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0.  Kommunestyrets vedtak og vedtatte tabeller 
 

Ordførerens budsjettinnstilling 

Innledende kommentarer 

Ordføreren tar utgangspunkt i rådmannens budsjettforslag for året 2017 og 

økonomiplanperioden 2017-2020. Dette budsjettforslaget er for øvrig drøftet i 

følgende utvalg: 

 Utvalg for teknisk drift og plansaker 7. november 2016 

 Utvalg for velferd og opplæring 8. november 2016 

 Formannskapet 9. november 2016  

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2017 med de rammer som framgår 
av ordførerens budsjettinnstilling og detaljering i styringsdokumentet. 

2. Kommunestyret fastsetter eiendomsskatteøret i 2017 til 4,1 promille med 
hjemmel      
i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 

bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for 

næringseiendommer og verker og bruk settes til 7 promille. I medhold av 

eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygninger som er fredet etter 

kulturminneloven for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis 

brukes som bolig, fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i to år, eller 

til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. For boliger som har 

formuesgrunnlag fra skatteetaten skrives skatten ut etter 

eiendomsskattelovens § 8 C-1. 

Eiendomsskatten innbetales i fire terminer. 

3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2017 slik det 
framgår av ordførerens innstilling og detaljering i styringsdokumentet. 

4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2017 – 2020 
slik den framkommer i ordførerens innstilling og styringsdokumentet. Planen 
skal være retningsgivende for kommunens videre planlegging. 

5. Kommunestyret vedtar økonomiplanens investeringsdel for perioden 2017 – 
2020 slik den framkommer i ordførerens innstilling. Planen skal være 
retningsgivende for kommunens videre planlegging. 
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Drøftingene så langt signaliserer en stor grad av enighet om driftsbudsjettet, men at 

det er ulike syn på investeringsplanen både i forhold til omfang og prioriteringer. 

Videre er det ulike holdninger knyttet til nivået på eiendomsskatt utover i 

økonomiplanperioden. 

UTP påpeker at de mener satsingen på vegvedlikehold bør være enda større enn det 

som foreslås i rådmannens budsjettforslag.  

Driftsbudsjett for 2017 

Ordføreren mener at det er gjort en god jobb med å balansere driftsbudsjettet for 

2017. Engangskutt i 2016 er tilbakeført og tjenesteområdenes rammer er tilført 

vesentlig med midler for å kunne videreføre eksisterende aktivitetsnivå og ivareta 

økte oppgaver på flere områder. Det er også lagt inn økte ressurser til vedlikehold av 

bygninger og veger og det «gis retning» på satsinger som er framtidsrettet, 

eksempelvis velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. For første gang på mange 

år har det ikke vært nødvendig å gjennomføre store «kuttprosesser» for å skape 

balanse i budsjettet.  

I rådmannens budsjettforslag er det et udekket salderingsbehov på 2,5 mill kroner i 

2017 (og påfølgende år). Rådmannen har jobbet videre med dette sammen med sin 

ledergruppe og har spilt inn følgende forslag til ordføreren: 

Stillingsressurs - naturlig avgang     0,5 mill kr 
Redusert husleie til Vestre Toten rådhus AS   1,0 mill kr 
Restbeløp som fordeles forholdsmessig på alle  
tjenesteområdene       1,0 mill kr 

     SUM         2,5 mill kr 
 

Ordføreren støtter forslaget fra rådmannen og innarbeider dette i sin 

budsjettinnstilling.  

Med disse sluttsalderingstiltakene balanserer driftsbudsjettet for 2017 med et netto 

driftsresultat på 15,0 mill kroner. Dette er noe lavere enn det som opprinnelig lå til 

grunn som rammeforutsetning for budsjettarbeidet, men et godt resultat i 2016 gjør 

det forsvarlig å ikke legge driftsresultatet og avsetningene til fonds høyere i 2017. 

I vedlagte oppdaterte økonomiplan (driftsdel) er det også foretatt tekniske 

korrigeringer knyttet til konsekvensene av avvikling av flyktningemottak og et lavere 

antall bosetninger av flyktninger, jfr kommunestyrevedtak i november. 

Nettokonsekvensene av disse justeringene er budsjettmessig null.   

Ordføreren vil fremme ett endringsforslag i driftsbudsjettet for 2017, Dette gjelder 

ønsket om å øke antall lærlinger utover i perioden. Det langsiktige målet er å ha to 

lærlinger per 1.000 innbyggere i kommunen.  

Konkret forslag: 



 

 

 
Styringsdokument 2017 5  
 

 

Antall nye lærlinger                    Akkumulert merutgift 

3 nye (ekstra) fra høsten 2017 150.000 kr 

2 nye i 2018    400.000 kr 

2 nye i 2019    600.000 kr 

2 nye i 2020              800.000 kr 

 

De økte utgiftene forutsettes finansiert ved å øke omstillingskravet 

tilsvarende de enkelte årene.   

 

Investeringsplan for 2017-2020 

Ordføreren velger å vurdere investeringsplanen for hele økonomiplanen samlet og 

ikke skille ut investeringsbudsjettet for 2017. 

Rådmannen fremmer en ekspansiv investeringsplan for kommende fireårsperiode. 

Planen gir retning i forhold til prioriteringer av nødvendige investeringstiltak og den er 

helt klart en invitasjon til oss folkevalgte om å prioritere både rekkefølge og nivå. 

Under vil ordføreren synliggjøre sine prioriteringer. 

Vestre Toten kommune vil være ROBEK-kommune til regnskapet for 2016 er 

godkjent og vil derfor være avhengig av Fylkesmannens godkjennelse av låneopptak 

i 2017. Fylkesmannens signaler at rådmannens forslag til investeringer / låneopptak i 

2017 ligger på et for høyt nivå. Ordføreren har forståelse for at Fylkesmannen inntar 

en restriktiv holdning mot slutten av en «ROBEK-periode». Revidert forslag til 

investeringsplan fra ordføreren tar hensyn til dette.  

I forhold til rådmannens forslag fremmer ordføreren følgende forslag til endringer: 

 Ny ungdomsskole er det stort behov for og ordføreren opplever at det også 

er stor grad av tverrpolitisk enighet om vedtatt framdrift skal overholdes, 

dvs endelig vedtak våren 2017 og oppstart i løpet av sommeren / tidlig 

høst. Det er avsatt 125 mill kroner i 2017 til dette prosjektet (inkl mva). Det 

vil ikke bli oppstart før i andre halvår og ordføreren foreslår at budsjettert 

beløp reduseres med 50 mill kroner i 2017. Basert på oppdaterte kalkyler 

etter arkitektkonkurranse, foreslår ordføreren følgende budsjett for 

prosjektet: 

o 2017:   75,0 mill kr 

o 2018: 162,5 mill kr 

o 2019:   67,5 mill kr 

o Sum   305,0 mill kr inkl mva. Endelig budsjettbeløp for prosjektet 

fastsettes ifm utbyggingsvedtaket i kommunestyret våren 2017. 
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 Idrettshall på Reinsvoll er lagt inn med 30 mill kr i 2017 og 26 mill kr i 2018. 

(Brutto investeringsbeløp inkl mva og ekskl tilskudd). Ordføreren er – i 

likhet med rådmannen – opptatt av at det politisk blir gjort en tydelig 

avklaring i denne saken. Ordføreren mener det er riktig å prioritere bygging 

av en hall slik den er prosjektert og at Reinsvollsamfunnet må få et tydelig 

signal på at kommunen vil realisere prosjektet.  

Ordføreren er av den oppfatning at oppstart bør skje i 2018. Prosjektering 

og anbud kan gjennomføres i 2017. Endelig utbyggingsvedtak kan 

kommunestyret da gjøre høsten 2017. På den måten igangsettes ett og ett 

av de store investeringsprosjektene. Prosjektet forskyves dermed med ett 

år i økonomiplanen slik at det avsettes 30 mill kroner i 2018 og 26 mill 

kroner i 2019 

 Rådmannen har foreslått at byggingen av dag- avlastningssenter starter 

opp i 2019 og sluttføres i 2020. Ordføreren mener av flere grunner at dette 

tiltaket bør framskyndes slik at det blir oppstart helt mot slutten av 2017 og 

sluttføring i 2018. Det er i hovedsak to begrunnelser for dette; Behovet som 

er stort og ikke minst at en utsettelse vil bety lavere statstilskudd og 

dermed et dyrere prosjekt for kommunen. Netto kostnad for kommunen på 

dette prosjektet er i overkant av 12 mill kroner. Ordføreren vil anbefale at 

det avsettes 5 mill kroner i investeringsbudsjettet for 2017 og 39 mill kroner 

i 2018 (Brutto beløp inkl mva og ekskl statstilskudd). 

 Det er lagt inn i overkant av 21 mill kroner inkl mva til investeringer i veg og 

gatelys i 2017. Dette er et betydelig høyere nivå enn tidligere år. Det er 

ingen tvil om behovet og det vil bli ytterligere dokumentert i vegplan som 

blir utarbeidet i løpet av 2017.  

Ordføreren er imidlertid opptatt av nivå på låneopptak i 2017 og har i 

samråd med rådmannen kommet fram til at veginvesteringsbudsjettet for 

2017 prioriteres prosjekt for prosjekt og at rammen nedjusteres fra 21 til 10 

mill kroner. Konkret prioritering framkommer av vedlagte reviderte 

investeringsplan. Ordføreren legger ikke vekk de øvrige prosjektene, men 

vil av «forsiktighetshensyn» avvente å ta stilling til disse til regnskapet for 

2016 er vedtatt, dvs ved revidering av investeringsbudsjettet i juni 2017. På 

denne måten vil det være hundre prosent avklart at regnskapsresultatet for 

2016 blir på varslet nivå og det er oppdaterte prognoser for 

budsjettutviklingen i 2017.   

 Ny brannstasjon ligger inne med bevilgninger i 2019 og 2020. Ordføreren 

ønsker å framskynde utbyggingen med ett år.  

 Andre endringer: 

o Vegprosjekter Eina: Røyskattlia 2017 med 1,4 mill skyves til 2019, 

mens opprusting av Fjordgata med 1,8 i 2019 flyttes til 2017.  
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Oppsummering i oppdaterte tabeller for drift og investering 

Endrede tabeller til budsjett 2017 følger under:  
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 Rammeendringer

Tjenesteområde 2017 2018 2019 2020

200 Engangsmidler/fond lederutvikling

700 Engangsmidler/fond planer vei og sentrumsutvikling

200 Engangsmidler/fond digitalisering

300 800 800 800 Egenandel Omstillingsprosjektet - næringsrådgiver

-2 500 -2 500 -2 500 -2 500 Omstillingsbehov

-2 200 -2 200 -2 200 -2 200 Reduksjon nedleggelse asylmottak - fordeles ut på tjomr

 1 500 1 500 1 500 økte utgifter pensjon

650 650 650 650 Ufordelt ramme 2016

-3 000 -1 000 -2 000 -1 000 Lønnsreserve endringer 

Område 11 Overordnede funksjoner -5 650 -2 750 -3 750 -2 750

150 Kostnader ved kommunevalget 2015

-35 -35 -35 -35 Kjøp av nye valgavlukker

75 75 75 75 Økte konsulentkostnader IKT

20 20 20 20 Eldrerådet - økt budsjett

30 30 30 30 Kommit/Questback

190 -190 -190 -190 Stortingsvalg

200 500 500 500 Engangs kutt 2016 - Midlertidige vakanser

400 400 400 400 Økning IKTutstyr fra inv

100 100 100 100 Økning lisenser

Område 12 Sentraladministrasjon 980 900 1 050 900

410 410 410 410 Eiendomsskatt og økt husleie Sagatunet

10 781 10 781 10 781 10 781 Overføring renholdere til eiendom

1 030 1 030 1 030 1 030 Vaktmestre overført fra barnehager og grunnskoler

370 370 370 370 Driftskostnader Raufosstun omsorgsboliger

1 000 1 250 1 250 1 250 Økt vedlikehold

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 reduserte utgifter renhold

Område 13 Eiendom 11 591 11 841 11 841 11 841

500 500 500 500 Årlig regulerering i hht. Tjenesteytingsavtalen

Område 19 Kirken 500 500 500 500

450 450 450 450 Reduksjoner engangs 2016 - tilbakeført

-907 -907 -907 -907 Overføring renholdere til eiendom

-320 -320 -320 -320 Overføring vaktmestere til eiendom

100 100 100 100 Gratis kjernetid barnehage

Område 21 Barnehage -677 -677 -677 -677

Område 31 Brannvern, ansv. 3110 0 0 0 0

 

Område 31 brannvern, ansvar 3120 0 0 0 0

1 800 1 800 1 800 1 800 Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - rammetimetall

1 200 1 200 1 200 1 200 Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - Skolesvømming

500 500 500 500 Lavere Inntekter SFO

-500 -1 000 -1 500 Gjesteelever

660 660 660 660 Videreutdanning lærere - vikarutgifter og økt lønn fom 1.8.16

-8 342 -8 342 -8 342 -8 342 Overføring renholdere til eiendom

-710 -710 -710 -710 Overføring vaktmestere til eiendom

440 440 440 440 Helårseffekt ny time naturfag

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 Omstilling og utvikling av drift

380 910 910 910 Tidlig innsats grunnskole (del av realvekst i 2017)

 -2 500 -5 000 Effekt sammenslåing av ungdomsskoler 

Område 41 Grunnskole -5 072 -5 042 -8 042 -11 042

110 110 110 110 Egenandel psykolog

-200 -200 -200 -200 Endring frisklivsentralen

650 650 650 650 Veilieder tiltak ekstratilskudd IMDI

280 280 280 280 Økning tilskudd legevakt

310 310 310 310 Koordinator migrasjonshelse

250 590 590 590 Hverdagsrehabilitering - Prosjekt overført til drift også i Omsorg

3 700 1 700 0 -3 000 Økning i utgifter til barnevern

100 100 100 100 Leasingbil Ergo

Område 51 Helse 5 200 3 440 1 740 -1 260
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Vedtatte rammer tjenesteområdene: 

Sentral stab og støtte 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 24 352  24 352  24 352  24 352  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 496  496  496  496  

Kostnader ved kommunevalget 2015     150    

Kjøp av nye valgavlukker -35  -35  -35  -35  

Økte konsulentkostnader IKT 75  75  75  75  

Eldrerådet - økt budsjett 20  20  20  20  

Kommit/Questback 30  30  30  30  

Stortingsvalg 190  -190  -190  -190  

Engangs kutt 2016 - Midlertidige vakanser 200  500  500  500  

Økning IKTutstyr fra inv 400  400  400  400  

Økning lisenser 100  100  100  100  

Sum endringer 1 476  1 396  1 546  1 396  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 25 828  25 748  25 898  25 748  

 

 Rammeendringer

Tjenesteområde 2017 2018 2019 2020

200 200 200 200 Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført 

250 Tilskudd lag og foreninger - tidligere vedtak - forskjøvet

100 100 100 100 fritidsaktiviteter flyktninger 

90 90 90 90 Datalinsenser

946 946 946 946 Endring finansiering frivillighetssetralen

Område 61 Kultur 1 586 1 336 1 336 1 336

450 450 450 450 Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - ekstratilskudd

750 750 750 750 Økt satsing rustiltak - statsbudsjettet

1 250 1 000 750 750 Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet

4 000 4 000 4 000 4 000 Økt bosetting av flyktninger - finansiert av økt statlig tilskudd

Område 65 NAV kommune 6 450 6 200 5 950 5 950

-1 100 -1 100 -1 100 -1 100 4 stillinger på Gimle + tapt husleieinnt ved riving på Raufosstun

1 350 1 350 1 350 1 350 Endring BPA -ingen refusjon

310 310 310 310 Økte utgifter fritt brukervalg BPA (fvalgt egen leverandør)

3 300 3 300 3 300 3 300 Endring finansiering øyeblikkelig hjelp

-3 300 -3 300 -3 300 -3 300 korreksjoner pensjon 2016

-1 533 -1 533 -1 533 -1 533 Overføring renholdere til eiendom

-581 -581 -581 -581 Endring finansiering frivillighetssetralen flytting til Kultur

-445 -445 -445 -445 Endringer ressurskrevende brukere

250 650 650 650 Innsatsteam hverdagsmestring 1 stilling delfin skjønnsm i 2017

670 670 670 670 O-bolig R.tun, en ny bolig  1 årsverk

1 660 2 500 2 500 2 500 Samling kortidsplasser

600 600 600 600 1 stilling -saksbehandling tjenestetildeleing

1 000 1 000 1 000 1 000 2 stillinger, økte vedtakstimer

800 1 200 1 500 1 500 Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - drift

-1 500 -2 500 -3 000 -3 500 Omstilling/Leaneffekter/omprioritering internt

Område 71 Omsorg 1 481 2 121 1 921 1 421

250 250 250 250 Tilbakeføring av midlertidig kutt vakant tjomrleder

Område 75 Plan 250 250 250 250

2 000 4 000 4 000 4 000 Økt vegvedlikehold

0 0 0

Omr. 91 Teknisk drift 2000 4000 4000 4000

500 500 500 500 Endring gebyrinntekter netto 

Omr. 91 Teknisk drift, gebyromr. 500 500 500 500

750 750 750 750 Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført 

300 300 300 300 Tilbud etter 2 år i introduksjonsprogrammet for flyktninger

150 400 600 800 Økt antall lærlinger

1 500 1 500 1 500 1 500 Endring tilskudd 2017 

Omr. 97 Voksenopplæring 2 700 2 950 3 150 3 350

Sum endringer 21 840 25 570 19 770 14 320
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Eiendomsavdelingen 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 27 535  27 535  27 535  27 535  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 1 540  1 540  1 540  1 540  

Eiendomsskatt og økt husleie Sagatunet 410  410  410  410  

Overføring renholdere til eiendom 10 781  10 781  10 781  10 781  

Vaktmestre overført fra barnehager og grunnskoler 1 030  1 030  1 030  1 030  

Driftskostnader Raufosstun omsorgsboliger 370  370  370  370  

Økt vedlikehold 1 000  1 250  1 250  1 250  

Innsparingskrav renhold -2 000  -2 000  -2 000  -2 000  

Sum endringer 13 131  13 381  13 381  13 381  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 40 666  40 916  40 916  40 916  

 

Barnehage 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 80 206  80 206  80 206  80 206  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 1 779  1 779  1 779  1 779  

Reduksjoner engangs 2016 - tilbakeført 450  450  450  450  

Overføring renholdere til eiendom -907  -907  -907  -907  

Overføring vaktmestere til eiendom -320  -320  -320  -320  

Gratis kjernetid barnehage 100  100  100  100  

Sum endringer 1 159  1 159  1 159  1 159  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 81 308  81 308  81 308  81 308  

 

Brannvern utenom gebyrområdet 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 7 689  7 689  7 689  7 689  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 191  191  191  191  

Sum endringer 191  191  191  191  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 7 880  7 880  7 880  7 880  

 

Brannvern, gebyrområdet (feiing) 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 -139  -139  -139  -139  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering -21  -21  -21  -21  

Sum endringer -21  -21  -21  -21  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 -160  -160  -160  -160  
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Grunnskole 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 159 706  159 706  159 706  159 706  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 1 978  1 978  1 978  1 978  

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - rammetimetall 1 800  1 800  1 800  1 800  

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - Skolesvømming 1 200  1 200  1 200  1 200  

Lavere Inntekter SFO 500  500  500  500  

Gjesteelever   -500  -1 000  -1 500  

Videreutdanning lærere - vikarutgifter og økt lønn fom 1.8.16 660  660  660  660  

Overføring renholdere til eiendom -8 342  -8 342  -8 342  -8 342  

Overføring vaktmestere til eiendom -710  -710  -710  -710  

Helårseffekt ny time naturfag 440  440  440  440  

Omstilling og utvikling av drift -1 000  -1 000  -1 000  -1 000  

Tidlig innsats grunnskole (del av realvekst i 2017) 380  910  910  910  

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler      -2 500  -5 000  

Sum endringer -3 094  -3 064  -6 064  -9 064  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 156 612  156 642  153 642  150 642  

 

Helse 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 65 299  65 459  65 509  65 509  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 1 468  1 468  1 468  1 468  

Egenandel psykolog 110  110  110  110  

Endring frisklivsentralen -200  -200  -200  -200  

Veileder tiltak ekstratilskudd IMDI 650  650  650  650  

Økning tilskudd legevakt 280  280  280  280  

Koordinator migrasjonshelse 310  310  310  310  

Hverdagsrehabilitering - Prosjekt overført til drift også i Omsorg 250  590  590  590  

Leasingbil ERGO 100  100  100  100  

Økning i utgifter til barnevern 3 700  1 700  0  -3 000  

Sum endringer 6 668  5 008  3 308  308  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 71 967  70 467  68 817  65 817  
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Kultur 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 16 446  16 446  16 446  16 446  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 425  425  425  425  

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført  200  200  200  200  

Tilskudd lag og foreninger - tidligere vedtak - forskjøvet 250        

fritidsaktiviteter flyktninger  100  100  100  100  

Datalisenser 90  90  90  90  

Endring finansiering frivillighetssetralen 946  946  946  946  

Sum endringer 2 011  1 761  1 761  1 761  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 18 457  18 207  18 207  18 207  

 

NAV kommune 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 28 701  28 701  28 701  28 701  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 1 514  1 514  1 514  1 514  

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - ekstratilskudd 450  450  450  450  

Økt satsing rustiltak - statsbudsjettet 750  750  750  750  

Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet 1 250  1 000  750  750  

Økt bosetting av flyktninger - finansiert av økt statlig tilskudd 4 000  4 000  4 000  4 000  

Sum endringer 7 964  7 714  7 464  7 464  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 36 665  36 415  36 165  36 165  

 

Omsorg 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 210 747  210 747  210 747  210 747  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 4 436  4 436  4 436  4 436  

4 stillinger på Gimle + tapt husleieinnt ved riving på Raufosstun -1 100  -1 100  -1 100  -1 100  

Endring BPA -ingen refusjon 1 350  1 350  1 350  1 350  

Økte utgifter fritt brukervalg BPA (fvalgt egen leverandør) 310  310  310  310  

Endring finansiering øyeblikkelig hjelp 3 300  3 300  3 300  3 300  

korreksjoner pensjon 2016 -3 300  -3 300  -3 300  -3 300  

Overføring renholdere til eiendom -1 533  -1 533  -1 533  -1 533  

Endring finansiering frivillighetssetralen flytting til Kultur -581  -581  -581  -581  

Endringer ressurskrevende brukere -445  -445  -445  -445  

Innsatsteam hverdagsrehab 100% stilling med fratrekk skjønnsm 250  650  650  650  

O-bolig R.tun, en ny bolig  1 årsverk(hele året) 670  670  670  670  

Samling KP Gimle/R.tun 2-årig prosjekt økt grunnbemanning 3,35% 1 660  2 500  2 500  2 500  

1 stilling -vurdere behov for tjenester hjemmeboende og o-bolig 600  600  600  600  

2 helsefagarb. I o-bolig, økte vedtakstimer 1 000  1 000  1 000  1 000  

Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - drift 800  1 200  1 500  1 500  

Omstilling/Leaneffekter/omprioritering internt -1 500  -2 500  -3 000  -3 500  
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Sum endringer 5 917  6 557  6 357  5 857  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 216 664  217 304  217 104  216 604  

 

Plan 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 6 145  6 395  6 395  6 395  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 257  257  257  257  

Tilbakeføring av midlertidig kutt vakans tjomrleder 250        

Sum endringer 507  257  257  257  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 6 652  6 652  6 652  6 652  

 

Teknisk drift - ordinære midler 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 7 163  7 163  7 163  7 163  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 192  192  192  192  

Økt vegvedlikehold 2 000  4 000  4 000  4 000  

Sum endringer 2 192  4 192  4 192  4 192  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 9 355  11 355  11 355  11 355  

 

Teknisk drift - gebyrområdet 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 -17 087  -17 087  -17 087  -17 087  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 857  857  857  857  

Endring gebyrinntekter netto  500  500  500  500  

Sum endringer 1 357  1 357  1 357  1 357  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 -15 730  -15 730  -15 730  -15 730  

 

Voksenopplæringen 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 4 811  4 811  4 811  4 811  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering -1  -1  -1  -1  

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført  750  750  750  750  

Tilbud etter 2 år i introduksjonsprogrammet for flyktninger 300  300  300  300  

Økt antall lærlinger 150  400  600  800  

Endring tilskudd 2017  1 500  1 500  1 500  1 500  

Sum endringer 2 699  2 949  3 149  3 349  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 7 510  7 760  7 960  8 160  
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Investeringsplan 

*Prosjekter som er rentable/selvfinansierende er merket med *  

Vedtatt investeringsplan 2017 - 2020  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

  
2017 2018 2019 2020 SUM 

Nr. Prosjekt navn 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Fellestjenester                

08991 Egenkapitalinnskudd KLP 2 400 2 400 2 600 2 600 2 600 10 200 10 200 

07900* Startlån - selvfinansierende 30 000 23 500 30 000 30 000 30 000 136 500 94 000 

Sum Fellestjenester  32 400 25 900 32 600 32 600 32 600 146 700 104 200 

Sentral stab og støtte  2017 2018 2019 2020 SUM B SUM N 

07122 Arbeidsmiljøinvesteringer 300 240 300 300 300 1 200 960 

08121 IKT-investeringer 200 160 2 000 2 000 0 4 200 3 360 

15122 IP-telefoni 300 240 0 0 0 300 240 

15125 Nye hjemmesider 2015/2016 50 40 0 0 0 50 40 

16121 IKT-investeringer - lisenser 300 240 0 0 0 300 240 

08127 
IKT-investeringer felles 
økonomisystem 250 200 300 300 0 850 680 

Nytt Digitaliseringsprosjekt 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Sentral stab og støtte  1 400 1 120 2 600 2 600 300 6 900 5 520 

Eiendom  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

07321 
Reinvesteringer Raufoss 
Badeland 1 000 800 1 000 1 000 1 000 4 000 3 200 

08131 
Rehabilitering/opprusting av 
øvrige bygg 300 240 300 300 300 1 200 960 

11383 
Investerings-prosjekt Universell 
Utforming 0 0 200 200 200 600 480 

13131* 
ENØK forberedelse til felles 
driftsentral 500 400 300 300 0 1 100 880 

13322* ENØK Totenbadet 500 400 500 0 0 1 000 800 

15124* Energimerking av store bygg 200 160 0 0 0 200 160 

15221* 
Ombygging av varmesentral på 
Reinsvoll skole 800 640 0 0 0 800 640 

16043* Utvendig takarbeid/ENØK 100 80 0 0 0 100 80 

16044* 
Oppgradering 
rensesystemer/ENØK 395 316 0 0 0 395 316 

16047* Diverse oppgraderinger 200 160 0 0 0 200 160 

16123* ENØK anleggsoptimalisering 1 500 1 200 0 0 0 1 500 1 200 

16181 Renholdsmaskiner og -utstyr 100 80 100 0 0 200 160 

Nytt Nødstrøm Rådhuset 0 0 0 1 500 0 1 500 1 200 

Nytt 
Raufoss Gård - omlegging 
skifertak 0 0 2 000 0 0 2 000 1 600 

Nytt 
Omlegging av skifertak på 
kirkevergens kontor 0 0 0 850 0 850 680 

Nytt* 
ENØK Kulturhuset - 
ventilasjonsanlegg 0 0 0 0 0 0 0 
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Vedtatt investeringsplan 2017 - 2020  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

  
2017 2018 2019 2020 SUM 

Nr. Prosjekt navn 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Nytt* ENØK-prosjekt Gimle 0 0 0 1 500 0 1 500 1 200 

Nytt* 
ENØK-prosjekt Bøverbru 
barnehage 1 500 1 200 0 0 0 1 500 1 200 

Nytt* ENØK Raufoss sportshytte 0 0 300 0 500 800 640 

Nytt 
Renseanlegg "system 2 " 
Totenbadet 0 0 2 000 0 0 2 000 1 600 

Nytt Totenbadet - omtekking tak 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt 
Totenbadet -ny attraksjon. 
Utskifting av sklie 3 200 2 560 0 0 0 3 200 2 560 

Nytt Riving Raufoss skole 3 000 2 400 0 3 500 0 6 500 5 200 

Nytt Brannutredninger skoler 0 0 500 0 0 500 400 

Nytt Utbedring av VA Folkvang 250 200 0 0 0 250 200 

Nytt Kameraovervåkning Sagatunet 0 0 150 0 0 150 120 

Nytt Ny gressklipper rådhuset 110 88 0 0 0 110 88 

Nytt Ombygging barnevern Sagatunet 200 160 0 0 0 200 160 

Sum Eiendom  13 855 11 084 7 350 9 150 2 000 32 355 25 884 

Kirkelig fellesråd  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

Nytt Lastebil 0 0 0 750 0 750 600 

Nytt Gravemaskin 0 0 0 0 200 200 160 

Nytt Sprinkleranlegg Eina kirke 0 0 0 0 500 500 400 

Nytt* Enøk Eina kirke 0 0 0 500 0 500 400 

Nytt* Enøk Raufoss kirke 0 0 500 0 0 500 400 

Nytt Traktor Eina 200 160 0 0 0 200 160 

08391 
Seremonibygg - Bakkerud 
gravlund 0 0 0 2 000 10 000 12 000 9 600 

Sum Kirkelig Fellesråd  200 160 500 3 250 10 700 14 650 11 720 

Barnehage  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

15223 Veltmanåa barnehage 500 400 0 0 5 000 5 500 4 400 

Sum Barnehage  500 400 0 0 5 000 5 500 4 400 

Brannvern  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

14332 Ny brannstasjon 0 0 6 150 28 000 0 34 150 27 320 

Nytt Tjenestebil Forebyggende 0 0 0 250 0 250 200 

Sum Brannvern  0 0 6 150 28 250 0 34 400 27 520 

Grunnskole  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

08229 
Rehabilitering / opprusting av 
skolebygg 200 160 200 200 200 800 640 

09202 IKT - skole 1 000 800 1 000 1 000 1 000 4 000 3 200 

09203 Inventar ungdomsskolene 0 0 0 0 0 0 0 

11226 Nybygg Raufoss skole 0 0 0 0 0 0 0 

13221 Vestre Toten ungdomsskole 75 000 60 000 162 500 67 500 0 305 000 244 000 

16122 Innføring av FEIDE (sikker 0 0 0 0 0 0 0 
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Vedtatt investeringsplan 2017 - 2020  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

  
2017 2018 2019 2020 SUM 

Nr. Prosjekt navn 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

identifisering) 

16222 Bøverbru skole - branndører 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt Utelys Korta skole 0 0 250 0 0 250 200 

Nytt Rehabilitering Bøverbru skole 300 240 0 0 0 300 240 

Nytt Rehablilitering Thune skole 0 0 750 0 0 750 600 

Nytt 
Ihle skole, Diverse reparasjoner 
og utbedringer 500 400 0 0 200 700 560 

Nytt 
Oppgradering skoleadminstrativt 
system 150 120 0 0 0 150 120 

Sum Grunnskole  77 150 61 720 164 700 68 700 1 400 311 950 249 560 

Kultur  2017 2018 2019 2020 SUM B SUM N 

10384 Rehabilitering lysløyper 100 80 100 100 100 400 320 

11381 Diverse utstyr kulturskolen 300 240 0 300 0 600 480 

13381 Idrettshall Reinsvoll 0 0 30 000 26 000 0 56 000 34 500 

15383 
Rehabilitering av sportshytta på 
Raufoss 450 360 0 0 0 450 360 

16381 
Kulturhuset, inventar og utstyr - 
oppgradering iht. kulturhusplan 0 0 500 0 0 500 400 

Nytt Ny løypemaskin 2 600 680 0 0 0 2 600 680 

Nytt 
Sentrumsprosjekt, 
aktivitetsanlegg på nytorvet 150 120 450 0 0 600 480 

Nytt 
Opprustning 
badeplasser/friarealer 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt 
Toppsprøyting og remerking av 
friidrettsbanen på Raufoss 0 0 900 0 0 900 720 

Nytt 
Kulturhuset - permanent scene 
og romavdeler i salongen 0 0 500 0 0 500 400 

Nytt 
Kulturhuset - møbler i 
kommunestyresalen 0 0 0 1 000 0 1 000 800 

Nytt Løsning for "meråpent" bibliotek 0 0 300 0 0 300 240 

Nytt Juniorakademiet testlab 300 240 0 0 0 300 240 

Nytt 
Kulturhuset - kalendersystem og 
selvbetjening for publikum 200 160 0 0 0 200 160 

Nytt Lydisolering kulturhuset 0 0 1 000 0 0 1 000 800 

Sum Kultur  4 100 1 880 33 750 27 400 100 65 350 40 580 

NAV  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

16242 
Ombygging i mottaket i henhold 
til nye sikkerhetskrav 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt 
Ny modul Visma 
Flyktn.administrasjon 125 100 0 0 0 125 100 

Sum NAV  125 100 0 0 0 125 100 

Omsorg  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

05180 Gimle - omb./rehab./utskifting 100 80 200 200 200 700 560 

07262 Ombygging Raufosstun 100 80 0 500 0 600 480 

15233* Dag- og avlastningssenter 5 000 4 000 39 000 0 0 44 000 16 200 
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Vedtatt investeringsplan 2017 - 2020  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

  
2017 2018 2019 2020 SUM 

Nr. Prosjekt navn 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Lunders veg 

15256* Raufoss omsorgsboliger trinn 1 4 000 3 200 0 0 0 4 000 3 200 

Nytt Gimle flytting av avdeling 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt Gimle utomhus 0 0 2 000 0 0 2 000 1 600 

Nytt Raufosstun, tilpassing eks. bygg 3 400 2 720 1 600 0 0 5 000 4 000 

Nytt 
Raufosstun omsorgsboliger trinn 
2 0 0 0 1 000 0 1 000 800 

Nytt Fossegård forsterket botilbud 500 400 0 0 0 500 400 

Nytt 
Fossegård tilpasning psyk. 
Helsetj. 750 600 0 0 0 750 600 

Nytt Psykisk utv. Hemmede boliger 1 000 800 0 0 0 1 000 800 

Nytt Gimle reservekraft 0 0 1 000 1 000 0 2 000 1 600 

Nytt 
Gimle brannteknisk utbedring i 
eksisterende lokaler 0 0 0 2 000 0 2 000 1 600 

Nytt 
Gimle - utredning av fremtidige 
bygningsmessige behov 500 400 0 0 0 500 400 

Nytt 
Innredning underetasje 
Fossegård 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt 
Raufosstun sykehjem 14 
senger/nattbord/utstyr til kp 400 320 200 0 0 600 480 

Nytt Nye moduler i Gerica 700 560 0 0 0 700 560 

Nytt 
Løsninger innen digitalt tilsyn 
velferdsteknologi  200 160 100 100 100 500 400 

Sum Omsorg  16 650 13 320 44 100 4 800 300 65 850 33 680 

Plan  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

07301 Kart GEOVEKST planavdelingen 350 280 350 350 350 1 400 1 120 

07700 Tomtesalg 0 -2 000 0 0 0 0 -4 000 

08314* Opparbeidelse Dragerlia 500 400 500 500 500 2 000 1 600 

11311* 
Tomteopparbeidelse Skogvegen, 
Reinsvoll 500 400 100 100 100 800 640 

12314* Næringsareal Roksvoll øst 250 200 0 0 0 250 200 

12317 Utvikling av Gaukomtunet 100 80 0 0 0 100 80 

12321 Stedsutvikling Raufoss 200 160 200 200 200 800 640 

13311* Tilrettelegging Brubakken nord 500 400 0 0 0 500 400 

14312* Tomteopparbeidelse Vadlia Eina 3 000 2 400 500 500 500 4 500 3 600 

15321 Salg av næringsareal 0 -2 000 0 0 0 0 -3 500 

16311 
Tomteutvikling VA Østvollvegen 
4 0 0 0 0 0 0 0 

16331 
Planlegging ny bru over 
Hunnselva sentrum sør 0 0 0 0 0 0 0 

Ny Rådhuskvartalet 1 000 800 0 0 0 1 000 800 

Ny Elveparken 2 400 720 2 400 0 0 4 800 1 440 

Ny Bøverbrugata 2 000 1 600 0 0 0 2 000 1 600 

Sum Plan  10 800 3 440 4 050 1 650 1 650 18 150 4 620 
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Vedtatt investeringsplan 2017 - 2020  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

  
2017 2018 2019 2020 SUM 

Nr. Prosjekt navn 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Teknisk - ordinære  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

07335 Gatelys - utskifting armaturer 200 160 200 200 200 800 640 

07336 
Trafikksikkerhetstiltak - 
kommunal andel 750 600 750 750 750 3 000 2 400 

14321 
Andel oppgradering 
Hunnselvvegen 12 0 0 600 600 600 1 800 1 440 

14322 
Brannvarslingsanlegg 
Hunnselvvegen 12 100 80 0 0 0 100 80 

16334 Opprusting av veger i Sørliafeltet 650 520 0 0 0 650 520 

16336 Miljøgate Reinsvoll 2 400 1 920 0 0 0 2 400 1 920 

Nytt Opprusting veg Røyskattlia 0 0 0 1 400 0 1 400 1 120 

Nytt 
Opprusting Elgvegen (Del av veg 
som ikke VA skal sanere) 650 520 0 0 0 650 520 

Nytt 
Rehabilitering av bru i 
Elvesvingen 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt 
Opprusting veg Granvang-
Stenberg Museum 0 0 3 375 0 0 3 375 2 700 

Nytt Opprusting Rustadvegen 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt Bru over Bøvra GS-veg  0 0 0 0 0 0 0 

Nytt Opprusting veg Roksvoll- Sagvoll 0 0 3 125 0 0 3 125 2 500 

Nytt 
Opprusting Holthe -                            
kommunegrense Østre Toten 0 0 4 500 0 0 4 500 3 600 

Nytt Opprusting Bakkerudvegen 0 0 2 000 0 0 2 000 1 600 

Nytt 
Opprusting Svein Erik Strandlies 
veg 0 0 1 500 0 0 1 500 1 200 

Nytt Opprusting Nils Juls gate 0 0 3 125 0 0 3 125 2 500 

Nytt Opprusting i Fjordgata på Eina 1 800 0 0 0 0 1 800 1 440 

Nytt Opprusting Skjelbreiavegen  0 0 0 5 000 0 5 000 4 000 

Nytt Opprusting veg Sørlien-Vildåsen 0 0 0 1 500 0 1 500 1 200 

Nytt Opprusting veg Heksumhøgda 0 0 0 0 6 000 6 000 4 800 

Nytt 
Opprusting veg Rudsveen-
Paulsrud 0 0 0 0 1 600 1 600 1 280 

Nytt Gatebelysning Elgvegen 500 400 0 0 0 500 400 

Nytt Gatebelysning Bjørnevegen 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt 
G/S veg fra Hydrohallen til 
stadion 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt Opprusting veg Østvoll - Ringvoll 0 0 0 0 4 800 4 800 3 840 

Nytt 
G/S fra Østvollvegen til 
Rustadvegen 0 0 2 000 0 0 2 000 1 600 

Nytt 
Flomsikring av bekk ved 
Breiskallen stasjon 0 0 1 500 0 0 1 500 1 200 

Nytt 
Flomsikring av vassdrag Korta -                                    
(Knut Hamsuns veg - Storgata) 0 0 2 000 0 0 2 000 1 600 

Nytt GS-veg i Grimsrudvegen 0 0 4 000 0 0 4 000 3 200 

16335 Mindre tiltak på vegnettet 500 400 500 500 500 2 000 1 600 
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Vedtatt investeringsplan 2017 - 2020  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

  
2017 2018 2019 2020 SUM 

Nr. Prosjekt navn 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

09334 Reinvesteringer vegnett 3 000 2 400 3 000 3 000 3 000 12 000 9 600 

Nytt Svinestien 0 0 1 500 0 0 1 500 1 200 

Nytt Maurstien 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt Gjennomføring av gatelysplan 0 0 0 1 000 1 000 2 000 1 600 

Nytt Skogheimstien 0 0 0 1 500 0 1 500 1 200 

Nytt Liten bil avdeling veg/park  800 640 0 0 0 800 640 

Nytt Feie/sugebil avdeling veg/park 0 0 0 0 5 000 5 000 4 000 

Nytt 

Utstyr for sikker 
utførelse/enmannsbetjent 
utsetting av brøytestikk for 
traktor/hjullaster evt. bil 
montering 750 600 0 0 0 750 600 

Nytt Stor lastebil avdeling veg/park 0 0 0 2 750 0 2 750 2 200 

Nytt 
Liten lastebil m/kran avdeling 
veg/park 0 0 0 1 500 0 1 500 1 200 

Nytt Hjullaster avdeling veg/park 0 0 0 0 2 500 2 500 2 000 

Nytt Veghøvel avdeling veg/park 0 0 0 0 5 000 5 000 4 000 

Sum Teknisk - ordinære  10 300 8 240 33 675 20 100 30 950 95 025 76 020 

Teknisk - Selvfinansierende - alle tall her 
er netto  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

05110* Oppgr. Breiskallen Renseanlegg 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 

07341* Sanering - vannledninger 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 

07343* Diverse mindre tiltak vann 300 300 300 300 300 1 200 1 200 

07352* Sanering - avløp 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 40 000 

07353* Diverse mindre tiltak avløp 300 300 300 300 300 1 200 1 200 

11341* Vann Sørlien-Nyseth 1 100 1 100 0 0 0 1 100 1 100 

11353* Avløp Sørlien-Nyseth 2 100 2 100 0 0 0 2 100 2 100 

14354* Pumpestasjon Roksvoll 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 

16342* Utstyr til lekkasjesøk 500 500 0 0 0 500 500 

16343* 
Rehabilitering høydebasseng 
Eina 0 0 5 000 0 0 5 000 5 000 

16344* PLS Skjelbreia vannverk 2 700 2 700 0 0 0 2 700 2 700 

16352* PST Kalkovn og pumpeledning 0 0 1 500 0 0 1 500 1 500 

16353* Bil Breiskallen renseanlegg 0 0 0 0 0 0 0 

16354* 

Driftskontrollradioer og 
tilknytning til pumpestasjon og 
spillvann 900 900 0 0 0 900 900 

16355* Rehabilitering pumpestasjoner 500 500 500 500 500 2 000 2 000 

Nytt* 
Rehabilitering Skjelbreia 
vannbehandlingsanlegg 0 0 2 800 0 0 2 800 2 800 

Nytt* 
Vinduer i produksjonshall 
Skjelbreia vannbehandlinganlegg 0 0 400 0 0 400 400 

Nytt* Rehabilitering av Pumpevegen 6 500 500 500 500 500 2 000 2 000 
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Vedtatt investeringsplan 2017 - 2020  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

  
2017 2018 2019 2020 SUM 

Nr. Prosjekt navn 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Netto 
invest-
ering 

Nytt* VA-anlegg Pumpevegen til RIP  0 0 0 500 3 500 4 000 4 000 

Nytt* 
Andel oppgradering 
hunnslevveien 12 960 960 960 960 960 3 840 3 840 

Sum Teknisk - selvfinansierende  25 860 25 860 27 260 23 060 21 060 97 240 97 240 

Voksenopplæringen  2017  2018 2019 2020 SUM B SUM N 

16211 
Tilrettelegging for uteaktiviteter 
på Sagatunet 0 0 0 0 0 0 0 

Nytt 
Utvidelse av lokaler. Stort 
plassbehov. 200 160 100 0 0 300 240 

Nytt 

Skoleadministrativt system for 
timeplanlegging og 
vikarhåndtering 100 80 50 0 0 150 120 

Sum Voksenopplæringen  300 240 150 0 0 450 360 

Sum i alt  193 640 153 464 356 885 221 560 106 060 894 645 681 404 

 

Investeringer med finansiering 
(skjema 2A) 2017 2018 2019 2020 

Sum 
2017-20 

Investering i anleggsmidler 163 640 326 885 191 560 76 060 758 145 

Utlån, videreutlån og forskutteringer* 23 500 23 500 23 500 23 500 94 000 
Avdrag på lån* 6 500 6 500 6 500 6 500 26 000 
Avsetninger         0 

Finansieringsbehov 193 640 356 885 221 560 106 060 878 145 

Finansiert slik:           
Bruk av lånemidler 153 464 268 980 170 880 88 080 681 404 
     Herav til videreutlån 23 500 23 500 23 500 23 500 94 000 
Inntekter fra salg av anleggsmidler 4 600 1 500 1 000 1 000 8 100 
Tilskudd til investeringer 2 000 20 500 10 000 0 32 500 
Mottatte avdrag utlån og refusjoner 33 576 65 905 39 680 16 980 156 141 
Andre inntekter         0 

Sum ekstern finansiering 217 140 380 385 245 060 129 560 972 145 

Overført fra driftsbudsjettet           
Bruk av avsetninger           

Sum finansiering 217 140 380 385 245 060 129 560 972 145 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 
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1. Innledning 
 

«Trygghet, trivsel og utvikling»  

 
Et handlingsprogram og styringsdokument som følger opp kommuneplanens 

mål og strategier og som understøtter vekst og utvikling i Vestre Toten 

kommune 

------------  

For rådmannen er det viktig med god og helhetlig sammenheng i planlegging og 

styring av kommunen. Dette innebærer at kommuneplanens mål og strategier må 

være førende for planer og prioriteringer på de ulike tjenesteområdene og 

prioriteringene må være synlige i budsjett og økonomiplaner. I årets budsjettprosess 

har dette blitt vektlagt i særlig grad. 

Vestre Toten kommune bruker betegnelsen «styringsdokument» på den fireårige 

planen som presenterer kommende budsjett og økonomiplan. Dokumentet er 

imidlertid helhetlig utformet og med en klar link til – og oppfølging av kommunens 

langsiktige kommuneplan og dermed å anse som «handlingsprogram» for neste 

fireårsperiode, jfr plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Rådmannen velger å starte sine budsjettkommentarer med å gjengi nettopp 

kommuneplanens hovedmål med tilhørende strategier:  

1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle  
Strategier:  

a) Riktige tjenester til rett tid  

b) Tidlig innsats  

c) Samhandling med frivilligheten  

d) Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring  

e) Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfull fritid  

f) Tilrettelegge for fysisk aktivitet  
 
2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune  
Strategier:  

a) Innovativ samhandling mellom næringsliv og kommune  

b) Skape arenaer for mening, læring, nyskapning og    

    samfunnsengasjement  

c) Langsiktig- og forutsigbar planlegging  

d) Utvikle og ta i bruk nye løsninger i kommuneorganisasjonen  
 
3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur  
Strategier:  

a) Satsing på VA-sektoren  
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b) Dimensjonere for fremtidig vekst, utvikling og klimaforandringer  

c) Sikre effektiv infrastruktur  
 

 
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle  
Strategier:  

a) Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv  

b) Utvikle gode overganger i tjenestekjeden  

c) Utjevne sosial ulikhet  

d) Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem» 
 
Rådmannen mener at dette styringsdokumentet med prioriteringer i budsjett og 

økonomiplan i stor grad følger opp kommuneplanens overordnede målsettinger og at 

prioriteringer og satsinger henger sammen med de strategier som er vedtatt i 

kommuneplanen.  

1.1 Kommunens utfordringsbilde  

Fortsatt behov for å ha «flere tanker i hodet samtidig» 
 
Vestre Toten kommune har gjennom mange år hatt store utfordringer med ubalanse i 

økonomien. Dette har medført et sterkt fokus på økonomistyring, omstilling og 

inndekning av tidligere års underskudd. Rådmannen har i hele denne perioden vært 

opptatt av at det er nødvendig å ha «flere tanker i hodet samtidig»: Både nødvendige 

tiltak for å skape økonomisk balanse, fokus på omstilling, forbedringer og fornying 

innad i organisasjonen og i lokalsamfunnet og ikke minst kunne gjennomføre 

investeringstiltak som sikrer utvikling og attraktivitet. Det er rådmannens oppfatning 

at kommunen som både administrativ og politisk organisasjon har maktet dette på en 

god måte. 

I årene som kommer må det fortsatt være stor oppmerksomhet på alle disse 

fokusområdene. Med balanse i økonomien kan imidlertid fokuset på understøttende 

tiltak for vekst og utvikling bli noe sterkere. Økonomifokuset må fortsatt være 

framtredende – uten hvileskjær. 

Den framlagte økonomiplanen er offensiv og med ambisjoner om å skape vekst og 

utvikling i kommunen. Planen viser at dette er mulig, men at det må følges opp med 

konkrete tiltak for å frigjøre midler til å finansiere de tiltak som skal gjennomføres, 

herunder: 

 Det er åpenbart at strukturert satsing på omstilling- og forbedringsarbeid må 
prioriteres høyere enn noen gang. Omstilllingsambisjonene må konkretiseres 
tydeligere enn vi har gjort så langt og det må arbeides målrettet i alle enheter 
for å oppnå ønskede effekter 

 Inntektssiden må styrkes mot slutten av planperioden for å finansiere de store 
investeringsprosjektene som ligger inne i budsjett og økonomiplan. Konkret 
peker rådmannen på en (moderat) opptrapping av eiendomsskatteinntektene 
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 Veksten i tiltak til ressurskrevene brukere har vært veldig sterk de siste årene. 
Dette medfører i realiteten en omprioritering på bekostning av basistjenestene. 
Fokus må rettes enda sterkere på å få ned igjen utgiftsnivået gjennom 
målrettede tiltak og konkret oppfølging av alle kostnadskrevende tiltak. 

 Kommunen må ha løpende fokus på god og effektiv organisering og en 
optimal struktur på tjenesteproduksjonen.     

 
Rådmannen er videre overbevist om at de kommuner som vil lykkes best i framtida 

er de kommuner som makter å ha et samlet strategisk og langsiktig fokus på både 

kommunens samfunnsutvikling og egen virksomhet / organisasjon. I Vestre Toten 

kommune har vi en veldig god plattform og kultur som grunnlag for å lykkes med 

dette.  

Dette budsjettframlegget er det første fra rådmannen etter en omfattende 

kommunestrukturprosess som endte med at Vestre Toten kommune skal bestå som 

egen kommune også i framtida. Denne realiteten gjør at kravet til målrettede og 

strategiske valg for vekst og utvikling både i lokalsamfunnet og i 

kommuneorganisasjonen må vektlegges i enda sterkere grad. Rådmannen legger til 

grunn at omfanget på interkommunalt samarbeid blir videreført, men at det løpende 

vurderes samarbeid der dette er fornuftig og formålstjenlig. Rådmannen ser ikke for 

seg at det i stor grad vil være samarbeid med alle fem kommunen i regionen,  men 

heller mellom to (til tre) kommuner.  

1.2 Kommuneøkonomi  

klar bedring, men fortsatt høyt fokus på god økonomistyring og økt 

handlefrihet 

I denne delen av styringsdokumentet vil ikke rådmannen gå dypt inn i analyse av 

kommunens økonomiske situasjon. Det blir behørig omtalt og drøftet andre plasser. 

Rådmannen vil imidlertid understreke noen forhold av vesentlig betydning:  

 Kommunen har gjennom mange år med fokus på omstilling og forbedringsarbeid, 
reduksjon i tjenestetilbudet, fokus på inntektssiden og innføring av eiendomsskatt 
på boligeiendommer gjenskapt balanse i driftsøkonomien. Det er helt nødvendig å 
fortsette å holde fokus på budsjettbalansen og nødvendige tiltak for å oppnå et 
tilfredsstillende driftsnivå i årene som kommer.  

 

 Bedring i driftsbalansen er avgjørende for å løse kommunens virkelige 
økonomiske utfordring; en svak finansiell stilling med negativ egenkapital, lite 
reserver og høy gjeldsgrad. Målene som settes i kommende økonomiplanperiode 
når det gjelder driftsresultat og avsetninger er avgjørende for å holde og bedre 
denne situasjonen. Med 15 - 25 millioner kroner i årlig driftsresultat / avsetninger 
(og et allerede oppnådd tilsvarende i 2015 og 2016), er det mulig å skape en 
vesentlig og helt nødvendig bedring i den finansielle situasjonen over relativt få 
år. Bedret egenkapital og økte reserver er helt nødvendig å realisere dersom det 
skal forsvares å gjennomføre store planlagte investeringer og låneopptak.  
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 I etterpåklokskapens lys kan det konkluderes med at kommunen ventet for lenge 
med å innføre eiendomsskatt på boligeiendommer. Ambisjonsnivået og veksten i 
driftsutgiftene sto ikke i stil med inntektssiden i budsjettet i en lang periode. Dette 
skapte en stor ubalanse i kommuneøkonomien som nå gradvis er i ferd med å 
rettes opp. Når eiendomsskatt på boligeiendommer er innført og det politisk er 
signalisert at en stor andel av det innbyggerne betaler i eiendomsskatt skal gå til 
å finansiere skoleanlegg, er det viktig at disse tiltakene blir realisert. Dette er 
nødvendig både fordi det er påkrevde tiltak, men også fordi det handler om 
innbyggernes tillit til at kommunen «holder det som er lovet». Disse realitetene – 
sammen med tidligere vedtak i kommunestyret – har vært styrende for 
rådmannens anbefalinger til prioriteringer i økonomiplanen om å prioritere ny 
ungdomsskole og idrettshall øverst av store og viktige investeringstiltak. 

 

 Rådmannen foreslår ikke økning i eiendomsskatteøret i 2017, men en 
opptrapping i perioden 2018-2020 som delvis finansieringsbidrag til to formål: 

 Økt vegvedlikehold med to mill kroner fra 2018 
 Delvis dekning av økte renter og avdrag på skolebygg  

1.3 Retning og prioriteringer i det framlagte budsjettforslaget 

Foran har rådmannen gjengitt hovedmål og strategier i gjeldende kommuneplan. 

Under kommenterer rådmannen noe av innholdet og retningen i budsjettforslaget 

med kommuneplanens hovedmål som overskrifter. 

1.3.1 Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levevilkår for alle      

 

Budsjettforslaget for 2017 og økonomiplanen for de kommende årene viderefører i all 

hovedsak tjenestenivået på alle tjenesteområdene. Engangskutt i 2016-budsjettene 

er tilbakeført til rammene. Dette innebærer blant annet at det blir skolesvømming fra 

1. januar 2017 og økte rammer på flere tjenesteområder som sikrer opprettholdelse 

og i noen grad styrking av tjenestetilbudet sett i forhold til 2016-nivået.  

Det ligger inne vesentlig økning av rammen til både barnevern og til integrering og 

inkludering av flyktninger. Det siste finansiert av statlige overføringer. 

Investeringsplanen er offensiv med prioritering av ny ungdomsskole for alle 

ungdommene i kommunen og ny idrettshall på Reinsvoll tidlig i 

økonomiplanperioden.  

Mot slutten av økonomiplanperioden ligger det inne bygging av nytt dagsenter for 

funksjonshemmede og utvidelse / ombygging av Veltmanåa barnehage. Begge 

prosjekter som har stor betydning for levekår for ulike grupper innbyggere.  

Omsorg sin ramme styrkes til ulike formål. Noe går til særlig ressurskrevende brukere 

med ekstra store bistandsbehov. I tillegg styrkes grunnbemanning og andre 

bemanningsressurser i noen omsorgsenheter. Gledelig er det også å kunne markere 
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en satsing på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi i både omsorg og helse 

sine rammer. Kommunen må framover makte å «vri» ressurser over på slike 

satsingsområder for å kunne møte framtidas omsorgsutfordringer med nye, effektive 

og brukertilpassede tjenesteformer.  

Frivillige gjør en stor og omfattende innsats i vår kommune. Ett eksempel på dette er 

«Åsløypas venner» som både utfører en stor dugnadsinnsats «i marka» og som 

samler inn penger. Det er nå innsamlet et stort beløp som et viktig bidrag til å 

finansiere ny løypemaskin og sikre et av kommunens aller beste folkehelsetiltak – 

skiløypene som blir flittig brukt av kommunens innbyggere i alle aldre.  

Det er gledelig også å kunne legge inn igjen midler til å styrke opp igjen til 2016-nivå  

bibliotektilbudet og støtten til lag og foreninger. Det er også avsatt 100.000 kr til 

kulturtiltak for flyktninger. Beløpet er ikke så stort, men kultur sine enheter ser for seg 

å skape ny og stor aktivitet med denne budsjettpotten tilgjengelig. 

For å kunne opprettholde og styrke kvaliteten i tjenestetilbudet de kommende årene, 

må det fortsatt arbeides målrettet med omstilling- og forbedringsarbeid. Kommunens 

arbeid med Lean kontinuerlig forbedring er fortsatt prioritert i budsjettet. Videre vil 

rådmannen signalisere at det er behov for å modernisere og omstille både 

organisasjonen og tjenesteproduksjonen de kommende årene. Det vil bli arbeidet 

videre med å konkretisere og strukturere omstillingsbehov og omstillingstiltak i 

økonomiplanen for perioden 2018-2021. 

1.3.2 Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune 

 
Vestre Toten kommune har markert seg de siste årene med et aktivt og vellykket 

omstillingsarbeid for næringslivet og med «Vestre Toten – modellen» for Lean 

kontinuerlig forbedring.  

Omstillingsprosjektet går nå over i en regional næringsutviklingssatsing bygd på 

Vestre Toten kommune sine erfaringer og arbeidssett. For å finansiere dette 

prosjektet og beholde en næringsutviklingsressurs i egen organisasjon, er det lagt 

inn en rammeøkning på 300.000 kr i 2017 og noe høyere fra 2018.  

Lean-arbeidet har fortsatt høyt fokus og nye enheter vil innføre Lean i de kommende 

årene.  

Rådmannen er opptatt av kommunens strategiske fokus, at det arbeides langsiktig, 

strukturert og målrettet i hele organisasjonen. Dette krever mye av ledelsen og ledere 

på alle nivåer i organisasjonen. Som ett av flere tiltak, igangsettes et flerårig 

lederutviklingsprogram for alle ledere i kommunen. Det er foreslått avsatt 200.000 kr 

som «bidrag» til gjennomføring av dette i 2017.  
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Å framstå som innovativ betyr ikke å kaste vrak på det gamle og finne på nye smarte 

løsninger. Det handler like mye om å skape en kultur for innovasjon og nytenkning og 

ikke minst evne å sette nye løsninger ut i praktisk virkelighet (entreprenørskap).  

1.3.3 Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur 

 
Budsjett og økonomiplan følger opp kommunedelplanen for vann og avløp. Største 

fokus er fortsatt på sanering av gamle avløpsnett.  

Kommunen har et stort etterslep på vegvedlikehold. Teknisk drift sine rammer har 

blitt kuttet mye gjennom mange år og inneværende års budsjett dekker stort sett bare 

vintervedlikehold. Rådmannen foreslår derfor å øke rammen med 2,0 mill kroner i 

2017 og trappe opp med ytterligere 2,0 mill kroner i 2018 (og da finansiert av økt 

eiendomsskatt). Dette er helt nødvendig for å kunne drive vedlikehold av vegnettet 

på et forsvarlig nivå. Egentlig burde bevilgningene vært enda høyere. 

Likeledes avsettes det midler i 2017 til utarbeidelse av vegplan og i 2018 til 

gatelysplan. Når disse planene er på plass, vil etterslepet / reinvesteringsbehovet 

komme tydelig fram og danne grunnlag for langsiktige prioritering av hvilke veger 

som skal opprustes de kommende årene. I rådmannens budsjett- og 

økonomiplanforslag ligger det for øvrig inne økte bevilgninger på spesifiserte 

vegprosjekter, men det tas forbehold om disse blir korrigert når det foreligger en 

helhetlig vegplan.  

Også vedlikeholdsbudsjettene til kommunale bygg er lave. Det ligger inne en styrking 

med 1,0 mill. kr fra og med 2017. Dette er muliggjort ved at renholdstjenesten er 

omorganisert og det er frigjort relativt store summer som kan anvendes til 

vedlikeholdstiltak. 

Brann og beredskap er også å anse som viktig infrastrukturtiltak. Det er stort behov 

for å bygge ny tidsmessig brannstasjon. Tiltaket ligger inne i slutten av 

økonomiplanperioden. 

Kommunen har både rollen som planmyndighet og utvikler av planlagte / regulerte 

områder. Det siste må få enda større fokus framover og det ligger inne noe økte 

ressurser til å kunne gjennomføre utviklingstiltak i enda større grad framover. 

1.3.4 Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle 

 
Gode og funksjonelle bygg er et viktig grunnlag for tjenesteytingen. Ikke minst for 

skole og barnehage. Ny ungdomsskole, ny idrettshall og utvidelse / ombygging av 

Veltmanåa barnehage er viktige investeringstiltak i økonomiplanen.  

Med ny ungdomsskole bygges større skole- og fagmiljø og en sammenslåing av 

ungdomsskolene frigjør driftsressurser i en mer driftseffektiv enhet.  
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Kommunen vil for øvrig gå i enda nærmere dialog med Oppland fylkeskommune når 

det gjelder mulig samarbeid om utvidelse av Raufosshallen.  

Idrettshallen er viktig for skolens virksomhet, men i minst like stor grad et anlegg som 

bidrar til å skape aktivitet for mange grupper barn, ungdom og voksne.  

Det blir stort fokus på investeringer og investeringstiltak i denne økonomiplanen. 

Rådmannen er opptatt av at det også blir avsatt tilstrekkelig med midler til å drive 

utviklingsarbeid og følge opp satsinger i skole og barnehage, herunder realfag, tidlig 

innsats og overgang mellom barnehage og skole.  

KOSTRA-analysen fra 2015 viser at Vestre Toten kommune bruker ganske mye over 

gjennomsnittet på grunnskole. Dette er i stor grad knyttet til struktur. Når 

ungdomsskolene slås sammen, tas det ut effekter som reduserer dette «gapet». 

Barneskolestrukturen er fortsatt relativt kostbar i drift, men den er så sent som 

høsten 2015 vedtatt å bestå uendret.  

Kommunens barnevernsutgifter har økt svært mye de siste årene. Dette indikerer at 

mange barn og ungdommer (og familier) trenger bistand og omsorg for å sikre en 

god oppvekst. Utgiftene på dette området ligger nå relativt høyt over gjennomsnittet 

for en kommune på vår størrelse. Dette er et utgiftsnivå som kommune ikke makter å 

opprettholde over tid og det må arbeides målrettet med å få ned utgiftene. Dette er 

også synliggjort i økonomiplanen.  

1.3.5 Folkehelseperspektivet 

 
Det er et mål at folkehelseperspektivet skal ha fokus i all kommunal planlegging. Det 

er derfor ikke satt egne mål på dette i kommuneplanen. Rådmannens beskrivelse av 

satsingene i økonomiplanen under de fire hovedmålsettingene dokumenterer etter 

rådmannens oppfatning at det er tatt hensyn til folkehelsefokuset på en rekke 

områder – både på driftsbudsjettet og ikke minst i investeringsbudsjettet.  

De nylig utarbeidede folkehelseoversiktene er for øvrig et godt grunnlag for 

kommunens videre på området.     

1.4 Sluttsaldering av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 

Budsjettarbeidet startet tidlig i år og fra rådmannens side har rammene blitt beregnet 

ut fra det som framkom i kommuneproposisjonen for 2017.  

Rådmannen har jobbet ut fra mål om netto driftsresultat i hele økonomiplanperioden 

på 20 - 25 millioner kroner årlig. Dette har også vært et realistisk 

planleggingsgrunnlag fram til regjeringens forlag til statsbudsjett ble framlagt. Dette 

viser frie inntekter som ligger seks til sju millioner kroner lavere enn prognosene på 

forsommeren. I all hovedsak skyldes dette at kommunen får en lavere indeks for 

utgiftsbehov i inntektssystemet og dermed et lavere utgiftsutjevnende tilskudd. Dette 
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må kommunen forholde seg til og det betyr at det må arbeides litt mer administrativt 

med sluttsalderingen.  

Rådmannen oppsummerer – ved presentasjon av budsjettet for formannskapet - 

situasjonen slik: 

 Det foreligger nå et ferdig utkast til styringsdokument basert på foreløpige 
rammer som det administrativt har blitt jobbet etter utover høsten. 
Rådmannen velger å framlegge dette forslaget selv om det ender opp med 
et noe lavere netto driftsresultat enn ønskelig. Hele styringsdokumentet og 
rådmannens kommentarer er utarbeidet og kommenteres i forhold til nevnte 
forutsetninger. 

 Regnskapsresultatet for 2016 vil sannsynligvis bli bedre enn det som ble 
rapportert etter første halvår. Dette innebærer at det blir større avsetninger 
enn forutsatt til fonds inneværende år. Det er sannsynlig at det i tillegg til 
inndekning av resterende akkumulerte underskudd kan avsettes mer enn 10 
millioner kroner til disposisjonsfond som følge av årets regnskapsresultat. 
Dette innebærer at det kan forsvares noen millioner lavere driftsresultat i 
2017-budsjettet, men rådmannen vil påpeke at driftsresultatet fra og med 
2018 igjen bør opp på i overkant av 20 millioner kroner.  

 Med bakgrunn i at statsbudsjettforslaget ga lavere inntekter enn forutsatt, 
mener rådmannen at dette får følgende konsekvenser for saldering av 
budsjett og økonomiplan: 

o Det vil bli for krevende å øke netto driftsresultat i 2017 til 20 millioner 
kroner og samtidig sikre realisme i budsjettet og / eller unngå for store 
endringer i nivå og budsjettforutsetninger. Det arbeides videre med 
tiltak som gir et netto driftsresultat i størrelsesorden 15-17 millioner 
kroner. (2,5 mill kroner av dette er lagt inn under område 11 i 
økonomiplantabellen som definert omstillingskrav). 

o Det må settes økt fokus på omstillingsbehov fra 2018. Tiltak må 
konkretiseres på de ulike tjenesteområdene gjennom et målrettet 
arbeid første halvår 2017.  

 Med overskudd i driftsøkonomien og avsetninger til fonds, skapes også 
muligheter for å gjennomføre satsinger og tiltak av mer «engangskarakter», 
men som kan være viktige i kommunens plan- og utviklingsarbeid. 
Rådmannen foreslår i sitt forslag at det brukes 1,0 mill kroner av 
disposisjonsfond i 2017 til følgende tiltak: 

o Vegplan    500.000 kr 
o Lederutviklingsplan / tiltak 200.000 kr 
o Realisering av sentrumsplan 150.000 kr 
o Digitaliseringsplan     150.000 kr  
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1.5 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 og det 4-årige handlingsprogrammet.  

Årshjulene 

Figuren under framstiller kommunens strategiske prosesser knyttet til 

kommuneplanen (4-årshjulet) og handlingsprogrammet (1-årshjulet) og 

sammenhengen mellom disse 

 

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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2. 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 innenlandsk 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 godkjent som trafikksikker kommune og jobber 

langsiktig og godt med arealutvikling. I og med at det er forventet en fortsatt sterk 

vekst i årene som kommer er dette svært viktig. 

Kommuneplanens samfunnsdel har langsiktige mål om å være en innovativ og 

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

folkehelse og en trygg alderdom. Etter kollapsen i oljeprisen og nedgangen i norsk 

økonomi vil innovasjon og utvikling 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.  

2.1 Status 

Befolkningsutvikling 

Figuren under viser prosentvis befolkningsvekst i perioden 2004-2015:  



 

 

 
Styringsdokument 2017 31  
 

 

  

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.   

Siden 2010 utgjør netto innvandring hele befolkningsveksten på 410 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 2010-2016 (SSB 2016) 

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 2016. Den nye framskrivningen med oppdaterte prognoser har i hovedsak justert 

opp lavvekst alternativet og justert ned veksten i middels og høyvekst alternativene 

sammenliknet med forrige prognose. 
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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 13 176. 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 2020-

2040. Gruppen 20-66 er ikke vist i figuren og har en endring fra 7893 til 8053 i 

perioden.  

2.2 Utfordringer 

De siste års utvikling og prognosene for endringer i befolkningen i kommunen vil 

medføre behov for endring. Den forventede eldrebølgen som er sterkest mellom 

2025 og 2030 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 
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innlandet med svært høy boligbygging og vekst i servicetilbudet. Det ble igangsatt 

over 60 nye boliger i 2015 og veksten ser ut til å fortsette i årene framover. 

2.3 Mål 

I handlingsprogrammet som er 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. 
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3. Økonomi 

3.1 Historikk, status og utfordringer 

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 mill. kr. og ble fra 2001 registrert i det statlige ROBEK-

registeret - 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 mill. kr. I 2006 maktet kommune både å dekke underskuddet fra 2005 på 6,3 

mill. kr. og oppnå et regnskapsmessig overskudd på 17 mil. kr. Etter finanskrisen i 

2008 med et underskudd på 22,9 mill. kr. og 10,2 mill. kr. I 2009 ble kommunen på 

nytt innmeldt i ROBEK, da en kun maktet å dekke inn 1,8 mill. kr. i 2010. Siste rest av 

frie fonds ble da brukt opp også. 2011 endte med et nytt underskudd på 3,09 mill. kr. 

slik at akkumulert underskudd var på 34,4 mill. kr. 

I årene 2012 og 2013 ble det dekket inn henholdsvis 4,6 og 6,1 mil. Kr. av det 

akkumulerte underskuddet som ble opparbeidet i 2008, 2009 og 2011. 

Etter et vanskelig 2014 og nytt underskudd på 1,69 mill. kr. klarte kommunen i 2015 

å snu utviklingen og dekte 12,3 mill. kr. Ved inngangen til 2016 hadde kommunen et 

akkumulert underskudd på vel 13,5 mill. kr. Utviklingen i 2016 viser at dette blir et 

godt år med nye steg i riktig retning slik at det forventes at underskuddet dekkes og 

at det avsettes opp mot 15 mill. kr til disposisjonsfond.  

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. Det er helt nødvendig for Vestre Toten kommune med 

en kombinasjon av begge.  

Resultatet for 2015 og prognosen for 2016 viser at vi er på rett vei og likviditeten er 

forbedret med 50 mill. kr. Store investeringsbehov i ny ungdomsskole idrettshall, 

brannstasjon og omsorgsboliger sammen med fortsatt sterk vekst i ressurskrevende 

tjenester vil kreve en fortsatt omstilling og økning av eiendomsskatt i  årene som 

kommer. 
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I tabellen ved siden av er 

behov per tjeneste basert på 

regnskapstall for 2015 

sammenliknet med 

landsgjennomsnittet og 

korrigert for utgiftsbehov. Det 

er en samlet merutgift på 15 

mill. kr. Grunnskole og 

barnevern har en merutgift på 

henholdsvis 21,5 og 16,5 mill. 

kr. Dette har økt ytterligere i 

2016 og forventes å øke mer i 

2017. Innenfor pleie og omsorg ligger utgiftsnivået 16,5 mill. kr under normen.   

Under vises beregnet behov for tjenester for Vestre Toten kommune for tidligere år 

og 25 år framover. 

 

Vi ser at behovene for tjenester i årene som kommer er desidert størst innenfor pleie 

og omsorg, men den store veksten kommer først rundt 2025.  

Omstilling  

Rådmannen har fokus på at kommunen fortsatt skal utvikle seg gjennom Lean - 

kontinuerlig forbedring og innovasjon: Resultatene av forbedringsarbeidet er fortsatt 

gode og rådmannen ønsker å prioritere arbeidet framover, herunder å «rulle ut» i 

hele organisasjonen, og ikke minst for å sikre positive effekter og understøtte fokuset 
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på kontinuerlig forbedringsarbeid. Det er laget en egen virksomhetsstrategi for Lean. 

Sammen med innovasjon som inngår i Lean, vil dette sikre at innbyggernes behov er 

styrende for utvikling og levering av tjenester fra Vestre Toten kommune,   

3.2 Mål 

Under er overordnet måltabell for økonomi. Den inneholder virksomhetens 

overordnede mål i planperioden 2017-2020. 

 

Effektivitetskravet i 2017 og 2020 er i forhold til 2016-nivå. 

Vi ser av måltabellen at resultatene ligger foran anslag og mål satt i 

styringsdokument for 2016. Kommunen er i gjennom positive netto driftsresultat i ferd 

med å bygge opp frie fond på et tilfredsstillende høyt nivå. Det vil sette 

organisasjonen i stand til å prioritere langsiktig og strategisk. Det vil også føre til at 

kostnader til netto finans og finansiell risiko reduseres betydelig.    

3.3 Budsjettforutsetninger 

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett og kommuneopplegg 6. oktober i år.  

Det er særlig to ting som er nytt i statsbudsjettet sammenliknet med det økonomiske 

opplegget i kommuneproposisjonen. For det første er anslaget for skatteinntektene i 

2016 oppjustert med 3,8 mrd kroner. Dette gir isolert sett økt økonomisk 

handlingsrom i 2016, men ikke i 2017. For det andre er en større del av realveksten i 

2017 bundet opp i statlige satsinger. Dette gir isolert sett lavere handlingsrom i 2017. 

Resultat Anslag Mål Mål 

2015 2016 2017 2020

5 mill

Bedring på KOSTRA - 

enhetskostnad

30 mill kr 90 mill kr

25 mill

Økt kvalitet Økt kvalitet Økt kvalitet

Positiv 

trend

Positiv 

trend

Positiv 

trend

Effekt av Lean 

kontinuerling 

forbedring

Økt effektivitet 5 mill kr 10 mill kr

Fokusområde

Økonomi

Netto driftsresultat som 

andel av brutto 

driftsinntekter

Bygge opp frie fond

1,70 % 3 % 1,5 % 2 %

0 15
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Veksten i frie inntekter er disponert slik: 

Kommproposisjonen  Statsbudsjettet 2017  

                                               Mrd kr                       Mrd kr  
Vekst i frie inntekter i ft 
anslag 2016 i RNB  

 
3,75 - 4  

 
4,1*  

Merkostnader 
demografi  

-2,1  -2,1  

Merkostnader pensjon  -0,9  -0,9  
Statlige satsinger  -0,3  -0,8  
Økt handlingsrom  0,5-0,75   0,3  
* Veksten i frie inntekter fordeles med 0,45 mrd til fylkeskommunene og 3,6 mrd til kommunene. 

Realveksten er lagt i overkant av intervallet varslet i kommuneproposisjonen, men 

samtidig er de statlige satsingene økt med ½ mrd kroner. I kommuneproposisjonen 

ble det varslet at det, i tillegg til opptrappingsplanen innenfor rusfeltet, også ville bli 

vurdert om deler av realveksten skulle begrunnes med satsing på habiliterings-

/rehabiliteringstilbud samt fylkesveier. Begge disse satsingene er en del av 

realveksten til kommunesektoren 

Regjeringens beregning av økt handlingsrom tar ikke hensyn til at det i 

kommunesektoren er en underliggende kostnadsvekst i resurskrevende tjenester. KS 

har anslått denne til 0,4 mrd kroner. Handlefriheten til kommunesektoren er dermed 

omtrent uendret fra 2016 til 2017. Regjeringen anslår et effektiviseringspotensial på 

0,5% som tilsvarer 1,2 mrd. kr. Ut i fra dette er kommunenes samlede økning i frie 

inntekter på 1,5 mrd. kr.   

Kommunesektoren ligger an til å få en stor merskattevekst i 2016, anslått til 3,8 mrd. 

kroner, som isolert sett vil øke handlingsrommet i 2016. Merskatteveksten har trolig 

sammenheng ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere, som 

trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. 

Denne merskatteinngangen blir imidlertid ikke videreført til 2017, men blir i stedet 

som en del av realveksten som regjeringen la opp til i kommuneproposisjonen. Det er 

derfor rimelig å tro at netto driftsresultat vil øke fra 2015 til 2016, for så å gå tilbake til 

tidligere anslag fra og med 2017. 

Oppgaveendringer og regelendringer som har økonomiske konsekvenser holdes 

utenfor beregningen av realveksten i frie inntekter. I 2017 kompenseres 

kommunesektoren netto med 0,3 mrd kroner, der aktivitetsplikt for 

sosialhjelpsmottakere under 30 år utgjør 60 mill kroner og utvidet rett for 

videregående opplæring for innvandrere utgjør 46 mill kroner. 

Øremerkede tilskudd reduseres netto med 1,3 mrd kroner. Enkelte av reduksjonene, 

blant annet refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester og regionalpolitiske 

tilskudd til fylkeskommunene, vil føre til redusert handlingsrom for kommunesektoren. 
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Nytt inntektssystem for kommunene 

Nytt inntektssystem for kommunene iverksettes fra 2017, i samsvar med de 

prinsipper som ble vedtatt i kommuneproposisjonen. Dette betyr: 

 endringer i kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen basert på nye statistiske 

analyser 

 årlig revekting av delkostnadsnøklenes andel av hovedkostnadsnøkkelen 

basert på sist avlagte regnskap 

 innføring av et strukturkriterium for å gradere basistilskuddet 

 omlegging av regionalpolitiske tilskudd med større vekt på innbyggertall og 

mindre vekt på per kommune. I tillegg vil distriktsindeks også få betydning for 

småkommunetillegg 

 Inntektsutjevningen er uendret, og innføring av eventuell selskapsskatt er 

utsatt. I statsbudsjettet gjøres enkelte andre justeringer: 

 Grensen for veksttilskudd reduseres fra gjennomsnittlig befolkningsvekst på 

1,5 pst til 1,4 pst 

 Satsene for de regionalpolitiske tilskuddene, inkludert vekstkommunetilskudd 

og storbytilskudd, justeres med halvparten av lønns- og prisvekst 

 

Økningen i inntekter er for Vestre Toten kommune ikke tilstrekkelig til å dekke 

veksten i oppgaver og tjenestebehovet. Siden 2012 har den samlede veksten i 

ressurskrevende tjenester og medfølgende kostnader i all hovedsak innenfor 

barnevern og omsorg vært på opp mot 50 millioner kr. I samme periode har 

bruk av merverdiavgiftskompensasjon i driftsregnskapet blitt redusert med ca. 

5 millioner kr.  

 

Kommunal deflator: 2,5 %  

Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 2,5% 

Lønnskostnader utgjør knapt ⅔ av deflator. Lønnsveksten fra 2015 til 2016 anslås til 

2,7 prosent.  

Renter på flytende lån 

Renten er lagt til grunn i budsjettet på flytende lån er for 1,4% stigende til 1,75% i 

2020. kommunens gjennomsnittlige rente er redusert fra 3,5% til 2,5% siste 

halvannet år. Dette tilsvarer over 10 mill. kr. i reduserte finanskostnader i 

kommunens driftsbudsjett. 
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3.4 Driftsbudsjett 

Under følger tabell med økonomiplanens driftsdel 2017-2020. 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. 

 

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 

Økonomiplanens driftsdel 2017-2020

Budsjetskjema 1A

2014 

regnskap

2015 

regnskap

2016 

budsjett 2017 2018 2019 2020

 Skatt på inntekt og formue -248 633 -268 293 -277 937 -289 000 -289 000 -289 000 -289 000

Eiendomsskatt -33 761 -37 372 -42 100 -44 500 -49 000 -53 500 -58 000

 Rammetilskudd -358 730 -357 008 -369 706 -379 547 -379 547 -379 547 -379 547

Rente og investeringskomp fra staten -5 209 -7 509 -5 835 -4 125 -4 030 -3 965 -3 915

Integreringstilskudd flyktninger -14 353 -20 875 -20 000 -36 900 -36 900 -36 900 -36 900

Sum frie disponible inntekter -660 687 -670 181 -715 578 -754 072 -758 477 -762 912 -767 362

Renetinntekter og utbytte -5 895 -6 433 -1 600 -2 500 -3 000 -2 500 -2 500

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -3 740 -342 -1 000 -1 500 -1 500 -2 000 -2 000

Renteutgifter 32 612 32 618 23 083 24 551 26 201 35 616 40 547

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0

Avdrag på lån 22 209 25 422 29 749 34 149 38 977 45 577 49 063

Netto finansutgifter/inntekter 45 187 51 264 50 232 54 700 60 678 76 693 85 110

Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 8 000 22 294

Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond 0 15 000 20 000 20 000 20 000

Til bundne avsetninger 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond -1 100

Bruk av bundne avsetninger 

Netto avsetninger 0 8 000 22 294 13 900 20 000 20 000 20 000

Overført til investeringsregnskapet

Til fordeling drift (handlingsramme) -615 499 -610 917 -643 052 -685 472 -677 799 -666 219 -662 252

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 617 193 -643 052 -685 472 -677 799 -666 219 -662 252

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 693 4 213 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet (Handlingsramme) -643 052 -685 472 -677 799 -666 219 -662 252

Omstillingsingsbehov - samlet -11 153 -16 733 -15 050

Område 11 Overordnede funksjoner 11 931 4 461 15 036 13 355 16 255 15 255 16 255

Område 12 Sentraladministrasjonen 21 697 23 818 24 352 25 828 25 748 25 898 25 748

Område 13 FDV-støtte 16 404 28 336 27 535 40 358 40 608 40 608 40 608

Område 19 Kirken 8 421 7 386 6 441 7 093 7 093 7 093 7 093

Område 21 Barnehage 75 700 77 261 80 206 81 365 81 365 81 365 81 365

Område 31 Brannvern, ansvar 3110 6 688 7 448 7 689 7 880 7 880 7 880 7 880

Område 31, Gebyrområde (feiing) -516 -163 -139 -160 -160 -160 -160

Område 41 Grunnskole 157 398 159 598 159 706 156 699 156 729 153 729 150 729

Område 51 Helse 61 167 66 455 65 299 71 967 70 207 68 507 65 507

Område 61 Kultur 18 885 18 365 16 446 18 457 18 207 18 207 18 207

Område 65 NAV Kommune 27 847 29 324 28 701 38 165 37 915 37 665 37 665

Område 71 Omsorg 216 258 200 156 210 747 216 829 217 469 217 269 216 769

Område 75 Plan 6 510 6 159 6 145 6 652 6 652 6 652 6 652

Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110 6 918 7 046 7 163 9 355 11 355 11 355 11 355

Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene -22 906 -15 003 -17 087 -15 730 -15 730 -15 730 -15 730

Område 97 Voksenopplæring 4 792 3 932 4 811 7 360 7 360 7 360 7 360

Sum fordelt til drift 617 193 624 579 643 052 685 472 688 952 682 952 677 302

Anslag netto driftsresultat -8 658 15 182          22 425            13 900         20 000          20 000          20 000      

Anslag netto driftsresultat i % av driftsinntektene -0,2 % 1,7 % 2,3 % 1,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
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lønnsoppgjør og prisvekst. Det er gjort en omfattende gjennomgang av 

tjenesteområdenes rammer for å ha et best mulig grunnlag for budsjettarbeidet. Det 

er behov for omstilling av driften med 20 mill. kr. innen 2019 inkludert allerede 

fordelte reduksjoner i rammene til Helse, omsorg og grunnskole. Det tilsvarer om lag 

2 %.  Det er lagt inn midler til engangssatsinger som dekkes av frie fondsmidler. 

Rammeendringer 
          

Tjenesteområde 2017 2018 2019 2020 

Engangsmidler/fond lederutvikling 200       

Engangsmidler/fond planer vei og sentrumsutvikling 700       

Engangsmidler/fond digitalisering 200       

Egenandel Omstillingsprosjektet - næringsrådgiver 300 800 800 800 

Omstillingsbehov -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

økte utgifter pensjon   1 500 1 500 1 500 

Ufordelt ramme 2016 650 650 650 650 

Lønnsreserve endringer  -3 000 -1 000 -2 000 -1 000 

Område 11 Overordnede funksjoner -3 450 -550 -1 550 -550 

Kostnader ved kommunevalget 2015     150   

Kjøp av nye valgavlukker -35 -35 -35 -35 

Økte konsulentkostnader IKT 75 75 75 75 

Eldrerådet - økt budsjett 20 20 20 20 

Kommit/Questback 30 30 30 30 

Stortingsvalg 190 -190 -190 -190 

Engangs kutt 2016 - Midlertidige vakanser 200 500 500 500 

Økning IKTutstyr fra inv 400 400 400 400 

Økning lisenser 100 100 100 100 

Område 12 Sentraladministrasjon 980 900 1 050 900 

Eiendomsskatt og økt husleie Sagatunet 410 410 410 410 

Overføring renholdere til eiendom 10 473 10 473 10 473 10 473 

Vaktmestre overført fra barnehager og grunnskoler 1 030 1 030 1 030 1 030 

Driftskostnader Raufosstun omsorgsboliger 370 370 370 370 

Økt vedlikehold 1 000 1 250 1 250 1 250 

reduserte utgifter renhold -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Område 13 Eiendom 11 283 11 533 11 533 11 533 

 Årlig regulerering i hht. Tjenesteytingsavtalen 500 500 500 500 

Område 19 Kirken 500 500 500 500 

Reduksjoner engangs 2016 - tilbakeført 450 450 450 450 

Overføring renholdere til eiendom -850 -850 -850 -850 

Overføring vaktmestere til eiendom -320 -320 -320 -320 

Gratis kjernetid barnehage 100 100 100 100 

Område 21 Barnehage -620 -620 -620 -620 

          

Område 31 Brannvern, ansv. 3110 0 0 0 0 
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Tjenesteområde 2017 2018 2019 2020 

          

Område 31 brannvern, ansvar 3120 0 0 0 0 

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - rammetimetall 1 800 1 800 1 800 1 800 

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - Skolesvømming 1 200 1 200 1 200 1 200 

Lavere Inntekter SFO 500 500 500 500 

Gjesteelever   -500 -1 000 -1 500 

Videreutdanning lærere - vikarutgifter og økt lønn fom 1.8.16 660 660 660 660 

Overføring renholdere til eiendom -8 254 -8 254 -8 254 -8 254 

Overføring vaktmestere til eiendom -710 -710 -710 -710 

Helårseffekt ny time naturfag 440 440 440 440 

Omstilling og utvikling av drift -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Tidlig innsats grunnskole (del av realvekst i 2017) 380 910 910 910 

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler      -2 500 -5 000 

Område 41 Grunnskole -4 984 -4 954 -7 954 -10 954 

Egenandel psykolog 110 110 110 110 

Endring frisklivsentralen -200 -200 -200 -200 

Veilieder tiltak ekstratilskudd IMDI 650 650 650 650 

Økning tilskudd legevakt 280 280 280 280 

Koordinator migrasjonshelse 310 310 310 310 

Hverdagsrehabilitering - Prosjekt overført til drift også i Omsorg 250 590 590 590 

Økning i utgifter til barnevern 3 700 1 700 0 -3 000 

Leasingbil Ergo 100 100 100 100 

Område 51 Helse 5 200 3 440 1 740 -1 260 

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført  200 200 200 200 

Tilskudd lag og foreninger - tidligere vedtak - forskjøvet 250       

fritidsaktiviteter flyktninger  100 100 100 100 

Datalinsenser 90 90 90 90 

Endring finansiering frivillighetssetralen 946 946 946 946 

Område 61 Kultur 1 586 1 336 1 336 1 336 

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - ekstratilskudd 450 450 450 450 

Økt satsing rustiltak - statsbudsjettet 750 750 750 750 

Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet 1 250 1 000 750 750 

Økt bosetting av flyktninger - finansiert av økt statlig tilskudd 5 500 5 500 5 500 5 500 

Område 65 NAV kommune 7 950 7 700 7 450 7 450 

4 stillinger på Gimle + tapt husleieinnt ved riving på Raufosstun -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 

Endring BPA -ingen refusjon 1 350 1 350 1 350 1 350 

Økte utgifter fritt brukervalg BPA (fvalgt egen leverandør) 310 310 310 310 

Endring finansiering øyeblikkelig hjelp 3 300 3 300 3 300 3 300 

korreksjoner pensjon 2016 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 

Overføring renholdere til eiendom -1 368 -1 368 -1 368 -1 368 

Endring finansiering frivillighetssetralen flytting til Kultur -581 -581 -581 -581 

Endringer ressurskrevende brukere -445 -445 -445 -445 
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Tjenesteområde 2017 2018 2019 2020 

Innsatsteam hverdagsrehab 100% stilling med fratrekk skjønnsm 250 650 650 650 

O-bolig R.tun, en ny bolig  1 årsverk(hele året) 670 670 670 670 

Samling KP Gimle/R.tun 2-årig prosjekt økt grunnbemanning 3,35% 1 660 2 500 2 500 2 500 

1 stilling -vurdere behov for tjenester hjemmeboende og o-bolig 600 600 600 600 

2 helsefagarb. I o-bolig, økte vedtakstimer 1 000 1 000 1 000 1 000 

Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - drift 800 1 200 1 500 1 500 

Omstilling/Leaneffekter/omprioritering internt -1 500 -2 500 -3 000 -3 500 

Område 71 Omsorg 1 646 2 286 2 086 1 586 

Tilbakeføring av midlertidig kutt vakant tjomrleder 250 250 250 250 

Område 75 Plan 250 250 250 250 

Økt vegvedlikehold 2 000 4 000 4 000 4 000 

    0 0 0 

Omr. 91 Teknisk drift 2000 4000 4000 4000 

Endring gebyrinntekter netto  500 500 500 500 

Omr. 91 Teknisk drift, gebyromr. 500 500 500 500 

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført  750 750 750 750 

Tilbud etter 2 år i introduksjonsprogrammet for flyktninger 300 300 300 300 

Endring tilskudd 2017  1 500 1 500 1 500 1 500 

Omr. 97 Voksenopplæring 2 550 2 550 2 550 2 550 

          

Sum endringer 25 390 28 870 22 870 17 220 

 

3.4.1 Driftsresultat 

Figuren på neste side viser utviklingen i driftsresultatene fra 2003-2016. Siste år 

basert på siste økonomirapport for tredje kvartal viser et forventet resultat på 3%. 

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 

nesten 35 mill. kr. Det gjenstår 13,2 mill. kr å dekke av dette i 2016. med forventet 

resultat vil underskuddet dekkes inn og opp mot 15 mill. kr. Vil avsettes til fonds. 

Gjennom positive regnskapsresultat og oppbygging av fond vil kommunen kunne 

opparbeide seg et gradvis økt handlingsrom framover. Dette vises i figuren under. 
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3.4.2 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 

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, med unntak av 2015. Derfor har det akkumulerte premieavviket har økt 

også. 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 66 mill. kr. 

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 
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fra 2015. Det er innarbeidet en økning i pensjonsutgifter fra 2018 og i resten av 

perioden.  

3.4.3 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 40 % skatt og 60 % rammetilskudd. Kommunene beholder 

bare en liten del av skatteinntektene selv. Resten går i hovedsak til staten.  

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.  

Det nye inntektssystemet som ble vedtatt og gjelder fra 2017 innebar en 

gjennomgang av kostnadsnøkler og større endringer som fører til at større 

kommuner deriblant Vestre Toten kommune kommer bedre ut for vår del anslått til 6 

mill. kr. Endringer i utgiftsbehovet siden kommuneproposisjonen i vår som følge av 

oppdatering av befolkningstall innebar en nedgang i antall skoleelever og psykisk 

utviklingshemmede over 16 år. Dette førte til at kommunen får over sju mill. kr. 

mindre enn varslet.  

Eiendomsskatt er også definert som frie inntekter. Det ble gjort en økning fra 3,5 til 

4,1 promille i budsjettet for 2016 på eiendomsskatt på boliger og 

fritidseiendommer/øvrige eiendommer. Det forutsetter en eiendomsskatt på boliger 

og fritidseiendommer på om lag 5,8 promille for å komme opp på det nivået som er 

lagt til grunn i siste del av økonomiplanen (2020). Det tilsvarer en økning pr. bolig fra 
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6 000 kr til ca 8 450 kr i slutten av perioden. Dette er foreslått som en gradvis 

opptrapping fra og med 2018. Eiendomsskatt på verker og bruk er satt til maksimal 

sats på 7 promille som i dag.   

Andre statstilskudd 

Kommuner som bosetter flyktninger mottar flyktningetilskudd. Vi hadde forventet å 

motta tilskudd på høyere nivå enn i 2016 og den varslede økte tilstrømmingen av 

flyktninger. Imidlertid er det varslet betydelig lavere bosetting av flyktninger en 

tidligere antatt fra 2017. Dette fører både til lavere tilskudd og lavere kostnader til 

bosetting. Det har blitt satset på å øke kompetansen på å søke særskilte tilskudd for 

flyktninger i kommunen som har både gitt betydelige økte inntekter og bedre 

kartlegging og tjenester 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 1,5 %. 

Lønnsreserven 

Lønnsreserven skal gå til å dekke veksten i lønnsutgifter i 2017. Den er beregnet 

med utgangspunkt i forventet lønnsvekst i 2017. For årene 2017 – 2020 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 mellomoppgjør hvor det aller 

meste allerede er avtalt. Det forventes lave lønnstillegg som følge av den negative 

utviklingen i norsk økonomi og lønnsreserven er redusert med 1 mill. kr.   

3.4.4 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 

og lån. På sikt bør investeringene finansieres av en andel egenkapital – overført fra 

driftsregnskapet.  

Den foreslåtte investeringsplanen vil medføre en betydelig økning i lånegjeld. Økt 

eiendomsskatt og omstilling av driften er nødvendig for å dekke denne økningen. 

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. 
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Det at vi er inne i en lavkonjunkturperiode både internasjonalt og i Norge vil påvirke 

finanssektoren. Norge har merket dette spesielt hardt med fallende oljeinvesteringer 

og oljepris. Rentene vil måtte tilpasse seg resten av Europa og falle mot null, mest 

sannsynlig. 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.   

3.5 Investeringsbudsjett 

Rådmannen har hatt et økt fokus på nødvendigheten av å gjennomføre store og 

viktige investeringer også utover planperioden i et 10- til 20-årsperspektiv. Dette fordi 

investeringer har stor betydning for utvikling av kommunen og på ulike måter gir 

føringer for løpende driftsprioriteringer. Det vil bli jobbet for å sikre et bedre system 

for kartlegging av behov, planlegging, gjennomføring og evaluering av investeringer.  

Rådmannen har valgt å kommentere investeringene samlet og ikke på prosjektnivå i 

dette kapitlet, mens kommentarer til hvert enkelt prosjekt ligger under det enkelte 

tjenesteområde. Det er for å kunne vise helheten i det enkelte områdes virksomhet 

og planer. I perioden 2017-2020 har rådmannen foreslått samlet investeringer på 

netto 616 mill. kr eksklusive videreutlån. Det er en sterk vekst og Investeringene er 

så høye på grunn av bygging av ny ungdomsskole på Raufoss, dagsenter, idrettshall, 

ny brannstasjon samt en betydelig utbygging og oppgradering innenfor vann og 

avløpssektoren og kommunale veier. Rådmannen ønsker en bærekraftig 

kommuneøkonomi noe som innebærer at investeringer og boligbygging blir gjort der 

eksisterende infrastruktur kan benyttes i størst mulig grad. 
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Utvikling i investeringsnivå er vist i figuren under: 

 

Det har vært en sterk vekst gjennom mange år. Med byggingen av nye skoler blir det 

en stor topp i 2017-2018 for så å falle igjen. Det er viktig å komme ned på et 

bærekraftig investeringsnivå over tid. Økt eiendomsskatt vil kunne finansiere denne 

sterke økningen i gjeld. 

Det skilles mellom rentable (selvfinansierende) investeringer som VAR, 

omsorgsboliger, ENØK og utviklingstiltak som kjøp og opparbeiding av tomter og 

arealer og de resterende ikke-rentable investeringene. Investeringene innenfor vann 

og avløp er det laget egen framskriving for ut i fra hovedplaner. I figuren under vises 

fordelingen: 
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Av figuren framgår det at i normalår er mellom 40 og 50 % av investeringene 

selvfinansierende. I tabellen under er investeringer samlet i handlingsprogrammet 

framstilt. 

Forslag til investeringsplan 2017 - 2020  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

    2017 2018 2019 2020 SUM 

Nr. Prosjekt navn 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Brutto 
invest-
ering 

Fellestjenester             

08991 Egenkapitalinnskudd KLP 2 400 2 600 2 600 2 600 10 200 

07900 Startlån - selvfinansierende 30 000 30 000 30 000 30 000 136 500 

Sum 
Fellestjenester   32 400 32 600 32 600 32 600 146 700 

Sentral stab og 
støtte   2017 2018 2019 2020 SUM 

07122 Arbeidsmiljøinvesteringer 300 300 300 300 1 200 

08121 IKT-investeringer 200 2 000 2 000 0 4 200 

15122 IP-telefoni 300 0 0 0 300 

15125 Nye hjemmesider 2015/2016 50 0 0 0 50 

16121 IKT-investeringer - lisenser 300 0 0 0 300 

08127 
IKT-investeringer felles 
økonomisystem 250 300 300 0 850 
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Nytt Digitaliseringsprosjekt 0 0 0 0 0 

Sum Sentral stab 
og støtte   1 400 2 600 2 600 300 6 900 

Eiendom   2017 2018 2019 2020 SUM 

07321 Reinvesteringer Raufoss Badeland 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

08131 
Rehabilitering/opprusting av 
øvrige bygg 300 300 300 300 1 200 

11383 
Investerings-prosjekt Universell 
Utforming 0 200 200 200 600 

13131 
ENØK forberedelse til felles 
driftsentral 500 300 300 0 1 100 

13322 ENØK Totenbadet 500 500 0 0 1 000 

15124 Energimerking av store bygg 200 0 0 0 200 

15221 
Ombygging av varmesentral på 
Reinsvoll skole 800 0 0 0 800 

16043 Utvendig takarbeid/ENØK 100 0 0 0 100 

16044 
Oppgradering 
rensesystemer/ENØK 395 0 0 0 395 

16047 Diverse oppgraderinger 200 0 0 0 200 

16123 ENØK anleggsoptimalisering 1 500 0 0 0 1 500 

16181 Renholdsmaskiner og -utstyr 100 100 0 0 200 

Nytt Nødstrøm Rådhuset 0 0 1 500 0 1 500 

Nytt 
Raufoss Gård - omlegging 
skifertak 0 2 000 0 0 2 000 

Nytt 
Omlegging av skifertak på 
kirkevergens kontor 0 0 850 0 850 

Nytt 
ENØK Kulturhuset - 
ventilasjonsanlegg 0 0 0 0 0 

Nytt ENØK-prosjekt Gimle 0 0 1 500 0 1 500 

Nytt 
ENØK-prosjekt Bøverbru 
barnehage 1 500 0 0 0 1 500 

Nytt ENØK Raufoss sportshytte 0 300 0 500 800 

Nytt 
Renseanlegg "system 2 " 
Totenbadet 0 2 000 0 0 2 000 

Nytt Totenbadet - omtekking tak 0 0 0 0 0 

Nytt 
Totenbadet -ny attraksjon. 
Utskifting av sklie 3 200 0 0 0 3 200 

Nytt Riving Raufoss skole 3 000 0 3 500 0 6 500 

Nytt Brannutredninger skoler 0 500 0 0 500 

Nytt Utbedring av VA Folkvang 250 0 0 0 250 

Nytt Kameraovervåkning Sagatunet 0 150 0 0 150 

Nytt Ny gressklipper rådhuset 110 0 0 0 110 

Nytt Ombygging barnevern Sagatunet 200 0 0 0 200 

Sum Eiendom   13 855 7 350 9 150 2 000 32 355 

Kirkelig fellesråd   2017 2018 2019 2020 SUM 

Nytt Lastebil 0 0 750 0 750 

Nytt Gravemaskin 0 0 0 200 200 

Nytt Sprinkleranlegg Eina kirke 0 0 0 500 500 

Nytt Enøk Eina kirke 0 0 500 0 500 
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Nytt Enøk Raufoss kirke 0 500 0 0 500 

Nytt Traktor Eina 200 0 0 0 200 

08391 
Seremonibygg - Bakkerud 
gravlund 0 0 2 000 10 000 12 000 

Sum Kirkelig 
Fellesråd   200 500 3 250 10 700 14 650 

Barnehage   2017 2018 2019 2020 SUM 

15223 Veltmanåa barnehage 500 0 0 5 000 5 500 

Sum Barnehage   500 0 0 5 000 5 500 

Brannvern   2017 2018 2019 2020 SUM 

14332 Ny brannstasjon 0 0 6 150 28 000 34 150 

Nytt Tjenestebil Forebyggende 0 0 250 0 250 

Sum Brannvern   0 0 6 400 28 000 34 400 

Grunnskole   2017 2018 2019 2020 SUM 

08229 
Rehabilitering / opprusting av 
skolebygg 200 200 200 200 800 

09202 IKT - skole 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

09203 Inventar ungdomsskolene 0 0 0 0 0 

11226 Nybygg Raufoss skole 0 0 0 0 0 

13221 Vestre Toten ungdomsskole 125 000 162 500 37 500 0 325 000 

16122 
Innføring av FEIDE (sikker 
identifisering) 0 0 0 0 0 

16222 Bøverbru skole - branndører 0 0 0 0 0 

Nytt Utelys Korta skole 0 250 0 0 250 

Nytt Rehabilitering Bøverbru skole 300 0 0 0 300 

Nytt Rehablilitering Thune skole 0 750 0 0 750 

Nytt 
Ihle skole, Diverse reparasjoner og 
utbedringer 500 0 0 200 700 

Nytt 
Oppgradering skoleadminstrativt 
system 150 0 0 0 150 

Sum Grunnskole   127 150 164 700 38 700 1 400 331 950 

Kultur   2017 2018 2019 2020 SUM 

10384 Rehabilitering lysløyper 100 100 100 100 400 

11381 Diverse utstyr kulturskolen 300 0 300 0 600 

13381 Idrettshall Reinsvoll 30 000 26 000 0 0 56 000 

15383 
Rehabilitering av sportshytta på 
Raufoss 450 0 0 0 450 

16381 
Kulturhuset, inventar og utstyr - 
oppgradering iht. kulturhusplan 0 500 0 0 500 

Nytt Ny løypemaskin 2 100 0 0 0 2 100 

Nytt 
Sentrumsprosjekt, 
aktivitetsanlegg på nytorvet 150 450 0 0 600 

Nytt 
Opprustning 
badeplasser/friarealer 0 0 0 0 0 

Nytt 
Toppsprøyting og remerking av 
friidrettsbanen på Raufoss 0 900 0 0 900 

Nytt 
Kulturhuset - permanent scene og 
romavdeler i salongen 0 500 0 0 500 

Nytt Kulturhuset - møbler i 0 0 1 000 0 1 000 
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kommunestyresalen 

Nytt Løsning for "meråpent" bibliotek 0 300 0 0 300 

Nytt Junioakademiet testlab 300 0 0 0 300 

Nytt 
Kulturhuset - kalendersystem og 
selvbetjening for publikum 200 0 0 0 200 

Nytt Lydisolering kulturhuset 0 1 000 0 0 1 000 

Sum Kultur   33 600 29 750 1 400 100 64 850 

NAV   2017 2018 2019 2020 SUM 

16242 
Ombygging i mottaket i henhold 
til nye sikkerhetskrav 0 0 0 0 0 

Nytt 
Ny modul Visma 
Flyktn.administrasjon 125 0 0 0 125 

Sum NAV   125 0 0 0 125 

Omsorg   2017 2018 2019 2020 SUM 

05180 Gimle - omb./rehab./utskifting 100 200 200 200 700 

07262 Ombygging Raufosstun 100 0 500 0 600 

15233 
Dag- og avlastningssenter Lunders 
veg 0 0 30 000 14 000 44 000 

15256 Raufoss omsorgsboliger trinn 1 4 000 0 0 0 4 000 

Nytt Gimle flytting av avdeling 0 0 0 0 0 

Nytt Gimle utomhus 0 2 000 0 0 2 000 

Nytt Raufosstun, tilpassing eks. bygg 3 400 1 600 0 0 5 000 

Nytt Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 0 0 1 000 0 1 000 

Nytt Fossegård forsterket botilbud 500 0 0 0 500 

Nytt Fossegård tilpasning psyk. Helsetj. 750 0 0 0 750 

Nytt Psykisk utv. Hemmede boliger 1 000 0 0 0 1 000 

Nytt Gimle reservekraft 0 1 000 1 000 0 2 000 

Nytt 
Gimle brannteknisk utbedring i 
eksisterende lokaler 0 0 2 000 0 2 000 

Nytt 
Gimle - utredning av fremtidige 
bygningsmessige behov 500 0 0 0 500 

Nytt Innredning underetasje Fossegård 0 0 0 0 0 

Nytt 
Raufosstun sykehjem 14 
senger/nattbord/utstyr til kp 400 200 0 0 600 

Nytt Nye moduler i Gerica 700 0 0 0 700 

Nytt 
Løsninger innen digitalt tilsyn 
velferdsteknologi  200 100 100 100 500 

Sum Omsorg   11 650 5 100 34 800 14 300 65 850 

Plan   2017 2018 2019 2020 SUM 

07301 Kart GEOVEKST planavdelingen 350 350 350 350 1 400 

07700 Tomtesalg -2 000 -1 000 -500 -500 -4 000 

08314 Opparbeidelse Dragerlia 500 500 500 500 2 000 

11311 
Tomteopparbeidelse Skogvegen, 
Reinsvoll 500 100 100 100 800 

12314 Næringsareal Roksvoll øst 250 0 0 0 250 

12317 Utvikling av Gaukomtunet 100 0 0 0 100 

12321 Stedsutvikling Raufoss 200 200 200 200 800 
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13311 Tilrettelegging Brubakken nord 500 0 0 0 500 

14312 Tomteopparbeidelse Vadlia Eina 3 000 500 500 500 4 500 

15321 Salg av næringsareal -2 000 -500 -500 -500 -3 500 

16311 Tomteutvikling VA Østvollvegen 4 0 0 0 0 0 

16331 
Planlegging ny bru over Hunnselva 
sentrum sør 0 0 0 0 0 

Ny Rådhuskvartalet 1 000 0 0 0 1 000 

Ny Elveparken 2 400 2 400 0 0 4 800 

Ny Bøverbrugata 2 000 0 0 0 2 000 

Sum Plan   6 800 2 550 650 650 10 650 

Teknisk - 
ordinære   2017 2018 2019 2020 SUM 

07335 Gatelys - rehabilitering / utskifting 200 200 200 200 800 

07336 
Trafikksikkerhetstiltak - 
kommunal andel 750 750 750 750 3 000 

14321 
Andel oppgradering 
Hunnselvvegen 12 600 600 600 600 2 400 

14322 
Brannvarslingsanlegg 
Hunnselvvegen 12 100 0 0 0 100 

16334 Opprusting av veger i Sørliafeltet 650 0 0 0 650 

16336 Miljøgate Reinsvoll 2 400 0 0 0 2 400 

Nytt Opprusting veg Røyskattlia 1 400 0 0 0 1 400 

Nytt 
Opprusting Elgvegen (Del av veg 
som ikke VA skal sanere) 650 0 0 0 650 

Nytt Rehabilitering av bru i Elvesvingen 1 500 0 0 0 1 500 

Nytt 
Opprusting veg Granvang-
Stenberg Museum 0 3 375 0 0 3 375 

Nytt Opprusting Rustadvegen 1 300 0 0 0 1 300 

Nytt Bru over Bøvra GS-veg  1 700 0 0 0 1 700 

Nytt Opprusting veg Roksvoll- Sagvoll 0 3 125 0 0 3 125 

Nytt 
Opprusting Holthe -                            
kommunegrense Østre Toten 0 4 500 0 0 4 500 

Nytt Opprusting Bakkerudvegen 0 2 000 0 0 2 000 

Nytt 
Opprusting Svein Erik Strandlies 
veg 400 1 500 0 0 1 900 

Nytt Opprusting Nils Juls gate 0 3 125 0 0 3 125 

Nytt Opprusting i Fjordgata på Eina 0 0 1 800 0 1 800 

Nytt Opprusting Skjelbreiavegen  0 0 5 000 0 5 000 

Nytt Opprusting veg Sørlien-Vildåsen 0 0 1 500 0 1 500 

Nytt Opprusting veg Heksumhøgda 0 0 0 6 000 6 000 

Nytt 
Opprusting veg Rudsveen-
Paulsrud 0 0 0 1 600 1 600 

Nytt Gatebelysning Elgvegen 500 0 0 0 500 

Nytt Gatebelysning Bjørnevegen 500 0 0 0 500 

Nytt G/S veg fra Hydrohallen til stadion 600 0 0 0 600 

Nytt Opprusting veg Østvoll - Ringvoll 0 0 0 4 800 4 800 

Nytt 
G/S fra Østvollvegen til 
Rustadvegen 0 2 000 0 0 2 000 
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Nytt 
Flomsikring av bekk ved 
Breiskallen stasjon 150 1 500 0 0 1 650 

Nytt 
Flomsikring av vassdrag Korta -                                    
(Knut Hamsuns veg - Storgata) 200 2 000 0 0 2 200 

Nytt GS-veg i Grimsrudvegen 400 4 000 0 0 4 400 

16335 Mindre tiltak på vegnettet 500 500 500 500 2 000 

09334 Reinvesteringer vegnett 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Nytt Svinestien 0 1 500 0 0 1 500 

Nytt Maurstien 2 000 0 0 0 2 000 

Nytt Tiltak etter gatelysplan 0 0 1 000 1 000 2 000 

Nytt Skogheimstien 0 0 1 500 0 1 500 

Nytt Liten bil avdeling veg/park  800 0 0 0 800 

Nytt Feie/sugebil avdeling veg/park 0 0 0 5 000 5 000 

 

Utstyr for sikker 
utførelse/enmannsbetjent 
utsetting av brøytestikk for 
traktor/hjullaster evt. bil 
montering 750 0 0 0 750 

Nytt Stor lastebil avdeling veg/park 0 0 2 750 0 2 750 

Nytt 
Liten lastebil m/kran avdeling 
veg/park 0 0 1 500 0 1 500 

Nytt Hjullaster avdeling veg/park 0 0 0 2 500 2 500 

Nytt Veghøvel avdeling veg/park 0 0 0 5 000 5 000 

Sum Teknisk - 
ordinære   21 050 33 675 20 100 30 950 105 775 

Teknisk – 
Selvfinansier-
ende - alle tall 
her er netto   2017 2018 2019 2020 SUM 

05110 Oppgr. Breiskallen Renseanlegg 0 0 5 000 0 5 000 

07341 Sanering - vannledninger 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

07343 Diverse mindre tiltak vann 300 300 300 300 1 200 

07352 Sanering - avløp 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

07353 Diverse mindre tiltak avløp 300 300 300 300 1 200 

11341 Vann Sørlien-Nyseth 1 100 0 0 0 1 100 

11353 Avløp Sørlien-Nyseth 2 100 0 0 0 2 100 

14354 Pumpestasjon Roksvoll 1 000 0 0 0 1 000 

16342 Utstyr til lekkasjesøk 500 0 0 0 500 

16343 Rehabilitering høydebasseng Eina 0 5 000 0 0 5 000 

16344 PLS Skjelbreia vannverk 2 700 0 0 0 2 700 

16352 PST Kalkovn og pumpeledning 0 1 500 0 0 1 500 

16353 Bil Breiskallen renseanlegg 0 0 0 0 0 

16354 

Driftskontrollradioer og 
tilknytning til pumpestasjon og 
spillvann 900 0 0 0 900 

16355 Rehabilitering pumpestasjoner 500 500 500 500 2 000 

Nytt 
Rehabilitering Skjelbreia 
vannbehandlingsanlegg 0 2 800 0 0 2 800 
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Nytt 
Vinduer i produksjonshall 
Skjelbreia vannbehandlinganlegg 0 400 0 0 400 

Nytt Rehabilitering av Pumpevegen 6 500 500 500 500 2 000 

Nytt VA-anlegg Pumpevegen til RIP  0 0 500 3 500 4 000 

Nytt 
Andel oppgradering 
hunnslevveien 12 960 960 960 960 3 840 

Sum Teknisk - 
selvfinansierend
e   25 860 27 260 23 060 21 060 97 240 

Voksenopp-
læringen   2017 2018 2019 2020 SUM 

16211 
Tilrettelegging for uteaktiviteter 
på Sagatunet 0 0 0 0 0 

Nytt 
Utvidelse av lokaler. Stort 
plassbehov. 200 100 0 0 300 

Nytt 

Skoleadministrativt system for 
timeplanlegging og 
vikarhåndtering 100 50 0 0 150 

Sum Voksenopp-
læringen   300 150 0 0 450 

Sum i alt   274 890 306 235 172 710 147 060 917 395 

 

 

 

Investeringer med finansiering (skjema 2A) 2017 2018 2019 2020 Sum 2017-20 

Investering i anleggsmidler 244 890 276 235 142 710 117 060 780 895 

Utlån og forskutteringer 30 000 23 500 23 500 23 500 100 500 

Avdrag på lån 0 6 500 6 500 6 500 19 500 

Avsetninger         0 

Finansieringsbehov 274 890 306 235 172 710 147 060 900 895 

Finansiert slik:           

Bruk av lånemidler 222 564 249 260 123 800 140 880 736 504 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 

Tilskudd til investeringer 9 000 1 200 19 000 -19 000 10 200 

Mottatte avdrag utlån og refusjoner 43 326 55 775 29 910 25 180 154 191 

Andre inntekter         0 

Sum ekstern finansiering 274 890 306 235 172 710 147 060 900 895 

Overført fra driftsbudsjettet           

Bruk av avsetninger           

Sum finansiering 274 890 306 235 172 710 147 060 900 895 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 

 

Alle tall i investeringsoversikten er inklusive merverdiavgiftskompensasjon med 

unntak av selvfinansierende investeringer innenfor VAR-området under Teknisk drift,  

og at tilskudd, refusjoner mv ligger i oppsummeringstabellen over.  
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Rådmannens oppfatning er at dette er et investeringsnivå som kan forsvares og som 

er nødvendig i perioden, men forutsetter at det følges opp av økning i inntektene 

(eiendomsskatt) og nødvendig omstilling av driften.  

 

 

 

3.6  Balanse 

3.6.1 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. En gradvis oppbygging av frie 

fond som bufferkapital vil redusere finansiell risiko og også finansutgiftene. Det siste 

gjennom mindre bruk av kassakreditten som i praksis er et kortsiktig lån. Det legges 

opp til en forsiktig budsjettering for de resterende midler som plasseres i 

finansmarkedet på 1,5 millioner kroner i 2017 og svakt økende 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. Regnskapsresultatet for 2015, prognosen for 

2016 og målene i økonomiplanen vil bidra til en gradvis oppbygging av kommunens 

disposisjonsfond. Det forventes at disposisjonsfondet er på 90 mill. kr hvis målene i 

perioden nås. Da nærmer vi oss disposisjonsfond på 10% av driftsinntektene som er 

over anbefalt minimum på 5%. 

Figuren under viser forventet utvikling av kommunens disposisjonsfond som i 

realiteten er det samme som et bufferfond: 
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I figuren under er gjeld og egenkapital gjengitt. 

 

Den viser utviklingen med økende gjeld og redusert egenkapital fram til 2013. Fra da 

har den langsiktige gjelden fortsatt å øke, men kortsiktig gjeld reduseres og 

egenkapitalen øker.  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 

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, dagsenter, vei, 

vann og avløp. Og passere 100 %. Anslag for kommunens lånegjeld til investeringer i 

2020 er på 138 %. Det er langt over anbefalt nivå på 75 %.  Effektene av dette er lagt 

inn i økonomiplanen for perioden.  

 

/ 
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Figuren under viser budsjetterte renteutgifter  og endringen i kr for 

økonomiplanperioden hvis renten endrer seg. Det er planlagt å sikre seg mer mot 

svingninger i rentenivået utover i perioden.   
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4. Medarbeidere 

4.1 Status 

 

Vestre Toten kommune hadde ved inngangen til 2016 ansatt personer som tilsvarer 

742 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 kontinuerlig 

forbedring) 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. 

Nærvær er viktig for å yte gode og effektive tjenester. VTK har et relativt høyt 

nærvær sammenliknet med andre kommuner og jobber målrettet for å øke det 

ytterligere. Tabellen under viser nærvær de siste årene: 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Årsverk 732 739 750 749 738 744 737 751 755 737 742

Antall ansatte 954 960 984 1001 990 935 936 959 963 869 881
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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 

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. Derfor vil rådmannen prioritere et 

eget lederutviklingsprogram fra og med 2017. Under vises kommunens utviklingshus 

hvor fokusområder, strategier i en lærende organisasjon settes i sammenheng med 

hvordan organisasjonen skal nå kommunens langsiktige målsettinger. 
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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.   

 

4.2 Mål og utfordringer 

I tabellen under er det satt opp mål knyttet til utfordringer på medarbeiderområdet. 

 

Resultat Anslag Mål Mål 

2015 2016 2017 2020

Medarbeidere

Helsefremmende 

arbeid som 

reduserer 

sykefravær

Helsefremmende 

arbeid som 

reduserer 

sykefravær

Helsefremmende 

arbeid som reduserer 

sykefravær

Helsefremmende 

arbeid som 

reduserer 

sykefravær

Opplæring av 

alle nye ledere

Opplæring av alle 

nye ledere

Opplæring av alle nye 

ledere

Opplæring av alle 

nye ledere

Ledelse
Lederutvikling 

gjennomført

Lederutvikling 

gjennomført

Lederutvikling 

gjennomføres  

Lederutviklings 

program startes

Fokusområde

Medarbeidere

Kompetanse
 Gjennomført 

ti ltak
 Gjennomført ti ltak  Gjennomføre tiltak  Gjennomføre tiltak

Rekruttering
Bygd positivt 

omdømme

Bygd positivt 

omdømme

Bygge positivt 

omdømme

Bygge positivt 

omdømme
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5. Tjenesteområdene 

5.1 Administrative stab- og støttefunksjoner 

5.1.1 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 (16,8 årsverk) utfører en kombinasjon av interne oppgaver og i 

mindre grad publikumsrettede oppgaver. De interne oppgavene er i hovedsak å 

levere fellestjenester slik som blant annet lønn- og regnskapstjenester. Antall årsverk 

er de to siste årene blitt redusert med 0,9. Ble redusert med 0,5 årsverk i 2015 og 

ytterligere 0,4 årsverk i 2016. I tillegg er en stilling holdt vakant, men vil omdisponere 

den i 2017. 

Stab og støtte funksjoner  

Interne oppgaver Publikumsrettede oppgaver 

Personal (HR), helse, miljø og sikkerhet (HMS) Parkeringstillatelser 

Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl. 

politisk virksomhet. 

Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene 

Personvernombud Serverings- og skjenkebevillinger 

Postmottak/journalføring/frankering Sentralbord/resepsjon/informasjon 

Arkiv Valg: Stortings- og sametings- og 

kommunevalg/fylkestingsvalg 

Informasjon- og kommunikasjons-teknologi (IKT) Oppholdsbetaling institusjon 

Regnskap Tv-aksjonen, tilskudd livssynsorganisasjoner 

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. 
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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. 

Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,8 årsverk som fordeles 

mellom ordfører og ledere i ulike utvalg. 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. 

Avdelingen jobber aktivt innen enkelte områder med forbedringsarbeid satt i system. 

Både revisjon og gevinstrealisering viser at det er nyttig. Vi kan vise til dokumenterte 

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 lovene vi yter intern og ekstern bistand og tjenester i, kan nevnes:  

Kommuneloven, offentlighetsloven, alkoholloven, arkivloven, forvaltningsloven, 

serveringsloven, valgloven, ferieloven, lov om interkommunale selskaper, 

arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven m.m. 

5.1.2 Mål og utfordringer 

Det stilles store krav til digitalisering av kommunale tjenester og oppgaver.  

Regjeringen har et mål om at Norge skal være i front internasjonalt på å levere 

digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv. Vestre Toten kommune har 

også det som et mål og vil arbeide aktivt for å forbedre de digitale tjenestene. 

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.  

Vi skal: 

 kommunisere og samarbeide tett med tjenesteområdene og våre 

samarbeidspartnere slik at vi sammen er enige om gode løsninger 
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 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 gjennom «lean».  

 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 

 

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 Resultat 2015 Anslag 2016 Mål 2017 Mål 2020 

Brukere 

Gi god service, 

effektiv 

saksbehandling 

og topp kvalitet 

på ytelsen med 

tjenestemottage

r i sentrum – 

Riktig tjeneste til 

rett tid. 

Gode 

tilbakemeldinger 

Gode tilbakemeldinger Gode 

tilbakemeldinger 

Gode 

tilbakemeldinger 

Samarbeide tett 

med 

tjenesteområden

e 

Samarbeide tett med 

tjenesteområdene 

Samarbeide tett 

med 

tjenesteområdene 

Samarbeide tett 

med 

tjenesteområden

e 

God 

samhandling og 

dialog ved at 

Evaluering av 

hjemmeside: 

Resultat 4 av 6 

 Resultat 6 av 6 Maks score 
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innbyggerne har 

tilgjengelige 

kanaler til 

politikere og 

tjeneste-

område. 

 Igangsatt "svar ut" - digital 

kommunikasjon 

Øke andel digital 

kommunikasjon  

Kun digital 

kommunikasjon  

Gode 

nettløsninger og 

lett tilgjengelig 

informasjon 

med mulighet 

for elektronisk 

samhandling 

Anbudsrunde ny 

hjemmeside og 

økt bruk av 

digitale skjemaer 

Ny hjemmeside tatt i bruk 100 % digitale 

skjemaer 

100 % digitale 

skjemaer 

  Oppstart digital 

strategi 

 

Evaluering og 

revidering digital 

strategi 

Legge til rette 

for politisk 

arbeid med gode 

arbeidsvilkår og 

god 

saksbehandling 

  Opprettholde 

kvalitet og god 

saksbehandling 

Opprettholde 

kvalitet og god 

saksbehandling 

 Gi opplæring til politikere, 

ledere og andre 

Godkjent valg  

Medarbeidere 

Fornøyde og 

engasjerte 

medarbeidere 

som trives, 

involveres og 

mestrer i et 

aktivt miljø 

 

Nærværsfaktor 

92,8 % 

Mål nærvær 98 %, 

anslag 93 % 

98 % 98 % 

 Avholdt 

medarbeiderundersøkelse

, 10-faktor, resultat 4,3 

Avholde 

medarbeidersamtale

r 

Opprettholde og 

gjennomføre 

undersøkelser og 

samtaler 

 Følge opp 

medarbeiderundersøkelse

n 

Følge opp 

utfordringer i 

etterkant av 

samtaler med 

ansatte. 

 

Legge til rette 

for faglig 

utvikling 

 

Opplæring, 

kursing av 

ansatte jfr. 

budsjett 

Opplæring, kursing av 

ansatte jfr. budsjett 
Opplæring, kursing 

av ansatte jfr. 

budsjett 

Opplæring, 

kursing av 

ansatte jfr. 

budsjett 

Økonomi 
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Høy kvalitet på 

oppgaver og 

tjenester.   

Avla årsregnskap 

11.3 

Avlegge årsregnskapet 

innen fristen 15.2 

15.2 15.2 

Tilstrekkelig 

økonomi til å 

drive forsvarlige 

og yte gode nok 

tjenester.  

Overskudd Balanse Balanse Balanse 

Lean innføres i 

alle enheter 

 Ny enhet Ny enhet Alle enheter har 

Lean på plass 

Andel efaktura 

av alle 

inngående 

fakturaer 

mål 60  %, res. 

67% 

80 % 85 % 100 % 

E-handel i 

omsetning 

Mål 30 % - res. 11 

% 

tilnærmet 100 % 100 % 100 % 

Andel 

lønnsslipper som 

leveres 

elektronisk 

82 % Mål 100 % - gjennomført 100 % 100 % 

Utnytte alle 

muligheter i 

anskaffet 

verktøy og 

fokusere på 

utnyttelse av ny 

funksjonalitet 

 løpende løpende løpende 
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5.1.3 Økonomisk ramme 

Sentral stab og støtte 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 24 352  24 352  24 352  24 352  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 496  496  496  496  

Kostnader ved kommunevalget 2015     150    

Kjøp av nye valgavlukker -35  -35  -35  -35  

Økte konsulentkostnader IKT 75  75  75  75  

Eldrerådet - økt budsjett 20  20  20  20  

Kommit/Questback 30  30  30  30  

Stortingsvalg 190  -190  -190  -190  

Engangs kutt 2016 - Midlertidige vakanser 200  500  500  500  

Økning IKTutstyr fra inv 400  400  400  400  

Økning lisenser 100  100  100  100  

Sum endringer 1 476  1 396  1 546  1 396  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 25 828  25 748  25 898  25 748  

 

5.1.4 Investeringer 

 

Arbeidsmiljøinvesteringer 

Noen ord… 

IKT-Investeringer 

Noen ord om disse også… 

 

 

 

  

Sentral stab og støtte 2017 2018 2019 2020 SUM

07122 Arbeidsmiljøinvesteringer 300 300 300 300 1 200

08121 IKT-investeringer 200 2 000 2 000 0 4 200

15122 IP-telefoni 300 0 0 0 300

15125 Nye hjemmesider 2015/2016 50 0 0 0 50

16121 IKT-investeringer - lisenser 300 0 0 0 300

08127 IKT-investeringer felles økonomisystem 250 300 300 0 850

Nytt Digitaliseringsprosjekt 0 0 0 0 0

Sum Sentral stab og støtte 1 400 2 600 2 600 300 6 900
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5.2 Eiendomsavdelingen 

5.2.1 Status 

Eiendomsavdelingen har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle 

kommunens formålsbygg. Vi har innført et web-basert internkontrollsystem (IK Bygg), 

som alle vaktmestere og driftspersonell skal bruke. De aller fleste bygg er nå lagt inn 

i systemet og vi arbeider med å kartlegge tilstanden, samt utarbeide 

vedlikeholdsplaner for alle bygg. 

Avdelingen tok over ansvaret for renhold i barnehager, skoler og omsorg fra 1. 

oktober 2016. Avdelingen har dermed ansvaret for alt renhold i kommunens egne og 

leide bygg. Videre har vi ansvar for prosjekt- og byggeledelse ved større og mindre 

byggeprosjekter.  

Eiendomssjef-stillingen har vært vakant siden 1. mai, og dette merkes særlig ved at 

oppfølging av vaktmestere og vedlikeholdsplaner ikke har fått det fokus det skal ha. 

Dette pga. at Driftsleder bygg har vært konst. Eiendomssjef i perioden.  

 

5.2.2 Mål og utfordringer 

Prosjekter; 

Avdelingen har vært preget av stor aktivitet på prosjekt-siden de siste par årene. Nye 

Raufoss barneskole er ferdigstilt og ny ungdomsskole planlegges på Raufoss. 25 

omsorgsboliger er under bygging på Raufosstun og nytt dag- og avlastningssenter er 

under planlegging på Raufoss. Vi har også jobbet med forprosjektet til ny idrettshall 

på Reinsvoll. I tillegg har vi flere mindre rehabiliteringsprosjekter. 

Målet vårt er at vi fremskaffer et grundig og godt underlagsmateriale for politikerne 

slik at de kan treffe beslutninger på best mulig grunnlag. Så er målet å gjennomføre 

vedtatte prosjekter innenfor vedtatte rammer. 

Drift: 

På drift så har vi ca. 70.000m2 med bygningsmasse å drifte. Her har vi sagt opp 

mange drifts- og vedlikeholdsavtaler på de tekniske anleggene og vi utfører dette nå i 

større grad med egne ansatte. 

Her viser det seg at det har vært svært varierende kvalitet på det som tidligere har 

blitt kjøpt. 

Vi får mer ut av pengene på denne måten, samt at vi har mer kontroll på tilstanden til 

anleggene. 

Vi sliter også med et etterslep på bygnings-vedlikeholdet. Også her vil vi utføre mer i 

egen regi enn det som har vært gjort tidligere. 

Målet vårt er at vi skal ha en samlet oversikt over vedlikeholdsetterslepet, samt få 

laget vedlikeholdsplaner som går over flere år for alle bygg. 
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Fokusområde Resultat 2015 Anslag Mål  Mål  

  2016 2017 2020 

Brukere 

 Ny Raufoss 
barneskole 
 
 
 
 
Ny V.Toten U-
skole 
 
 
 
Ny idrettshall 
Reinsvoll 

 Oppstart nybygg 
– budsjett på 
178 mill. 

Bygget er tatt i bruk. 
Vi er i rute med 
økonomien. 

   

Romprogr. etc. ble 
utarbeidet av 
egen 
arbeidsgruppe 

Anbudskonkurranse 
gjennomført. Starte 
opp samspillsfasen 

 Byggestart 
Nye V.Toten U-skole 
ferdigstilles i 2019 

Oppstart 
skisseprosjekt og 
etablert 
plangruppe ifm. 
planleggingen 

Gjennomført 
forprosjekt. Oppstart 
konk. utsatt til 2017? 

Oppstart og 
gjennomføre konk. 
før byggestart i 
2017 ? 

  

Raufosstun o-
boliger 

Forsprosjekt og 
anbudskonk. 
gjennomført. 
 

Bygging og 
økonomien er i rute 

Ta i bruk bygget  

Medarbeidere 

Medarbeidere 
med riktig 
kompetanse i 
alle ledd 

Tatt over ansvaret 
for FDV i alle 
bygg, samt 
personalansvaret 
for noen 
vaktmestere 

Alle vaktmestere er 
på plass der de skal 
være 

Systematisere 
internkontroll og 
utarbeide lokale 
arbeidplaner 

  

Rekruttert ny 
renholdsleder 

Renhold overført til 
Eiendom 01.10.16 

Innføre INSTA 800 
som renholds 
standard 

Levere en riktig 
renholdskvalitet 
med riktig 
ressursbruk 

Planlegge nye 
rutiner og 
etablere IK-
systemer 

 Innføring av IK-
bygg (software). 
Registrere alle bygg 
og tekn.anlegg 

Utarbeide 
tilstandsrapporter 
og 
vedlikeholdsplaner 
for de største 
byggene 

Utarbeide 
tilstandsrapporter 
og 
vedlikeholdsplaner 
alle bygg 

Økonomi 

 
 ENØK 
 
Endring av 
budsjetter 
 

 
Oppstart av 
energimerking 
store bygg 

Energimerke de 
største byggene 

Energimerke alle 
bygg over 1000m2 

Overta budsjett 
for strøm, VA og 
forsikring samt 
driftskostnader 

Sagt opp «dyre» 
vedlikehold- og 
driftsavtaler  

Redusere 
driftskostnader, øke 
midler til drift og 
vedlikehold. 
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Drift  for alle bygg VTK. 

Kartlegging av 
energikrevende 
utstyr 

Utskifting av 
energikrevende og 
gammelt utstyr 

 Fortsette utskifting 
av energikrevende 
og gammelt utstyr 

  

 

5.2.3 Endringer drift 

Den gjennomførte omorganiseringen av vaktmestertjenesten har nå «satt seg», og 

alle vaktmestere utenom skole er nå overflyttet til Eiendomsavdelingen. Denne 

omorganiseringen skal evalueres nå i vinter. Erfaringene så langt ser ut til å være 

gode, men en evaluering vil kunne føre til endringer. 

Eiendom tok over ansvaret for renholdet fra skole, barnehage og omsorg den 

01.10.16, og har nå ansvaret for alt renhold. Det vil ta litt tid før den nye 

organiseringen er optimal, men dette vil det bli jobbet med utover i 2017. Denne 

ordningen skal evalueres på senvinteren/våren 2017. I budsjettet for 2017 ligger det 

inne en besparelse på renhold på totalt 3 millioner kroner. (1 mill. i 2016 og 

ytterligere 2 mill. i 2017) Dette er ett krevende mål, men vi mener vi skal få til dette 

hvis alt går slik som vi håper på og slik som vi planlegger. 

 

5.2.4 Økonomisk ramme 

Eiendomsavdelingen 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 27 535  27 535  27 535  27 535  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 1 540  1 540  1 540  1 540  

Eiendomsskatt og økt husleie Sagatunet 410  410  410  410  

Overføring renholdere til eiendom 10 473  10 473  10 473  10 473  

Vaktmestre overført fra barnehager og grunnskoler 1 030  1 030  1 030  1 030  

Driftskostnader Raufosstun omsorgsboliger 370  370  370  370  

Økt vedlikehold 1 000  1 250  1 250  1 250  

Innsparingskrav renhold -2 000  -2 000  -2 000  -2 000  

Sum endringer 12 823  13 073  13 073  13 073  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 40 358  40 608  40 608  40 608  
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5.2.5 Investeringer 

 

Reinvesteringer Totenbadet 

En generell post til bruk for utskiftning/oppgradering av de tekniske anleggene. F.eks. 

pumper/filter, små basseng etc. 

Rehabilitering/opprusting øvrige bygg 

Dette er en generell post til bruk for uforutsette investeringer som erfaringsmessig vil 

komme i løpet av året. Det kan være større tekniske investeringer eller 

tilpasninger/reparasjoner/ombygninger. Gjelder alle bygg bortsett fra skoler, Gimle og 

Raufosstun 

Forberedelse til felles driftssentral 

Ny SD styring av ventilasjon, varme og tekniske anlegg på Thune skole og Korta 

skole.  

ENØK Totenbadet 

Rehabilitere avfuktingsanlegg i svømmehall og badeland.  

Idrettshall Reinsvoll 

Bygging av ny idrettshall på Reinsvoll 

Eiendom 2017 2018 2019 2020 SUM

07321 Reinvesteringer Raufoss Badeland 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

08131 Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg 300 300 300 300 1 200

11383 Investerings-prosjekt Universell Utforming 0 200 200 200 600

13131 ENØK forberedelse til felles driftsentral 500 300 300 0 1 100

13322 ENØK Totenbadet 500 500 0 0 1 000

15124 Energimerking av store bygg 200 0 0 0 200

15221 Ombygging av varmesentral på Reinsvoll skole 800 0 0 0 800

16043 Utvendig takarbeid/ENØK 100 0 0 0 100

16044 Oppgradering rensesystemer/ENØK 395 0 0 0 395

16047 Diverse oppgraderinger 200 0 0 0 200

16123 ENØK anleggsoptimalisering 1 500 0 0 0 1 500

16181 Renholdsmaskiner og -utstyr 100 100 0 0 200

Nytt Nødstrøm Rådhuset 0 0 1 500 0 1 500

Nytt Raufoss Gård - omlegging skifertak 0 2 000 0 0 2 000

Nytt Omlegging av skifertak på kirkevergens kontor 0 0 850 0 850

Nytt ENØK Kulturhuset - ventilasjonsanlegg 0 0 0 0 0

Nytt ENØK-prosjekt Gimle 0 0 1 500 0 1 500

Nytt ENØK-prosjekt Bøverbru barnehage 1 500 0 0 0 1 500

Nytt ENØK Raufoss sportshytte 0 300 0 500 800

Nytt Renseanlegg "system 2 " Totenbadet 0 2 000 0 0 2 000

Nytt Totenbadet - omtekking tak 0 0 0 0 0

Nytt Totenbadet -ny attraksjon. Utskifting av sklie 3 200 0 0 0 3 200

Nytt Riving Raufoss skole 3 000 0 3 500 0 6 500

Nytt Brannutredninger skoler 0 500 0 0 500

Nytt Utbedring av VA Folkvang 250 0 0 0 250

Nytt Kameraovervåkning Sagatunet 0 150 0 0 150

Nytt Ny gressklipper rådhuset 110 0 0 0 110

Nytt Ombygging barnevern Sagatunet 200 0 0 0 200

Sum Eiendom 13 855 7 350 9 150 2 000 32 355
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Energimerking av store bygg 

Energimerkeordningen er obligatorisk for alle bygg over 1000m2. Målet med 

ordningen er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og 

løsninger som gjør bygningen mer energieffektiv. 

Vi planlegger å starte opp med de største byggene i 2016 og fortsette i 2017 

Ombygging av varmesentral på Reinsvoll skole 

Utbedre varmesentral/energiforsyning da eksisterende varmepumpe er delvis defekt 

Renholdsmaskiner og utstyr 

Investeringer i nytt utstyr til renhold for å kunne støtte opp under omleggingen av 

renholdstjenesten i VTK. Vaskemaskiner, moppevaskemaskiner, highspeedmaskiner 

etc. 

Nødstrøm Rådhuset 

Planen er å flytte dagens nødstrømsaggregat fra Gimle til Rådhuset 

Raufoss Gård omlegging av skifertak 

Dette prosjektet har stått på investeringsplanene i flere år og det er blitt søkt midler 

fra Norsk Kulturminnefond uten hell. Ved mye regn og ved snøsmelting renner det 

vann inn i bygningen, og det har flere ganger blitt foretatt nødreparasjoner. 

Omlegging av skifertak på kirkevergens kontor 

Dette prosjektet har stått på investeringsplanene i flere år, og det er blitt søkt midler 

fra Norsk Kulturminnefond uten hell. Ved kraftig regn/snøsmelting så renner det vann 

inn i bygningen. 

ENØK prosjekt Gimle 

Eventuell ombygging av varmesentral/varmeforsyning Gimle 

ENØK prosjekt Bøverbru barnehage 

Etterisolering og nye vinduer i den eldste delen av barnehagen. Dette er ett prosjekt 

som har blitt utsatt/prioritert bort i flere år. 

ENØK Raufoss Sportshytte 

Bytte av vinduer. Dårlige vinduer fra byggeåret. 

Renseanlegg «system 2» Totenbadet 

Nytt rensesystem på system 2. Oppgradering vil gi besparelser på fremtidig forbruk 

av kjemikalier og vann. 

Prosjekter Universell Utforming 

Tilpasninger av adkomst og tilpasninger for HC-brukere som uforutsett kommer i 

løpet av året. 

Totenbadet omtekking av tak  
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Totenbadet- ny attraksjon  

Utskifting og forlengelse av sklie. Eksisterende sklie er overmoden for utskifting. 

Rivning av Raufoss skole 

Kostnader til event. rivning av gamle Raufoss skole (hele bygningsmassen)  

Brannutredninger skoler 

Fortsette med brannutredninger på skoler. Utrede dagens situasjon og krav til de 

forskjellige skoler. Bøverbru skole er gjennomført i 2015 

Utbedring av VA Folkvang 

Utbedring av VA anlegget på Folkvang. (pålegg)  

Kameraovervåkning Sagatunet 

Kameraovervåknings-anlegget på Sagatunet er gammelt og delvis ute av drift. Det 

må investeres i nytt anlegg 

Investere i ny gressklipper for Rådhuset  

 

Ombygging barnevern Sagatunet Det bør/må sees på plassbehov spesielt på 

barnevern. Kan vi utnytte plassen enda bedre ved å eventuelt flytte på noen vegger 

eller omprioritere arealer. 
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5.3 Barnehage 

5.3.1 Status 

Den mest sentrale arbeidsoppgaven for barnehagetjenesten er å tilby kvalitativt gode 

barnehageplasser til alle barn med rett til plass.  

Myndighetsoppgaver: Påse at alle barnehageeiere følger barnehagelovens 

minimumskrav gjennom risikovurderinger, veiledning og tilsyn. I tillegg finansiering av 

private barnehager. 

Som eier: Rekruttere personale med rett kompetanse og tilrettelegge for 

kompetanseheving. 

Antall barn med barnehageplass: 

Barnehager Barn over 3 år Barn under 3 år Sum 

Kommunale 156 71 227 

Private 250 127 377 

Sum barn 406 198 604 

 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med 

barnehageplass: 12 %.  

Antall minoritetsspråklige barn der begge foreldre har annet morsmål enn svensk, 

dansk og engelsk: 

 2016 2015 

Kommunale barnehager 50 barn 51 barn 

Derav i Veltmanåa barnehage 34 barn 30 barn 

Private barnehager 23 barn 20 barn 

 

Både kommunale og private barnehager i Vestre Toten har mange barn pr årsverk. 

Departementet har varslet en lovendring som tilsier 6 barn per årsverk fra 2020. 

 Vestre Toten Oppland 

Antall barn per årsverk kommunale barnehager 6,4 6,1 

Antall barn pr årsverk private barnehager 6,6 6,1 
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Alle barn med rett til plass har fått tilbud. 

Venteliste på barnehageplass for barn som ønsker plass i løpet av 2016: 

(1 av disse barna er født i 2016) 

 

Krets Barn o/3 år Barn u/3 år 

Raufoss 0 6 

Bøverbru/Ihle 0 0 

Eina 0 0 

Reinsvoll 0 0 

 

Antall dispensasjoner fra utdanningskravet til pedagoger: 

 2016 2015 

Kommunale barnehager 0 årsverk 0 årsverk 

Private barnehager 1,5 årsverk 0,7 årsverk 

 

Nasjonale føringer:  

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. Nye og krevende nasjonale føringer om kvalitet og utvikling i 

barnehagesektoren krever kompetente- og nok voksne i barnehagene. 

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for kompetanseutvikling for alle ansatte. 
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Som en forutsetning for å få statlige kompetansemidler skal kommunen utvikle 

kompetanseplaner som omfatter både kommunale og private barnehager, og som 

ivaretar både nasjonale føringer og lokale behov. 

Barns trivsel – voksnes ansvar  

Barn skal trives og lære å knytte vennskap i barnehagen. Ifølge Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og 

læringsmiljø som er til barnas beste. Omsorg i barnehagen handler både om 

relasjonene mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi 

barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse 

og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.                      

Fylkesmannen  i Oppland har valgt at kommunene i fylket skal ha barns medvirkning 

som hovedsatsing innenfor dette området i 2017. 

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.  

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. 

Vestre Toten kommune har utviklet en lokal realfagsstrategi og arbeider for å 

forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført 

grunnskole. 

Uttrekk av Kostratall på utvalgte områder: 

 VTK 

2015 

VTK 

2014 

Oppland 

2015 

Oppland 

2014 

Landet 

2015 

Landet 

2014 

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år 122 989 119 141 127 181 127 507 130 793 128 583 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,6 91,7 90,9 91,1 91 90,9 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass 82 82,7 79,3 80,5 81,4 81,9 

Brutto driftsutgifter pr barn i 

kommunale barnehage 

164 868 160 259 173 401 171 846 177 232 173 687 

Andel ansatte med 

barnehagelærerutdanning 

35,4 34,5 36,1 35,6 36,1 34,6 
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Vestre Toten har lave netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år, og brutto driftsutgifter 

per barn i kommunale barnehager ligger som tidligere under Oppland og landet. 

Dersom de kommunale barnehagene i Vestre Toten skulle hatt samme brutto 

driftsutgifter som landsgjennomsnittet, måtte budsjettet vært økt med 2,8 millioner. 

Samtidig ville da tilskuddet til private barnehager økt med ca. 4,6 millioner. 

Barnehagedekningen er bra i Vestre Toten. Det viser også tall fra ventelista. 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning har begynt å jevne seg ut 

sammenlignet med andre kommuner, men målet er fortsatt å forbedre andelen enda 

mer. Det viser at satsingen på rekruttering av pedagoger har hatt positiv effekt. 

5.3.2 Mål og utfordringer 

Fokus-område Resultat  

2015 

Anslag   

2016 

Mål  

2017 

Mål  

2020 

Brukere 

Opprettholde god kvalitet 

gjennom å: 

-rekruttere gode medarbeidere 

og unngå dispensasjoner fra 

utdanningskravet 

 

- jobbe for å bedre samarbeidet 

med grunnskole  

 

 

- jobbe for å bedre samarbeidet 

med helsestasjonen – tidlig 

innsats 

 

 

 

- få flere kommunale 

barnehager til å jobbe med 

kontinuerlig forbedring (Lean) 

  

 

0 årsverk 

kommunale 

0,7 årsverk private 

 

0 i kommunale 

bhg 

1,5 årsverk 

private bhg 

 

Ingen 

dispensasjoner 

fra august 

Ingen 

dispensasjoner 

Oppstart av 

realfagskommune 

Har vedtatt en 

lokal 

realfagsstrategi 

Jobbe videre med 

realfagsstrategien 

i samarbeid med 

grunnskole 

Opprettholde 

og utvide 

samarbeidet  

Samarbeidet i 

drøftingsteam og i 

styringsgruppe 

med ppt, 

barnevern, 

psyk.helse 

Har vedtatt 

rutiner for 

samarbeid 

rundt barn som 

har særskilte 

behov 

Faste rutiner for 

samarbeid om 4-

årskontroll og 6-

årskontroll 

Utarbeide flere 

faste rutiner 

Bøverbru 

barnehage  

Bøverbru, Eina 

og Veltmanåa 

barnehager 

Få Vestrumenga 

inn i 

Leanopplæring 

Alle 

kommunale 

barnehager 

jobber godt 

med forbedring 
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- gjennomføre 

brukerundersøkelse blant 

foreldrene 

Ikke undersøkelse Ny foreldre-

undersøkelse 

utgitt av 

departementet 

Jobbe med 

resultatene fra 

2016 

Gode 

resultater 

Medarbeidere 

Legge til rette for 

kompetanseheving gjennom å: 

 

-stimulere styrerne til å ta del i 

den nasjonale 

lederutdanningen for styrere 

 

 

-øke andelen fagarbeidere i 

barnehagene (kommentar i 

kommunebildene fra 

fylkesmannen) 

 

 

-opprettholde gode resultater 

på medarbeiderundersøkelser 

 

-redusere sykefraværet 

 

En kommunal og 

en privat styrer 

startet opp i 

styrerutdanningen 

 

 

 

De to styrerne 

tar eksamen i 

desember 

 

En ny styrer 

starter i august 

 

Flest mulig 

styrere har 

deltatt på 

lederutdanning 

Gjennomsnitt 

barnehager: 

Kommunale: 30% 

Private: 20,3% 

 

 

 

Som 2015 

 

Øke andelen 

særlig i private 

barnehager 

 

Lik andel 

fagarbeidere i 

private og 

kommunale 

barnehager  

Utsatt til 2016 4,4 Ikke undersøkelse 4,6 

Nærvær kommunale 

barnehage 89,7% 

Nærvær 

kommunale 

Barnehager 90,5 

% 

Øke nærværet Øke nærværet 

Økonomi 

Tilpasse drift til økonomiske 

rammer 

 

+ 1,5 mill -0,4 mill Balanse Balanse 

 

5.3.3 Endringer drift 

Ny rammeplan skal innføres fra høsten 2017. Barnehageeiere har ansvar for at den 

enkelte barnehage har de nødvendige rammebetingelser , samt at personalet utvikler 

den kompetansen som skal til for å oppfylle rammeplanens intensjoner. 
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Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utforme og gjennomføre en bredt anlagt 

strategi for implementering av ny rammeplan i sektoren. Innføringen vil bli 

tidkrevende. 

Fra høsten 2016 fikk barn som fyller ett år i september eller oktober også rett til 

barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Dette betyr at oppstarten om 

høsten strekker seg over tre måneder, og at barnegruppene får stadig yngre barn. 

Økonomisk vil det bety tap av foreldrebetaling for disse plassene for august og 

eventuelt september. 

Fra 1. august 2016 er bestemmelser i opplæringsloven § 5-7 om rett til 

spesialpedagogisk hjelp overført til barnehageloven med enkelte mindre endringer, 

og har blitt ny § 19. I tillegg har kommunens tilretteleggingsplikt for barn med nedsatt 

funksjonsevne blitt lovfestet i §19 g i barnehageloven. Barnehagesjefen blir dermed 

vedtaksmyndighet for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder og tilrettelegging av 

barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.  

Et strategisk mål i kommuneplanen er å utjevne sosial ulikhet. Det ble i 2015 innført 

nye moderasjonsordninger i forskrift om foreldrebetaling. Ingen husholdning skal 

betale mer enn 6 % av inntektene sine til barnehage, og det ble innført 20 timer gratis 

kjernetid for 4- og 5-åringer der husholdningen har en samlet inntekt under en 

inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Fra 2016 fikk 3-åringer også 20 timer gratis 

kjernetid under den samme inntektsgrensen. Kommunen dekker den reduserte 

foreldrebetalingen både i kommunale og private barnehager. Anslag for 2016 er på  

kr 1,1 million. 

5.3.4 Økonomisk ramme 

Barnehage 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 80 206  80 206  80 206  80 206  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 1 779  1 779  1 779  1 779  

Reduksjoner engangs 2016 - tilbakeført 450  450  450  450  

Overføring renholdere til eiendom -850  -850  -850  -850  

Overføring vaktmestere til eiendom -320  -320  -320  -320  

Gratis kjernetid barnehage 100  100  100  100  

Sum endringer 1 159  1 159  1 159  1 159  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 81 365  81 365  81 365  81 65  

5.3.5 Investeringer 

 

Veltmanåa barnehage 

Planlegging/utredning av en utvidelse av Veltmanåa barnehage inkl. lekearealer jfr. 

Barnehage 2017 2018 2019 2020 SUM

15223 Veltmanåa barnehage 500 0 0 5 000 5 500

Sum Barnehage 500 0 0 5 000 5 500
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barnehageplan. Legger opp til utbedring av utearealet i 2017, og ny barnehage i 

2020-2021. 
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5.4 Brannvern, samfunnssikkerhet og kommunal beredskap 

5.4.1 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 Brannvesen om brannvern og har felles 5-delt 

overbefalsvakt. 

Tjenestene er i stor grad lovpålagt og omfatter oppgaver 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 90 000,- (i 2016). 

Brannsjefen har funksjon som beredskapskoordinator knyttet til samfunnssikkerhet 

og kommunal beredskap. Sentrale oppgaver er arbeid med: 

 Helhetlig ROS-analyse for kommunen  

 Kommunal beredskapsplanlegging 

 Øvelser for kommunal kriseledelse og krisestaber 

 Eventuell krisehåndtering i kommunen 

 

Nasjonale føringer 

Sentrale 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 

 

Sentrale tiltak er blant annet: 

 Strengere krav til røykvarslere og slokkeutstyr 

 Informasjon og holdningsskapende arbeid, tilsyn og kontroll med boliger 

 Forebygging av brann i rom hvor dyr oppholder seg 

 Bedre sikring mot uønskede tilsiktede handlinger 
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 Gjennomgang av organisering og dimensjonering, samt utdanningsbehov 

 

I ny forskrift om brannforebygging gis særskilte risikogrupper økt oppmerksomhet. 

Sentrale krav og oppgaver for brannvesenet, og kommunen er:: 

 Risikokartlegging av faren for brann og konsekvensene av brann, bl.a. for 

utsatte grupper i samfunnet 

 På grunnlag av kartlagt risiko, prioritere, planlegge samarbeid, 

satsingsområder og forebyggende tiltak 

 Gjennomføre planlagte tiltak samt følge opp bekymringsmeldinger og 

hendelser som gir ny kunnskap om risikoen for brann 

 Gjennomføring av branntilsyn, basert på vurdert risiko 

 Andre brannforebyggende informasjon- og motivasjonstiltak i samarbeid med 

aktuelle aktører 

 Krav til feiing og tilsyn med fyringsanlegg er utvidet til å omfatte fritidsboliger, 

noe som utgjør ca. 300 enheter i Vestre Toten 

 

Sivilbeskyttelsesloven med tilhørende Forskrift om kommunal beredskapsplikt, stiller 

krav til kommunal beredskapsplikt, som omfatter bl.a.: 

 Utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen som omfatter 

o Kartlegging av uønskede hendelser som kan inntreffe 

o Vurdering av sannsynligheten for at de inntreffer 

o Hvilke konsekvenser hendelsene kan få for kommunen 

o Eventuell handlingsplan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak 

 Utarbeide kommunal beredskapsplan, som omfatter bl.a.: 

o Forberedte tiltak for å håndtere uønskede hendelser 

o Plan for kommunens kriseledelse 

o Varsling- og ressurslister 

o Evakueringsplan (vi har regionalt planverk i Gjøvikregionen for 

psykososial oppfølging av mennesker i kriser og katastrofer) 

o Plan for informasjon til befolkningen og media 

Nøkkeltall og statistikk 

KOSTRA-tall VTK 2015 VTK 2014 Oppland 2015 

Kostragruppe 

7 2015 

Landet u/Oslo 

2015 

Netto driftsutg. pr. innb. 555 543 807 553 762 

Årsgebyr for feiing og tilsyn 450 384 459 393 432 
1)
 Statistikkåret + 1, dvs. tall for 2014 og 2013 er oppgitt her. 

Netto drift har gått opp med 2,2 %. Kronebeløpet per innbygger ligger på kun 69 % 

av snittet for Oppland (68 % i 2014, 67 % i 2013, 69 % i 2012 og 2011 og 72 % i 
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2010). Sammenlignet med Kostragruppe 7 ligger beløpet på 100 % og for Landet 73 

% av snittet i 2015. 

Utviklingen i kostnadsbildet i Vestre Toten har over mange år ligget lavere enn for 

sammenligningsgruppene – og til dels vært relativt nedadgående. Utviklingen det 

siste året (2015) viser noe utjevning hvor kommunens netto drift har nærmet seg 

sammenligningsgruppene. Kommunen ligger nå på gjennomsnittet for Kostragruppe 

7. Noe av årsaken kan tilskrives økt bemanning på forebyggende. 

Årsgebyret for feiing og tilsyn har økt med 40,6 % (!). Årsaken til den kraftige 

økningen er omlegging av beregningsmetode for indirekte kostnader på kommunens 

gebyrområder i 2015. Gebyret ligger likevel litt under gjennomsnittet for Oppland – 

98,0 %. Gebyret ligger nå imidlertid over snittet for kostragruppe 7 med 114,5 % og 

Landet med 104,2 %. 

Samlet må en kunne si at Vestre Toten har et rimelig og kostnadseffektivt brannvern 

– «mye tjenester for pengene!». 

5.4.2 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. Revisjon av denne analysen ble påbegynt i 2016. 
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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 2015 
Anslag Mål  Mål  

2016 2017 2020 

Brukere 
Ny brannstasjon: 
Fastsette plassering  
Få på plass budsjett 
for prosjektering, 
bygging og drift 

Skisseprosjekt:  
(budsj. Kr. 300 000 / 
brukt kr. 233 000) 
Skisseforslag 
foreligger 

Planprosess: 
Konsekvensutredning 
av plassering og 
første planforslag. 

Planprosess: 
Vedtatt plassering 
(For)prosjekt: 
Kr. 567 000 
(budsjett fra 2016) 

Ny brannstasjon 
ferdig (2018/2019)  
 
Kr. 34 150 000 
(2017kroner) 

Medarbeidere 

Rekruttere og beholde 
medarbeidere med 
rett kompetanse 

Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse (kurs) 

2 Gjennomført 
 
8 Mangler 

4 Gjennomføres 
3 Oppstart 
1 Mangler 

1 Gjennomføres 
3 Avsluttes 
1 Mangler (1 ny ) 

Ha en løpende 
kompetanseplan 

Økonomi 

Høy kvalitet på 
forebyggende 
oppgaver og tjenester 
(ny forskrift fra 2016) 
 
- Informasjon- og 
motivasjonstiltak 
 
 
- Feiing og tilsyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tilsynsaktivitet i 
særskilte 
brannobjekter 
 
- Befaringer i andre 
brannobjekter 

Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern 

Gjennomført ca. 80 
% av planlagt 
(anslått 85 – 90 %) 

Gjennomfører ca. 80 
- 85 % av planlagte 
tiltak (mål 90 – 95 %) 

Gjennomføre ca. 90 
- 95 % av planlagte 
tiltak 

Gjennomføre tiltak i 
samsvar med 
informasjonsplan 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med krav og behov (omlegging fom. 2017) 

Feiing: 68 % 

2171 av 3200 

(anslått 63 %)  

 

Tilsyn: 81 % 

1628 av 2000 

(anslått 90 %) 

 

Feiing: 100 % 

3500 av 3500 

(målet nådd) 

 

Tilsyn: 85-90 % 

Ca. 1650 av 1900 

(mål: 100 % 

Ca. 1500 av 1500) 

Gjennomføring i 

samsvar med risiko 

Feiing minst hv. 6. år 

Dvs. minst 950/år 

 

Tilsyn minst hv. 8. år 

Dvs. minst 700/år 
 

Feiing og tilsyn i 

samsvar med 

risikokartlegginger 

og planer 

Ny forskrift i 2016: 

Minstekrav på hvert 4. år fjernet. Brannvesenets risikovurdering av behov for feiing og tilsyn skal legges til 

grunn fullt ut. Fritidsboliger (ca. 300) skal inn i tillegg. 

Tilsynsaktivitet i særskilte objekter i samsvar med risiko (omlegging fom. 2017) 

71 av 80 
(anslag: 71 av 80) 
 
 
33 andre befaringer 
(anslag: 37) 

70 av 80 
(tidl. anslått 70 – 80) 
 
 
10 andre befaringer 
(tidl. anslått: 30 - 40) 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
(anslag: 60 –70) 
 
Etter 
risikovurderinger og 
behov (ansl. 30 - 40) 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
 
 
Etter 
risikovurderinger og 
behov 

Ny forskrift i 2016: 

Minstekrav på hvert år/hvert 4. år er fjernet. 

Brannvesenets risikovurderinger av objektene og tilsynsbehovet skal legges til grunn fullt ut. 

Effektiv brann- og 
rednings-beredskap 
og god regional 

Materielle fornyelser og oppgraderinger 

Ny brannbil: 
Levert (kr. 3 301 000 

Ny kommandobil: 
Felles bil VTK/Gjøvik 

- Tjenestebil 
forebyggende: i 
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ressursutnyttelse 
 
- Ivareta korrekt nivå 
og kvalitet på 
beredskaps-
ressursene i 
kommunen 

/budsjett 3 310 000) 
 
 

er skaffet 
(budsjett kr. 650 000  
/ Regnskap avventes 

2018, når ny 
brannstasjon er klar 
(kr. 250 000) 

ROS-analyser og dokumentasjon 

ROS-analyse for 
branner og ulykker i 
VTK – påbegynt 
(anslag: ferdigstilt) 

ROS-analyse for 
branner og ulykker i 
VTK – ferdigstilt 

- - 

Revidere 
brannordning - 
utsatt 

Revidere 
brannordning – 
påbegynt og 
ferdigstilles 

- - 

Tilstrekkelig økonomi 
til å drive forsvarlige / 
gode nok lovpålagte 
tjenester 

Økte inntekter 

Alarmabonnenter: 
Regnsk. kr. 75 000 
Budsj. kr. 76 000 

Alarmabonnenter: 
Anslag: kr. 95 000 
Budsj. kr. 88 000 

Alarmabonnenter: 
Budsj. kr. 102 000 
 

Alarmabonnenter: 
Kr. 120 000 

Øvrig budsjett: Se egen tabell 

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

ROS-analyser, beredskapsplaner, opplæring og øvelser 

Overordnet ROS-
analyse: 
Rullering av 
handlingsplan fra 
2012 

Overordnet ROS-
analyse: 
Revisjon påbegynt 

Overordnet ROS-
analyse: Ferdigstille 
revisjon 

Rullere 
handlingsplan 
(revidere analysen i 
2020/2021) 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revidert. 
Nytt planverk 
implementert 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revidert 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres årlig 

Opplæring CIM – 
nye brukere og 
gjennomgang av 
UMS. Info om nytt 
planverk 

Mål: Gjennomføre 1 
kriseøvelse 

Gjennomføre div. 
opplæring og 
øvelse: CIM, UMS, 
kriseøvelse 

- 

5.4.3 Endringer drift 

Tilpasning til budsjettramme 2017 

Driftsbudsjett 2017 – utenom gebyrområdet: 

 Framskrevet ramme per oktober 2016:   Kr. 7 880 000 

 

Med de kjente opplysninger en har pr. d.d., vil tildelt ramme dekke 

brannvernavdelingens nødvendige behov for å opprettholde et forsvarlig driftsnivå. 

 

Det er imidlertid ett usikkerhetsmoment som kan påvirke behovet: 

 Avtale om 110-sentral (Elverum) - Merkostnader i f.m. flytting og 

samlokalisering med politiets operasjonssentral på Hamar, jfr. Politireformen 

 Mulig merkostnad kan bli ca. kr. 81 000 for Vestre Toten 
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5.4.4 Økonomisk ramme 

Brannvern utenom gebyrområdet 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 7 689  7 689  7 689  7 689  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 191  191  191  191  

Sum endringer 191  191  191  191  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 7 880  7 880  7 880  7 880  

 

Brannvern, gebyrområdet (feiing) 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 -139  -139  -139  -139  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering -21  -21  -21  -21  

Sum endringer -21  -21  -21  -21  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 -160  -160  -160  -160  

 

5.4.5 Investeringer 

 

Dagens brannstasjon i Raufoss Industripark er ferd med å bli en stor utfordring. 

Denne har «gått ut på dato» og tilfredsstiller ikke krav til bl.a. garderobeanlegg 

(mangler helt), inneklima/ventilasjon (mangelfullt). I tillegg har stasjonen en rekke 

funksjonelle mangler og svakheter, herunder for liten vognhall, lite funksjonell 

utrykningsgarderobe, manglende vaskehall for kjøretøyer, en lite trafikksikker løsning 

utenfor bygget, for å nevne noe. 

Sist men ikke minst, begynner selve bygningen å vise klare svakhetstegn, bl.a. 

svekkelser i selve bygningskonstruksjonen. En annen tiltagende utfordring synes å 

være skadedyr som inntar bygningen (rotter og maur er observert og bekjempes). 

Behovet for en ny brannstasjon er derfor både stort og etter hvert akutt. 

Plassering av ny brannstasjon er avgjørende for den samlede brann- og 

ulykkesberedskapen for både kommunen og industriparken. Dette i tillegg gjeldende 

krav til beredskap og beredskapsordninger som må ivaretas. Brannvesenet er 

definert som en kritisk samfunnsfunksjon. 

Investering i ny brannstasjon må derfor gis høyeste prioritet. 

Ellers er fornyelse av brannvesenets bilpark kommende 10-års periode spilt inn med 

de intervaller som bør følges for de forskjellige kjøretøyene. Disse kommer senere 

enn det som er synliggjort i 4-årsperioden. 

Brannvern 2017 2018 2019 2020 SUM

14332 Ny brannstasjon 0 0 6 150 28 000 34 150

Nytt Tjenestebil Forebyggende 0 0 250 0 250

Sum Brannvern 0 0 6 400 28 000 34 400
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5.5 Grunnskole 

5.5.1 Status 

Grunnskolens arbeidsoppgaver består av: 

 Grunnskoleopplæring  

 Skolefritidsordning (SFO) 

 PP-tjeneste 

 

Noen nøkkeltall fra skoleåret 2016/17: 

 

 

KOSTRA-tall VTK 2015 VTK 2014 

Oppland 

2015 

Kostra-gr 7 

2015 

Landet /u 

Oslo 2015 

Netto driftsutg. grunnskolesektor 
i % av samlede netto driftsutgifter 26,1 24,7 23,6 26,6 24,1 

Netto driftsutgifter grunnskole- 
sektor pr innbygger 6-15 år 105 587 105 220 114 782 96 571 102 819 

Timer spesialundervisning i % av 
antall lærertimer totalt 13,5 14,9 16,1 15,9 17,6 

Driftsutgifter undervisnings- 
materiell, pr elev i grunnskolen 1 382 1 273 1 575 1 456 1 438 

Korr. brutto driftsutg. til skole-
fritidsordning, pr komm. bruker 31 151 30 552 24 138 27 626 26 840 

 

 

 

Skole Elevtall Klassetall Elevtall SFO Minoritetsspråklige elever

m/særskilt språkoppl

Bøverbru 100 6 32 3

Ihle 26 3 12 0

Korta 334 14 66 12

Raufoss 266 11 69 64

Reinsvoll 145 7 45 4

Thune 108 7 37 0

Raufoss-u 283 11 21

Reinsvoll-u 201 9 2

VTk 1463 68 261 106
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Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter 
Grunnskolens andel av kommunens totalramme har gått litt opp i Vestre Toten fra 
2014 til 2015.  
En del av dette skyldes at vi har fått utvidede oppgaver med høyere timetall på 
ungdomsskolen fra 2014. 
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 
Tallene viser en økning på bare 367,- pr elev fra 2014. Gjennomsnittlig økning i 
Oppland var litt over 2.000 kroner. I kommunegruppe 7 var økningen på 1.783 kroner 
pr elev. I 2015 lå Vestre Toten altså mer enn 10.000,- under snittet i Oppland.   
 
Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt 
Den relative andelen av spesialundervisning har gått litt ned fra 2014. Elevgrunnlaget 
varierer fra år til år, og vi har enkelte år elever med større behov for 
spesialundervisning enn andre år. Prosentandelen til spesialundervisning vil derfor 
variere noe fra år til år. Andelen elever som får spesialundervisning har vært stabil de 
siste årene på rundt 7 %. Vestre Toten bruker fortsatt relativt sett mindre til 
spesialundervisning enn de fleste kommuner.  
 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 
Vi har hatt en liten økning i vår kommune fra 2014, men bruker mindre til materiell 
per elev enn kommunegruppene i sammenligningsgrunnlaget i 2015.  
 
Korrigert brutto driftsutgift til skolefritidsordning, per kommunal bruker 
Tallene viser at Vestre Toten fortsatt bruker mye til SFO, men vi er i 2015 nå noe 
nærmere landsgjennomsnittet enn tidligere. 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. 
 
Læringsmiljø 
Vestre Toten har gode resultater i den årlige elevundersøkelsen. Ungdomstrinnet 
skårer nå bedre enn før når det gjelder mobbing, mens barnetrinnet her viser en svak 
negativ utvikling. Det er viktig at den enkelte skole gjør analyser av sine resultater og 
følger opp med tiltak. 
 
Læringsresultater 
Ved sammenligning av læringsresultatene i Vestre Toten opp mot resten av fylket og 
landet må en være bevisst på at ressursinnsatsen er svært ulik. Resultatene fra 
nasjonale prøver varierer fra skoleår til skoleår, og det kan være store variasjoner fra 
skole til skole. Hvilke skoler som skårer bra og dårlig varierer også fra år til år. 
 
Resultater 5. trinn: 
Resultatene i regning viser at guttene og jentene skårer likt i gjennomsnitt. I 
kommunegruppe 07 og på nasjonalt nivå skårer guttene bedre enn jentene i snitt.    
I lesing på 5. trinn gjør jentene det bedre enn guttene og de skårer bedre enn 
kommunegruppe 07. De har en mindre andel på laveste nivå og en større andel på 
høyeste. 
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I engelsk ser vi at jentene i snitt skårer på nivå med kommunegruppe 07, mens 
guttene ligger under. Det er positivt at vi har en mindre andel elever på laveste nivå 
samtidig trengs det å få flere på høyeste nivå. 
 
Resultater 8. trinn: 
Det er fortsatt stor forskjell på guttenes og jentenes gjennomsnitt i lesing 
I regning på 8. trinn ser vi positiv tendens på resultatene høsten 2015 i forhold til året 
før.  
Det satses videre på regning i alle fag og realfag. 
 
Resulterer 9. trinn: 
Resultatene på nasjonale prøver på 9. trinn viser at elevene i snitt skårer under 
kommunegruppe 07 både i lesing og regning. 
Guttene har i snitt bedre resultater både i lesing og regning enn i 2014 i Vestre 
Toten, mens det er nedgang i jentenes resultater.  
 
Eksamenskarakterer i norsk, engelsk og matematikk: 
I norsk ligger vi nå på nivå med kommunegruppe 7, som målsatt. Dette kan sees 
som en følge av målrettet satsing på lesing og skriving over tid.  
I matematikk og engelsk har vi fortsatt et stykke igjen.  
Dette stemmer med hva vi tidligere har sett og er en hovedgrunn til at det nå satses 
tungt på nettopp realfag og engelsk.  
 
Grunnskolepoeng: Vi ligger lavere enn kommunegruppe 7 og nasjonalt. Vi må 
fortsette arbeidet med å heve dette nivået. 
 
 
Veien framover 
Den statlige satsingen på ”realfagskommuner” passer godt inn i det utviklingsløpet 
som Vestre Toten er inne i. At kommunen ble valgt ut, og nå har status som 
realfagskommune, er svært positivt og gir god drahjelp i arbeidet med å forbedre 
realfagskompetansen framover. 
 
Grunnskolen i Vestre Toten er inne i et godt utviklingsløp. Skolene arbeider målrettet 
og samstemt for å bedre både læringsmiljø og læringsresultater gjennom en 
kontinuerlig forbedring av organisasjonen.  
Det har vært en god prosess for å utvikle felles mål og satsingsområder for 
barnehage og skole i løpet av 2015. Realfag er her et naturlig hovedsatsingsområde 
de nærmeste årene. Det er utarbeidet et eget strategidokument for dette arbeidet. 
 
Vestre Toten har også blitt lagt merke til for sitt utviklingsarbeid i skolen. Eksempler 
på dette finner vi innen feltene læreplanarbeid, vurdering for læring, 
spesialundervisning og satsingen ”ungdomstrinn i utvikling”. Både Fylkesmannen, 
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har ved flere anledninger brukt 
ressurspersoner fra Vestre Toten i sitt arbeid med å forbedre grunnskolen på lokalt 
og nasjonalt nivå. Vi opplever også at Vestre Toten ofte brukes som referansepunkt 
og eksempel av høgskoler og universitet, og at vi derfor får hyggelige forespørsler fra 
andre kommuner.  
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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. 

5.5.2 Mål og utfordringer 

I kommuneplanen under felles planutfordringer og overordnede mål er det beskrevet 

følgende: 

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 kultur- 

og 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 

Kommunestyret fastsatte i sitt møte den 12. juni 2014, sak 59/14 nye mål og 
satsningsområder for grunnskolen i Vestre Toten for perioden 2014-2018 i: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. 

http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C1257CEE0035FDED?opendocument&frame=yes
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Her er det valgt tre hovedsatsingsområder: 
• LÆRINGSUTBYTTE 
• LÆRINGSMILJØ 
• ORGANISASJONSUTVIKLING 

Disse målsettingene er styrende for løpende oppfølging og støtte til skolene og er 
også førende for fokuset i den årlige tilstandsrapporteringen til kommunestyret. 
  
Den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen bygger på vedtatte mål og 
satsingsområder og er derfor et svært viktig dokument i arbeidet med å målrette 
virksomheten framover. 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2015  
 

I 2015 fikk Vestre Toten status som realfagskommune. Realfagskommunene har 
som 
mål å forbedre barn og unges kompetanse i realfag. De første 34 
realfagskommunene ble valgt ut våren 2015 og får faglig og økonomisk støtte ut 
2016. For å bli realfagskommune har kommunen forpliktet seg til å arbeide 
systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i 
realfag. Etter søknad og ny vurdering er satsingsperioden i Vestre Toten forlenget ut 
2017.  
Det er vedtatt en egen Strategi og tiltaksplan for realfag i barnehage og grunnskoler. 

for 2016-2019. 

I tråd med vedtatte mål og satsingsområder er også     

Kompetanseplan for grunnskolen skoleåret 2016-2017 rullert og videreutviklet.   

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. 

  

http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C1257FCD003BD462?opendocument&frame=yes
http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C1257F4E002FEB1D?opendocument&frame=yes
http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C1257F4E002FEAFC?OpenDocument&frame=yes
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Fokusområde Resultat 2015 
Anslag Mål  Mål  

2016 2017 2020 

Brukere 
Læringsmiljø (elevundersøkelsen) 
- Alle elever skal føle seg 

inkludert og ingen skal oppleve 
seg mobbet. 

 
Læringsutbytte 
- Nasjonale prøver 5., 8. og 9. 

trinn på nivå med 
kommunegruppe 7 

- Avgangskarakterer 10. trinn 
på nivå med 
kommunegruppe 7 

 
Brukerundersøkelse  
Gode resultater på: 
- Foreldreundersøkelsen 

skole (UDIR) 
- Brukerundersøkelse SFO 

(egen VTk) 
 
Overgang barnehage-skole 
- Øke samarbeidet med 

barnehagen 
 
Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
Sykefravær/nærvær 

Litt svakere snitt enn i 
2014 for 7. trinn. 
Bedre snitt enn i 2014 
for 10. trinn. 
 

Kontinuerlig bedring i målinger.   
 
 

Mål nådd i lesing og 
regning på 5. trinn, 
samt lesing på 8. trinn 

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

Mål nådd i norsk 
 
 
 
 
 

Svarprosent 16% 
 

Øke svarprosenten Øke svarprosenten Øke svarprosenten 
 

Gode resultater 
(96,7% trives på sfo) 
 

Ingen 
undersøkelse 

Ingen 
undersøkelse 

Undersøkelse 
hvert 5. år 

Mål nådd for realfag Vedtatt lokal 
realfagsstrategi 

Videreutvikle felles 
mål og satsings-
områder 
 

Felles mål og 
satsingsområder 

 
 
 

Deltar i 
drøftingsteam fra 
oktober 2016 

Øke samarbeidet Øke samarbeidet 

Nærvær 94,4 % Ca 93 % Nærvær 94 % Nærvær 94 % 

Medarbeidere 
Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkelsen 
-  
-  
- Lærerundersøkelsen (UDIR) 
 
 
Rekruttering 
- Andel lærere med godkjent 

utdanning på nivå med 
Oppland 

 
Videreutdanning 

 

Ikke gjennomført i 
2015 

Minimum på nivå 
med landet 
Fokus på 
utviklingsområder 

Gjennomføres ikke Minimum på nivå 
med landet 
Fokus på 
utviklingsområder 

Svarprosent 79 % 
Følges opp på skolene 

Svarprosent nær   
100 % 

Svarprosent nær  
100 % 

Svarprosent nær  
100 % 
 

Mål nådd: 
VTk: 98,48 % 
Oppland: 96,38 % 
Landet: 96,03 % 

Opprettholde nivå, 
minimum på nivå 
med Oppland  

Opprettholde nivå, 
minimum på nivå 
med Oppland 

Opprettholde nivå, 
minimum på nivå 
med Oppland 

14 gjennomførte 
videreutdanning i 
15/16 (kompetanse 
for kvalitet) 

Totalt 12 på 
videreutdanning 
16/17 
(kompetanse for 
kvalitet) 

Nærmere nye 
sentrale 
kompetansekrav 
for 
undervisningspers  

Nærme oss nye 
sentrale 
kompetansekrav 
for 
undervisningspers 

Økonomi 

 Rammeforutsetninger 

- Handlingsrom for 
kvalitetssikring og utvikling 
av skolen i tråd med lokale 
mål 

Ikke oppnådd 
  
  

Ramme beskåret 
med 3 mill. 
Ikke mulig å for 
eksempel øke 
timetall eler rammer 
til f.eks. leirskole i 
tråd med gratis- 
Prinsippet.  

Rammer må styrkes. 
Ellers er det ikke 
mulig å oppnå 
balanse i drift og 
langt mindre mål for 
virksomheten!  
  

Gjenvinne 
handlingsrom slik at 
sentrale og lokale 
krav kan innfris 
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5.5.3 Endringer drift 

Rammeforutsetninger og skolestruktur  

Skolestruktur er en viktig faktor for ressursdisponeringen. Grunnskolesjefen viser til 
tidligere utredninger og vedtak som gjelder skolestrukturen, både på barnetrinn og 
ungdomstrinn, sist i kommunestyresak 80/15 der det ble vedtatt å opprettholde 
dagens skolestruktur på barnetrinnet.  
I samme sak ble ny forskrift om opptaksområder vedtatt. 
Byggingen av nye Raufoss skole gikk helt etter planen i 2015 og 2016, og skolen ble 
tatt i bruk som planlagt ved skolestart høsten 2016. 
 

Drift bygg  

1.1.16 overtok Eiendomsavdelingen ansvaret for kommunens bygningsmasse. Det 
ble fra samme dato inngått avtaler mellom eiendomsavdelingen og den enkelte rektor 
(bruker) som regulerer forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av skolene og tilhørende 
tomteareal. 
 
Eiendomsavdelingen overtok ansvaret for renhold ved alle kommunale bygg 
1.10.2016. 
 

Spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet  

Fra 1.8.16 er bestemmelsene i opplæringsloven § 5-7 om rett til spesialpedagogisk 

hjelp for barn i førskolealder overført til barnehageloven. Barnehagesjefen overtar 

vedtaksmyndigheten fra samme dato. 

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, og vi ser at klassestørrelsene på bygdeskolene blir mindre. 

Skoleåret 2016/17 er første året vi ikke har elever på første trinn på alle skoler.  

Særskilt språkopplæring 

Minoritetsspråklige elever har rettigheter til særskilt språkopplæring som i likhet med 

ressurser til spesialundervisning, tas av den totale rammen for grunnskolen og 

konkurrerer derfor med ressurser til ordinær undervisning. Høsten 2016 opprettet vi, 

som en fast ordning, en velkomstgruppe ved Raufoss skole i henhold til reglene i 

Opplæringsloven § 2-8, 5. ledd. Velkomstgruppen er en aldersblandet gruppe med 

hovedfokus på norskopplæring. Alle elevene har i tillegg tilhørighet i sin ordinære 

klasse. Grunnskolen vurderer om det bør opprettes et tilsvarende tilbud på 

ungdomstrinnet, eventuelt i samarbeid med voksenopplæringen. 

Vestre Toten statlige mottak legges ned fra 1.1.16. Grunnskolen vil med dette spare 

utgifter til undervisning, men også miste øremerket tilskudd fra staten. 
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Gjesteelevsutvikling  

Vestre Toten kommune er økonomisk ansvarlig for grunnskoleopplæringen for elever 

som går på skole i andre kommuner og som i henhold til lovverket er 

hjemmehørende i Vestre Toten. 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 

behov for elever i private skoler har økt de siste årene, og vi må påregne økte utgifter 

for å dekke kostnader til ekstra bemanning.  

Lean  

Til nå er lean innført på Ihle skole med gode resultater. 

Høsten 2016 startet arbeidet med innføring av lean opp på begge ungdomsskolene. 

 

5.5.4 Økonomisk ramme 

Grunnskole 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 159 706  159 706  159 706  159 706  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 1 977  1 977  1 977  1 977  

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - rammetimetall 1 800  1 800  1 800  1 800  

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - Skolesvømming 1 200  1 200  1 200  1 200  

Lavere Inntekter SFO 500  500  500  500  

Gjesteelever   -500  -1 000  -1 500  

Videreutdanning lærere - vikarutgifter og økt lønn fom 1.8.16 660  660  660  660  

Overføring renholdere til eiendom -8 254  -8 254  -8 254  -8 254  

Overføring vaktmestere til eiendom -710  -710  -710  -710  

Helårseffekt ny time naturfag 440  440  440  440  

Omstilling og utvikling av drift -1 000  -1 000  -1 000  -1 000  

Tidlig innsats grunnskole (del av realvekst i 2017) 380  910  910  910  

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler      -2 500  -5 000  

Sum endringer -3 007  -2 977  -5 977  -8 977  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 156 699  156 729  153 729  150 9  
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5.5.5 Investeringer 

 
 
Rehabilitering/opprusting av skolebygg 

Dette er en generell post til bruk for uforutsette investeringer i skolebygg som 

erfaringsmessig vil komme i løpet av året. Det kan være større tekniske investeringer 

eller tilpasninger/reparasjoner/ombygninger. 

Vestre Toten ungdomsskole 

Kostnader til ny felles ungdomsskole i VTK 

Ihle skole div. reparasjoner og utbedringer. 

Tilkobling av VA (pålegg), samt utbedre takrenner og nedløp, samt ny drenering på 

deler av «nybygget»  

Utelys Korta skole 

I HMS handlingsplanen til Korta skole er det prioritert å etablere gatelys på vestsiden 

av skolen. Der er det veldig mørkt og de ansatte føler det utrygt å gå til 

arbeidsplassen på morgenen og på kvelden. 

  

Grunnskole 2017 2018 2019 2020 SUM

08229 Rehabilitering / opprusting av skolebygg 200 200 200 200 800

09202 IKT - skole 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000

09203 Inventar ungdomsskolene 0 0 0 0 0

11226 Nybygg Raufoss skole 0 0 0 0 0

13221 Vestre Toten ungdomsskole 125 000 162 500 37 500 0 325 000

16122 Innføring av FEIDE (sikker identifisering) 0 0 0 0 0

16222 Bøverbru skole - branndører 0 0 0 0 0

Nytt Utelys Korta skole 0 250 0 0 250

Nytt Rehabilitering Bøverbru skole 300 0 0 0 300

Nytt Rehablilitering Thune skole 0 750 0 0 750

Nytt Ihle skole, Diverse reparasjoner og utbedringer 500 0 0 200 700

Nytt Oppgradering skoleadminstrativt system 150 0 0 0 150

Sum Grunnskole 127 150 164 700 38 700 1 400 331 950
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5.6 Helse 

5.6.1 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 2014 og 2015 / egne tall VTK 2015 VTK 2014 

Oppland 

2015 

Oppland 

2014 

Landet 

2015 

Landet 

2014 

Kommunehelsetjenesten, netto 

driftsutgifter pr. innbygger i kroner 
2163 2215 2737 2666 2347 2284 

Netto driftsutg til forebygging, 

helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 

0-5 år 

7575 8079 9666 9269 7803 7435 

Netto driftsutgifter til forebyggende 

arbeid, helse pr. innbygger 
222 187 182 196 157 159 

Netto driftsutg til diagnose, behandling 

og rehabilitering pr. innbygger 
1501 1545 1992 1915 1637 1588 
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Årsverk til rehabilitering pr. 10 000 

innbyggere (khelse + plo) 
7,6 7,3 11,4 10,9 11,7 11,5 

Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 

innbyggere (khelse+plo) 
1,5 1,5 2,7 2,8 3,6 3,6 

Årsverk av kommunale fysioterapeuter 

pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232, 

233, 241 og 253. 

2,0 2,0 3,9 3,7 3,5 3,4 

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. 

Funksjon 241 
8,4 8,4 9,4 9,5 8,5 8,4 

Gjennomsnittlig listelengde korrigert 

for kommunale timer 
1125 1050 1116 1115 1234 1244 

       

Barnevern, netto driftsutgifter pr 

innbygger 0-17 år 
14691 12961 9264 8578 8378 8021 

Barnevern, netto driftsutgift pr barn i 

barnevernet 
136911 122343 110606 (mangler) 110523 108585 

Barn med melding ift. antall innbyggere 

0-17 år 
7,5 6,7 4,9 (mangler) 4,3 4,2 

Barn med undersøkelse ift. antall 

innbyggere 0-17 år 
6,9 7,2 4,7 (mangler) 4,5 4,3 

Andel barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggere 0-17 år 
6,9 6,3 5,4 (mangler) 4,8 4,8 

Meldinger til barnevernet 292 230     

Hjelpetiltak i hjemmet 80 95     

Plassering utenfor hjemmet 40 34     

Saker til fylkesnemnd og rettssaker 5 13     

 

Kommunehelsetjenesten: Netto driftsutgifter ligger under gjennomsnittet for Oppland 

på alle prioriteringstallene i KOSTRA utenom til forebyggende arbeid (skyldes trolig 

at Vestre Toten som en av få kommuner har ansatt kommunepsykolog). Differansen 

har økt på netto driftsutgifter til kommunehelsetjenester og til diagnose, behandling 

og rehabilitering. Dette skyldes vakanser og langtidsfravær og ikke aktiv 

nedprioritering. 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 292), antall tiltak i hjemmet (fra 40 til 80 med en topp i 2014 på 95) og antall 

plasseringer utenfor hjemmet (fosterhjem fra 25 til 40). Antall akuttplasseringer økte 

fra 6 i 2011 til 26 i 2014, men noe redusert til 22 i 2015.  Økningen i Vestre Toten er 

vesentlig større enn i sammenlignbare kommuner / landet som helhet. 

Helårskostnaden pga mange fosterhjemsplasseringer siste 2-3 år og enkelte 

kostnadsdrivende enkeltsaker har medført at Vestre Toten ligger svært høyt i netto 

driftsutgifter til barnevern sammenlignet med Oppland og landet som helhet. Når det 
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gjelder utgifter til fosterhjem vil denne kostnaden forbli høy frem til barna enten blir 

voksne eller flytter tilbake til biologiske foreldre. De fleste barn som plasseres i 

fosterhjem vokser opp i fosterhjemmet. Antall saker som går til fylkesnemnd og 

rettssaker er redusert i 2015. 

5.6.2 Mål og utfordringer  

Fokus-område Resultat 2015 Anslag  2016 Mål 2017 Mål 2020 

Brukere 

Opprettholde god 

kvalitet på 

tjenestene med høy 

brukertilfredshet. 

Vakant 

sykehjemslege 

langtidsfravær 

helsesøster.  

Vakanser i 1,1 

årsverk 

høgskolestilling og 

0,5 årsverk 

universitetsstilling. 

Alle stillinger 

besatt med 

ønsket kompe-

tanse 

Alle stillinger 

besatt med 

ønsket kompe-

tanse 

32 % av meldinger 

har behandlingstid < 

3 mnd. 

25% 95% 95% 

Innføring av LEAN / 

tavlemøter startet 

opp høsten 2015. 

Evaluering av tiltak 

og plasseringer for å 

vurdere om riktig 

dimensjonert / 

hensiktsmessig i rute. 

Alle tiltak og 

plasseringer 

vurderes ved 

hjelp av LEAN / 

tavlemøter 

Alle tiltak og 

plasseringer 

vurderes ved 

hjelp av LEAN / 

tavlemøter 

Alle tjenester. 

Barn og ungdom der 

det er grunnlag for 

bekymring følges 

opp koordinert og 

tverrfaglig av alle 

tjenester. 

Handlingsveileder for 

alders-gruppa  0-6 år 

er innført. 

Innføring av 

handlingsveilederen  

for aldersgruppe 7-13 

år har startet opp. 

Fullføre innføring 

av  

handlingsveileder

en for alders-

gruppe 7-13 år. 

Vurdere innføring 

av 

handlingsveileder 

for aldergrupp 

15-18 år 

Evaluere bruken 

av 

handlingsveileder 

alle alders-

grupper. 

Helsestasjon. 

Oppfylle krav i 

veileder fra 

Helsedirektoratet, jfr 

tilsyn fra 

Fylkesmannen. 

Oppfyller ikke 

veileder 

Har fått 1,5 mill 

kroner i øremerket 

statlig tilskudd.  

Rekrutteringsprosess 

starter høst 2016. 

Har ansatt 1, 5 

årsverk 

helsesøster og 0,7 

årsverk jordmor i 

2017. 

Oppfyller veileder 

Oppfyller 

veileder 

Hverdags-

rehabilitering og 

hverdagsmestring 

Hovedprosjekt 

iverksatt : Redusere 

behovet for 

kompenserende 

omsorgstjenester.   

Hoved-prosjekt 

avsluttes oktober 

2016. 

Opprette 1 årsverk 

ergoterapeut. 

Har tilført 1 

årsverk 

ergoterapeut og 

implementert 
hverdagsrehabilit

ering og 

hverdagsmestring 

i ordinær drift. 

Hverdagsrehabilit

ering og 

hverdagsmestrin

g er innført. 
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God nok legedekning 

til at innbyggere kan 

skifte fastlege 

innenfor egen 

kommune. 

3 åpne lister 2 åpne lister 3 -5 åpne lister 3 -5 åpne lister 

Fokus-område Resultat 2015 Anslag  2016 Mål 2017 Mål 2020 

Medarbeidere 

Ledelse utøves på en 

effektiv og 

profesjonell måte 

med godt 

innarbeidet 

medarbeiderskap 

Gjennomføre ny 

medarbeiderundersø

kelse første gang 

2015 / 2016. 

Gjennomført ny 

medarbeiderundersø

kelse første gang 

2016. 

 

Ligge over 

landsgjennomsnit

t for tilsvarende 

tjenester 

Ligge over 

landsgjennomsnit

t for tilsvarende 

tjenester 

Løpende 

arbeidsmiljøtiltak 

samt tett oppfølging 

av sykemeldte. 

Nærvær 90,1 % 95,2 % 95 % 95 % 

Økonomi 

Barnevern.                        

Redusere volum på 

kjøpte tjenester fra 

private 

barnevernsaktører 

og heller bygge opp 

egen tiltaks- og 

veiledningstjeneste 

Høst 2015 ansatt 1,7 

årsverk egne ansatte 

pluss omdisponert 

0,5 årsverk fra 

helsestasjon til 

barnevern. 

Pr august redusert 

kostnad med 2,6 mill.  

NB Dette inkluderer 

2,0 mill vedtatt kutt i 

tjenesten, jfr KST-

vedtak for 2016.  

 

200000 400000 

Barnevern. 

Bedre 

ressursutnyttelse per 

barn i barnevernet. 

Redusere kostnad 

per barn til under 

gjennomsnitt 

Oppland i KOSTRA 

(2015 : 110606) 

136911 130000 125000 115000 

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  

 

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 
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med 2013. Fra og med 2014 og videre tom 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. KOSTRA-tallene for 2015 viser en ytterligere redusert prioritering 

av helsetjenester, men noe økt prioritering til forebygging. Samtidig er ressursbruken 

til barnevernet økt ytterligere i 2015, jfr KOSTRA. 

I tabell Mål og utfordringer er det satt opp fokus-områder for å møte de utfordringene 

som er vist i tabell Nøkkeltall og statistikk 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. 

Lukkearbeidet pågår fremdeles. 

Utgiftene til fosterhjem vil forbli høy de nærmeste årene fordi barn plassert i 

fosterhjem vokser som hovedregel opp i fosterhjemmet og flytter ut mellom 18 og 23 

år slik unge voksne ellers gjør. Tabell under viser antall fosterhjemsbarn som fyller 

18 år pr år.  

 

Antall nye omsorgsovertagelser og evt tilbakeføringer de nærmeste årene er selvsagt 

vanskelig å tallfeste. Viktigste strategien er veiledning og støttetiltak slik at 

omsorgsovertagelse forebygges. Fom 2015 kan barnevernet pålegge hjelpetiltak i 

hjemmet, noe som tidligere har vært et frivillig tilbud. 

5.6.3 Endringer drift 

Det mest markerte utviklingstrekket er fortsatt det høye antallet meldinger og store 

utgifter innen barnevernet sammenlignet med andre kommuner. 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. 

Utgiftene til tiltak i hjemmet er i 2015 kraftig redusert mens antall meldinger og 

utgifter til fosterhjem ser ut til å stabilisere seg på et høgt nivå. 

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. Vestre Toten 

kommune søkte om og fikk 1,5 mill kroner i øremerket statstilskudd høsten 2016. 

Rekrutteringsprosess har startet opp og planlegges fullført i 1. kvartal 2017. 

2017 2018 2019 2020

4 6 3 5
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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 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 

minimum 1 årsverk ergoterapeut og helst 1 årsverk fysioterapeut fra og med 2017 

samordnet med avslutning av pågående hovedprosjekt. 

Tilsetting av kommunepsykolog fra og med 1. september 2015 forutsetter økning av 

rammen til helse. Tilskuddsordningen ble endret med 2016 som overgangsår. 

Fordelingen er nå som følger: 

 2017 2018 2019 2020 
Sum alle utgifter kommunepsykolog 810000 810000 810000 810000 

Tilskudd fra Helsedirektoratet 300000 300000 300000 0 

Kommunal egenandel 510000 510000 510000 810000 

 

5.6.4 Økonomisk ramme 

Helse 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 65 299  65 459  65 509  65 509  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 1 468  1 468  1 468  1 468  

Egenandel psykolog 110  110  110  110  

Endring frisklivsentralen -200  -200  -200  -200  

Veilieder tiltak ekstratilskudd IMDI 650  650  650  650  

Økning tilskudd legevakt 280  280  280  280  

Koordinator migrasjonshelse 310  310  310  310  

Hverdagsrehabilitering - Prosjekt overført til drift også i Omsorg 250  590  590  590  

Leasingbil ERGO 100  100  100  100  

Økning i utgifter til barnevern 3 700  1 700  0  -3 000  

Sum endringer 6 668  5 008  3 308  308  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 71 967  70 467  68 817  65 17  

 

5.6.5 Investeringer 

Ingen 
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5.7 Kultur  

5.7.1 Status 

Fyrverkeriet – kultur i Vestre Toten er et samlet og overordnet begrep som rommer 

tjenesteyting innen kulturfeltet, ungdomsarbeid og 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 årsverk fordelt på 27 personer. I tillegg omfatter tjenesten kommunens 

ca. 100 støttekontakter og fritidsassistenter. 

Nasjonale føringer 

Lovpålagte tjenester: Tjenestene som leveres av kulturavdelingen er i stor grad 

lovpålagt ved at kommunen plikter å yte tjenestene. Nasjonale føringer er 

kulturutredningen, opplæringslova, bibliotekloven, pengespilloven, kulturminnelova 

og helse- og omsorgstjenesteloven. Det er gjennomgående forankret i både 

nasjonale og regionale føringer at kommunene har et ansvar for å fremme et bredt 

spekter av kulturtilbud. Kulturlivet skal ha forutsigbare utviklingsvilkår, profesjonalitet 

og kvalitet skal fremmes, og det skal legges til rette for egen deltakelse. 

Utvalgte nøkkeltall  

 VTK 
2015 

VTK 
2014 

Oppland 
2015 

Oppland 
2014 

Landet 
2015 

Landet 
2014 

Netto driftsutgifter kultur pr 
innbygger (kroner) 

1563 1607 2075 1913 2001 1993 

Netto driftsutgifter kunstformidling 
pr innbygger (kroner) 

24 10 33 34 91 92 

Netto driftsutgifter til idrett pr 
innbygger (kroner) 

329 293 372 208 189 183 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 
barn og unge pr innbygger 6-20 år 
(kroner) 

1048 1003 790  817 823  876 

Netto driftsutgifter til musikk- og 
kulturskoler (prosent) 

16,5 16,7 16,5 18,9 14,3 15,0 

Netto driftsutgifter til bibliotek pr 
innbygger (kroner) 

243 268 341 344 265 274 

Besøk i folkebibliotek pr innbygger 3.8 3.5 4.6 4.6 4.4 4.2 

 

Fakta om driftsenhetene: 

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/samarbeid frivillige, 

festivalen “Friluftsliv for alle”, Samarbeid med andre tjenesteområder om blant annet 

stedsutvikling, profilering, tiltak for barn/unge, folkehelse og politiråd. Regionalt 

samarbeid generelt innen kultur. 2,1 årsverk  
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Folkebibliotek og kulturhusdrift  

Bibliotekets tjenester: Åpent 44 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. 4.08 årsverk 

Fyrverkeriet kulturhus: Drift/utleie/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 275. Venteliste 84. Det undervises i blant annet følgende disipliner: 

musikk fra livets begynnelse, ulike instrumenter, teater, band, billedkunst, tilrettelagt 

billedkunstundervisning for voksne utenfor arbeid, samt tilrettelagt kust- og 

musikkgruppe. Søknadsbaserte prosjekter. Korps og barne- og ungdomsteater 

kjøper undervisningstjenester kulturskolen. 5,81 årsverk hvorav 15% brukes til 

organisering av Den Kulturelle skolesekken. 

Den kulturelle skolesekken i VTK organiseres av kulturskolen. Alle grunnskolebarn 

i VTK får flere kunst- og kulturopplevelser i året.  

5.7.2 Mål og utfordringer 

Kulturaktiviteter skaper arenaer for tilhørighet og sosialt fellesskap og inspirerer til 

deltagelse i det uenighetsfellesskapet som er en forutsetning for et fungerende 

demokrati. Deltagelse og mestring innenfor det spennet som våre tjenester 

representerer gir mening, identitet og livskvalitet. 

I Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten er vi alltid bevisst at vi er til for Vestre Toten 

kommunes innbyggere, og at våre tjenester skal tjene vårt lokalsamfunn på beste 

måte. Vi skal være en vesentlig aktør i samfunnsbyggingen og i demokratibyggingen.   

Over tid har vi observert at samfunnsendringer gjør en justering av vårt tjenestetilbud 

nødvendig. Dette har blant annet resultert i en kulturhusplan for Fyrverkeriet 

kulturhus, et igangsatt omstillingsprosjekt for biblioteket i samarbeid med blant annet 

Sintef Raufoss, og innovativ ny organisering av timeplanen på kulturskolen. Felles 

bakgrunn for dette er at vi ser at vår nåværende tjeneste er skapt i og til dels tilpasset 
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en annen tid enn den vi står foran. Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten ser et behov for 

å redesigne våre tjenester. 

Særlig utslagsgivende faktorer som medfører nye krav til kulturtjenester er endring i 

folks generelle kulturkompetanse og i samfunnsstruktur. 

Nåtidens og fremtidens innbyggere har mye kompetanse også innen kulturfeltet. 

Våre tjenester er tradisjonelt tilpasset et kulturkonsumerende publikum som mottar 

en ferdig produsert forestilling, et ferdig organisert idrettstilbud eller et annet ferdig 

servert tilbud. Gjerne tilknyttet de store anledninger. Innbyggerne forventer nå mer 

enn det: mulighet for egen aktiv utfoldelse og utforming av aktivitet på alle nivåer er 

ønsket og forutsatt av en økende andel av befolkningen. Samtidig som man forventer 

et kulturtilbud av profesjonell og høy kvalitet både ved de store anledninger og i 

hverdagen. Samfunnsstrukturen endres; arbeidsliv, familiestrukturer, behov for ny 

kompetanse og hvordan man får den, folkevandringer og teknologisk utvikling. 

Utviklingen fungerer både demokratisk og utjevnende mellom samfunnslag, og 

motsatt – det skapes nye kløfter.  

Disse faktorene er svært aktuelle i Vestre Toten. Kommunen er en industrikommune 

som er avhengig av blant annet høyteknologisk kompetanse, av nasjonale og 

internasjonale konjunkturer og av å være et attraktivt arbeidssted og bosted for 

mennesker med mangfoldig bakgrunn og utdanningsnivå.  

Fyrverkeriet kultur ønsker å tilpasse sine tjenester til de endringene vi ser. Vi er 

overbevist om at vi har veldig mange av de ressursene som skal til for å skape disse 

endringene. Vi vil bruke vår kompetanse på tvers av driftsenhetene, og skape et 

helhetlig tilbud, men samtidig må utviklingen ta utgangspunkt i kjernevirksomheten til 

hver enkelt driftsenhet. Vesentlige verktøy er brukermedvirkning og LEAN. 

En stor andel av aktiviteten i enhetene er helt eller delvis finansiert av eksterne 

prosjektmidler og salg av tjenester/ansattes arbeidsinnsats. Det er avgjørende for 

driften at det er kapasitet til å søke prosjektmidler og å drifte prosjekter. 

 

Fyrverkeriet kulturs visjon:  

Gnistrende kultur som setter spor 

Ved å jobbe mot denne visjonen setter vi i verk kommunens overordnede mål og 

strategier med de virkemidler vi har innenfor vårt felt. 

Fokusområde Hovedmål 
Anslag Mål  Mål  

2016 2017 2020 

Brukere 
Fyrverkeriet kultur 
skal yte riktige 
tjenester til rett tid 
 
 

Helhetlig  utvikling 
av Fyrverkeriet -
kultur i Vestre Toten 

  Utarbeidet nye felles 
mål for Fyrverkeriet 

Utarbeide felles 
strategi for 
Fyrverkeriet kultur – i 
samarbeid med 
brukerne 

 Fyrverkeriet- en 
helhetlig kulturaktør 
med bredde og kvalitet 
MI: god 
brukertilfredshet 
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Fyrverkeriet kultur 
skal understøtte og 
tilrettelegge tiltak som 
skaper meningsfull 
fritid 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyrverkeriet kultur 
skal bidra til tidlig 
innsats og inkludering 
med tanke på 
mestring av eget liv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyrverkeriet kultur 

skal på 

fremtidsrettede og 

innovative måter 

skape arenaer for 

mening, læring, 

Styrke 
kommunikasjonen 
med befolkningen på 
digitale plattformer 

Nettside publiseres Bibliotek og kulturhus: 
Selvbetjeningsløsninger 
innføres. Befolkningen 
informeres. Tilbud og 
tjenester videreutvikles 
via nettsiden. 

Flere av Fyrverkeriets 
grunnleggende 
tjenester kan utføres 
digitalt. Befolkningen er 
informert. 
 
MI: antall tjenester, 
antall brukere 

Bibliotek og 
kulturhus: 

   

Sikre god og 
systematisk 
brukermedvirkning 
 
 

 Iverksette konkrete 
tiltak for brukerstyring 
 
Mål 2017: tre tiltak 

Brukerstyrt innovasjon 
er en integrert del av 
bibliotekets 
driftsmodell 
MI: antall tjenester , 
god brukertilfredshet 

Forbedre tjenesten 
gjennom 
samhandling med 
frivilligheten 

Frivilligdag etablert. Styrke samarbeid med 
Frivilligsentralen 
 

God rekruttering til 
frivilligheten 
MI: antall frivillige 

Bibliotek: etablere 
arena for dialog og 
samarbeid 

Bibliotek og frivillighet i 
samarbeider om godt 
tilbud 

Ungdomstjenester: 
Sikre god og 
systematisk 
brukermedvirkning, 
lavterskelnivå og 
tilgjengelighet 
 

 Teste ut nye aktiviteter Fyrverkeriet 
ungdomshus er et trygt, 
åpent, spennende og 
brukerstyrt tilbud 
 
MI: antall brukere 

Fyrverkeriet 
kulturskole skal gi 
alle som ønsker det 
et mangfoldig kunst- 
og kulturskoletilbud 
 

Medarbeiderinnflytelse 
og brukerens 
opplevelse i sentrum 

Implementere 
rammeplan, ny modell 
for musikkopplæring, 
prøve ut Åpent hus-
modell 

Fyrverkeriet kulturskole 

skal være en lærende 

og selvforbedrende 

undervisningsinstitusjon 

som utvikler seg i takt 

med 

samfunnsutviklingen. 

Brukermedvirkning og 
samarbeid med frivillige 
skal påvirke utviklingen 
på en åpen, spennende 
og positiv måte 
 
MI: Antall brukere 

Den kulturelle 

skolesekken 

skal bidra til at alle 
skoleelever i Norge 
får møte profesjonell 
kunst og kultur av 
alle slag 

Den kulturelle 

skolesekken skal 

tilrettelegge for at alle 

elever i 

grunnskolen skal  

utvikle sin kulturelle 

forståelse i møte med 

profesjonelle 

kulturarbeidere  

 

Den kulturelle 

skolesekken skal 

tilrettelegge for at alle 

elever i 

grunnskolen skal  

utvikle sin kulturelle 

forståelse i møte med 

profesjonelle 

kulturarbeidere  

 

Alle elever i 
grunnskolen skal få 
oppleve profesjonell 
kunst- og kulturuttrykk 
som skaper entusiasme, 
nysgjerrighet, irritasjon 
og skaperlyst i form av 
refleksjon, fordypelse 
og egenaktivitet 
 
MI: Antall brukere 
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nyskapning og 

samarbeid 

 
 
Fyrverkeriet kultur 
skal tilrettelegge for 
fysisk aktivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyrverkeriet kultur 
skal utvikle kvalitativt 
gode tjenester 
gjennom kontinuerlig 
forbedring 
 

Se fokusområde   Opprette en testlab 
for skaping og deling av 
kunnskap på 
biblioteket 

I samarbeid med 
eksterne aktører har 
biblioteket etablert en 
sterk kunnskapsarena 
 

Festivalen «Friluftsliv 
for alle» en nasjonal 
arena for feiring av 
det enkle friluftslivet 
 

Vel gjennomført, 
utfordring nasjonal TV-
dekning 

Nasjonal TV-dekning Etablert nasjonal arena 
med god nasjonal 
oppmerksomhet. 
 
MI: antall deltagere og 
mediedekning 

Sikre stor aktivitet i 
nærmiljøet. Bredde, 
konkurranse, helse, 
livskvalitet, trivsel 
 
 
 
 

Gode rammevilkår for 
idretten, bistand 
støtteordninger, 
oppgradering anlegg 

Gode rammevilkår for 
idretten, bistand 
støtteordninger, 
oppgradering anlegg 

Gode rammevilkår for 
idretten, bistand 
støtteordninger, 
oppgradering anlegg 
 
MI: antall registrerte 
medlemmer under 19 
år 

Tilrettelegging 
lavterskel fysisk 
aktivitet i nærmiljøet 

Som 2016- Elveparken 
på Raufoss 
konkretiseres 

Næranlegg alle 
tettsteder 
  
MI: antall tiltak 

 God innføring av 
LEAN i alle enheter 
 

 Innført i bibl 
kulturskole, 
allmenkultur 

Innføres  
Adm/ 
allmenkultur  

 Godt etablert i alle avd. 
 
MI: antall avdelinger 

Medarbeidere 

Utvikle og beholde 
godt arbeidsmiljø 
 
 
Lavt sykefravær 
 

 Medarbeiderunders. 
2016: snitt 4.5 

=>4.5 
 
 

 =>4.5  =>4.5 

    

Resultat 2015: 3.2%  <4%  < 4%  < 4 % 

Økonomi 

 Holde budsjettet   
  
  

 Balanse 
  
  

Balanse 
  
  

Balanse  
  

MI= måleindikator 

5.7.3 Endringer drift 

 Frivilligsentralen finansieres over kulturbudsjettet fra og med 2017. 

 Biblioteket kan igjen åpne fredager 10-13 på grunn av tilbakeført engangskutt 

 Det vil bli delt ut ekstramidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kr 250.000.- 

 Kultur- og fritidstilbud tilrettelagt for flyktninger vil bli iverksatt i flere 

driftsenheter. 

 Dataverktøy som øker brukervennlighet tas i bruk i kulturhus/bibliotek.  
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5.7.4 Økonomisk oversikt 

Kultur 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 16 446  16 446  16 446  16 446  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 425  425  425  425  

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført  200  200  200  200  

Tilskudd lag og foreninger - tidligere vedtak - forskjøvet 250        

fritidsaktiviteter flyktninger  100  100  100  100  

Datalisenser 90  90  90  90  

Endring finansiering frivillighetssetralen 946  946  946  946  

Sum endringer 2 011  1 761  1 761  1 761  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 18 457  18 207  18 207  18 07  

 

5.7.5 Investeringer 

 

 

 

 

  

Kultur 2017 2018 2019 2020 SUM

10384 Rehabilitering lysløyper 100 100 100 100 400

11381 Diverse utstyr kulturskolen 300 0 300 0 600

15383 Rehabilitering av sportshytta på Raufoss 450 0 0 0 450

16381 Kulturhuset, inventar og utstyr - oppgradering iht. kulturhusplan0 500 0 0 500

Nytt Ny løypemaskin 2 100 0 0 0 2 100

Nytt Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet 150 450 0 0 600

Nytt Opprustning badeplasser/friarealer 0 0 0 0 0

Nytt Toppsprøyting og remerking av friidrettsbanen på Raufoss0 900 0 0 900

Nytt Kulturhuset - permanent scene og romavdeler i salongen0 500 0 0 500

Nytt Kulturhuset - møbler i kommunestyresalen 0 0 1 000 0 1 000

Nytt Løsning for "meråpent" bibliotek 0 300 0 0 300

Nytt Junioakademiet testlab 300 0 0 0 300

Nytt Kulturhuset - kalendersystem og selvbetjening for publikum200 0 0 0 200

Nytt Lydisolering kulturhuset 0 1 000 0 0 1 000

Sum Kultur 3 600 3 750 1 400 100 8 850
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5.8 NAV kommune 

5.8.1 Status 

Organisasjon og arbeidsoppgaver  

Den kommunale delen av NAV Vestre Toten utgjør pr. 01.10.2016 følgende stillinger: 

25,25 faste stillinger (inkl. 1 vakant i 2016) samt 4 midlertidige prosjektstillinger 

(knyttet til forsøk NAV i videregående skole og ISIFLO).  (Antall stillingshjemler på 

statlige vilkår er 11,4).  

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:  

 Arbeid først: Styrking av den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, styrking av  

arbeidsmarkedskompetansen samarbeidet med arbeidslivet. 

 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 økt bruk av selvbetjeningsløsninger. 

 Kunnskapsrik samfunnsaktør: Øke kunnskapen om hvilke tiltak som virker. 

 Løsningsdyktig organisasjon: Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring, 

videreutvikling av det statlige og kommunale partnerskap. 

Nøkkeltall og statistikk 

KOSTRA-tall: 

 VTK 2015 VTK  

2014 

Oppland 

2015 

Oppland 

2014 

Landet 

2015 

Landet 

2014 

Netto driftsutgift til økonomisk 

sosialhjelp pr innb. 20-66 år 

1095 1080 1584 1549 2227  1674 

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til 

innb. 20-66 år (%) 

3,9 4,2  - 4,2 4,2 

Gjennomsnittlig stønadslengde (mndr.) 

Gj.snittlig stønadslengde 18 – 24 år 

 

4,0 

 

3,9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Gj.snittlig stønadslengde 25 – 66 år 4,2 4,1 - - - - 

Antall sosialhjelpsmottakere 305 331 - - - - 

Antall sosialhjelpsmottakere med 

stønad i 6 måneder eller mer 

87 92 - - 111 105 

Mottakere av kvalifiseringsstønad (KVP) 

per 1000 innb. 20 – 66 år 

3,9 2,7 - - - - 

Husbankindikatorer  

Kommunalt disponerte boliger per 1000 

innbyggere 

31 30 24 24 21 21 

Beløp per innbygger i startlån 

videretildelt av kommunen 

2872 2505 1158 1172 1157 1175 

 

Kommentarer til tallene: 

- Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til antall innbyggere har gått ned.  Det er 
gledelig. Samtidig har gjennomsnittlig stønadslengde økt noe.  Antall 
sosialhjelpsmottakere er redusert fra 2014, og færre personer er 
langtidsmottakere.  Det viser at færre personer mottar stønad over litt lengre 
tid enn tidligere, noe som tilsier at flere personer går raskere over til annen 
inntektssikring, men at det tar noe lengre tid for de som «blir igjen». 

- Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) har økt.  Dette er en gledelig 
utvikling, da det betyr at flere er i aktivitet. 

- På indikatorene for antall kommunale utleieboliger og tildelte startlån ligger 
VTK svært bra an sammenlignet med mange andre kommuner.  Det betyr at 
det drives et godt boligsosialt arbeid. 

 

5.8.2 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.   

Gode levekår for alle 

 Arbeidsrettet brukeroppfølging rettet mot de som trenger det mest skal ha 

sterkt fokus.  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 

målrettet satsing på kvalifiseringsprogrammet (KVP) og høy kvalitet på 

arbeidet med introduksjonsordningen for flyktninger. 
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 Tidlig innsats skal ha et stort forebyggende fokus, jfr. ny sykefraværs-

oppfølging.  

 Målrettet innsats for ungdom mellom 18 – 24 år, jfr. prosjekt «NAV-veileder i 

videregående skole» i samarbeid med Raufoss videregående skole. 

 Rask og målrettet rekrutteringsbistand til arbeidsgivere.  

 Bosetting av flyktninger i henhold til vedtak i kommunestyret. For 2017 er det 

vedtatt å bosette 60 personer.  En nylig utarbeidet helhetlig kommunal plan for 

bosettings- og integreringsarbeid er et viktig verktøy for at hele 

kommuneorganisasjonen kan bidra til 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, og for å hindre bostedsløshet. 

Aktiv bruk av startlån/boligtilskudd skal gi 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 skal benyttes som arbeidstreningsarena i intorduksjonsprogrammet for 

flyktninger og andre som har behov for trening og oppfølging på veg mot 

«vanlig» jobb. Deltakere skal rekrutteres til andre bedrifter i Industriparken 

gjennom tiltaket.    

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 stiller 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.  Det forventes at innbyggerne som har behov for NAV-tjenester selv 

kan utføre disse hjemmefra via nettet. 
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Fokusområde 
Resultat 

2015 

Anslag Mål  Mål  

2016 2017 2020 

Brukere 

 
Brukertilfredshet 
Årlig brukerundersøkelse 

    

- Resultat (gj.sn. score) Min. 4,6 Min. 4,6 Min. 4,8 Min. 5,0 

Brukermedvirkning     

- Brukerråd 3 møter/år 3 møter/år 3 møter/år 3 møter/år 

Sosialhjelp/Sosialtjeneste     

- Andel langtidsmottakere 
med overgang til arbeid per 
år (% av alle langtids-
mottakere) 

12 % 12 % 15 % 20 % 

- Andel langtidsmottakere av 
sosialhjelp (% av alle som 
mottar øk. sos.hjelp) 

40 % 35 % 30 % 15 % 

- Gjennomsnittlig 
stønadslengde for personer 
18-24 år 

4,0 mnd.  3,7 mnd. 3,5 mnd. 2,0 mnd. 

- Gjennomsnittlig 
stønadslengde for personer 
25-66 år 

4,2 mnd 4,1 mnd 3,5 mnd 2,0 mnd 

Kvalifiseringsprogram (KVP)     

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

30 % 43 % 50 % 70 % 

Fokusområde 
Resultat 

2015 
Anslag  

2016 
Mål  

2017 
Mål 

2020  

Flyktninger     

- Andel i arbeid eller 
utdanning etter endt intro-
program (% av alle som 
avslutter per år) 

33 % 30 % 50 % 70 % 

Ungdom     

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

22 24 20 15 

Boligtjenester     

- Antall startlån per år 43 55 40 40 

Medarbeidere 

Årlig medarbeiderundersøkelse     

- Deltakelse (% av alle 89 % ? 100 % 100 % 
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ansatte) 

- Resultat (gjennom-snitt 
score) 

24,0 ? 24,5 % 24,5 % 

Økonomi 

Regnskapsresultat (% av budsjett) 109 % 100 % 100 % 100 % 

 

Handlingsplan Gjennomføringsår: 

  2017 2018 2019 2020 

1. Oppfylling av krav for fysisk 
utforming og sikring av 
mottakslokaler, i henhold til 
NAV’s minimumsstandard 
(Investering 2016) 

*    

2. Implementere ny avdeling/ 
koordineringsenhet for 
flyktningarbeid i komm. 

*       

3. Etablering av digitalt 
saksbehandlingssystem for 
flyktningarbeidet i kommunen 

*       

4. Prosjekt «NAV i 
videregående skole» 

* *   

5. Arbeidstrenings ISIFLO 
(varig drift), 

*  * * * 

6. LEAN – kontinuerlig 
forbedring 

* * * * 

 

5.8.3 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.  Imidlertid går utviklingen 

raskt i forhold til bruk av selvbetjeningsløsninger som har som mål å frigjøre tid for 

veiledere til å yte bistand til de brukere som trenger mer oppfølging.  For å drive en 

slik tett oppfølging er en helt avhengig av stabil bemanning.  

Forsøksprosjektet «NAV-veileder i videregående skole» i samarbeid med Raufoss 

videregående skole, hvor en veileder fra NAV jobber fire dager i uka på Raufoss 

videregående skole er et eksempel på utprøving av en modell med målrettet innsats 

overfor for blant annet å hindre frafall fra videregående opplæring.  Flere slike 

eksempler/utprøvinger vil være aktuelle i tida framover for å målrette NAV-tjenestene 

best mulig. 

Mottak og bosetting av flyktninger er oppgaver som krever kontinuerlig innsats også i 

framtida.  Selv om volumet og presset på de kommunale tjenestene vil variere fra år 
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til år, vil det stilles store krav til helhetlig innsats fra alle tjenester på alle områder for 

at de som bosettes både kan få en trygg tilværelse i lokalsamfunnet, og settes i stand 

til å bidra til fellesskapet i størst mulig grad.   

 

5.8.4 Økonomisk ramme 

NAV kommune 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 28 701  28 701  28 701  28 701  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 1 514  1 514  1 514  1 514  

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført - ekstratilskudd 450  450  450  450  

Økt satsing rustiltak - statsbudsjettet 750  750  750  750  

Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet 1 250  1 000  750  750  

Økt bosetting av flyktninger - finansiert av økt statlig tilskudd 5 500  5 500  5 500  5 500  

Sum endringer 9 464  9 214  8 964  8 964  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 38 165  37 915  37 665  37 65  

5.8.5 Investeringer 

 

 Det ble innvilget kr 100’ til ombygging i mottaksarealet i investeringsbudsjettet 
for 2016.  Dette arbeidet er av forskjellige årsaker ikke igangsatt, men det er 
ønsket igangsatt så snart som mulig for å legge til rette for kontorets økte 
fokus på selvbetjeningsløsninger for brukerne, dreining av kontakt med 
brukerne til mer planlagte og målrettede samtaler/møter.  Det vil derfor bli bedt 
om overføring av disse midlene til 2017. 

 Ny modul Visma Flyktningadministrasjon kr 125’ et helt nødvendig 
hjelpemiddel for å administrere flyktningarbeidet på en forsvarlig måte.  

 

 

  

NAV 2017 2018 2019 2020 SUM

16242 Ombygging i mottaket i henhold til nye sikkerhetskrav 0 0 0 0 0

Nytt Ny modul Visma Flyktn.administrasjon 125 0 0 0 125

Sum NAV 125 0 0 0 125
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5.9 Omsorg 

5.9.1 Status 

Organisasjon og arbeidsoppgaver  

Omsorg sin hovedoppgave er å gi et forsvarlig og godt tjenestetilbud til de som har 

behov for pleie og omsorgstjenester i Vestre Toten kommune.  Omsorgstjenesten 

dekker hele livsløpet, og har pasienter og brukere i alle aldersgrupper og med svært 

ulike behov. 

Tjenesteområde omfatter hjemmetjenester i form av hjemmesykepleie og 

hjemmehjelp, sykehjem med langtids og korttidsplasser, heldøgnsbemannede 

omsorgsboliger for ulike brukergrupper, barnebolig, forsterket bolig, dagsenter og 

avlastningssenter for ulike brukergrupper, storkjøkken, kantine og vaskeri.  I tillegg 

administreres og følges opp brukerstyrt personlig assistent (BPA), omsorgslønn og 

hjemmeavlastning.   

Tjenesteområdet ledes av Omsorgssjef og med rådgiver, fagstab og merkantil i stab 

og støttefunksjoner for tjenesten. Det er 11 driftsenhetsledere med fag-, personal- og 

økonomiansvar for til sammen 22 enheter.  Driftsenhetsledere rapporterer til 

omsorgssjef. 

Et omfattende lov – og forskriftsverk regulerer tjenesten. Sentrale lover er helse - og 

omsorgstjenesteloven, pasient – og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven. I 

tillegg er forskrift om internkontroll i helse og omsorgstjenesten sentral.  Regelverk og 

bevilgninger setter de ytre rammene for omsorgstjenesten. 

Omfanget av omsorgstjenester har økt de siste årene. Det er et jevnt press på 

tjenesteområdet både i form av behov hos brukere og pasienter, og i tillegg kravet til 

utvikling og fornying av tjenesten. 

Nøkkeltall og statistikk 

Tall fra KOSTRA 2015 

 VTK   
2014 

  VTK  
2015        

Oppland 
2014 

Oppland 
2015 

Landet 
2014 

Landet 
2015 

Netto driftsutg. pleie/omsorg i %  
av kommunens tot. netto dr.utg  

32,7 31,3 35,4 34,6 31,5 30,9 

Institusjoner – andel av driftsutg. 
til pleie/omsorg 

30 32 43 45 45 45 

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

65 65 52 51 50 50 

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

356 439 348 327 371 678 363 482 392 678 389 530 

Korrigerte brutto driftsutgifter 
per mottaker av hjemmetjenester  

251 257 247 267 222 682 219 115 239 788 237 826 
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Korrigerte brutto driftsutgifter i 
institusjon per kommunal plass 1 195569 1 247 266 1058 609 1 049 695 1 028 760 1 035 689 

Mottakere av hjemmetjenester 

pr. 1000 innb. 0 – 66 år 

24 25 26 27 20 21 

Mottaker av hjemmetjenester pr. 

1000 innb. 67 - 79 

79 76 82 82 69 68 

Mottakere av hjemmetjenester 

pr. 1000 innb. Over 80 år 

365 375 351 347 334 328 

Andel plasser i skjermet enhet 
demens 

10,2 10,2 28,4 27,1 24,5 23,4 

Andel plasser rehabilitering 20,3 20,3 6,7 9,2 7,7 7,4 

Andel plasser avsatt til tids-
begrenset opphold i institusjon 

52,5 52,5 20,6 18,5 19,5 18,1 

Andel årsverk i brukerrettet 
tjeneste med fagutdanning 

77 - 78 - 75 - 

Legetime pr uke pr beboer i 
sykehjem 

0.75 0,72 0,53 0,61 0,49 0,51 

        

 

Vestre Toten har valgt å prioritere hjemmetjenester fremfor institusjonstjenester. 

Kostratallene viser at kommunen ligger høyt i andel tjenester til hjemmeboende.  

Dette har sammenheng med kommunens satsning på heldøgnsbemannede 

omsorgsboliger til erstatning for sykehjemplasser. Beboere i heldøgnsbemannede 

omsorgsboliger defineres som hjemmeboende.   

Kommunen har samlet sett et lavt antall institusjonsplasser. Av institusjonsplassene 

er en stor andel korttidsplasser. Utgiftene per plass i institusjon ligger noe høyere i 

forhold til andre kommuner. Dette må ses i sammenheng med blant annet andelen 

plasser til tidsbegrenset opphold, som er på 52,5 %. Det samme gjelder andelen 

legetimer per uke.  

Andelen med fagutdanning ligger Vestre Toten litt under gjennomsnittet i Oppland, 

men høyere enn landsgjennomsnittet. Det er et mål å øke andelen med 

fagutdanning.  

Kostnader pr mottaker av pleie og omsorg i Vestre Toten kommunen er lavere enn 

gjennomsnittet for kommuner i landet. I «Kostra – og effektivitetsanalyse Vestre 

Toten kommune 2015» utført av Telemarksforskning fremkommer det at behovene 

for pleie og omsorg i Vestre Toten ligger over landsgjennomsnittet. Til tross for dette 

viser tallene at kommunen bruker mindre innenfor pleie og omsorg enn det som er 

beregnet behov ut fra delkostnadsnøkkel.  Dette indikerer at Omsorg har tilpasset 

seg kommunens økonomiske situasjon og drives på en ressurseffektiv måte.  
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5.9.2 Mål og utfordringer 

Retningsendring og faglig omstilling 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten må utvikles for å møte dagens og 

fremtidens utfordringer. En befolkning og et samfunn som forandrer seg, vil krever ny 

og tilpasset kunnskap og endrede arbeidsmetoder.  

Samhandlingsreformen (Meld St. 47 2008 -2009), Nasjonal helse- og omsorgsplan 

(St.meld.16 2010 – 2011) samt lovendringer gjennom blant annet Helse- og 

omsorgstjenesteloven (2011), skaper merkbare endringer i kommunale helse og 

omsorgstjenester. Samhandlingsreformen ble innført i 2012 og beskrives som en 

koordinerings- og retningsreform. Hensikten med reformen er å etablere mer 

helhetlige helse- omsorgstjenester i kommunene, og hvor hovedmål er mer 

forebygging, bedre koordinerte tjenester, økt brukermedvirkning og behandling 

nærmere der pasienten bor. Kommunene får flere oppgaver og ansvarsområdet 

utvides. Spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal i større grad 

samhandle med hverandre. 

Faglig omstilling med sterkere vekt på tidlig innsats, rehabilitering og forebygging 

samt å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler, tydeliggjøres i St.meld. 29 (2012-

2013) Morgendagens omsorg og følges opp i St.meld. 26 (2014 – 2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste.  

Det helsefremmende og mestringsfremmende arbeid må vektlegges. Den enkelte 

brukers ressurser må tas i bruk på nye måter og med fokus på økt mestring. Det må 

legges til rette for at tjenestemottaker skal kunne leve et aktivt og godt liv til tross for 

sykdom, problemer og funksjonstap.   

Fremtidens helse – og omsorgsoppgaver må løses i et bedre samspill mellom 

kommune, spesialisthelsetjeneste, brukere, pårørende og frivillige. 

Overordnet mål for Vestre Toten kommune 

Kommuneplanens overordnede mål og strategier følges i Omsorg gjennom mål og 

innsatsområder. 

Overordnet mål: «alle med omsorgsbehov skal oppleve at deres egne ønsker, 

muligheter og ansvar for å mestre eget liv, blir ivaretatt». 

I omsorgsplanen for Vestre Toten kommune (2014 – 2017) er to hovedprinsipper 

førende: 

1. Innbyggernes ønske om å ta ansvar for og mestre eget liv og helse.  

2. Tjenestetilbudet skal tilpasses og gis på rett nivå ut fra en individuell vurdering 

av behov. 
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Utfordringer og muligheter 

Økning i antall tjenestemottakere. Det blir stadig flere eldre over 80 år og det vil 
fortsette å øke i årene fremover. Flere vil trenge kommunale helse og 
omsorgstjenester i årene fremover. Økt levealder vil innebære flere med 
aldersrelaterte lidelser som blant annet demens og kreft. Ofte har eldre mennesker 
flere diagnoser og sammensatte behov. Det er i tillegg en økning i antall brukere 
under 67 år.  
 

Brukere med sammensatte og komplekse behov. Brukere med sammensatte behov 
finnes i alle aldre. Det er personer med ulike utviklingshemninger, med kognitiv svikt 
og demens, med alvorlig psykisk sykdom og rusproblemer, med nevrologiske 
sykdommer og skrøpelige eldre mennesker med flere samtidige sykdommer. De siste 
10 årene har andelen tjenestemottakere under 67 år økt. Tjenester må ofte tilpasses 
rundt enkeltbrukere og kan medføre at utgiftene variere med flere millioner fra ett år 
til et annet. Nye enkelttiltak vil gi store budsjettavvik som Omsorg vanskelig kan 
omstille seg på, eller forutse på kort tid.  
 
Mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Samhandlingen innenfor 
området psykisk helse og rus må videreutvikles og forbedres. Samarbeidet mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommune må styrkes, og mellom deltjenester i 
kommunen. Fra 2017 skal kommunen ha øyeblikkelig hjelp døgntilbud til pasienter 
med psykisk helse og rusproblemer. Betalingsplikt for utskrivningsklare vil gjelde fra 
tidligst 2018, men arbeidet med å sikre et godt samarbeid rundt utskrivning er 
allerede i gang.  
Det er en økning i antall henvisninger til psykisk helsetjeneste og videreutvikling av 
gode lavterskeltilbud i kommunen blir viktig. 
   
Utskrivningsklare pasienter somatikk. Pasienter skrives ut raskere fra sykehuset og 
krever mer omfattende behandling i kommunen. Det er fortsatt en utfordring å klare å 
ta i mot alle utskrivningsklare pasienter.  
 
Sykehjemmene skal være mer spesialisert. Skjermingsplasser for demens er et 
økende behov. Flere korttidsplasser vil være nødvendig på sikt og det må derfor 
planlegges i et langsiktig perspektiv.   
 
Hjemmetjenesten. Flere skal kunne bo hjemme lengre og omfattende behandling og 
oppfølging må gjøres av hjemmetjenesten i pasientens hjem.  Det gjør at behovet for 
sykepleiefaglig kompetanse blir større samt at det krever både generalist – og 
spesialistkompetanse i tjenesten.  
 
Heldøgns bemannede omsorgsboliger er et satsningsområde og skal være et 
alternativ til sykehjemsplass.  
 
Flyktninger. Samarbeid med andre tjenesteområder om tjenester til flykninger. En 
utfordring er de som sliter med alvorlige psykiske lidelser med bakgrunn i traumatiske 
opplevelser.   
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Samarbeidet med frivilligheten. Det er et stort behov for frivillig innsats i kommunene. 

Frivillighet er et viktig supplement i utviklingen av gode omsorgstjenester, og Omsorg 

fortsetter arbeidet med å videreutvikle samarbeidet med frivillige.  

Mestringsfremmende arbeid 
Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi åpner muligheter for større grad av 

selvhjulpenhet og egenmestring hos tjenestemottakere. Etablering av 

hverdagsmestringsteam skal bidra til en retningsendring; fra hjelpetiltak til 

mestringstiltak.  

Hverdagsrehabilitering innebærer treningstiltak for å gjenvinne funksjons - og 

mestringsevnen fremfor å gi kompenserende tjenester.  

Velferdsteknologi er teknologiske løsninger som bidrar til økt trygghet og sikkerhet, 

sosial deltakelse og fysisk aktivitet. Bedre mulighet til å klare seg selv og behov for 

tjenester eller institusjonsopphold kan forebygges. Teknologiske løsninger kan være 

god støtte for pårørende.  

Helhetlig pasientforløp er et av hovedbegrepene i samhandlingsreformen. 

Pasientforløpet kan beskrives som en verdikjede som starter med henvendelse til 

tjenesten, og hvert helsepersonell som blir involvert blir ansvarlig for å fullføre tildelte 

oppgaver. Informasjon går alltid foran. Helhetlig pasientforløp skal bidra til en bedre 

og sikrere overgang for pasientene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 

og mellom deltjenestene i kommunen. Dette er en endringsprosses som gjelder for 

hele tjenesten og vil pågå over tid. 

Kompetanse. Rekruttering av fagpersonell til tjenesten er sentralt. Behovene for 

helse og sosialfaglig kompetanse på høyskolenivå blir stadig tydeligere, i tillegg er 

det behov for helsefaglig kompetanse på videregående nivå. Videreutdanning 

innenfor ulike fagområder pågår kontinuerlig. Interne kompetansedeling og - utvikling 

gjennom veiledning, undervisning og refleksjon er av stor betydning.  Utviklingen 

innenfor velferdsteknologi, rehabilitering, forebygging og større ansvar for alvorlig 

syke, gjør at nye fagområder også gjør seg gjeldende innenfor Omsorg. 

Byggeprosjekter i Omsorg 

Det pågår bygging av 25 omsorgsboliger på Raufosstun som vil stå ferdig januar 

2017. Netto tilvekst er en ny plass.  

Planlegging for å etablere en felles korttidsenhet på Raufosstun pågår. 

Samlokalisering planlegges på våren 2017.   

Prosjektering av dag – og avlastningssenter for mennesker med ulike 

utviklingshemminger pågår og skal politisk behandles i siste del av 2016. 

Det må utredes og planlegges for flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger for 

mennesker med ulike utviklingshemminger. 
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Utredning av behov for omsorgsboliger til mennesker med psykisk lidelse og 

rusproblematikk 

I følge omsorgsplanen (2014 – 2017) skal det bygges ut med ytterligere 16 

omsorgsboliger, trinn 2, ved Raufosstun i perioden 2021 – 2025 

 

Fokusområde  Resultat 

 2015 

Anslag 

 2016 

Mål 

 2017 

 Mål  

2020 

Brukere 

 

Pasient/bruker 

opplever tjenester av 

god kvalitet  

 

Brukerundersøkel

se Resultat 2,0 

(skala 0-2) 

               

Gjennomføres 

annethvert år 

2,0 Gjennomføres 

annethvert år 

 

 

 

God flyt i 

pasientforløpet; 

Pasient/bruker får rett 

tjeneste, på rett nivå 

og til rett tid 

 

 

Starte 

utarbeiding av 

Helhetlig 

pasientforløp 

Utarbeide Helhetlig 

pasientforløp, teste 

sjekklister 

Videreutvikle 

helhetlig 

pasientforløp 

mellom 

kommunale 

deltjenester og 

sykehus. 

Helhetlig pasient 

forløp er integrert i 

tjenesten og bidrar 

til koordinering og 

effektiv 

informasjonsflyt 

Utskrivningsklare 

pasienter 

overligger 

døgn:81 

 

Overliggerdøgn: 70 

 

Overliggerdøgn: 20 

 

Overliggerdøgn:0 

 

 

Fra hjelpetiltak til 

mestringstiltak slik at 

Pasient/bruker 

opplever økt aktivitet 

og mestring i eget liv 

 

 

 

Hverdags-

rehabilitering 

prosjekt  

 

Hverdags-

rehabilitering 

prosjekt planlegges 

over i drift 

 

Vedtak 

hjemmeboende: 

10% 

hverdagsrehab. 

 

Vedtak 

hjemmeboende: 

35% 

hverdagsrehab. 

Velferdsteknologi 

prosjekt 

Velferdsteknologi 

prosjekt avsluttes.  

Anbefaling for 

videre drift 

Utarbeide 

strategisk plan.  

Økt bruk av 

velferdsteknologisk

e løsninger 

Utvikling basert på 

strategisk plan. 

Velferdsteknologi 

en integrert del av 

tjenesten 
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Fokusområde  Resultat 

2015 

Anslag 2016 Mål 2017  Mål 2020 

Medarbeidere 

Medarbeidere 

opplever trygghet og 

trivsel, og deltar aktivt 

i forbedring og 

endringsarbeid.  

 

 

 Medarbeiderunder

søkelse. 

Svarprosent 50% 

Oppfølging i alle 

enheter 

Medarbeiderunder

søkelse. 

Svarprosent 75% 

 Ukentlige lean-

tavlemøter i alle 

enheter 

Ukentlige lean-

tavlemøter i alle 

enheter 

Ukentlige lean-

tavlemøter i alle 

enheter 

 

Nærvær 

 

Gjennomsnitt 

90% 

Gjennomsnitt 90% Gjennomsnitt 91% Gjennomsnitt 92% 

 

Kompetansehevende 

tiltak; økt kunnskap og 

utvikling av evner, 

ferdigheter og 

holdninger 

Andel med 

helse/sosial-faglig 

kompetanse 77% 

77% 79% 85 % 

Andel høgskole-

utdannet 

personell 34% 

35% 35% 38% 

Uønsket deltid   65% 65% 70% 75 % 

Tjenesteproduksjon og fremtidsrettet utvikling 

Forbedre og utvikle 

digitale løsninger i 

fagsystemet for økt 

kvalitet og effektivitet i 

dokumentasjon 

 Utvide Gerica 

fagsystem 

Mobile enheter i 

hjemmetjenesten 

Utvide Gerica 

fagsystem med 

flere moduler 

Fagsystem i 

henhold til 

teknologisk 

utvikling 

 

Institusjonsplasser 

tilpasset fremtidens 

behov 

  

 

Andel 

korttidsplasser 52% 

Samlokalisering av 

korttidsplasser  

Andelen 

korttidsplasser 52% 

 

 

Andel 

korttidsplasser 60% 

Hjemmetjenester 

tilpasset fremtidens 

 

 

Planlegge for 

samlokalisering av 

Samlokalisering av 

hjemmetjenesten  

Fremtidsrettet  

hjemmetjeneste 
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behov hjemmetjenesten 

Vekst i antall 

vedtakstimer 

hjemmetjeneste% 

Vekst i antall 

vedtakstimer 

hjemmetjeneste i % 

Vekst i antall 

vedtakstimer  

hjemmetjeneste i % 

Vekst i antall 

vedtakstimer 

hjemmetjeneste i % 

Øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser innen 

psykisk helse og rus 

problematikk.  

 

Utskrivningsklare 

pasienter fra psykisk 

helsevern 

 Utrede behovet 

Avklare 

organisering basert 

på Veileder 

 

Samarbeidsarenaer 

med spesialist-

helsetjenesten 

Etablere 

øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser 

 

 

Etablere 

samarbeidsrutiner   

utskrivningsklare  

Øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser 

 

 

Samarbeid med 

spes.helsetjenesten 

om utskrivningklare 

Fokusområde  Resultat 

2015 

Anslag 2016 Mål 2017  Mål 2020 

Økonomi 

 

Tilpasse drift til 

økonomiske rammer 

 

  

Balanse 

 

Balanse 

 

Balanse 

 

5.9.3 Endringer drift 

Omsorg står foran store endringer i 2017. Endringer som skal bidra til at tjenesten er 

bedre i stand til å møte de utfordringene vi allerede har, og utfordringer vi vet vil 

komme.  

Korttidsplasser Raufosstun og langtidsplasser Gimle 

Det skal gjennomføres en omorganisering hvor kommunens to korttidsenheter 

samles i en felles enhet på Raufosstun sykehjem. Langtidsplasser og pendlerplasser 

skal samlokaliseres på Gimle. Omorganiseringen gjennomføres våren 2017. 

Omorganiseringen skal bidra til å sikre riktig kompetanse, god kvalitet og god 

ressursutnyttelse. Både korttidsenheten og langtidsenhetene skal ha økt 

grunnbemanning. Økt grunnbemanning reduserer bruken av vikarer, gir større 

stillingsbrøker og bedre kontinuitet i tjenesten. Raufosstun sykehjem vil ha mulighet 

for inntil 30 plasser, men kun 21 plasser tas i bruk foreløpig. Dette gir en fleksibilitet i 

bruk av korttidsplasser slik at det vil være større mulighet for å kunne ta i mot 

utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.  
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Samlokalisering av hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten på Raufoss og Eina, Bøverbru, Reinsvoll planlegges inn i felles 

lokaler i Sagatunet sammen med legetjenesten. Det er ikke tilført nye midler til dette. 

Det må gjøres omprioriteringer innenfor driften slik at ressursene kan brukes på en 

best mulig måte. Hjemmetjenesten er i konstant vekst og endringer i måten vi gir 

tjenester på vil være en omstillingsprosess over tid.  

Hverdagsmestringsteam 

Nye måter å gi tjenester på er avgjørende for å kunne møte utfordringen med flere 

som trenger tjenester og færre til gi tjenester samt et bærekraftig velferdssamfunn. 

Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er prosjekter som skal over i drift. Det 

skal blant annet sikres gjennom opprettelse av hverdagsmestringsteam. Dette er en 

felles satsning mellom Helse og Omsorg. Det er bevilget midler til å opprette 

tverrfaglig hverdagsmestringsteam som skal være en sentral drivkraft for endring fra 

kompenserende tjenester til aktivitet og egenmestring.  

Velferdsteknologi 

Velferdsteknologi er et svært omfattende felt og det kreves videreutvikling og 

oppfølging på flere arenaer for å lykkes med å ta i bruk nye teknologiske løsninger i 

tjenesten. Fra helsedirektoratet er det anbefalt at det avsettes stillingsressurser til å 

sikre kommunens velferdsteknologisatsning frem mot 2020. Det skal jobbes med en 

strategiplan og videreutvikling i kommunen.  

Saksbehandling og tjenestetildeling 

Omsorg har vurderinger og saksbehandling som en del av tjenesten ute i enhetene. 

Utviklingen innenfor helse og omsorgstjenestene med et økt omfang av tjenester, 

krav til saksbehandlingstid og god dokumentasjon, gjør at en slik modell er svært 

krevende å videreføre. Omsorg må sørge for god kvalitet i saksbehandling slik at det 

gis riktig tjeneste, til rett tid og på rett nivå. Det må tilføres ressurser for å kunne 

imøtekomme forventningene til saksbehandling og tjenestetildeling.  

Psykisk helse og rus Det skal opprettes øyeblikkelig hjelp døgnplasser for 

mennesker med psykisk lidelse og rus problemer. Overføring av midler fra de 

regionale helseforetakenes til kommunene foreslås i statsbudsjettet for 2017.  

Brukerstyrt personlig assisten (BPA) 

Kommunen har fått flere som søker om BPA. Det er både private leverandører og 

kommunen selv som leverer tjenesten. Det har vært en økning på 2,9 årsverk i 2016.  
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Lean 

Lean forbedringsarbeid med kvalitetsmål og gevinstrealisering vil være sentralt for å 

følge opp tjenesten i en del av disse endringene 

5.9.4 Økonomisk oversikt 

Omsorg 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 
210 
747  

210 
747  

210 
747  210 747  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 4 436  4 436  4 436  4 436  

4 stillinger på Gimle + tapt husleieinnt ved riving på Raufosstun -1 100  -1 100  -1 100  -1 100  

Endring BPA -ingen refusjon 1 350  1 350  1 350  1 350  

Økte utgifter fritt brukervalg BPA (fvalgt egen leverandør) 310  310  310  310  

Endring finansiering øyeblikkelig hjelp 3 300  3 300  3 300  3 300  

korreksjoner pensjon 2016 -3 300  -3 300  -3 300  -3 300  

Overføring renholdere til eiendom -1 368  -1 368  -1 368  -1 368  

Endring finansiering frivillighetssetralen flytting til Kultur -581  -581  -581  -581  

Endringer ressurskrevende brukere -445  -445  -445  -445  

Innsatsteam hverdagsrehab 100% stilling med fratrekk skjønnsm 250  650  650  650  

O-bolig R.tun, en ny bolig  1 årsverk(hele året) 670  670  670  670  

Samling KP Gimle/R.tun 2-årig prosjekt økt grunnbemanning 
3,35% 1 660  2 500  2 500  2 500  

1 stilling -vurdere behov for tjenester hjemmeboende og o-bolig 600  600  600  600  

2 helsefagarb. I o-bolig, økte vedtakstimer 1 000  1 000  1 000  1 000  

Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - drift 800  1 200  1 500  1 500  

Omstilling/Leaneffekter/omprioritering internt -1 500  -2 500  -3 000  -3 500  

Sum endringer 6 082  6 722  6 522  6 022  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 
216 
829  

217 
469  

217 
269  216 9  
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5.9.5 Investeringer 

 

Senger, nattbord og medisinskteknisk utstyr til korttidsenheten på Raufosstun. 

Flere rom skal tas i bruk. 

Nye moduler i Gerica. Utvikling av fagsystemet for å være oppdatert i forhold til å 

kvalitetssikre informasjon, krav til dokumentasjon og utvikling innenfor digitale 

løsninger. Lifecare eSense er en stor modul støtter prosesser opp mot sensorer og 

sensorinformasjon når vi innfører velferdsteknologi.  

Digitale tilsyn. Videre satsning i forhold til velferdsteknologiske løsninger.  

Gimle omb./rehab/utskifting 

En generell post til bruk for uforutsette investeringer på Gimle som erfaringsmessig 

vil komme i løpet av året. Det kan være større tekniske investeringer eller 

tilpasninger/reparasjoner/ombygninger. 

Ombygging Raufosstun 

En generell post til bruk for uforutsette investeringer på Raufosstun som 

erfaringsmessig vil komme i løpet av året. Det kan være større tekniske investeringer 

eller tilpasninger/reparasjoner/ombygninger. 

Dag- og avlastningssenter Lunders veg 

Nye lokaler for dagsenter og avlastning som erstatning for eksisterende lokaler i 

nordenden på gamle Raufoss skole, samt utvidelse for fremtidige behov. Dette blir et 

bygg på ca. 1000 m2 i to etasjer. 

Raufoss omsorgsboliger trinn 1 

25 omsorgsboliger som ferdigstilles ca. 1. januar 2017 

Omsorg 2017 2018 2019 2020 SUM

05180 Gimle - omb./rehab./utskifting 100 200 200 200 700

07262 Ombygging Raufosstun 100 0 500 0 600

15233 Dag- og avlastningssenter Lunders veg 0 0 30 000 14 000 44 000

15256 Raufoss omsorgsboliger trinn 1 4 000 0 0 0 4 000

Nytt Gimle flytting av avdeling 0 0 0 0 0

Nytt Gimle utomhus 0 2 000 0 0 2 000

Nytt Raufosstun, tilpassing eks. bygg 3 400 1 600 0 0 5 000

Nytt Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 0 0 1 000 0 1 000

Nytt Fossegård forsterket botilbud 500 0 0 0 500

Nytt Fossegård tilpasning psyk. Helsetj. 750 0 0 0 750

Nytt Psykisk utv. Hemmede boliger 1 000 0 0 0 1 000

Nytt Gimle reservekraft 0 1 000 1 000 0 2 000

Nytt Gimle brannteknisk utbedring i eksisterende lokaler 0 0 2 000 0 2 000

Nytt Gimle - utredning av fremtidige bygningsmessige behov500 0 0 0 500

Nytt Innredning underetasje Fossegård 0 0 0 0 0

Nytt Raufosstun sykehjem 14 senger/nattbord/utstyr til kp400 200 0 0 600

Nytt Nye moduler i Gerica 700 0 0 0 700

Nytt Løsninger innen digitalt tilsyn velferdsteknologi 200 100 100 100 500

Sum Omsorg 11 650 5 100 34 800 14 300 65 850
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Gimle reservekraft 

Etablere nytt nødstrømsaggregat tilpasset dagens effektbehov 

 

Gimle brannteknisk utbedring i eks. bygg 

Utbedringer etter en brannteknisk rapport  

Gimle, utredning av fremtidige bygningsmessige behov 

Utrede bygningsmassen i forhold til fremtidig bruk. Rive/rehabilitere/bygge nytt? 

Gimle flytting av avdeling 

Gimle utomhus 

Dette gjelder utvendige tilpasninger i forbindelse med ny adkomstvei. 

Raufosstun, tilpasning eks. bygg 

Påbygg på eksisterende terrasse og innvendige ombyggingsarbeider i forbindelse 

med samling av korttidsplasser. 

Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 

Planlegging/prosjektering av 16 nye omsorgsboliger på nordsiden av dagens 

bygningsmasse. Jfr. omsorgsplanen 2014-2017  

Fossegård forsterket botilbud 

Utredning og planlegging/prosjektering av nybygg for psykiatri/rus omsorgsboliger. 

Fossegård tilpasning psyk. helsetjeneste 

Tilpasning av eksisterende bygg til lavterskel dagtilbud psykiatri/rus. 

Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. 

Utredning/planlegging av boliger til 6 utviklingshemmede. Jfr. omsorgsplan 2014-

2017  
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5.10 Plan 

5.10.1 Status 

Planavdelingen har 14,5 årsverk.  

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. De 

lovpålagte oppgaver prioriteres og arbeidsoppgavene bygger på et vidt spekter av 

særlover med tilhørende forskrifter, retningslinjer. Oppgavene ivaretas gjennom høg 

kompetanse hos avdelingens ansatte. Vi finner også støtte ved bruk av nasjonalt og 

regionalt veiledningsmateriell, eks: 

www.fylkesmannen.no 

www.planoppland.no 

www.miljokommune.no 

www.planlegging.no 

Fagområder: 

Kommuneplanlegging 

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2014. Lovverket har i de seneste årene utviklet 

seg i retning av at kommuneplanleggingen skal være en kontinuerlig prosess. 

Avdelingen har høg kompetanse, men knappe ressurser i forhold til forventningene 

fra lovverk og overordna myndigheter. 

Plansaksbehandling 

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 etterslep på utarbeiding av kommunale reguleringsplaner, i tillegg til at det 

jevnlig oppstår behov for nye planer.  

Kart- og oppmåling 

Kart- og oppmålingsarbeidene ligger til grunn for all planlegging og saksbehandling 

innenfor plan- og byggevirksomheten. Vi har høy kompetanse, men har i en periode 

hatt knappe ressurser i forhold til oppgavemengde. Dette er i ferd med å bedres. 

Byggesaksbehandling 

Mange og store saker forventes også i denne perioden. Høg kompetanse, men 

knappe ressurser i forhold til saksmengden. Det er restanser av uavsluttede saker, 

matrikkelføring og ulovlighetsoppfølging. Planlegging for framtida, utvikling, 

http://www.fylkesmannen.no/
http://www.planoppland.no/
http://www.miljokommune.no/
http://www.planlegging.no/
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oppfølging, tilrettelegging blir skadelidende. Arbeid med byggeskikkveileder er 

igangsatt og vil kunne lette saksbehandlingen når den blir realisert. 

Delingssaker/ Seksjonering 

Videreutvikling av kompetanse samt gode rutiner og maler er i fokus, for å 

kvalitetssikre saksbehandlingen og gjøre den ytterligere effektiv. 

Næringsutvikling (tilrettelegging)/tomteutvikling 

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.  

Jord- og skogbruksforvaltning/ Landbruksrelatert næringsutvikling 

Dyrehold og planteproduksjon er satsingsområder, utvikling med store besetninger 

setter store krav til forvaltningen. Det er en utfordring at dyreholdet er konsentrert på 

forholdsvis avgrensete arealer i kommunen. Stadig mer lovpålagt oppfølging og 

kontroll er utfordrende med forholdsvis lav bemanning for både jord- og 

skogbrukssaker. 

Miljøvern - Vassdragsforvaltning/ Forurensningssaker/Viltforvaltning 

Dette er et meget bredt fagområde. Det gjør det utfordrende å ha spisskompetanse 

på alle felter. Vannkvalitet og vannforvaltning prioriteres. En del større og mindre 

forsøplingssaker burde vært fulgt opp. Naturmangfoldloven gir kommunen regler for 

saksbehandling som krever mye tid. Høg kompetanse, men svært knappe ressurser. 

Spredt avløp/nedgravde oljetanker  

Avløpsanlegg i spredt bebyggelse kartlegges og følges opp. 

Eiendomsskatt 

Innføring av generell eiendomsskatt er avsluttet, men fortsatt krever denne saken 

høgt fokus og høg kompetanse innenfor eiendomsskattelovverket. Enkelte 

klagesaker krever omfattende bistand fra jusfaglig ekspertise, spesielt innenfor skatt 

på verk og bruk og næringseiendommer. Fakturering og svar på spørsmål fra 

innbyggerne inngår også her. 

Planavdelingen besitter i dag høg 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.  

Kompetanseoppbygging, intern organisering, tjenesteproduksjon og 

kontrollfunksjoner er en kontinuerlig utfordring. 

Den enkelte medarbeider har ansvar for eget fagfelt med begrenset intern backup. Et 

stort antall fagområder og liten mulighet for duplisering av fagkompetansen, gjør 

avdelingen sårbar for fravær. 
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Kostrastatistikk 

KOSTRA-tall VTK 2015 VTK 2014 

Oppland 

2015 

Oppland 

2014 

Landet 

u/oslo  

2015 

Landet 

u/oslo  

2014 

Nto. dr.utgift til fysisk 

tilrettelegging og planlegging i kr 

per innb 

239 371 654 599 593 614 

Gjennomsnittlig saks-

behandlingstid for byggesaker 

15 14 18 15 18 20 

Gebyr for kart- og delings 

forretning for 750 m² boligtomt 

15 430 14 965 15 104 13 491 15 990 15 433 

 

Kostra-statistikken viser at Vestre Toten har lavere driftsutgifter i plansaker pr 

innbygger enn gjennomsnitt for Oppland og hele landet. Det vil si lavere bemanning 

innenfor plansak. Enkelte gebyrer er høgere enn gjennomsnittet i Oppland, men 

likevel lavere enn for hele landet. Saksbehandlingstiden for byggesak har økt, vi har 

flere saker enn før og relativt sett lavere bemanning enn de nærmeste 

nabokommunene. Men delegert myndighet til saksbehandlere gir likevel effektiv og 

kort behandlingstid.  

5.10.2 Mål og utfordringer 

Kommuneplanens samfunns- og arealdel peker bl.a. på 3 overordnede mål med 

tilhørende strategier for kommunen. 

Fokusområde Resultat 2015 
Anslag Mål  Mål  

2016 2017 2020 

Brukere 

God service – raske og 
riktige svar. 
Åpent for telefon-
henvendelser og besøk 
utenom avtaler etter 
kl. 1200. 

Krevende år 
med lite 
ressurser – lite 
tid til service. 

I bedring i 
forhold til 
2015. 

I tillegg til at 
løpende saker 
løses raskt og 
effektivt, skal antall 
saker i restanse 
være mindre enn 
ved utgang 2016. 
Planlagte 
ansettelser 
gjennomført. 

I tillegg til at 
løpende saker 
løses raskt og 
effektivt, skal 
restanselistene 
reduseres til et 
minimum. 

Medarbeidere 

Høy kompetanse 
 
 
 
 

Kurs etter 
behov. 

Kurs etter 
behov 

Nyansatte har 
nødvendig 
kompetanse. 
 
Nødvendige rutiner 

Avdelingen som 
helhet har 
nødvendig 
kompetanse 
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Godt arbeidsmiljø 
Teamarbeid 
 
 
 
 

for alle fagområder 
er revidert. 

Stort sett 
gjennomført 
planlagte og 
etterspurte 
tiltak og 
arrangementer 
i og utenfor 
arbeidstid som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Stort sett 
gjennomført 
planlagte og 
etterspurte 
tiltak og 
arrangementer 
i og utenfor 
arbeidstid som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Gjennomføre som 
tidligere. Ha 
ytterligere mer 
fokus gjennom 
arbeidsdagen på 
forhold som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Gjennomføre som 
tidligere. Ha 
ytterligere mer 
fokus gjennom 
arbeidsdagen på 
forhold som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Høy tilstedeværelse 

Stort 
sjukefravær og 
uønsket 
vakanse. 

Akseptabelt 
sjukefravær, 
noe uønsket 
vakanse. 

Ingen vakanser, 
godt arbeidsmiljø 
og lavt 
sjukefravær.  

Ingen vakanser, 
godt arbeidsmiljø 
og lavt 
sjukefravær. 

Økonomi 

Balanse 
budsjett/regnskap 
 
 

 Balanse 
  
  

Balanse 
  
  

 Balanse 
  
  

 Balanse 
  
  

 

Målbare mål: 
 Tidsfrister overholdes - viser at vi prioriterer må-oppgaver 
 Lavt antall klagesaker der vedtak endres - 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 reguleringsplaner - bør sluttføre et visst antall egne planer i tillegg 

til å ferdigbehandle private planforslag hvert år. Dette måler kapasitet og 
gjennomføringsevne.  

 

5.10.3 Endringer drift 

Det er gjennom budsjettet lagt opp til at avdelingen skal være 100% bemannet fra 

årsskifte 2016/2017. Nødvendig rekrutering er gjennomført. Det er i budsjettarbeidet i 

tillegg lagt til rette for å styrke bemanningen på byggesaksbehandling i løpet av 

2017. Disse endringene vil føre til at dagens arbeidsoppgaver ivaretas på en 

ytterligere bedre måte. I tillegg vil vi få mer kapasitet til å målrette arbeidet med å 

redusere antall saker som står i restanse. 

Fra 2017 vil Planavdelingen bli tillagt et utvidet ansvar for næringsutvikling. Dette 

skal bl.a. sikre en videreføring av arbeidet i kommunens Omstillingsprogram, og er 

ledd i en nyorganisering av næringsutviklingsarbeidet i Gjøvikregionen. Denne 

nyorganiseringen er nedfelt gjennom tidligere kommunestyrevedtak. Konkret vil dette 
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innebære et fast kontaktpunkt og en forsterket dialog med næringslivet i kommunen, 

et samarbeid med de næringsansvarlige i Gjøvikregionen for øvrig, og identifikasjon 

av aktuelle prosjekter for det nye regionale næringsutviklingsprogrammet. En 

plassering av denne funksjonen i Planavdelingen vil sikre godt samspill mellom 

utviklingsarbeidet og tilrettelegging av næringsarealer og annet næringsrettet arbeid i 

Planavdelingen. 

5.10.4 Økonomisk oversikt 

Plan 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 6 145  6 395  6 395  6 395  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 257  257  257  257  

Tilbakeføring av midlertidig kutt vakans tjomrleder 250        

Sum endringer 507  257  257  257  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 6 652  6 652  6 652  6 652  

5.10.5 Investeringer 

 

 GEOVEKST, nykartlegging av sentrumsnære områder 

 Tomtesalg, salg av boligtomter 

 Opparbeidelse Dragerlia, videreutvikling av boligfeltet 

 Tomteopparbeidelse Skogvegen, Reinsvoll, videreutvikling av boligfeltet 

 Næringsareal Roksvoll øst, sluttføring av næringsområdet 

 Utvikling av Gaukomtunet, sluttføring av salgsprosess 

 Stedsutvikling Raufoss, tiltak i forbindelse med sentrumsprosjektet 

 Tilrettelegging Brubakken Nord, sluttføring av prosess mot salg av arealer 

Plan 2017 2018 2019 2020 SUM

07301 Kart GEOVEKST planavdelingen 350 350 350 350 1 400

07700 Tomtesalg -2 000 -1 000 -500 -500 -4 000

08314 Opparbeidelse Dragerlia 500 500 500 500 2 000

11311 Tomteopparbeidelse Skogvegen, Reinsvoll 500 100 100 100 800

12314 Næringsareal Roksvoll øst 250 0 0 0 250

12317 Utvikling av Gaukomtunet 100 0 0 0 100

12321 Stedsutvikling Raufoss 200 200 200 200 800

13311 Tilrettelegging Brubakken nord 500 0 0 0 500

14312 Tomteopparbeidelse Vadlia Eina 3 000 500 500 500 4 500

15321 Salg av næringsareal -2 000 -500 -500 -500 -3 500

16311 Tomteutvikling VA Østvollvegen 4 0 0 0 0 0

16331 Planlegging ny bru over Hunnselva sentrum sør 0 0 0 0 0

Ny Rådhuskvartalet 1 000 0 0 0 1 000

Ny Elveparken 2 400 2 400 0 0 4 800

Ny Bøverbrugata 2 000 0 0 0 2 000

Sum Plan 6 800 2 550 650 650 10 650



 

 

 
Styringsdokument 2017 131  
 

 

 Tomteopparbeidelse Vadlia, oppstart av utbygging av området 

 Salg av næringsareal, salg av arealer, Roksvoll Øst og Gjestrum 

Industriområde 

 Reguleringsplan Rådhuskvartalet, fullføring av planarbeidet 

 Elveparken, oppfølging og gjennomføring av planer i Elveparken. Finansiert 

50% av tildelte midler fra OFK. 

 Bøverbrugata, prosjektering og bygging av ny veg fra Bøverbrugata til Gimle  
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5.11 Teknisk drift 

5.11.1 Status 

Teknisk Driftsavdeling er ansvarlig for utbygging, drift og vedlikehold av kommunale 

veger, kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg.  

Renovasjonsordningen er ansvarsdelegert til GLT avfall IKS, og gjenværende 

oppgaver i kommunen er ansvar for renovasjonsforskrift og innkreving av gebyr. 

Innkreving av gebyr forestås av planavdelingen.  

Teknisk driftsavdeling består av 2 driftsenheter; Vann/avløp(VA), og Veg/park. 

Avdelingen ledes av driftssjef, to driftsenhetsledere og har prosjektleder for vann og 

avløp.  

Veg/park avdelingen har i 2016 hatt 0,7 årsverk som driftsenhetsleder, 2,5 årsverk 

som fagarbeidere veg og 0,3 årsverk fagarbeider som ivaretar gatebelysning. De 

siste 3 årene har ett årsverk som fagarbeider veg vært holdt vakant. Det har vært 

nødvendig for å tilpasse driften til den økonomiske rammen avdelingen har blitt 

tildelt. Det har vært nødvendig å leie inn hjelp i perioder.  

Kommunen har en vedtatt vedlikeholdsstandard for kommunale veger. Den 

økonomiske rammen er for liten til å opprettholde standard både sommer og vinter. 

De fem 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. Vinterdrift sørger 

for å holde vegen kjørbar etter årstiden, og vi har gatebelysning. Manglende 

sommerdrift resulterer i at vegkapitalen ikke holdes vedlike sommerstid, og 

vegkapitalen forringes hvert eneste år. Dette er pekt på i strategidokumenter, 

årsrapporter, økonomi og aktivitetsrapporter de siste 5 årene, og er også informert 

om på kommunens hjemmeside.  

I kommuneplanen er et av de 5 hovedmålene en trygg og sikker infrastruktur. De 

økonomiske rammebetingelsene for tjenesten kommunale veger, miljø og 

trafikksikkerhetstiltak 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.   

Av sommerdrift er det mest prekært å få gjort grøfterens, tømming av sandfang og 

klippe fram vegens frie rom, dette er preventivt vedlikehold som kan hindre utvasking 

av veg og trafikksikkerhetstiltak.  Det er et enormt behov for vedlikehold av 

vegdekker, skiltparken er meget dårlig, vegmerking gjøres ikke og gatelysanlegget 

har store behov for modernisering. Det er ikke utført lovpålagte oppgaver mhp bla 

råtekontroll av gatelysstolper pga manglende driftsmidler. 

En hovedplan for veg vil avdekke kostnadsbildet, både når det gjelder et forsvarlig 

driftsbudsjett og investeringsbehov. En gatelysplan vil belyse de samme aspektene 
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og i tillegg gjøre en kost/nytte vurdering av en evt overgang til LED, overgang til 

stolper i metall og optimalisering av drift mhp driftsstyring. 

Parkavdelingen bemannes med 0,5 årsverk. Hovedoppgave er gressklipping, det er 

ikke økonomi til planting og stell av sommerblomster. Områder som blir klippet er 

offentlige parker og grøntarealer, og områder utenfor kirkegårder. Det er ikke 

økonomi til innleie av sesongarbeidere, noen grøntområder klippes derfor av andre i 

organisasjonen, for eksempel vaktmester på rådhuset. 

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. Det er et stort behov for fornyelse og oppgradering av eksisterende 

ledningsnett. Kommunedelplanen er et godt verktøy for styring, og det jobbes godt og 

målrettet i tråd med planen. 

Det viktigste tiltaket i VA-planen er at saneringshastigheten for ledningsnettet skal 

økes. Anleggslaget styrkes med ett årsverk i 2016. I tillegg leies det inn eksterne 

entreprenører 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. Eina renseanlegg ble oppgradert med biologisk rensetrinn i 

2010, og fungerer tilfredsstillende. Renseanleggene Breiskallen og Eina, samt 

pumpestasjoner for avløpsvann driftes av 4 årsverk i vaktordning.  

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.  

Drikkevann fra Skjelbreia vannverk ble i 2015 kåret til innlandets (Hedmark og 

Oppland) beste drikkevann fra overflatekilder, og deltok i Norges beste drikkevann i 

2016 som 1 av 10 inviterte. Resultatene i konkurransen var basert på sensoriske 

tester (lukt/smak). 

Vi har som mål i VA plan 2015-2023 at vi skal systematisere lekkasjesøk på vann og 

avløpsledninger. Driftspersonalet for ledningsnett blir sterkt involvert i 

saneringsarbeidene som nå foregår hele året. I tillegg har de avgitt personell for 

maskinføring til anleggslaget. Det antas at nyopprettet stilling på anleggslaget vil 

frigjøre mer tid til vedlikeholdsoppgaver på nettet og lekkasjesøk.  

Det er behov for en prosjektlederstilling for infrastruktur ved teknisk driftsavdeling. 

Ansvarsområdet vil være å prosjektere arbeidet med utbyggingsprosjekter for 

infrastruktur, være kommunens byggherrerepresentant under opparbeidelse av 

infrastruktur, følge opp utbyggingsavtaler med eksterne og egne utbyggere, 
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gjennomføre overtakelsesforretning, prosjektledelse, lede og kontrollere arbeid med 

tomteopparbeidelse. Stillingen er utlyst. 

Driftsavdelingen har et meget høyt aktivitetsnivå, på tross av begrensede 

personalressurser både for drift og administrasjon.  

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 er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om 

kommunal virksomhet. 

KOSTRA-tall VTK 2015 VTK 2014 

Oppland 

2015 

Oppland 

2014 

Landet 

2015 

Landet 

2014 

Prioriteringsparametre       

Samferdsel: 

Brutto investeringsutgifter i kr per 

innbygger, kommunale veger og gater 

 

332 

 

 

656 

 

 

853 

 

1125 

 

841 

 

756 

Dekningsgrad       

Vann:  

Andel av befolkningen som er tilknyttet 

privat eller kommunalt vannverk 

 

93,6 

 

93,4 

 

73 

 

71,1 

 

87,8 

 

88,1 

Vann: Andel av befolkningen tilknyttet 

komm. vannforsyning 

 

69,3 

 

69,4 

 

69,1 

 

67,2 

 

84,7 

 

84,9 

Avløp: 

Andel av befolkningen tilknyttet 

kommunal avløpstjeneste i % 

 

94,1 

 

94,3 

 

68,5 

 

 

68,1 

 

84,2 

 

84,3 

Samferdsel: 

Gang og sykkelvei i km som er 

kommunalt ansvar pr 10.000 

innbyggere 

 

11 

 

9 

 

19 

 

18 

 

12 

 

13 

Enhetskostnad/produktivitet       

Vann: 

Årsgebyr for vannforsyning- ekskl. mva 

(gjelder rapporteringsåret + 1) 

 

2800 

 

3235 

 

3752 

 

3780 

 

3377 

 

3313 

Vann:  

E.coli: andel innbyggere tilknyttet 

kommunalt vannverk med 

tilfredsstillende prøveresultater 

 

100 

 

100 

 

99,9 

 

100 

 

99,6 

 

99,9 

Avløp: 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 

 

5210 

 

4678 

 

4934 

 

4880 

 

3781 

 

3652 
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rapporteringsåret + 1) 

Avløp: 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 

rensekrav er oppfylt i % 

 

6,6 

 

1,7 

 

68,2 

 

56,5 

 

32,1 

 

 

26,9 

Avløp: 

Andel fornyet spillvannsnett, 

gjennomsnitt for de siste 3 år i % 

 

0,60 

 

0,21 

 

0,41 

 

0,36 

 

0,57 

 

0,54 

Renovasjon: 

Årsgebyr for avfallstjenesten – eksl.mva 

(gjelder rapporteringsåret + 1) 

 

2358 

 

2220 

 

2068 

 

2048 

 

2618 

 

2647 

Samferdsel:  

Brutto driftsutgifter i kroner per km 

kommunal veg og gate inkludert gang 

og sykkelveg 

 

61382 

 

61561 

 

89084 

 

88509 

 

113847 

 

112138 

 

 

Samferdsel: 

Brutto driftsutgifter i kr til 

gatebelysning pr lyspunkt kommunal 

veg og gate 

 

400 

 

296 

 

735 

 

639 

 

 

691 

 

696 

 

 

Kommentarer til kostrastatistikk  

Samferdsel: VTK har lave investerings- og driftsutgifter til samferdselsformål. I 2015 

investerte VTK ca 50 % mindre i kommunale veger pr innbygger enn i 2014. VTK 

brukte ca 60 % mindre brutto investeringsutgifter i kr pr innbygger enn gjennomsnittet 

for Oppland og landet for øvrig i 2015. Brutto driftsutgifter i kroner pr km kommunal 

veg og gate inkludert gang og sykkelveg er ca 2/3 av det det gjennomsnittlig brukes i 

Oppland fylke og ca halvparten av det som gjennomsnittlig brukes i landet for øvrig. 

Driftsutgifter i kr til gatebelysning pr lyspunkt i kommunal veg og gate er ca 50 % 

lavere enn i Oppland og landet for øvrig. 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”. 

VTK har 1 km mindre gang og sykkelveg pr 10.000 innbyggere enn landet for øvrig, 

men 8 km mindre enn gjennomsnittet i Oppland fylke. 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. VTK har høyere andel av befolkningen tilknyttet kommunalt vannverk enn 

gjennomsnittet for kommunene i Oppland, men lavere enn landsgjennomsnittet. 

Skjelbreia vannverk forsyner 9100 ”bosatte” personer i tillegg til industriparken og 

mange institusjoner, 3970 ”bosatte” personer forsynes av Sivesind- Trevatn og andre 

mindre private vannverk. Årsgebyret for vann er lavere enn gjennomsnittet i Oppland 
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og landet for øvrig. Drikkevannskvaliteteten som leveres fra Skjelbreia vannverk er 

meget god, og bedre enn Oppland og landet for øvrig.  

Avløp: VTK har en høyere andel av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste 

enn snittet i Oppland og landet for øvrig. Årsgebyret for avløpstjenesten er høyere 

enn gjennomsnittet i Oppland og i 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 i forhold til 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 7 år. 

Renovasjon: VTK har høyere årsgebyr for avfallstjenesten enn gjennomsnittet i 

Oppland, men lavere enn gjennomsnittet for landet. 

5.11.2 Mål og utfordringer 

Fokusområde Resultat 2015 
Anslag Mål  Mål  

2016 2017 2019 

Brukere 

Et vegnett som 
fungerer under 
alle værforhold, 
og som skaper 
minst mulig 
ulemper både 
for de som 
ferdes på vegen 
og de som bor 
langs den. 
 

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

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

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

Standard for 
vegvedlikehold 
overholdes 
sommer og 
vinter. 

Trafikksikkerhet – 
fysiske og 
holdnings-
skapende tiltak 

G/s-vei langs 
Badelandvegen. 
Trafikk tilbys som 
valgfag. Refleks til 
alle elever på barne- 
og ungdomsskolen 
+ voksenopplæring.  
Godkjent som 
trafikksikker 
kommune 2017 – 
2018.  

Fortau langs 
Nysethvegen fram 
til Raufoss skole. 
Siktsone langs FV 
246 ved tråkket sti 
nord i 
Jernbanevegen.  
Plan hovednett for 
sykkel for Raufoss 
behandles politisk. 
 
 

Planoppstart 
kommunedelplan for 
veg. 
Revidering/rullering 
av 
Trafikksikkerhetsplan 

Følgende 

planverk styrer 

tiltakene: 

Kommunedelpla

n for 

trafikksikkerhet,

veg og gatelys. 

Transportplan 

utarbeides. 

Godkjent 

trafikksikker 

kommune. 
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Nok vann av 
hygienisk 
betryggende 
kvalitet til alle 
abonnenter. 
 
 

Kommunedelplan 
vannforsyning og 
avløp 2015 – 2023 
vedtatt av 
kommunestyret. 
Tilfredsstillende 
prøvesvar. 
Sanering av ca. 2,2 
km vannledning 

Tilfredsstillende 
prøvesvar. 
Sanering av ca. 2 
km vannledning. 
Nyanlegg Midtåsen 
Gotterud, ca 1 km 

Tilfredsstillende 
prøvesvar. 
Sanering av ca. 3 km 
vannledning. 
Saneringsplan for 
vann og avløp 
utarbeides.  

Tilfredsstillende 
prøvesvar. 
Sanering av ca. 

3 km 

vannledning. 

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

Kommunedelplan 
vannforsyning og 
avløp 2015 – 2023 
vedtatt av 
kommunestyret.  
Sanering av ca. 2,2 
km avløpsledning.  
Klimatilpassning: 
alle nyanlegg øker 
rørdimensjon på 
overvannshåndterin
g og krav om lokal 
fordrøyning av 
overvann. 

Sanering av ca. 2 
km avløpsledning. 
Sørliafeltet er 
sanert, 
forurensning til 
Korta redusert. 
Nyanlegg avløp 
Ihle, reduserer 
forurensning til 
Kalksjøer. 
Nyanlegg Midtåsen 
Gotterud. Nyanlegg 
Sørlien-Nyseth 
startet.  

Sanering av ca. 3 km 
avløpsledning. 
Utbedring av Roksvoll 
pumpestasjon og 
forprosjekt Hagen/ 
Kalkovn  
pumpestasjon. 
Saneringsplan for 
vann og avløp 
utarbeides. Økt 
slambehandlingskapa
sitet Breiskallen RA. 
 

Sanering av ca. 
3 km 
avløpsledning. 
 
Utbedring av 
pumpestasjon(e
r) Bøverbru. 
 
Avløpsnett 
Sørlien- Nyseth 
er ferdigstilt. 
 
 
 

Medarbeidere 

 HMS 

Behov for bedre 
slamutlasting i 
Breiskallen RA 
identifisert. 
Førstehjelpskurs. 
Brøytevaktsavtale 

som ivaretar den 

ansatte på en bedre 

måte. 

Arbeidsvarslingskur

s. 

Ny slamutlasting er 
i drift.  
Brannkurs. 
Revidering av 
HMS-prosedyrer i 
Compilo. 
Arbeidsbeskrivelse
r for alle ansatte- 
ansvar og 
myndighet 
fastsettes. 
Hyppigere 
vernerunder på 
egne anlegg. 
Yrkeshelseundersø
kelser/tilbud om 
vaksinering. 

 
 
Førstehjelpkurs. 
Revidering av HMS-
prosedyrer i Compilo. 
Revidere vaktavtaler 
for vannverksvakt og 
vakt renseanlegg. 
 

 

Ansatte har 
oppdaterte 
brann-, 
førstehjelp- og 
arbeidsvarslings
kurs. Revidering 
av HMS-
prosedyrer i 
Compilo. 
 
 

Økonomi 

Mer 
kostnadseffektiv 
vannproduksjon 

Reduksjon i 
lekkasjeprosent fra 
42 % i 2014 til 40,2 
%. 

  
  

Lekkasjeprosent på 
40 % eller lavere.  

  
  

Ytterligere redusert 
lekkasjeprosent. 
Systematisk 
lekkeasjesøk. 

  

VTKs mål er 
lekkasjeprosent 
på 35 % innen 
2021. Nasjonalt 
mål er mindre 
enn 25 % innen 
2020.  
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Enøk 
Tak byttet og isolert 
i Hunnselvveien 12 

Lavere 
strømutgifter i 
Hunnselvveien 12 

Bytte til elektriske 
porter 

Ytterligere 
ENØK tiltak vil 
komme fram i 
Eiendomsavdeli
ngens 
oppgraderingspl
an for 
Hunnselvveien 
12. 

 

5.11.3 Endringer drift 

Rammeøkningen for 2017 er 2 mill til drift og 500’ til finansering av planverk fra 

disposisjonsfond. Rammeøkningen benyttes til følgende tiltak: 

Konsekvens av ansvarsdelegasjon av renovasjonsordningen til GLT avfall iks: 

Driftssjef: 20 % avlønning fra renovasjon endres til 10 % avlønning fra renovasjon. 

Avlønning endres fra 10 % til 20 % fra tjenesten kommunale veger, miljø og 

trafikksikkerhetstiltak. Driftsenhetsleder veg og park: 30 % avlønning fra renovasjon 

endres til 20 % avlønning fra renovasjon. Avlønning endres fra 70 % til 80 % fra 

tjenesten kommunale veger, miljø og trafikksikkerhetstiltak.  

Konsekvens av omfordelte oppgaver mellom planavdelingen og  teknisk drift – 

nyopprettet stilling for prosjektleder infrastruktur 

Nyopprettet stilling som prosjektleder infrastruktur: 50 % av stillingen skal avlønnes 

fra driftsbudsjettet for kommunal veger miljø og trafikksikkerhetstiltak da prosjektleder 

kommer til å jobbe med kommunedleplan for veg og rullering av 

trafikksikkerhetsplanen det kommende året. I tillegg vil overtakelsesbefaring og 

oppfølging av tomteopparbeidelse være lønnet av driftsmidler. Det antas at 

prosjektleder kan følge opp noen investeringsprosjekter for tjenesten veg.  

Tilbakeføring av vakant stilling på området veg  

Av driftsmessige hensyn er det nødvendig å ta i bruk 100 % stilling som er holdt 

vakant i flere år. Vakansen har vært tvunget for å tilpasse driften til salderingene i 

budsjettforhandlingene, men det er uholdbart å fortsette med dette. 

Personalressursene er begrensende for hva avdelingen kan produsere av tjenester, 

dette er kutt som ikke skal videreføres.  

Endringer i arbeidsomfang 

Renovasjonsordningen i egenregi opphørte fra nyttår. Tjenesten veg er pålagt 

opprydding av førsøpling på kommunale områder (villfyllinger), og kostnadene for 

opprydding og levering  til godkjent mottak.  

Planverk 
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 Kommunedelplan for veg; en faglig rapport som beskriver status, prioriterte tiltak, 

investerings og driftsbehov på kommunale veger er nødvendig for å ha et godt 

beslutningsgrunnlag for fremtiden. Kostnadsestimatet for denne planen er 750’. 

500’ fra disposisjonsfond brukes og resterende 250’ dekkes av rammeøkningen. 

 Det er ikke økonomisk handlingsrom til å prioritere gatelysplan i 2017, dette er 

uheldig da gatelys er et veielement. Dette resulterer i at kommunedelplan for veg 

ikke blir et helhetlig produkt.  

 Saneringsplan VA  

 Rullering av trafikksikkerhetsplan 

Nye driftsområder 

Nytt gangvegsystem rundt Raufoss barneskole, kiss and ride og kjøreveg. Nye 

fortauer i Nysethvegen og i Severin Olsens veg. 

Nye kontrakter på brøyterodene 

For brøytesesongen f.o.m 2016 er det inngått nye kontrakter for brøyting. Brøyting er 

beregnet til å ha en økt kostnad.  

Systematisk lekkasjesøk 

Det kjøpes inn utstyr og benyttes konsulenter til systematisk lekkasjesøk. 

Sanering 

Saneringstakten trappes ytterligere opp i tråd med kommunedelplan for vann og 

avløp. De siste utbyggingsprosjektene for VA i planperioden realiseres. 

Driftsnivå ikke gebyrfinansiert område: 

For ikke gebyrfinansiert område ligger regnskapet for 2016 an til en overskridelse på 

1 million. Det er fortsatt nødvendig med stram økonomisk driftsstyring. Det prioriteres 

vinterdrift av veg og gatebelysning. Noe mer sommervedlikehold kan utføres. 

Avdelingen ser fram til å få kommunedelplan på veg utarbeidet. 

5.11.4 Økonomisk ramme 

Teknisk drift - ordinære midler 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 7 163  7 163  7 163  7 163  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 192  192  192  192  

Økt vegvedlikehold 2 000  4 000  4 000  4 000  

Sum endringer 2 192  4 192  4 192  4 192  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 9 355  11 355  11 355  11 355  
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Teknisk drift - gebyrområdet 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 -17 087  -17 087  -17 087  -17 087  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering 857  857  857  857  

Endring gebyrinntekter netto  500  500  500  500  

Sum endringer 1 357  1 357  1 357  1 357  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 -15 730  -15 730  -15 730  -15 730  
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5.11.5 Investeringer 

 

Kommentarer: 

07335 Gatelys- rehabilitering/ utskifting 

Utskifting av gatelyssentraler 

07336 Trafikksikkerhetstiltak – kommunal andel 

Teknisk - ordinære 2017 2018 2019 2020 SUM

07335 Gatelys - rehabilitering / utskifting 200 200 200 200 800

07336 Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750 750 750 750 3 000

14321 Andel oppgradering Hunnselvvegen 12 600 600 600 600 2 400

14322 Brannvarslingsanlegg Hunnselvvegen 12 100 0 0 0 100

16334 Opprusting av veger i Sørliafeltet 650 0 0 0 650

16336 Miljøgate Reinsvoll 2 400 0 0 0 2 400

Nytt Opprusting veg Røyskattlia 1 400 0 0 0 1 400

Nytt Opprusting Elgvegen (Del av veg som ikke VA skal sanere)650 0 0 0 650

Nytt Rehabilitering av bru i Elvesvingen 1 500 0 0 0 1 500

Nytt Opprusting veg Granvang-Stenberg Museum 0 3 375 0 0 3 375

Nytt Opprusting Rustadvegen 1 300 0 0 0 1 300

Nytt Bru over Bøvra GS-veg 1 700 0 0 0 1 700

Nytt Opprusting veg Roksvoll- Sagvoll 0 3 125 0 0 3 125

Nytt Opprusting Holthe -                            kommunegrense Østre Toten0 4 500 0 0 4 500

Nytt Opprusting Bakkerudvegen 0 2 000 0 0 2 000

Nytt Opprusting Svein Erik Strandlies veg 400 1 500 0 0 1 900

Nytt Opprusting Nils Juls gate 0 3 125 0 0 3 125

Nytt Opprusting i Fjordgata på Eina 0 0 1 800 0 1 800

Nytt Opprusting Skjelbreiavegen 0 0 5 000 0 5 000

Nytt Opprusting veg Sørlien-Vildåsen 0 0 1 500 0 1 500

Nytt Opprusting veg Heksumhøgda 0 0 0 6 000 6 000

Nytt Opprusting veg Rudsveen-Paulsrud 0 0 0 1 600 1 600

Nytt Gatebelysning Elgvegen 500 0 0 0 500

Nytt Gatebelysning Bjørnevegen 500 0 0 0 500

Nytt G/S veg fra Hydrohallen til stadion 600 0 0 0 600

Nytt Opprusting veg Østvoll - Ringvoll 0 0 0 4 800 4 800

Nytt G/S fra Østvollvegen til Rustadvegen 0 2 000 0 0 2 000

Nytt Flomsikring av bekk ved Breiskallen stasjon 150 1 500 0 0 1 650

Nytt Flomsikring av vassdrag Korta -                                    (Knut Hamsuns veg - Storgata)200 2 000 0 0 2 200

Nytt GS-veg i Grimsrudvegen 400 4 000 0 0 4 400

16335 Mindre tiltak på vegnettet 500 500 500 500 2 000

09334 Reinvesteringer vegnett 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

Nytt Svinestien 0 1 500 0 0 1 500

Nytt Maurstien 2 000 0 0 0 2 000

Nytt Tiltak etter gatelysplan 0 0 1 000 1 000 2 000

Nytt Skogheimstien 0 0 1 500 0 1 500

Nytt Liten bil avdeling veg/park 800 0 0 0 800

Nytt Feie/sugebil avdeling veg/park 0 0 0 5 000 5 000

Nytt Utstyr for sikker utførelse/enmannsbetjent utsetting av brøytestikk for traktor/hjullaster evt. bil montering750 0 0 0 750

Nytt Stor lastebil avdeling veg/park 0 0 2 750 0 2 750

Nytt Liten lastebil m/kran avdeling veg/park 0 0 1 500 0 1 500

Nytt Hjullaster avdeling veg/park 0 0 0 2 500 2 500

Nytt Veghøvel avdeling veg/park 0 0 0 5 000 5 000

Sum Teknisk - ordinære 21 050 33 675 20 100 30 950 105 775
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Tiltak ut fra tilskudd fra fylket og handlingsplan fra trafikksikkerhetsforum 

09334 Reinvestering vegnett 

Enormt investeringsbehov på kommunalt vegnett - kommunedelplan veg vil 

synliggjøre dette. 

14321 Andel oppgradering Hunnselvveien 12- ikke gebyrfinansiert 

Slukrenner og elektriske porter i garasjeanlegget, masseutskifting og asfaltering av 

området vest for bygget. Investeringen dekkes 1/3 av ikke gebyrfinansiert område og 

2/3 av gebyrfinansiert område. 

14322 Brannvarslingsanlegg Hunnselvveien 12 

Underbudsjettert i 2016 – prosjektet trenger 100’ i tillegg til rebudsjettering av 

investeringsmidler for 2016. 

16334 Opprusting av veger Sørliafeltet 

Grunnarbeider utført i 2016, asfaltering i 2017. 

16335 Mindre tiltak på vegnettet 

Reetablering av veg ved uforutsette hendelser for eksempel utvasking. 

16336 Miljøgate Reinsvoll 

2000' i 2016 og 2.400' i 2017 (erstatning/riving garasje) 

Opprusting av veg Røyskattlia 

Gjenoppbygging av vegfundament og reasfaltering+ gatelysanlegg. 

Opprusting av Elgvegen (del av veg som VA ikke sanerer), Opprusting 

Rustadvegen 

Gjenoppbygging av vegfundament og reasfaltering. 

Rehabilitering av bru i Elvesvingen 

Bru kulturstien, jf brurapport 2015 

Bru over Bøvra G/S-veg 

Jf brurapport - i en slik forfatning at ny bru må bygges 

Opprusting Svein Erik Strandlies veg 

Skoleveg. Ønskes oppgradert med fullverdig g/s-veg. Prosjektering 2017. Kjøreveg 

må rehabiliteres med nytt fundament og ny asfalt. 
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Gatebelysning Elgvegen og Bjørnevegen 

Manglende gatelysanlegg settes opp i forbindelse med saneringsarbeider. 

G/s-veg fra Hydrohallen til stadion 

Oppgradering til fullverdig g/s-veg 

Flomsikring av Bekk ved Breiskallen stasjon 

Elveleiet går over sine bredder og løsmasser tetter passasje under 

jernbaneundergangen. For lite tverrsnitt på kulvert  under Gjøviknbanen - fører til 

utvasking av vegfundament. Prosjektering 2017. 

Flomsikring av vassdrag Korta – (Knut Hamsuns veg-Storgata) 

Elveleiet vasker ut vegfundamentet til g/s-veg. Prosjektering 2017 (Se på nødvendig 

sikring dersom samarbeidsprosjekt med Jernbaneverket, SVV og VTK ikke kan 

gjennomføres) 

G/S-veg Grimsrudvegen 

Prosjektering 2017, VA-anlegg er planlagt sanert i 2018. Det er økonomisk 

fordelaktig å samkjøre VA, G/S-veg og gatelysanlegg.  Avhenger av vedtatt plan for 

sykkelveger. 

Maurstien 

Oppgradering til fullverdig g/s-veg med nytt gatelysanlegg 

Liten bil avdeling veg/park 

Servicebil med bredt bruksområde i avdelingen, arbeidsplass for arbeidsleder 

veg/park 

Utstyr for sikker utførelse/enmannsbetjent utsetting av brøytestikk for 

traktor/hjullaster evt. Bil montering 

HMS-tiltak, sparer inn 3 ukers arbeidstid  for 1 person 
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Kommentarer 

Diverse mindre tiltak vann og avløp 

Benyttes til uforutsette hendelser 

Pumpestasjon Roksvoll 

Økt investeringsbehov knyttet opp mot kryssing av eiendom og jernbane, samt  

Hogstbehov for adkomst øst for jernbane 

PLS Skjebreia vannverk 

Prosjekt fra 2016 som videreføres 

Rehablitering Pumpevegen 6 

Betydelige oppgraderingsbehov 

14321 Oppgradering Hunnselvveien 12 

Slukrenner og elektriske porter i garasjeanlegget, masseutskifting og asfaltering av 

området vest for bygget. Investeringen dekkes 1/3 av ikke gebyrfinansiert område og 

2/3 av gebyrfinansiert område. 

De øvrige VA-prosjektene: 

Er prosjekter i tråd med politisk vedtatt handlingsplan i kommunedelplan for vann og 

avløp. 

 

Teknisk - Selvfinansierende - alle tall her er netto 2017 2018 2019 2020 SUM

05110 Oppgr. Breiskallen Renseanlegg 0 0 5 000 0 5 000

07341 Sanering - vannledninger 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

07343 Diverse mindre tiltak vann 300 300 300 300 1 200

07352 Sanering - avløp 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

07353 Diverse mindre tiltak avløp 300 300 300 300 1 200

11341 Vann Sørlien-Nyseth 1 100 0 0 0 1 100

11353 Avløp Sørlien-Nyseth 2 100 0 0 0 2 100

14354 Pumpestasjon Roksvoll 1 000 0 0 0 1 000

16342 Utstyr til lekkasjesøk 500 0 0 0 500

16343 Rehabilitering høydebasseng Eina 0 5 000 0 0 5 000

16344 PLS Skjelbreia vannverk 2 700 0 0 0 2 700

16352 PST Kalkovn og pumpeledning 0 1 500 0 0 1 500

16353 Bil Breiskallen renseanlegg 0 0 0 0 0

16354 Driftskontrollradioer og tilknytning til pumpestasjon og spillvann900 0 0 0 900

16355 Rehabilitering pumpestasjoner 500 500 500 500 2 000

Nytt Rehabilitering Skjelbreia vannbehandlingsanlegg 0 2 800 0 0 2 800

Nytt Vinduer i produksjonshall Skjelbreia vannbehandlinganlegg0 400 0 0 400

Nytt Rehabilitering av Pumpevegen 6 500 500 500 500 2 000

Nytt VA-anlegg Pumpevegen til RIP 0 0 500 3 500 4 000

Nytt Andel oppgradering hunnslevveien 12 960 960 960 960 3 840

Sum Teknisk - selvfinansierende 25 860 27 260 23 060 21 060 97 240
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5.12 Voksenopplæring 

5.12.1 Status 

Voksenopplæringens arbeidsoppgaver består av: 

 Grunnskoleopplæring tilpasset ungdom og voksne 

Grunnskolefag med mulighet for å ta eksamen. 

 Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område  

Undervisning av voksne med fysiske eller psykiske funksjonshemninger, 

afatikere, voksne med lese- og skrivevansker, tilpasset bruk av PC, 

mennesker med ervervede skader, for eksempel trafikkskadde).  

 Opplæring for minoritetsspråklige  

Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere / flyktninger, 

asylsøkere og arbeidsinnvandrere. 

 Salg av tjenester  

Betalingskurs til lokale bedrifter. 

 Fagopplæringskontor  

Administrerer inntak av lærlinger, står for den faglige gjennomføringen av 

læretiden og legger til rette for fagprøvene. 

 

Elevtall skoleåret 2016/17: (pr 1.10.16) 

Tilbud Antall deltakere 

Opplæringsloven § 4A-1 (grunnskoleopplæring*) 12 

Opplæringsloven § 4A-2 (spesialundervisning) 17 

Introduksjonsloven §§ 2 og 17 (språkopplæring for bosatte 

flyktninger 

33 

Introduksjonsloven § 17 (språkopplæring) 67 

Betalingselever 9 

  

Antall deltakere til sammen 138 

 

*inkludert grunnleggende ferdigheter 
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KOSTRA-tall 

VTK 

2015 

VTK 

2014 

Oppland 

2015 

Oppland 

2014 

Landet 

2015 

Landet 

2014 

Netto driftsutgifter til 

grunnskoleopplæring for voksne, per 

innbygger 

234 278 169 232 206 208 

Netto driftsutgifter til 

voksenopplæring i prosent av samlede 

netto driftsutgifter 

0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 

 

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 (§ 4A-

1 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.  

5.12.2 Mål og utfordringer 

I kommuneplanen har Vestre Toten blant annet som overordnet mål å legge til rette 

for gode levekår for alle. 

Fokusområde Resultat 2015 
Anslag Mål  Mål  

2016 2017 2020 

Brukere 
Læringsmiljø  
Deltakerne skal føle seg 
inkludert i Vestre Toten 
kommune 
 
Læringsutbytte 
Digital norsk-prøve for 
innvandrere 
 
 
 
 

Ingen undersøkelse 
 

Ny undersøkelse 
utarbeides av KS. 
Pilotering av 
undersøkelse i VTk 
 

Gjennomføre 
undersøkelse. 
Resultat på nivå 
med landet.  

Gjennomføre 
undersøkelse. 
Resultat på nivå 
med landet. 

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet. Noe færre % 
gjennomførte den 
vanskeligste prøven, men 
vi hadde høyere % enn 
landet på nivå to (Fem 
nivåer) 

Gjennomføringsgrad 
og resultat på nivå 
med landet 
 
 

Gjennomføringsgrad 
og resultat på nivå 
med landet 
 
 

Gjennomføringsgrad 
og resultat på nivå 
med landet 
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Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sykefravær/nærvær 

 

 
 
 

Tilsatt IKT-konsulent 
i samarbeid med 
grunnskolen. 
Oppstart av 
effektiviserings- 
nettverk med NAV 
og økonomiavd. 

Videreutvikle 
samarbeidet med 
kulturskolen og 
flyktningetjenesten. 
Øke samarbeidet 
med grunnskolen, 
bla innenfor 
pedagogisk 
utviklingsarbeid og 
tilbud for 
minoritetsspråklig 
ungdom i 
ungdomsskole-/vdg 
alder 

Øke samarbeidet 

Nærvær 95,7 % Nærvær ca 96 %   

Medarbeidere 
Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkel

sen 
 
 

Videreutdanning 

 

 
Ikke gjennomført i 
2015 
 
 

 
Minimum på nivå 
med landet 
 

 
Gjennomføres ikke 

 
Minimum på nivå 
med landet 
 

Egen kompetanse- 
plan for VO 

Egen kompetanse- 
plan for VO 

Nærme oss nye 
sentrale 
kompetansekrav for 
undervisningspers  

Nærme oss nye 
sentrale 
kompetansekrav for 
undervisningspers 

Økonomi 

Årsresultat 
 
 
 
 
 
Økte inntekter  

Overskudd Underskudd – 
pågående dialog 
med IMDI vil 
bestemme 
størrelsen 

 
 
 
 
 

 

  Økt salg av kurs til 
lokalt næringsliv 

Økt salg av kurs til 
lokalt næringsliv 

 

5.12.3 Endringer drift 

 

Lærlingplasser  

Det er politisk vedtatt at VTK skal ansette fem lærlinger pr 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. 

 

Lovkrav om fulltidsprogram for deltakere etter introduksjonsloven 

I henhold til Introduksjonsloven skal bosatte flyktninger gjennomgå et fulltidsprogram 

over to år (helårlig og på fulltid). Foreløpig rapport etter tilsyn fra Fylkesmannen i 
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september 2016 viser at vi ikke fyller kravene. Vi startet allerede i 2015 med et arbeid 

knyttet til ansvarsfordeling innad i kommunen, for at kvaliteten på arbeidet skal 

bedres. Samarbeid mellom Nav (Flyktningetjenesten) og Voksenopplæringen. 

 

Nedleggelse av Vestre Toten statlige mottak  

Mottaket legges ned 1.1.17. Det betyr bortfall av ca 70 deltakere ved 

voksenopplæringen. Dette vil også medføre reduksjon av øremerkede inntekter.  

Økt bosetting av flyktninger 

Vestre Toten kommune har vedtatt å bosette 50 flyktninger i 2016 og 60 i 2017. Dette 

vil medføre økt aktivitet i voksenopplæringen.  

Kontinuerlig forbedring 

Hele voksenopplæringen starten en ny Lean-prosess høsten 2016. 

Nye læreplaner 

Det jobbes nasjonalt med utarbeidelse av nye læreplaner under videregående nivå. 

Vestre Toten kommune v/voksenopplæringssjefen er en av representantene i 

prinsippgruppen som utarbeider planene. 

5.12.4 Økonomisk ramme 

Voksenopplæringen 2017 2018 2019 2020 

Vedtatt ramme 2016 4 811  4 811  4 811  4 811  

Justeringer og endringer fra 2016 til 2017         

Lønns- og prisjustering -1  -1  -1  -1  

Reduksjoner engangs 2016 tilbakeført  750  750  750  750  

Tilbud etter 2 år i introduksjonsprogrammet for flyktninger 300  300  300  300  

Endring tilskudd 2017  1 500  1 500  1 500  1 500  

Sum endringer 2 549  2 549  2 549  2 549  

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 7 360  7 360  7 360  7 360  

 

5.12.5 Investeringer 

 

 

 

 

Voksenopplæringen 2017 2018 2019 2020 SUM

16211 Tilrettelegging for uteaktiviteter på Sagatunet 0 0 0 0 0

Nytt Utvidelse av lokaler. Stort plassbehov. 200 100 0 0 300

Nytt Skoleadministrativt system for timeplanlegging og vikarhåndtering100 50 0 0 150

Sum Voksenopplæringen 300 150 0 0 450


