap om tilstanden på arbeids- og
velferdsområder.
Løsningsdyktig organisasjon: Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring,
videreutvikling av det statlige og kommunale partnerskap, sammen styrke
NAV som lærende organisasjon.
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Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall:
VTK 2014
Netto driftsutgift til økonomisk
sosialhjelp pr innb. 20-66 år
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til
innb. 20-66 år (%)
Brutto driftsutgifter per
sosialhjelpsmottaker, i kroner
Gjennomsnittlig utbetaling per
stønadsmåned (sosialhjelp)
Gjennomsnittlig stønadslengde (mndr.)
Gj.snittlig stønadslengde 18 – 24 år
Gj.snittlig stønadslengde 25 – 66 år
Antall sosialhjelpsmottakere
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6
måneder eller mer
Mottakere av kvalifiserings-stønad
(KVP) per 1000 innb. 20 – 66 år
Husbankindikatorer
Kommunalt disponerte boliger per 1000
innbyggere
Beløp per mnd. per husstand i statlig
bostøtte fra Husbanken
Beløp per innbygger i startlån
videretildelt av kommunen

1080

VTK
2013
993

Oppland
2014
1549

Oppland
2013
1392

Landet
2014
1674

Landet
2013
1532

4,2

4,0

-

4,0

4,2

4,1

65640

66367

-

79569

96485

92071

7304

7887

-

-

-

-

3,9
4,1
331

3,6
319

-

-

-

-

92

70

-

-

111

105

2,7

3,2

-

-

-

-

30

29

24

24

20

21

1770

1716

-

-

-

-

2505

1883

1072

1172

1175

1350

Kommentarer til tallene:
-

-

På alle målepunkter knyttet til økonomisk sosialhjelp er det negativ utvikling,
bortsett fra brutto driftsutgifter per mottaker og gjennomsnittlig utbetaling per
måned. Dette gir noen utfordringer framover.
Antall mottakere av kvalifiseringsstønad (KVP) hadde en midlertidig nedgang i
2014.
Kommunale utleieboliger har en gledelig økning.
VTK ligger svært positivt an når det gjelder tildeling av startlån fra Husbanken,
langt over gjennomsnittet.

6.8.2 Mål og utfordringer
Det er et stort fokus på at arbeid skal være førstevalget. Arbeid gir det enkelte
menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom samtidig som det også er den
viktigste arenaen for sosial inkludering. Dette sammenfaller i høy grad med alle
kommunale mål, - og det er også kommunens innbyggere som er «målet» for våre
tjenester.
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Gode levekår for alle
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Tilgang på mange og varierte arbeidsplasser.
Færre skal motta trygd og offentlige stønader og flere skal ut i arbeid og
aktivitet.
NAV VT vil jobbe aktivt og målrettet for å nå dette målet, blant annet gjennom
KVP-satsing og høy kvalitet på arbeidet med introduksjonsordningen for
flyktninger.
Arbeidsrettet brukeroppfølging skal ha sterkt fokus slik at målene for disse
områdene innfris.
Tidlig innsats skal ha et stort forebyggende fokus, jfr. ny sykefraværsoppfølging. Unntak fra aktivitetskravet skal ikke overstige 15 %.
Videreutvikling av LEAN kontinuerlig forbedring skal bidra til å fjerne
”flaskehalsene” og frigi tid til å drive oppfølgingsarbeid.
Målrettet innsats for ungdom mellom 18 – 24 år. Deltakelse i prosjekt «NAVveileder i videregående skole» i samarbeid med Raufoss videregående skole.
Kvalifiseringsprogrammet (KVP): Målrettet kvalifisering av brukere med behov
for spesielt tilrettelegging for å komme i arbeid. Måltall: 20 brukere i
gjennomsnitt per år.
Opprettholde tiltaket ”Lavterskeltilbud til rusmiddelmisbrukere - HUSET”.
NAV gjennomfører årlig representative brukerundersøkelser som skal ha et
minst like godt totalresultat som foregående år.
Tett og godt samarbeid med frivilligheten.
Rask og målrettet rekrutteringsbistand til arbeidsgivere.
Bosetting av flyktninger i henhold til vedtak i kommunestyret. For 2016 er det
vedtatt bosatt 27 personer. For å lykkes med et godt bosettings- og
integreringsarbeid er det helt avgjørende at hele kommuneorganisasjonen
bidrar mest mulig, blant annet gjennom en videreutvikling av
samarbeidsarenaer. Et viktig inkluderingselement er at flyktninger snarest
mulig kommer ut i jobb når de er i stand til det.
Boligsosialt arbeid sammen med boligtjenestene er viktige element for å sikre
en helhetlig tjeneste overfor utsatte grupper. Startlån/boligtilskudd gir personer
med begrenset økonomi muligheten til å kjøpe og eie bolig, og gi gode og
trygge oppvekstmuligheter for barn.
Arbeidstreningsprosjektet ved ISIFLO i samarbeid med Raufoss Water & Gas
AS gir store muligheter som arbeidstreningsarena for flyktninger og andre som
har behov for trening og oppfølging på veg mot «vanlig» jobb. Mange av
deltakerne rekrutteres til andre bedrifter i Industriparken gjennom tiltaket.
Alle medarbeidere har mulighet til kompetanseutvikling i samsvar med
oppdaterte opplærings-/kompetanseplaner. Kollegaveiledningsprogrammet er
en sentral del av kompetanseutviklingen. Alle veilederne deltar i dette.
Aktivt og godt arbeidsmiljø gjennom blant annet aktiv bruk av resultater fra
årlige HKI-undersøkelser, HMS-arbeid og IA-avtalen.
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Utfordringer i planperioden
Situasjonen på finansmarkedet og på arbeidsmarkedet er av svært stor betydning for
industribedriftene i kommunen. Opprettholdelse av stabil drift er helt avgjørende for
en god utvikling av velferdstjenestene.
Endringer i oppgavefordelingen i helsevesenet gir store utfordringer for tjenester
rettet mot personer med kombinert rusmisbruk og psykiske lidelser/psykiatri.
Bosetting av flyktninger vil stille store krav til kommunen i sin helhet, - både i forhold
til de kommunale tjenestene og i forhold til lokalsamfunnets evne til integrering på
alle områder, også i arbeidslivet.
Tilrettelegging for større bruk av elektroniske selvbetjeningsløsninger er et stort
satsingsområde i den statlige delen av NAV. Det forventes at innbyggerne som har
behov for NAV-tjenester selv kan utføre disse hjemmefra via nettet.

Fokusområde

Resultat
2014

Anslag
2015

Mål
2016

Mål
2019

114

114

150

200

Min. 4,4

Min. 4,4

Min. 4,5

Min. 5,0

3 møter/år

3 møter/år

Brukere
Brukertilfredshet
Årlig brukerundersøkelse
- Deltakelse (antall)
-

Resultat (gj.sn. score)

Brukermedvirkning
-

Brukerråd

3 møter/år

Sosialhjelp/Sosialtjeneste
- Andel langtids-mottakere
med overgang til arbeid per
år (% av alle langtidsmottakere)
- Andel langtids-mottakere av
sosial-hjelp (% av alle som
mottar øk. sos.hjelp)
- Gjennomsnittlig
stønadslengde for personer
18-24 år
- Gjennomsnittlig
stønadslengde for personer
25-66 år
Kvalifiseringsprogram (KVP)
- Andel i arbeid eller
utdanning etter endt
program (% av alle som
avslutter per år)

3 møter/år

10 %

12 %

15 %

20 %

18 %

20 %

15 %

15 %

3,9 mnd.

3,9 mnd.

3,5 mnd.

1,0 mnd.

4,1 mnd

4,1 mnd

3,5 mnd

3,0 mnd

50 %

50 %

50 %

70 %
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Fokusområde
Flyktninger
- Andel i arbeid eller
utdanning etter endt introprogram (% av alle som
avslutter per år)

Resultat
2014

Anslag

Mål

Mål

33 %

15 %

50 %

70 %

22

22

19

15

27

29

35

35

89 %

?

100 %

100 %

23,8

?

24,5 %

24,5 %

105 %

104 %

100 %

100 %

Ungdom
- Antall unge 18-25 år som
mottar øk. sos.hjelp per
mnd.
Boligtjenester
-

Antall startlån per år

Medarbeidere
Årlig medarbeiderundersøkelse
- Deltakelse (% av alle
ansatte)
- Resultat (gjennom-snitt
score)
Økonomi
Regnskapsresultat (% av budsjett)

Handlingsplan

Gjennomføringsår:
2016

1. Oppfylling av krav for fysisk
utforming og sikring av
mottakslokaler, i henhold til
NAV’s minimumsstandard
(Investering 2016)
2. «Ny» koordinerings-enhet
for flyktningarbeid i komm.
3. Etablering av digitalt arkiv
for kommunalt sosialsaksystem
4. Prosjekt «NAV i
videregående skole»
5. Arbeidstrenings-prosjekt
ISIFLO
6. LEAN – kontinuerlig
forbedring

2017

2018

2019

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*

6.8.3 Endringer drift
Tett oppfølging av brukere, - spesielt ungdom, tidlig innsats i
sykefraværsoppfølgingen og iverksettelse av NAV sine virkemidler er blant de
viktigste oppgavene som NAV-medarbeiderne utfører for å nå målet om at flest mulig
personer kan skaffe seg arbeid og beholde arbeidet. Dette er krevende og ofte
langvarig, da vegen til arbeid kan være lang for mange.
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Ved en redusert bemanning minskes kapasiteten til å drive oppfølging, våre
muligheter til å jobbe målrettet med kostnadsreduserende tiltak reduseres og det er
stor risiko for at utgiftene øker.
På den annen side har vi gjennom midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet fått
muligheten til å delta i et forsøksprosjekt «NAV-veileder i videregående skole» i
samarbeid med Raufoss videregående skole. Det betyr at en veileder fra NAV
jobber fire dager i uka på Raufoss videregående og jobber målrettet overfor
ungdomsgruppa der for blant annet å hindre frafall fra videregående opplæring.
Med bakgrunn i dagens flyktningsituasjon vil mottak og bosetting av flyktninger være
oppgave som vil kreve en større innsats, - både fra NAV og fra resten av de
kommunale tjenestene. Hvilke konkrete konsekvenser det vil få vil være avhengig av
de politiske vedtak som fattes i saken.

6.8.4 Økonomisk ramme
NAV kommune

2016

2017

2018

2019

26 406

26 406

26 406

26 406

Justeringer og tillegg fra 2015 til 2016,

3 295

3 295

3 295

3 295

Herav:
Lønns- og prisjustering

1 545

1 545

1 545

1 545

750

750

750

750

1 000

1 000

1 000

1 000

-400

-400

-400

-400

-60

-60

-60

-60

-540

-540

-540

-540

-1000

-1000

-1000

-1000

28 701

28 701

28 701

28 701

Vedtatt ramme 2015

Ny stilling på Fokusavd - flyktninger
Økte kostnader flyktninger
Kutt:
Vakanse
Vakanse, foreldrepermisjon
NAVs andel av ekstratilskudd flyktninger
Sum kutt
Nettoramme økonomiplan 2016-2019
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6.9

Omsorg

6.9.1 Status
Omsorgsavdelingens hovedoppgave er å utforme og organisere et godt
tjenestetilbud til de som har behov for pleie og omsorgstjenester.
Nøkkeltall 2015 - Enheter, antall plasser og hjemmetjenester
Enheter

Raufosstun sykehjem (3 dialyse)
Gimle Sykehjem avd.1
Gimle Sykehjem avd.3
Raufosstun omsorgsbolig
Korterud omsorgsbolig (1 korttid)
Sundskogveien omsorgsbolig
Gimletun omsorgsbolig (1korttid)
Gimleveg omsorgsbolig (2korttid)
Gimle Erindringssenter
Raufosstun Dagsenter

Sykehjem
korttid
14+3
19

langtid

Omsorgsbolig
heldøgns bemannet
eldre demens Utv.hem Psyk.

Dagsenter

22
24
13+1
14
16+1
16+2
9
10

Miljøarbeidertjeneste
Ytterskogen Omsorgsbolig
Tyttebærstien Omsorgsbolig
Elvesvingen Omsorgsbolig
Kirkeveien Avlastning
Kirkeveien Dagsenter
Barnebolig
Forsterket bolig

6
4
5
5
6-8

Psykiatri
Eventyrveien Omsorgsbolig
Fossegård Dagsenter
Ambulerende Psykiatritjeneste

90

7
50 bruker

Raufoss Hjemmesykepleie

702 vedtakstimer/uke gjennomsnitt 2014

Eina Bøverbru Reinsvoll
Hjemmesykepleie

414 vedtakstimer/uke gjennomsnitt 2014

Storkjøkken
Vaskeri

Produksjon institusjon og hjemmeboende

VTk Totalt:

59 Sykehjemsplasser
105 Omsorgsboliger heldøgns bemannet
139 Trygdeboliger
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Enhetene ledes av 13 driftsenhetsledere med rapportering til omsorgssjef. Fagstab,
merkantil og rådgiver ivaretar støttefunksjoner. Omsorg har til sammen ca. 306
stillingshjemler fordelt på 456 personer.

Tall fra KOSTRA 2014
VTK
2014
Netto driftsutg. pleie/omsorg i %
av kommunens tot. netto dr.utg

VTK
2013

Oppland
2014

Oppland
2013

Landet
2014

Landet
2013

32,7

30,5

35,4

33,8

30

38

43,3

45

45

45

Korrigerte brutto dr.utg. per
mottaker av kommunale
pleie/omsorgstjenester

356 439

329 659

371 678

346 568

392 678

367 474

Korrigerte brutto driftsutgifter
per mottaker av hjemmetjenester

251 257

212 245

223 557

205 260

239 788

220 685

1 195 569

1 362 400

1058 923

965 009

1039 336

976 835

Tjenester til hjemmeboende andel netto dr.utg. pleie/omsorg

65

57

52

50

50

50

Plasser i institusjon i % av
mottakere av pleie/omsorgstj.

9,4

8,9

16

17

17,9

17,9

Andel plasser i skjermet enhet
demens

10,2

10,9

28,4

27,1

24,5

23,4

Andel plasser rehabilitering

20,3

12,7

6,7

9,2

7,7

7,4

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon

52,5

32,7

20,6

18,5

19,5

18,1

6,7

6,1

3,9

4

4,7

4,6

Netto dr.utg. institusjonene i %
av netto dr.utg pleie/omsorg

Korrigerte brutto driftsutgifter i
institusjon per kommunal plass

Gj.snitt tildelte timer/uke/bruker
hjemmespl
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31,5

29,6
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Oppland
2014

Oppland
2013

Landet
2014

Landet
2013

75

78

77

75

74

0,71

0,53

0,55

0,50

0,47

VTK 2014

VTK 2013

System for brukerundersøkelser

ja

ja

Andel årsverk i brukerrettet
tjeneste med fagutdanning

77

0,75

Legetimer per uke pr beboer i
sykehjem

Vestre Toten har prioritert hjemmetjenester fremfor institusjonstjenester. Utgiftene til
Vestre Toten per plass på sykehjem har gått ned fra 2013 til 2014, men ligger noe
høyere i forhold til andre kommuner. Dette må ses i sammenheng med blant annet
andel plasser til tidsbegrenset opphold, som er på 52,5 %. Det er langt høyere enn
andre kommuner. Målet er 60 % når utbygging av omsorgsboliger på Raufosstun er
ferdig i 2017. Korttidsplasser og rehabiliteringsplasser krever bedre bemanning enn
langtidsplass og omsorgsbolig.
Beboere i heldøgns bemannet omsorgsboliger defineres som hjemmeboende.
Tjenester til hjemmeboende har økt i sammenheng med blant annet at
sykehjemsplasser er erstattet med omsorgsbolig. I 2013 ble 14 sykehjemsplasser
erstattet med omsorgsboliger. I tillegg er det en økning i tildelte timer til brukere av
hjemmesykepleie. Utgiftsnivået til hjemmebaserte tjenester ligger på et middels nivå
blant sammenligningskommunene.
Legedekning er høyere enn andre kommuner. Dette må ses i forhold til høy andel
korttidsplasser.
Andel årsverk med fagutdanning er økende. Dette er en ønsket utviklingsretning.

Nasjonale føringer
Lovkrav
Kommunen er lovmessig forplikt til å yte omsorgstjenester. I Helse - og
omsorgstjenesteloven § 3-1 sier at kommunen skal sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Tilbudet skal være forsvarlig, helhetlig og koordinert. Det innebærer at tjenesten må
holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang.
Innbyggerne skal sikres tilgang til omsorgstjenester uavhengig av behov, alder,
kjønn, personlig økonomi og bosted. Omfanget og nivået på tjenesten må
dimensjoneres ut fra en konkret vurdering av den enkeltes behov basert på en helse
- og sosialfaglig vurdering.
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Lovverk:






Helse- og Omsorgstjenesteloven
Folkehelseloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Kvalitetsforskriften
Forvaltningsloven

Stortingsmeldinger
Stortingsmeldingene (St.meld.) gir føringer for utvikling av den kommunale helse og
omsorgstjenesten.
Samhandlingsreformen, St.meld. 47 (2008-2009), ble innført 1. januar 2012. Dette er
en koordinerings – og retningsreform, og består av et utviklingsprogram som skal
gjennomføres over flere år. Et langsiktig omstillingsperspektiv er nødvendig for å
lykkes med intensjonene.
Økonomiske, juridiske, organisatoriske og faglige virkemidler skal fremme det
overordnede målet om helhetlig og koordinerte tjenester.
Nasjonal helse- og omsorgsplan, St.meld. 16 (2011 – 2015), gir videre retning til den
politiske kursen i tråd med samhandlingsreformen. Dette innebærer økt innsats på
blant annet:
- Forebygging
- Bedre koordinerte tjenester
- Kvalitetssikring av pasientforløp
- Tjenester der pasient/bruker bor
- Økt brukermedvirkning
- Aktiv folkehelsepolitikk
Folkehelsemeldingen, St.meld. 34 (2012-2013) er en samlet strategi for å utvikle en
folkehelsepolitikk og å styrke det forebyggende arbeidet. Målet for
folkehelsepolitikken er å bidra til å fremme helse i hele befolkningen. Bedre helse
gjennom hele livsløpet og gode overganger mellom faser i livet. Eldre mennesker er
en ressurs i samfunnet, og å legge til rette for deltakelse og medvirkning bidrar til en
aktiv og trygg aldring.
Regjeringen har lagt vekt på en kraftig styrking av rammevilkårene for frivillig sektor.
Kommunene har gjennom Folkehelseloven blitt tillagt ansvar for å legge til rette for
samarbeid med frivillige organisasjoner.
Det er en sterk vekst i yngre brukergrupper med nedsatt funksjonsevne, og det er et
økende antall eldre som krever kompetanse på aldring, demens og sammensatt
behandling. Både yngre og eldre brukergrupper vil etter hvert kreve utbygging av
kapasitet.
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For å møte fremtidens omsorgsutfordringer må omsorgsressursene tas i bruk på nye
måter. Morgendagens omsorg, St.meld. 29 (2012 – 2013), har satt noen hovedmål:
1. Et tettere samspill med familie, frivillige og lokalsamfunn
2. Utvikle nye omsorgsformer ved hjelp av teknologi, kunnskap, metoder og
organisatoriske endringer
3. Forskning, innovasjon- og utviklingsarbeid
Nye tilnærmingsmåter
Samhandling med frivilligheten
Det er et stort behov for frivillig innsats i kommunene. Frivillighet er et viktig
supplement i utviklingen av gode omsorgstjenester. Kompetanse i å etablere, utvikle
og følge opp frivillige organisasjoner og enkeltpersoner, er mangelfull i kommunene
(Disch og Vetvik 2009). Regjeringen har vedtatt en nasjonal strategi for frivillig arbeid
på helse- og omsorgsfeltet.
Hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering er en ny måte å tenke helse og omsorgstjenester på. Målet er
at den enkelte skal oppleve mestring av egen hverdag, få hjelp til egenmestring.
Dette er en omstilling hvor rehabilitering, tidlig innsats og forebygging vektlegges.
Heldøgns botilbud
Grunnleggende prinsipp er at det skal være et tydelig skille mellom boform og
tjenestetilbud. Hagen-utvalget foreslår at det skal være et tydeligere skille på
bofunksjonene til de som skal bo over lang tid og de som er inne på korttidsopphold.
Regjeringen vil sette i gang et utredningsarbeid om finansierings- og
egenbetalingsordninger for ulike boformer. Formålet med utredningen er å legge til
rette for et rettferdig og forutsigbart betalingssystem for brukerne, og avklare
ansvarsforhold mellom staten og kommunesektoren.
Velferdsteknologi
Innen 2020 skal velferdsteknologi være en integrert del av tjenestetilbudet i
omsorgstjenestene. Velferdsteknologi handler om teknologisk assistanse som bidrar
til økt trygghet og sikkerhet, sosial deltakelse og fysisk aktivitet.
Den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen blir bedre til tross for sykdom og
nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi gir bedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse
og kvalitet i tjenestetilbudet. Det vil også være en støtte for pårørende. I mange
tilfeller kan velferdsteknologiske løsninger forebygge behov for tjenester eller
institusjonsopphold.
Det er fire hovedkategorier:
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Trygghets- og sikkerhetsteknologi; trygghetsalarmer er mest brukt og kan i
tillegg utvides med varslings- og lokaliseringsteknologi og ulikeformer for
sensorer.
Kompensasjons- og velværeteknologi; ved svekket hukommelse, eller ved
fysisk funksjonssvikt vil for eksempel styring av lys og varme være
hensiktsmessig.
Teknologi for sosial kontakt; videokommunikasjon
Teknologi for behandling og pleie; mulighet til bedre å mestre egen helse ved
eksempelvis automatisk blodsukker- og blodtrykksmåling.

Etiske utfordringer
Bruk av teknologi kan utfordre den enkeltes personvern og privatliv; eksempelvis
overvåking. Dette stiller krav til faglig og etisk forsvarlighet og må baseres på
samtykke.
Samarbeid mellom kommuner og næringsliv
Kommunene kan bidra til næringsutvikling gjennom rollen som krevende kunder. Det
skal etableres et nasjonalt program for utvikling og implementering av
velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen vil som del av
Kompetanseløftet 2015 utvikle en virksomhetsintern opplæringspakke som gir de
ansatte grunnkompetanse i velferdsteknologi - Velferds-teknologiens ABC.

Lokale føringer
Kommuneplan (2008 – 2019)
Planen ble behandlet i kommunestyret 4. februar 2010.
Den reviderte planen har nedfelt verdiene Trygghet, trivsel og utvikling.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Ruspolitisk handlingsplan 2000 – 2003 for Vestre Toten Kommune ble vedtatt av
kommunestyret 15. juni 2000. Rullert plan 2012 – 2016 er vedtatt av kommunestyre
24.5.2012.
Rehabiliteringsplan
Kommunen utarbeidet plan for rehabilitering i 1995 og planen ble videreutviklet i
2000. Overordnet mål er: Alle brukere i kommunen skal gis mulighet til å gjenvinne,
bevare og utvikle mestringsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet
og livskvalitet på egne premisser. Revidert rehabiliteringsplan 2013 - 2015 ble vedtatt
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av kommunestyret 20.12.2012. Planen er oppdatert i henhold til statlige føringer/nytt
lovverk/utfordringer og tjenesteområdenes handlingsplaner. Statlige føringer sier at
mer rehabilitering skal foregå i kommunene og at spesialisthelsetjenesten i større
grad skal ivareta spesialisert rehabilitering. Hjemmerehabilitering bør prioriteres.

Plan for omsorgsavdelingen 2014 – 2017 (vedtatt i 20. februar 2014)
Omsorgsplanen har to førende prinsipper for framtidige omsorgstjenester i Vestre
Toten kommune.
1. Mestringsprinsippet – ønske om å mestre og å ha ansvar eget liv og helse.
2. BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), handler om å gi tjenestetilbud
på et korrekt og tilpasset nivå etter en individuell vurdering av behovet.

Planen er rettet mot:










økt innsats for aktiv omsorg og forebyggende arbeid
mer samarbeid med frivillige
styrking av hjelpetiltak slik at folk kan bo hjemme lengst mulig. Det innebærer
flere trygghetsalarmer, bedre matomsorg, utvide dagtilbud,
hverdagsrehabilitering, styrke hjemmetjenester, avlastning, omsorgslønn og
BPA
sykehjemmene skal fortrinnsvis bli brukt til korttidsopphold med vekt på
medisinsk behandling ved akutt sykdom, utredning og observasjon,
korttidspleie for kronisk syke, avlastning, etterbehandling og rehabilitering etter
sykehusopphold og omsorg ved livets slutt.
langtidsplasser for spesielle brukergrupper.
mennesker som har behov for varig bo- og heldøgnstilbud, bør primært tilbys
dette i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
fokus på fleksible arbeidstidsordninger

6.9.2 Mål og utfordringer
Flere helse- og sosialpolitiske reformer er innført siden 1990- tallet. HVPU –
reformen, Opptrappingsplanen for psykisk helse, Helseforetaksreformen, Reformen
innen rusomsorg og den siste er Samhandlingsreformen (2012).
Nye oppgaver og utfordringer med tanke på økonomi og kompetanse følger av
reformene. Samhandlingsreformen har skapt en ny kommunerolle med nye og flere
oppgaver, økt fokus på folkehelse og forebygging. Samhandling med helseforetak og
inngåelse av samhandlingsavtaler er sentralt. Nye avtaler ble reforhandlet mars
2015.
De siste 10 – 15 år er antall personer med behov for omsorgstjenester under 67 år
fordoblet på nasjonalt nivå. Mer enn 30 % av brukerne i omsorg er under 67 år. En
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stor andel er yngre voksne. Denne gruppen er svært ressurskrevende.
Tjenestebehovet varer over tid og de forbruker i gjennomsnitt en halv stilling hver. I
tillegg mottar de andre tjenester (støttekontakt etc.)
Brukere med rettighetsbaserte behov søker nødvendige omsorgstjenester. Når
Omsorg får nye brukere må tjenester skreddersys rundt enkeltbrukere og kan i liten
grad inngå i eksisterende tilbud. Utgifter kan variere med flere millioner fra ett år til et
annet. Det finnes ingen buffer som tar høyde for disse svingningene. Nye enkelttiltak
vil derfor gi store budsjettavvik som Omsorg vanskelig kan omstille seg på, eller
forutse på kort tid.
Antall eldre 80+ vil øke de nærmeste årene og nesten fordobles innen 2030. Med økt
antall eldre øker aldersbetingede lidelser som demens, kreft, hjerte/ kar -sykdommer
og KOLS.
Mennesker med psykiske lidelser som vil trenge kommunale tjenester, vil bli flere,
dels som en del av samfunnsutviklingen og dels fordi langtidsplasser i 2.linjetjenesten fortsatt bygges ned, og at lovverket stiller strenge krav ved bruk av
tvangsinnleggelser.
Fra 1. januar 2017 vil samhandlingsreformens krav til kommunen om å ta i mot
utskrivningsklare pasienter fra Psykiatrien tre i kraft. I tillegg akutte døgnplasser i
kommunen. Forberedelsene i kommunen må begynne.
Satsingen på heldøgns bemannede omsorgsboliger krever samarbeid og fleksible
løsninger både i forhold til hjemmetjenestene og sykehjemmene. Sykehjemmene blir
mer spesialiserte for å møte kravene i samhandlingsreformen. Liggetid i sykehus er
kort. Samtidig skal vi kunne gi behandling og pleie på høyt nivå og høyere nivå enn
dagens.
Det vil bli behov for flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Rus og rusomsorg. Nasjonalt ser man at utviklingen i folks bruk av både legale og
illegale rusmidler fører til økt misbruk. Tjenesteområde Omsorg ser et stadig økende
behov for hjemmetjenester til rusmiddelmisbrukere.
Mennesker med annen kulturbakgrunn. Foreløpig har omsorgstjenesten få brukere
fra andre kulturer, men dette endres. Omsorg trenger fortsatt skolering og tettere
samarbeid med for eksempel flyktningetjenesten, NAV og voksenopplæringa. En
spesiell stor utfordring er de som sliter med alvorlige psykiske lidelser med bakgrunn
i svært traumatiske opplevelser de har vært igjennom.
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OVERORDNEDE MÅL
Alle med omsorgsbehov skal oppleve at deres ønsker, muligheter og ansvar for å
mestre eget liv blir ivaretatt

HOVEDMÅL
1. Brukeren møtes med respekt
2. Brukeren mestrer dagliglivet
3. Brukeren opplever trygghet
4. Brukeren opplever et godt tilpasset tjenestetilbud
Fokusområde

Resultat
2014

Anslag 2015

Mål 2016

Mål 2019

Brukere
Brukermedvirkning
Brukerundersøkelser
(enkel; skala 0-2)

(skala 1-6)

Resultat
hjemmetjenester 2,0

2,0

Resultat sykehjem 2,0

2,0

Resultat pårørende i
sykehjem 4,8

4,9

Riktig ernæring og
tidspunkt måltider
prosjekt fra januar

Prosjekt
Matomsorg
Tverrfaglig arbeid

Andel som er fornøyd
97 %

Medarbeidere
Medarbeidere skal
oppleve trygghet tross
kontinuerlig endring.
Omsorg er en trygg og
sikker arbeidsplass
Prinsipper for verdibasert
ledelse er grunnlag for
både brukertilfredshet og
medarbeider-tilfredshet.
Det skal arbeides
målrettet med
kompetanse og
arbeidsmiljø gjennom
refleksjon og LEAN
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Alle ansatte har
tilbud om
medarbeidersamtale.
Nærvær skal ligge
på mer enn 90 %
over tid

Medarbeiderundersøkelse (skala 1 –
6)
Mål- samlet
fornøydhet 4,6
Alle ansatte har tilbud
om medarbeidersamtale.

Nærvær skal ligge på
mer enn 91 % over tid
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4,7

Alle ansatte
har tilbud
om
medarbeider
-samtale.
Nærvær skal
ligge på mer
enn 92 %
over tid

Alle ansatte har
tilbud om
medarbeidersamtale.
Nærvær skal ligge
på mer enn 92,5
% over tid

Fokusområde

Resultat
2014

Kompetanse
De ansatte skal sikres
riktig kompetanse ut fra
funksjon, plassering og
arbeids-oppgaver slik at
kommunen når sine mål.

Uønsket deltid

Riktige tjenester på rett
nivå (omsorgstrappa)
Løpende vurdering av nivå
og fordeling
heldøgnsomsorg /
hjemmetjenester
Satsing på hjemmebaserte
tjenester

Bygge ut heldøgns omsorg
i takt med demografisk
utvikling
Avlastning barn/unge

Mål 2016

Mål 2019

Andel med
helse/sosial-faglig
kompetanse skal økes



85 %

9 lærlinger
(8 helse-fag- og 1 kokk)

Øke gjennom-snitts
stillingsbrøk til 75 %
innen 2018
Resultat 2014 67 %

Riktig bruk av
vikarressurser
Rekruttere / sikre faglighet
Tjenesteproduksjon
IKT; fag- og
kommunikasjons-systemer
Effektivisere og
kvalitetssikre
dokumentasjon og
kommunikasjon

Anslag 2015

Gerica plan

X

x

Andel høgskoleutdannet personell skal
økes.



35 %





75 %

Mulighets-studie for
etablering av vikarpool
Prosjekt?

Utprøving

Ta i bruk alle deler av
fag-systemet Gerica
løpende. Utvide bruk
av mobile enheter
Kost-administrativt
styringssystem på plass
Andelen
korttidsplasser øker fra
33 % til 60 % innen
2025



52 %

55%

Styrke
hjemmetjeneste/psyki
atri / miljøarbeid
6 O-boliger Raufoss
for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
16 heldøgns plasser
(netto) på Raufoss.
Bygge-start
Utvide avlastning
barn/unge
Skisseprosjekt

2800
4 st.

2100
3 st.

I drift
4000

Drift
4200
Helårs+6000
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X

X
1200

X
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Fokusområde

Resultat
2014

Framtidens omsorgs-tjenester
Velferds-teknologiMinske ensomhet
programmet
og øke trygghet og
Nasjonalt program for
øke ansattes
utprøving / bidra til å sette kompetanse
standarder
samarbeid med
Søndre Land og
RAB og Senter for
omsorgsforskning
Hverdags-rehabilitering
Utsette behov for
Prosjekt i samarbeid med
heldøgns omsorg
ØTK
Redusere bistandsbehov gjennom
gjenvinning av
ferdigheter. Rigge
prosjekt
Styrke samhandling
Prosjekt prøve ut
mellom kommunal og
modeller for
frivillig sektor
samhandling med
frivilligheten

Dialyse i sykehjem

P-leder
Ett år fra sept.
Evalueres
november
x

Anslag 2015

Mål 2016

Mål 2019











Ordinær
drift

X
drift

X



Evalueres
avtale til
31.12.2016







0

0

0

Økonomi
Tilpasse drift til
økonomiske rammer

EFO kostnader
reduseres årlig
Minst mulig
negativt avvik i
regnskapet

6.9.3 Endringer drift
Tilpasning til budsjettrammene for 2016
Gjennomføring av tiltak for å tilpasse budsjettrammer har slike konsekvenser:
Økt brukerbetaling på en rekke tjenester.
Færre ledere gir større kontrollspenn (50 – 70 ansatte) samt geografisk adskilte
enheter. Gir utfordringer knyttet til oppfølging av medarbeidere samt medarbeideres
opplevelse av nærhet til sin leder.
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Kutt i stab / støtte gir økt sårbarhet og mindre lederstøtte og stiller store krav til
fortsatt effektivisering og samhandling på tvers.
Lav grunnbemanning kan utløse tidligere bruk av ekstra-, forskjøvet- og overtidsvakt.
Vedtak tilknyttet ressurskrevende brukere er uforutsigbar og kan påvirke utgiftene til
omsorg gjennom året.
LEAN skal etterhvert innføres i alle enheter.
6.9.4 Økonomisk ramme
Omsorg

2016

2017

2018

2019

198 536

198 536

198 536

198 536

Lønns- og prisjustering

5 867

5 867

5 867

5 867

Udekket i 2015-budsjettet

6 000

6 000

6 000

6 000

4 stillinger på Gimle + tapt husleieinntekt ved riving på Raufosstun

1 045

1 045

1 045

1 045

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

1 949

1 949

1 949

1 949

627

627

627

627

1 253

1 253

1 253

1 253

Ressurskrevende bruker Eventyrvn. 72,2% stilling

512

512

512

512

Ny bruker BPA -ingen refusjon

663

663

663

663

Økte utgifter fritt brukervalg BPA (flere har valgt leverandør framfor
VTK's assistenter

230

230

230

230

Innleveringskostnader leasingbiler

500

500

500

500

3 nye leasingbiler hj.tj. Raufoss (økte vedtakstimer )

230

230

230

230

-665

-665

-665

-665

17 211

17 211

17 211

17 211

Samlokalisering dagsenter
Sundskogveien legges under felles ledelse med Hj spl EBR Leder
Sundskogvn. slutter

764

764

764

764

730

730

730

730

Merkantil - red 0,6 årsverk (sluttet)

245

245

245

245

365

365

365

365

140

140

140

140

økning intekter matsalg ØTK (flere mottakere)

200

200

200

200

Økning sykepengeinngang

250

250

250

250

Refusjon fra staten KAD/KUB

300

300

300

300

550

550

550

550

730

730

730

730

Økning inntekter langtidsplass

400

400

400

400

Redusert diverse driftsutgifter (11000:12999)

326

326

326

326

Vedtatt ramme 2015
Justeringer og tillegg fra 2015 til 2016

Økning refusjon ressurskrevende brukere, jfr ks-sak 33/15
Ny bruker Elvesvingen 3,95 årsverk
Ressurskrevende bruker Ytt/Tytt 90% stilling
Ressurskrevende bruker Hj.tj. Raufoss 2,62 årsverk

Overført kostnader drift av bygg til eiendom
Sum justeringer fra 2015 og tillegg 2016
Reduksjoner i ramme for 2016

Ta bor resterende 0,5 årsverk Drl Gimlevegen. Felles ledelse
Gimlevegen/Gimletun.
Renholder Redusere 0,3 årsverk Gimle (omplassering)

økning brukerbetalinger, hj.hj., trygghetsalarm, dagsenterbetaling ,
o-boliger
Red driftsenhetsleder - Gimle avd. 1 ved sammenslåing
korttidsplasser til R.tun

STYRINGSDOKUMENT 2016

101

Sum reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2016-2019
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-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

210 747

210 747

210 747

210 747
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6.10 Plan
6.10.1 Status
Planavdelingen har 14,5 årsverk. Avdelingen håndterer følgende oppgaver:







Kommuneplanlegging
 Jord- og skogbruksforvaltning
Plansaksbehandling
 Landbruksrelatert
næringsutvikling
Oppmåling og geodata
 Drift av kommunens skog
Byggesaksbehandling
 Vilt- og fiskeforvaltning
Matrikkelføring
 Vassdragsforvaltning
Næringsutvikling og
 Miljøvern/forurensningssaker
tilrettelegging
 Regional utvikling - samferdsel
 Eiendomsskatt – administrasjon
 Deling og seksjonering av
 Veterinærvakt
eiendom
 Administrering av gebyrer,
 Eiendomsmegleropplysninger
fakturering
 Kommunale tomtesaker
Arbeidsoppgavene innenfor fagfeltene strekker seg fra lovpålagt tjenesteyting med
klare overordnede føringer og rammer, til bolig-, nærings- og samferdselsutvikling
som skal sikre fortsatt vekst og utvikling i kommunen. Ofte vil arbeidsoppgavene
ligge i skjæringspunktet mellom lovpålagte oppgaver og næringsutvikling, for
derigjennom å sikre en god og helhetlig samfunnsutvikling i hele kommunen.
Lovpålagte oppgaver prioriteres, men det er et uttalt ønske å legge til rette for
næringsutvikling, herunder landbruk, og boligbygging i kommunen.
Lovpålagte arbeidsoppgaver bygger på et vidt spekter av lover, forskrifter,
retningslinjer og så videre innenfor mange fagfelt, og det vil være for omfattende å
redegjøre for disse her. Mye av materialet ligger tilgjengelig på www.planoppland.no,
www.fylkesmannen.no og andre offentlige nettsider, men det ivaretas også i stor
grad gjennom lang erfaring innenfor de enkelte fagfelt.
Planavdelingen besitter i dag høy kompetanse innenfor mange fagfelt, og ligger langt
framme når det gjelder samhandling og samarbeid, både internt på avdelingen, mot
andre tjenesteområder, mot andre kommuner og mot overordna myndigheter. Det er
hele tiden en utfordring å opprettholde kompetanse og fagmiljø på avdelingen.
Nasjonale føringer
Fagområdene styres i høy grad gjennom nasjonale føringer og forventninger.
Eksempler på statlige føringer:
Plan:
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga
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Bygg:
 Byggteknisk forskrift (TEK-10)
Jordbruk:
 St.meld. 9 2011-2012 "Velkommen til bords - landbruks- og matpolitikken"
 Årlige landbruksmeldinger og jordbruksoppgjør
Mer utfyllende informasjon kan hentes hos www.planoppland.no,
www.fylkesmannen.no og mijøkommune.no

Kostrastatistikk
Landet u/oslo
2014

VTK
VTK 2014 2013

Oppland
2014

Kostragr.7
2014

Nto. dr.utgift til fysisk tilrette-legging og
planlegging kr per innb

371

314

596

436

624

Gjennomsnittlig saks-behandlingstid for
byggesaker

30

20

-

-

-

Gebyr for kart- og delings- forretning for
750 m² boligtomt

14 965

14 460

13 382

18 324

15 340

Dyrka og dyrkbar jord omdisponert etter
jordloven og plan- og bygningsloven
(dekar)

84

38

-

-

-

Dyrka jord omdisponert etter jordloven
og plan- og bygningsloven (dekar)

5

5

KOSTRA-tall

Kostra-statistikken viser at Vestre Toten har lavere driftsutgifter enn sammenlignbare
kommuner, det vil si lavere bemanning innenfor plansak. Gebyrer for kart- og
delingsforretninger ligger høyere enn Oppland, men lavere en gruppe 7 og landet.
Saksbehandlingstiden for byggesak har økt, vi har flere saker enn før og lavere
bemanning enn nabokommunene.
Delegert myndighet til saksbehandlere gir effektiv saksbehandling og kort
saksbehandlingstid.
Kommuneplanlegging: 0,5 årsverk
Ny kommuneplan ble vedtatt i 2014. Det har de siste åra vært stor vekst i
boligutvikling i sentrumsområdene og innenfor næringsutvikling. Høy kompetanse
men knappe ressurser i forhold til forventningene fra overordna myndigheter
gjennom ny plan- og bygningslov.
Plansaksbehandling: 1,9 årsverk
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Kommunens målsetninger realiseres i stor grad gjennom private og offentlige
reguleringsplaner, noe som gjør plansaksbehandlingen til et viktig redskap for
kommunal utvikling.
Det er et betydelig etterslep på utarbeiding av kommunale reguleringsplaner, i tillegg
til at det jevnlig oppstår behov for nye planer. Høy kompetanse og knappe ressurser.
Kart- og oppmåling: 2,9 årsverk
Kart- og oppmålingsarbeidene ligger til grunn for all planlegging og saksbehandling
innenfor plan- og byggevirksomheten. Vi har høy kompetanse, men knappe
ressurser i forhold til oppgavemengde. Det arbeides fortsatt med etterslep på
midlertidige forretninger. Vi har søkt råd hos statens kartverk, og håper oppgaven
kan løses i løpet av 2016.
Byggesaksbehandling: 2,0 årsverk
Mange og store saker forventes også i denne perioden. Høy kompetanse, men
knappe ressurser i forhold til saksmengden. Det ligger mye etterslep gjennom
uavsluttede saker, matrikkelføring og ulovlighetsoppfølging. Planlegging for framtida,
utvikling, oppfølging, tilrettelegging blir skadelidende. Arbeid med byggeskikkveileder
er igangsatt og vil kunne lette saksbehandlingen når den er realisert.
Delingssaksbehandling/ Seksjonering: 0,3 årsverk
Opparbeidelse av kompetanse, gode rutiner og maler er i fokus for å kvalitetssikre
saksbehandlingen og gjøre den effektiv.
Næringsutvikling (tilrettelegging)/tomteutvikling: 1 årsverk
Planavdelingen har en viktig rolle i forbindelse med å tilrettelegge for
næringsutbygging. Utviklingen har gått fort de siste åra, og det er fortsatt stor
interesse for etablering av næring/industri i kommunen. Nytt industri-område er snart
klart på Reinsvoll i tilknytning til Rv4.
Jord- og skogbruksforvaltning/ Landbruksrelatert næringsutvikling: 2,0 årsverk
Landbruket i kommunen har vært i forkant i Oppland når det gjelder utbygging.
Dyrehold og planteproduksjon er satsingsområder, utvikling med store besetninger
setter store krav til forvaltningen. Det er en utfordring at dyreholdet sentraliseres og
at utkantene blir uten dyr. Lovpålagt oppfølging og kontroll er vanskelig på grunn av
lav bemanning for både jord- og skogbrukssaker.
Vassdragsforvaltning/Miljøvern/Forurensningssaker/Viltforvaltning: 0,5 årsverk
Vannkvalitet og vannforvaltning prioriteres. Mange større og mindre forsøplingssaker
burde vært fulgt opp. Naturmangfoldloven gir kommunen regler for saksbehandling
som krever mye tid. Høy kompetanse men svært knappe ressurser.
Spredt avløp/nedgravde oljetanker: 1,0 årsverk
Avløpsanlegg i spredt bebyggelse kartlegges og følges opp.
Eiendomsskatt: 1,5 årsverk
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Innføring av generell eiendomsskatt er avsluttet, men fortsatt krever denne saken
høy fokus og høy kompetanse innenfor eiendomsskattelovverket. Krevende, juridisk
tungt arbeid spesielt innenfor verk og bruk og næringseiendommer, særlig i
forbindelse med klagebehandling. Fakturering og svar på spørsmål fra innbyggerne
inngår også her, samt ansvar for eiendomsskatt delen i programvaren KomTek.
Stillingsressurser herfra vil etter hvert bli frigjort til andre oppgaver på avdelingen
Ledelse: 1 årsverk
Med et stort antall ulike fagområder og tilhørende lovverk er det en utfordring å være
leder på planavdelingen. I stor utstrekning har den enkelte medarbeider ansvar for
eget fagfelt uten intern backup. Når uforutsette ting skjer og en medarbeider blir borte
i kortere eller lengere perioder må leder holde trådene for å etterkomme krav fra
innbyggere, kommunens ledelse og overordna myndigheter.
Kompetanseoppbygging, intern organisering, tjenesteproduksjon og
kontrollfunksjoner er under kontinuerlig forbedring.
6.10.2 Mål og utfordringer
Kommuneplanens samfunns- og arealdel peker ut 4 overordnede mål med tilhørende
strategier for kommunen.
Fokusområde

Resultat 2014

Anslag
2015

Brukere
God service – raske
svar
Mangel på
Oppstart
Åpent for telefonressurser – tid regulert
henvendelser og besøk til service
åpningstid
utenom avtaler etter
kl. 1200.

Medarbeidere
Høy kompetanse
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Åpningstid satt i
forhold til behov

Nyansatte har
nødvendig
kompetanse.
Kurs etter
behov.

Godt arbeidsmiljø
Teamarbeid

Mål
2016

Kurs etter
behov

Gjennomført
Avdelingstur
årlig utflukt og
gjennomført.
sosiale
Sosiale
kvelder.
kveldsarr.

Rutiner for alle
fagområder er
utarbeidet

Mål
2019

Brukere er kjent
med nye
åpningstider

Avdelingen som
helhet har
nødvendig
kompetanse

Feire nådde mål!
Avdelingstur med
Avdelingstur m
faglig tilsnitt.
faglig tilsnitt
Sosiale
kveldsarrangement.
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Fokusområde

Høy tilstedeværelse

Resultat 2014
Uønskede
vakanser

Anslag
Mål
Stort
sykefravær og
Ingen vakanser
uønsket
vakanse

Mål
100 %
tilstedeværelse

Tjenesteproduksjon

Full besetning.
Tilnærmet full
produksjon.

Rask saksbehandling
Høy kvalitet
Lik behandling

Full produksjon av
Tilsetting av
høy kvalitet. Også
nye
kommunens egne
Ressursmangel
medarbeidere
oppgaver.
Få innsigelser og få
Få innsigelser og
klager.
klager.

Gode rutiner og maler

Ressursmangel Innføring av
- tidsmangel
LEAN

LEAN er del av
avdelingen

Full effekt av LEAN

Økonomi
Balanse
budsjett/regnskap

Balanse

Balanse

Balanse

Balanse

Hovedoppgavene for avdelingen under tjenesteproduksjon er saksbehandling av
saker som kommer fra innbyggerne i medhold av de ulike lovverk vi forvalter,
eksempelvis byggesaker, oppmåling, konsesjon, deling, seksjonering,
utslippstillatelser, produksjonstilskudd, nydyrking, skogfond, fellingstillatelser
hjortevilt, med mer. (Oversikt over alle lovverk avdelingen forvalter finnes i
delegeringsreglementet for planavdelingen).
Plansaksbehandling er knyttet tett opp mot kommuneplanens målsettinger.
Målbare mål:
 Tidsfrister overholdes - viser at vi har akseptabel kapasitet.
 Lavt antall innsigelser og klager - tilsier god kvalitet på, saksbehandling og
prosesser.
 Stabile eller økende gebyrinntekter - henger sammen med aktivitetsnivå og evt.
forsinkelser, samt gebyrnivå som er akseptabelt mot nabokommuner.
 Antall sluttførte kommunale planer - bør sluttføre et visst antall egne planer hvert
år, noe som viser kapasitet og gjennomføringsevne. Relativt lett å starte opp
planarbeid, men antall sluttførte planer sier noe om hva vi faktisk rekker.
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For å nå de kortsiktige måla i kommuneplanen er det laget en 4-årig handlingsplan:
Handlingsplan

Gjennomføringsår:
2016

2017

2018

2019

Planstrategi
Ferdig
Påbegynne
Planprogram

Prosess

Gjennomført

Innbyggere
og andre
interesserte
1.
skal kunne
God informasjon om
følge med på
avdelingens
planer og
oppgaver
på
utvikling i
hjemmesiden
kommunen
via
hjemmesiden
2.
Revisjon av
kommuneplan
3.
Effektiv
planbehandling som
grunnlag for bolig- og
næringsutvikling
4.
Rask saksbehandling
med god kvalitet på
alle lovsaker

5.
Stedsutvikling
6.
Utarbeide
byggeskikk-veileder
7.
Digitalisere gamle
reguleringsplaner
8.
Bygningsvern –
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Utarbeide
planstrategi
2016-2019
Sluttført
6 eksterne og
2 kommunale
planer

Sluttført
6 eksterne og
2 kommunale
planer

Sluttført
6 eksterne og
2 kommunale
planer

Sluttført
6 eksterne og
2 kommunale
planer

Ingen
overkreden
tidsfrist.
Ingen klager

Ingen
overkreden
tidsfrist.
Ingen klager

Ingen
overkreden
tidsfrist.
Ingen klager

Ingen
overkreden
tidsfrist.
Ingen klager

Raufoss
sluttføre

Bøverbru
oppstart

Eina
oppstart

*

*

Utført

*

*

*

Sluttføre
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Utført

utarbeide temaplan

Reguleringsplan
Raufoss sentrum
Omregulere Raufoss
Ungdomsskole

Industriområdet
Roksvoll øst
Informasjonsstrategi i
landbruket
BU saker i landbruket
RMP/prod.tilskudd
prioritet mot vassdrag
Oppfølging nye
skogbruksplaner
Økt skogkultur
Forsøplingssaker
Utarbeide
forvaltningsplan for
eiendomsskattesaker

Etablering av
tilsynskontor for
byggesak i GLTregionen .

Gjennomført

Gjennomført

*

Ferdigstilt

*
5

5

5

5

*

*

*

*

1500 daa

1500 daa

1500 daa

1500 daa

Behandle 2
saker

Behandle 2
saker

Behandle 2
saker

Behandle 2
saker

Ferdig

Utført

6.10.3 Endringer drift
Rådmannen har bedt Planavdelingen om å redusere nettobudsjettet med kroner
750 000.
Bemanning/gebyrnivå i forhold til innbyggertallet:
Vi ser av kostratallene at Vestre Toten har høye gebyr i forhold til Oppland.
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Bemanningen er lav i forhold til innbyggertallet og nabokommuner, noe som fører til
at gebyrene når selvkost relativt raskt.
Siden bemanningen er skåret ned til et minimum og avdelingen fungerer effektivt,
men på randen av det forsvarlige angående bruk av personell, må eventuelle
nedgang i nettoutgifter hovedsakelig hentes ved inntekter. Planavdelingens mulighet
for økte inntekter på gebyr begrenses av selvkost.
Byggesak:
Per dato har vi 100 % selvkost på byggesaksgebyrene.
Oppmåling:
Oppmålingsgebyrene er nær selvkost – kan antagelig økes noe.
Plansak:
Plansaksbehandling har potensial i forhold til selvkost. Gebyrsatsene ble revidert og
økt mye for 2015. Kommunens plansaksgebyr er relativt høye i forhold til
sammenlignbare kommuner. Anbefales ikke påslag for 2016.
Diverse gebyr:
Økning i andre gebyr vurderes. Små potensialer
Info til meglere gjennom Infoland:
Påslag med kr 500 per henvendelse, totalt kroner 50 000.

FORSLAG TIL TILTAK FOR Å IMØTEKOMME KRAV OM REDUSERT RAMME PÅ
KR 750 000


Plansjefen går av med pensjon fra 1.9 og stillingen holdes vakant 4 siste
måneder av 2016 kr 250 000 (i realiteten fra sommerferien når ferie trekkes
fra)

Konsekvenser:
Planavdelingen står uten leder fra sommerferien 2016 med de konsekvenser det har
for driften.


Kutte tilskudd til næringsrådet – kr 400 000

Konsekvenser:
Avhengig av næringsrådets stilling og aktivitet vil det kunne få langsiktige uheldige
konsekvenser. Rådmann har ikke godkjent dette kuttet, men har isteden bedt plan
om å finne kr 100 000 fra et uspesifisert sted.


Øke gebyrer kr 100 000

Konsekvenser:
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Dyrere tjenester fra Infoland, bør være akseptabelt for de som bruker tjenesten.
Påslag med kr 50 000 på behandlingsgebyr for kart- og oppmåling vurderes
forsvarlig.
OPPSUMMERING KUTT:
Opprinnelig kuttkrav var på 750 000 kroner som er foreslått dekket som beskrevet
over. Etter rådmannens anbefaling, blir sum kutt for 2016 kr 450 000 som i tabellen
under. Siden vakanse i 4 måneder i 2016 ikke kan videreføres blir kuttene fra 2017
og fram til 2019 kr 200 000.

6.10.4 Økonomisk ramme
Planavdelingen

2016

2017

2018

2019

Vedtatt ramme 2015

5 915

5 915

5 915

5 915

680

680

680

680

-100

-100

-100

-100

Plansjefens stilling vakant siste 4 mnd i 2016

-250

-

-

-

Uspesifisert kutt

-100

-100

-100

-100

Sum reduksjoner

-450

-200

-200

-200

6 145

6 395

6 395

6 395

Justeringer og tillegg fra 2015 til 2016
Lønns- og prisjustering
Reduksjoner i budsjett 2016
Gebyrøkninger
Deler av tilskudd til næringsrådet (anbefales ikke av rådmannen)

Nettoramme økonomiplan 2016-2019
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6.11 Teknisk drift
6.11.1 Status
Teknisk Driftsavdeling er ansvarlig for utbygging, drift og vedlikehold av kommunale
veger, renovasjon, kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg. Teknisk
driftsavdeling består av 2 driftsenheter; Vann og avløp(VA), og Veg, park og
renovasjon. Avdelingen har i løpet av 2015 gjennomgått en krevende
omorganiseringsprosess og en virksomhetsoverdragelse. Avdelingen ledes av
driftsjef, to driftsenhetsledere og har prosjektleder for vann og avløp
Tjenesteområdet veg har i løpet av 2015 blitt nedbemannet med 4 årsverk, og har i
tillegg holdt 1 årsverk vakant for å tilpasse seg den økonomiske rammen for drift og
vedlikehold av kommunale veger. Vegavdelingen har i 2015 bestått av 0,5 årsverk
som driftsenhetsleder, 2,5 årsverk som driftsmedarbeidere og 0,3 årsverk som
ivaretar gatebelysning. På grunn av høyt sykefravær har avdelingen i realiteten hatt
1,5 årsverk fast i drift, og har leid inn hjelp i perioder. Som en følge av
nedbemanning, er 4 av brøyte/strø-rodene VTK har ivaretatt til nå, satt ut til eksterne
aktører fra høsten 2015. Totalt er det nå 18 brøyteroder som bemannes av eksterne
tilbydere.
Avdelingen beholder èn brøyte/strørode i egenregi, og opprettholder dermed
brøytevaktsordningens telefontjeneste for hele kommunen. Den økonomiske
konsekvensen av dette vil først kunne konkluderes med etter endt brøytesesong
2015/2016.
Kommunen har en vedtatt vedlikeholdsstandard for kommunale veger. Den
økonomiske rammen er for liten til å opprettholde standard både sommer og vinter.
De fire siste årene har vinterdrift og gatebelysning vært prioritert, og sommerdrift
nedprioritert. Det betyr at behovet for sommervedlikehold er der, men ikke utføres i
den grad det skulle, da vi ikke har nok penger til å dekke behovet. Dette er pekt på i
strategidokumenter, årsrapporter, økonomi og aktivitetsrapporter de siste 4 årene, og
er også informert om på kommunens hjemmeside. I kommuneplanen er et av de 4
hovedmålene en trygg og sikker infrastruktur. De økonomiske rammebetingelsene
harmonerer dårlig med dette målet. Kommunen bruker for lite penger på å forvalte
vegkapitalen på en betryggende og god måte. Resultatet vil bli investeringsbehov
som er langt mer kostnadskrevende enn det ville vært å sikre forsvarlig drift. En
hovedplan for veg vil avdekke kostnadsbildet. Hovedplan for veg er meldt inn på
fellesenheten for innkjøp i Gjøvikregionen i april, og har fått saksbehandler i oktober.
Ansvar for renovasjonsordningen inkludert transport og informasjon til
husholdningene overføres fra Vestre Toten kommune til GLT-avfall fra 1.1.2016.
Seks ansatte og tre renovasjonsbiler overdras fra VTK til GLT avfall IKS. 50 % stilling
som driftsenhetsleder for renovasjon og 30 % stilling som driftsjef for renovasjon
overføres ikke, og vil ha organisatoriske og økonomiske konsekvenser for
avdelingen. Vestre Toten kommune vil fortsatt vedta renovasjonsforskrifter og det
årlige renovasjonsgebyret, kreve inn renovasjonsgebyret og inndrive pant. Merkantile
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funksjoner for gebyrinnkreving og inndriving av pant er organisert under
planavdelingen. Ansvar for renovasjonsforskrift og gebyrfastsettelse beholdes av
driftssjef.
Tjenesteområdet vann og avløp ledes av driftenhetsleder for vann og avløp i full
stilling. Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 – 2023 ble vedtatt av
kommunestyret 23. april 2015. De viktigste utfordringene innenfor vann og avløp i
VTK er knyttet til at deler av det eksisterende VA-ledningsnettet ikke fungerer
tilfredsstillende, og stort behov for fornyelse og oppgradering av eksisterende
ledningsnett.
Det viktigste tiltaket i VA-planen er at saneringshastigheten for ledningsnettet skal
økes. I 2015 ble derfor de 4 stillingshjemlene vi nedbemannet tjenesten veg med
overført til et eget anleggslag som skal utføre anleggsarbeider for kommunen til
selvkostpris. Det er ønskelig å styrke anleggslaget med ett årsverk, og det er drøftet
om vakant stilling i Breiskallen RA skal benyttes her. Hovedaktiviteten til anleggslaget
i 2015 har vært sanering av vann og avløpsledninger. I tillegg er det leid inn ekstern
entreprenør til sanering.
Ved Breiskallen renseanlegg er det behov for noen prosessmessige tiltak samt
vedlikehold på kort og lang sikt. Store mengder fremmedvann som tilføres
avløpsnettet bidrar til at Breiskallen RA i dag ikke tilfredsstiller rensekrav fastsatt av
Fylkesmannen i Oppland. Breiskallen renseanlegg og pumpestasjoner for
avløpsvann driftes av 4 årsverk i vaktordning. En stillingshjemmel holdes vakant.
Skjelbreia vannverk og ledningsnettet i kommunen driftes av 4 personer i
vaktordning. Skjelbreia vannverk 1 årsverk, hovedvannledning 0,6 årsverk, 1,2
årsverk på avløpsnett og fordelingsnett vann 0,9 årsverk.
Vi har som mål i VA plan 2015-2023 at vi skal systematisere lekkasjesøk på vann og
avløpsledninger. Endringene i organisasjonen i 2015 har medført at vi mangler
personalressurs for systematisering av lekkasjesøk. Driftspersonalet for ledningsnett
blir sterkt involvert i saneringsarbeidene som nå foregår hele året. I tillegg har de
avgitt personell for maskinføring til anleggslaget i på grunn av langvarig sykemelding.
Parkavdelingen bemannes med 0,5 årsverk. Sommeren 2015 ble det ikke innleid
ekstrahjelp i sommersesongen, og noen grøntområder klippes derfor av andre i
organisasjonen, for eksempel vaktmester på rådhuset.
Vestre Toten kommune ble i oktober godkjent som trafikksikker kommune av Tygg
Trafikk. Det er resultat av et tverrfaglig arbeid i hele organisasjonen ledet av
driftssjef. Godkjenningen betyr at vi har forankret ansvaret for ivaretakelsen av
trafikksikkerhet og utarbeidet retningslinjer og planer som sikrer dette i hele
organisasjonen etter kriterier satt av Trygg trafikk.
Det er behov for en prosjektlederstilling for infrastruktur ved teknisk driftsavdeling.
Ansvarsområdet vil være å prosjektere arbeidet med utbyggingsprosjekter for
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infrastruktur, være kommunens byggherrerepresentant under opparbeidelse av
infrastruktur, følge opp utbyggingsavtaler med eksterne og egne utbyggere,
gjennomføre overtakelsesforretning, prosjektledelse, lede og kontrollere arbeid med
tomteopparbeidelse. Dette arbeidet har til nå blitt utført ved kjøp av tjenester eller av
ansatt med kompetanse på planavdelingen. Denne kompetansen er ikke lenger på
planavdelingen, og vil mer naturlig høre inn under teknisk. Det forutsettes at stillingen
i all vesentlighet vil finansiere seg selv fra investeringsprosjekter og refusjonmidler.
Kommunen vil spare vesentlige beløp som i dag benyttes til kjøp av eksterne
konsulenttjenester
Avdelingen har tre lean-enheter: veg/park, renovasjon og ledelse. Hovedaktiviteten
innenfor veg/park og renovasjon har vært 5S. I lederenheten er det strategisk ledelse
hovedfokus.

Nasjonale føringer
Avdelingen må forholde seg til en rekke lover og forskrifter. De viktigste innenfor
hvert fagområde er: Vannforsyning – drikkevannsforskriften, Avløp og renovasjon –
Forurensningsloven, Kommunale veger – Vegloven, vegtrafikkloven, skiltforskriften. I
tillegg kommer Plan- og Bygningsloven samt lov om offentlig anskaffelser i forhold til
avdelingens aktiviteter. Nasjonal transportplan gir føringer fra regjeringen vedrørende
samferdsel og trafikksikkerhet.
Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall
Prioriteringsparametre

VTK 2014 VTK 2013

Samferdsel:
Brutto investeringsutgifter i kr per
innbygger, samferdsel i alt
Dekningsgrad
Vann:
Andel av befolkningen som er tilknyttet
privat eller kommunalt vannverk
Andel av befolkningen tilknyttet komm.
vannforsyning
Avløp:
Andel av befolkningen tilknyttet
kommunal avløpstjeneste
Samferdsel:
Andel kommunale veger med
fartsgrense 40 km/t eller lavere
Samferdsel:
Gang og sykkelvei i km som er
kommunalt ansvar pr 10.000
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Oppland
2014

Oppland
2013

Landet
2014

Landet
2013

656

379

1127

690

821

767

94

94

71

73

87

88

69

70

94

94

68

67

84

84

6,6

5,1

30,7

31,1

39,5

38,3

9

9

19

18

12

13

67
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innbyggere
Enhetskostnad/produktivitet
Vann:
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder
rapporteringsåret + 1)
Vann:
E.coli: andel innbyggere tilknyttet
kommunalt vannverk med
tilfredsstillende prøveresultater
Avløp:
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret + 1)
Avløp:
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der
rensekrav er oppfylt
Avløp:
Andel fornyet spillvannsnett,
gjennomsnitt for de siste 3 år
Renovasjon:
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder
rapporteringsåret + 1)
Samferdsel:
Brutto driftsutgifter i kroner per
innbygger for kommunale veger
Samferdsel:
Brutto driftsutgifter i kroner per km
kommunal veg og gate inkludert gang
og sykkelveg

3235

3235

3780

3632

3313

3213

100

100

99,8

99,1

99,3

99,3

4678

4678

4880

4801

3652

3554

1,7

1,7

56,5

44,2

26,9

31,7

0,21

0,35

0,36

0,31

0,54

0,47

2220

2220

2048

2080

2647

2596

693

604

1057

1129

980

1036

61561

53007

88509

94765

111995

115879

Kommentarer til kostrastatistikk
Samferdsel: VTK har lave investerings- og driftsutgifter til samferdselsformål.
Konklusjonen fra Agenda-rapporten fra 2013 står fortsatt ved lag: ” Vår oppfatning er
at kommunen neppe kan spare mye på driften av vegene. Det kan tvert i mot være
nødvendig å bruke mer penger på vegdrift”. Kommunen har også en liten andel
kommunale veger med fartsgrense 40 km/t eller lavere, og færre km gang og
sykkelveg per 10 000 innbygger enn i Oppland og landet for øvrig. Dette tyder på at
VTK henger noe etter i forhold til trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter både i
områder med blandet trafikk og i forhold til utbygd gang- og sykkelvegnett.
Vann: VTK har høyere andel av befolkningen tilknyttet privat eller kommunalt
vannverk, men lavere andel av befolkningen i landet knyttet til kommunalt vannverk.
Skjelbreia vannverk forsyner 9100 ”bosatte” personer i tillegg til industriparken og
mange institusjoner, 3970 ”bosatte” personer forsynes av Sivesind- Trevatten og
andre mindre private vannverk. Årsgebyret for vann er lavere enn gjennomsnittet i
Oppland og landet for øvrig. Drikkevannskvaliteteten som leveres fra Skjelbreia
vannverk er meget god, og bedre enn Oppland og Landet for øvrig. Skjelbreia
STYRINGSDOKUMENT 2016

115

vannverk har meget god leveringsdyktighet med meget lav total avbruddstid og er
bedre enn snittet for Oppland og landet for øvrig. Lekkasjeprosenten på
ledningsnettet er fortsatt høy, men lavere enn landsgjennomsnittet. Problemet er i
hovedsak vannledningsrør av stål og støpejern som utgjør ca. 20 % av
ledningsnettet. Disse rørene er planlagt sanert i løpet av ca. 10 år.
Avløp: VTK har en høyere andel av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste
enn snittet i Oppland og landet for øvrig. Årsgebyret for avløpstjenesten er lavere enn
gjennomsnittet i Oppland, men høyere enn landet for øvrig. Imidlertid er det bare
Eina Renseanlegg som greier å oppfylle rensekravet. Store mengder fremmedvann
tilføres avløpsnettet og bidrar til at Breiskallen renseanlegg ikke tilfredsstiller
rensekrav fastsatt av fylkesmannen i Oppland, og VTK kommer derfor meget dårlig
ut på kostrastatistikken enn gjennomsnittet i Oppland og landet for øvrig.
Hovedproblemet er avløpsrør av betong som utgjør ca. 20 % av avløpsnettet. Disse
rørene er planlagt sanert i løpet av 10 år.
Renovasjon: VTK har høyere årsgebyr for avfallstjenesten enn gjennomsnittet i
Oppland, men lavere enn gjennomsnittet for landet.
.
6.11.2 Mål og utfordringer
Fokusområde

Resultat 2014

Anslag
2015

Mål
2016

Mål
2019

Brukere
Standard for
vintervedlikehold
overholdes.
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.
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Standard for
sommervedlikehold
overholdes ikke
tilstrekkelig grunnet
for liten økonomisk
ramme

Standard for
vintervedlikehold
overholdes.

Vintervedlikehol
d prioriteres.

Standard for
vegvedlikehold
Standard for
Sommervedlikeh overholdes sommer
sommervedlikehol old gjøres i den som vinter.
d overholdes ikke grad det er mulig
tilstrekkelig
innenfor
grunnet for liten
økonomisk
økonomisk ramme ramme.
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Fokusområde

Resultat 2014

Utbedret g/s-veg til
Reinsvollskolene fra
S.E.Strandlies veg.
Trafikksikkerhet
– fysiske og
holdningsskape
nde tiltak

Nok vann av
hygienisk
betryggende
kvalitet til alle
abonnenter.

Anslag
G/s-vei langs
Badelandvegen
fra skistadion til
Stadionløkka.
Opphøyde
gangfelt over
Badelandvegen til
tilstøtende g/sveger.

Mål

Fortau langs
Nysethvegen
fram til nye
Raufoss skole.

Ta ned terreng
ved kryssing av
FV 246 ved
Utdeling av refleks
tråkket sti nord i
til alle elever på
Trafikksikrende tiltak
Jernbanevegen
barne- og
rundt
– anlegge
ungdomsskolen +
parkeringsplass ved
siktsone.
voksenopplæring.
Korta skole.
Sluttføre arbeid
Godkjent som
Utdannet 2 lærere
med plan for
trafikksikker
for valgfag i trafikk
hovednett for
kommune 2017 –
på ungdomstrinnet.
sykkel for
2018.
Raufoss.
Raufoss
Planoppstart
ungdomsskole
kommunedelpla
som har ei gruppe
n for veg.
(18 elever) på 10.
trinn som har
trafikk valgfag.
Tilfredsstillende
Tilfredsstillende
prøvesvar.
prøvesvar.

Tilfredsstillende
prøvesvar.

Gjennomsnittlig
Gjennomsnittlig årlig
årlig avbruddstid i
avbruddstid i
vannforsyningen
vannforsyningen
totalt = 0
Hygienisk sikker totalt = 0
transport av
Sanering av ca.
drikkevann til
Sanering av ca. 1
1,5 km
abonnent
km vannledning
vannledning
Kommunedelplan
for vann og avløp
godkjent.
Sanering av ca.
1,5 km
avløpsledning.
Kommunedelplan for
Alt avløp skal
vann og avløp under
gis en forsvarlig
utarbeidelse
behandling slik
at forurensning
Sanering av ca. 1
av miljø unngås.
km avløpsledning

Etablering av
kommunalt
avløpsnett i
Ihleområdet
påbegynt,
reduserer
forurensning til
Kalksjøer.
Ferdigstilling av
avløpsanlegg
Midtåsen

Mål

Kommunedelplan for
trafikksikkerhet 20182021 definerer
tiltakene.
Godkjent trafikksikker
kommune 2019 –
2020.

Tilfredsstillende
prøvesvar.

Gjennomsnittlig
årlig avbruddstid
i
vannforsyningen
totalt = 0

Gjennomsnittlig årlig
avbruddstid i
vannforsyningen totalt
=0

Sanering av ca.
2 km
vannledning

Sanering av ca. 2 km
vannledning

Sanering av ca.
2 km
avløpsledning.
Utbedring av
Roksvoll
pumpestasjon.

Sanering av ca. 2 km
avløpsledning.
Utbedret av
pumpestasjon
Bøverbru.
Avløpsnett SørlienNyseth er ferdigstilt.

Avløpsnett Ihle –
Gaukom
Økt
ferdigstilt.
slambehandlingskapa
sitet Breiskallen RA.
Oppstart
avløpsnett
Øke antall prøver
Sørlien-Nyseth. innenfor
utslippstillatelsen
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Gotterud.

Fokusområde
Medarbeidere

Resultat 2014

Utbedring av
slamutlasting vil
iverksettes på
rammeavtaler.

Behov for bedre
slamutlasting i
Breiskallen RA
identifisert
Yrkesvaksinasjon.

HMS

Anslag

Arbeidsplassvurderi
nger på alle
kjøretøy.
Installert
ryggekamera i alle
anleggsmaskiner.
2 sosiale
arrangementer

Mål
Utbedring av
slamutlasting.
Brannkurs

Revidere
Yrkesvaksinasjon. prosedyrer i
kvalitetslosen
Førstehjelpskurs.
Lage
Arrangementkom arbeidsbeskrivel
mite nedsatt, 3
ser for alle
sosiale
ansatte.
arrangementer

Brøytevaktsavtale
som ivaretar den
ansatte på en
bedre måte

Mål

3 sosiale
arrangementer
Hyppigere
vernerunder på
egne anlegg

Bedre arbeidsforhold
ved slamutlasting
Ansatte har
oppdaterte brann og
førstehjelpskurs

Ansvar og myndighet
fastsatt i
organisasjonen
3 sosiale
arrangementer i året
Gjennomgang/revisjo
n av HMS-prosedyrer

Økonomi

Mer
kostnadseffektiv
vannproduksjon

Reduksjon i
Lekkasjeprosent
lekkasjeprosent fra
på 40,5 % eller
59 % i 2013 til 42 %. lavere

VTKs mål er
lekkasjeprosent på 35
% innen 2021.
Ytterligere
redusert
lekkasjeprosent

Nasjonalt mål er
mindre enn 25 %
innen 2020.
Personell og utstyr til
systematisk
lekkeasjesøk er på
plass.

Enøk

Høye strømutgifter
Hunnselvveien 12

Tak byttet og
isolert

Lavere
strømutgifter i
Hunnselvveien
12

Ytterlige ENØK tiltak
som bytte av vinduer
og bytte til elektriske
porter

6.11.3 Endringer drift
Ikke gebyrfinansiert område er styrket med 1 million, men er pålagt kutt på 0,5
million. Netto økning i rammen er 0,5 million. Økning i utgifter er lønn for 0,5 årsverk

118

STYRINGSDOKUMENT 2016

som driftsenhetsleder og 0,1 årsverk som driftssjef. Det er vanskelig å forutsi alle
økonomiske konsekvenser ved å sette ut ytterligere 4 brøyteroder til eksterne, og
hvor snørik vinteren er avgjørende for kostnadsnivået – og vil påvirke aktivitetsnivået
resten av året.
Parkdrift er ikke en lovpålagt oppgave, og aktivitetsnivået ble i 2015 redusert til et
minimum. Sentrumsnære parkområder/grøntområder for offentligheten ble
vedlikeholdt, samt områder utenfor kirkegårder. Området utenfor legekontor,
rådhuset, Toten nærradio og så videre ble vedlikeholdt av andre. Penger til
beplantning ble ikke prioritert. Det antas at strømforbruket ved Hunnselvveien 12 går
ned etter at nytt tak ble lagt i 2015.
Som en konsekvens av økte kostnader og for liten økonomisk ramme blir strategien
for 2016 å videreføre aktivitetsnivået fra 2015.
Stram økonomioppfølging for å kunne gjøre eventuelt ytterligere tiltak for å holde
økonomien i balanse gjennom året.
Vinterdrift av veg prioriteres av trafikksikkerhetsmessige og samfunnsøkonomiske
årsaker.
Sommerdrift nedprioriteres for 5. år på rad. Behov for tiltak og vedlikehold blir gjort
om økonomien tillater det.
Det er ikke satt av penger til vedlikehold av Hunnselvveien 12, men det er ønskelig
med flere ENØK-tiltak som er ønsket på investeringsbudsjettet.
Det ikke ønskelig å drifte vegavdelingen med vakanser i 2016, men det blir
nødvendig. Situasjonen vurderes løpende og det må leies inn vikar ved behov.
Nivået av parkdrift blir vurdert når kostnadene for brøytesesongen 2015/2016 er
klare. Om økonomien tillater det videreføres parkdrift på 2015-nivå. Det blir i denne
sammenheng også vurdert om fugleparken kan opprettholdes eller ikke.
Det opprettes stilling som prosjektleder for infrastruktur. Det forutsettes at stillingen i
all vesentlighet vil finansiere seg selv fra investeringsprosjekter og refusjonmidler.
Det er behov for styrking av anleggslag/ personal på ledningsnettet, en vakant stilling
vil bli tatt i bruk i løpet av året.

6.11.4 Økonomisk ramme
Teknisk drift utenom gebyrområdet

2016

2017

2018

2019

Vedtatt ramme 2015

6 397

6 397

6 397

6 397

Lønns- og prisjustering, prioriteringer

1 266

1 266

1 266

1 266

-500

-500

-500

-500

7 163

7 163

7 163

7 163

Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2016-2019
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Teknisk drift gebyrområdet
Vedtatt ramme 2015
Lønns- og prisjustering, prioriteringer
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2015-2018
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2016

2017

2018

2019

-15 820

-15 820

-15 820

-15 820

-1 267

-1 267

-1 267

-1 267

0

0

0

0

-17 087

-17 087

-17 087

-17 087
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6.12 Voksenopplæring
6.12.1 Status
 Grunnskoleopplæring spesielt tilpasset ungdom og voksne
Grunnskolefag med mulighet for å ta eksamen.


Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning av voksne (undervisning for voksne psykisk
utviklingshemmede, undervisning av andre voksne med fysiske eller psykiske
funksjonshemninger, afatikere, voksne med lese- og skrivevansker, tilpasset
bruk av PC, mennesker med ervervede skader, for eksempel trafikkskadde).



Norskopplæring for minoritetsspråklige
Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere / flyktninger,
asylsøkere og arbeidsinnvandrere.



Salg av tjenester
Betalingskurs til lokale bedrifter.



Fagopplæringskontor
Fagopplæringskontoret administrerer inntak av lærlinger, står for den faglige
gjennomføringen av læretiden og legger til rette for fagprøvene.

Elevtall skoleåret 2015/16:

KOSTRA-tall
Netto driftsutgifter til
grunnskoleopplæring for voksne, per
innbygger
Netto driftsutgifter til
voksenopplæring i prosent av samlede
netto driftsutgifter

VTK
2014

VTK
2013

Oppland
2014

Oppland
2013

Landet
2014

Landet
2013

278

335

232

189

208

193

0,6

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4
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Ressursbruken på landsbasis er fortsatt relativt mye lavere enn i vår kommune.
Årsaken til dette er blant annet fordi det er stor variasjon fra kommune til kommune
når det gjelder hva slags oppgaver som er lagt under voksenopplæringen (for
eksempel lærlingeordningen og grunnskole for voksne).
Nasjonale føringer
Våre oppgaver er underlagt to ulike lovverk med forskrifter; Opplæringslovens (§ 4A1 og 4A-2) og Introduksjonsloven.
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet er opptatt av hvordan per capita
tilskuddet deles mest mulig hensiktsmessig, slik at tilskuddet tilfaller kommunen som
gir den største andelen av undervisningen. Mange flyktninger blir for tiden boende
lenge i mottak etter at de har fått positivt vedtak om bosetting. Tilbudet om
norskopplæring til personer som bor i mottak varierer mye fra sted til sted. Å starte et
godt undervisningstilbud tidlig er viktig, uavhengig av hvor lenge flyktningen blir i
mottak og venter på bosettingskommune.
Videre stilles det store krav om gjennomførte og beståtte prøver innenfor
norskopplæringen.
6.12.2 Mål og utfordringer
I kommuneplanen har Vestre Toten blant annet som overordnet mål å legge til rette
for gode levekår for alle.
Fokusområde

Resultat 2014

Brukere
Læringsmiljø

Anslag 2015

Mål 2016

Mål 2019

Utarbeide
brukerundersøkelse i
samarbeid med
ØTk

Arbeid på-begynt

Arbeidet er
ferdig

Medarbeidere
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Medarbeiderundersøkelsen
Tjenesteproduksjon

Snitt VTk: 5,2
(Landet: 4,6)

0,5 over Landet

Læringsutbytte
Digital norsk-prøve for
innvandrere

Oppstart i 2014

Foreløpige
resultater tyder
på at vi ligger på
landssnittet

På nivå med
Oppland og landet

På nivå med
Oppland og
landet

Utvikle
introduksjonsprogrammet

Gjennom Leanprosess finne ideelle
løsninger i
samarbeid med
Flyktninge-tjenesten

Krevende prosess
der vi foreløpig
ikke har lykkes
som ønsket.

Enes om
ansvarsfordeling
mellom Vo og
flyktningetjenesten

Samtlige
deltakere får
tilbudet som de
har rett og plikt
til å gjennomføre
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6.12.3 Endringer drift
Lærlingplasser
Det er politisk vedtatt at VTK skal ansette fem lærlinger per år.
Dersom VTK skal oppfylle samfunnskontrakten (sentralt vedtak om at kommunene skal
ansette lærlinger i henhold til antall ansatte), må vi ta inn flere lærlinger de neste årene.
Logopedbehov
Per i dag har ikke VTK logoped til å ta seg av voksne. Vi har en avtale med
privatpraktiserende logoped hjemmehørende i Østre Toten. Ordningen fungerer
tilfredsstillende, men vi har fått signaler om at vi ikke kan forvente å fortsette dette
samarbeidet over tid. Det vil dermed kunne bli behov for å ansette egen logoped.
Lovkrav om fulltidsprogram for deltakere etter introduksjonsloven
I henhold til Introduksjonsloven skal bosatte flyktninger gjennomgå et fulltidsprogram
over to år (helårlig og på fulltid). Dette klarer vi per i dag ikke å oppfylle. Vi er nå i gang
med et arbeid knyttet til ansvarsfordeling innad i kommunen, for at kvaliteten på arbeidet
skal bedres. Samarbeid mellom Nav (Flyktningetjenesten) og Voksenopplæringen.
Kontinuerlig forbedring
Vi startet en Lean-prosess høsten 2014, der voksenopplæringen og Nav
(Flyktningetjenesten) jobber sammen. Dette har vært et utfordrende arbeid og vi har ikke
kommet så langt vi håpte. Vi er imidlertid i gang med å se på organisering og
ansvarsfordeling – noe som har kommet tydelig frem som en utfordring i Leanprosessen.

6.12.4 Økonomisk ramme
Voksenopplæringen

2016

2017

2018

2019

Vedtatt ramme 2015

5 054

5 054

5 054

5 054

Prisjustering

-8

-8

-8

-8

Overført bygg til Eiendom

-4

-4

-4

-4

350

350

350

350

Ny lærling på grunn av klage

75

75

75

75

Ny lærling - vekslingsmodellen

94

94

94

94

Lønns- og prisjustering, prioriteringer

507

507

507

507

Økte inntekter fra tilskudd - IMDI - må reevalueres på grunn av usikkerhet

-600

-600

-600

-600

Salg av kurs

-50

-50

-50

-50

Økt fokus på tilskudd for lærlinger

-50

-50

-50

-50

andre tiltak

-50

-50

-50

-50

Reduksjoner

-750

-750

-750

-750

4 811

4 811

4 811

4 811

Tilbakeført vakant stilling 2015

Nettoramme økonomiplan 2016-2019
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