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1. Rådmannens innledende kommentarer
Overskudd som gir litt «pusterom» og økt handlefrihet
Rådmannen startet fjorårets årsberetning med å fokusere på at Vestre Toten
kommune har gjenvunnet økonomisk handlefrihet. I løpet av få år er underskudd
dekket og gode regnskapsresultater har gjort det mulig å avsette betydelige beløp til
disposisjonsfond. Regnskapsresultatet for 2018 er på et helt annet nivå enn
«gullårene» 2016 og 2017. Dette er imidlertid både som forventet og budsjettert.
Målsettingen i opprinnelig driftsbudsjett var å avsette 8,8 millioner kroner til
disposisjonsfond. Justert budsjett er noe lavere, men dersom kommunestyret velger
å følge rådmannens anbefaling om å anvende årsoverskuddet på 5,6 millioner
kroner, blir netto fondsavsetning på 9,1 millioner kroner. Kommunens
disposisjonsfond vil etter dette utgjøre vel 73 mill. eller omlag 7 % av de årlige
driftsinntektene.
Slik sett ligger kommunen «litt foran skjema» i forhold til å bygge opp reserver og
dermed økt økonomisk handlefrihet. Samtidig dokumenterer 2018-regnskapet at det
er sterk utgiftsvekst på flere driftsområder og i første rekke knyttet til ressurskrevende
tjenester. Dette - sammen med forventet lavere inntektsvekst de kommende årene tilsier et stort behov for økonomisk omstilling av virksomheten i årene som kommer. I
et slikt perspektiv er resultatet for 2018 verdifullt. Det gir «økt pusterom» og grunnlag
for en litt lengre omstillingsperiode.
Resultatet i 2018 er i første rekke skapt gjennom økte inntekter og god
budsjettstyring. Rådmannen vil rette en stor takk til alle ledere og øvrige ansatte for
lojal og god budsjettdisiplin.

Strategisk har kommunen lykkes, men nye strategiske grep er
nødvendige inn i framtida
Rådmannen har i flere styringsdokumenter og årsrapporter brukt følgende overskrift:
«Kunsten å satse, omstille og forbedre samtidig». Strategisk har Vestre Toten
kommune lykkes med dette gjennom flere år. Resultatene ser vi nå gjennom:






en radikalt forbedret økonomi
en positiv tjenesteutvikling
gjennomføring av store og viktige investeringsprosesser
stort fokus på forbedrings- og utviklingsarbeid
en positiv samfunnsutvikling

5

Det har vært bevisst strategisk fra både rådmannen og kommunestyrets side å
fokusere målrettet på omstilling- og forbedringsarbeid og samtidig foreta store
investeringer for å tilrettelegge for økt kvalitet i tjenestetilbudet og vekst og utvikling i
lokalsamfunnet. Rådmannen mener dette har vært viktige og riktige valg. Ikke minst
når kommunens næringsliv også er i positiv utvikling. Arbeidsplassutviklingen fører til
økt boligbygging og befolkningsvekst. I en slik situasjon er det viktig at kommunen
følger opp med å utvikle tjenestilbudet og attraktiviteten i lokalsamfunnet.

Store og viktige investeringstiltak under gjennomføring
Tidenes største investeringsprosjekt for Vestre Toten kommune er bygging av ny
ungdomsskole. Prosjektet ble igangsatt i 2017 og ferdigstilles i løpet av sommeren
2019.
I 2018 ble også to andre store prosjekter igangsatt; ny idrettshall på Reinsvoll og
dag- og avlastningssenter på Raufoss. Dette er viktige og etterlengtede
investeringstiltak som vil ha stor betydning for mange brukergrupper i kommunen vår.
Videre er det i 2018 jobbet aktivt med å prosjektere og planlegge ny brannstasjon og
rehabilitering / nybygg på Raufosshallen. Disse prosjektene vil vi forhåpentligvis
starte opp realiseringen av i 2019.
Investeringsaktiviteten er også stor på infrastrukturområdet. Vann- og avløp saneres
og bygges ut og veger rehabiliteres i relativt stort omfang. Rådmannen vil for øvrig
henlede oppmerksomheten på regnskapsdokumentet og og som gir en oversikt over
alle gjennomførte investeringstiltak.

Kompetente ansatte – organisasjonens viktigste ressurs
Kommunal årsrapportering handler mye og tall og faktaopplysninger. Det er imidlertid
slik at uten faglig dyktige og lojale medarbeidere i alle ledd i organisasjonen, vil aldri
Vestre Toten kommune kunne levere gode tjenester og gode resultater. Jeg ønsker
derfor å takke alle ansatte for godt utført arbeid i 2018.
Rekruttering, fokus på de gode arbeidsmiljøene, dyktige og mestringsorienterte
ledere og utvikling av ansattes kompetanse blir enda viktigere i årene som kommer.
Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategier blir derfor viktige temaer i året vi nå er
inne i – og de kommende årene. Vi er også inne i digitaliseringens tidsalder og må
tilegne oss ny kunnskap og endre vår arbeidspraksis i det daglige.
Og skal vi lykkes, så må vi fortsette på det vi er gode på i Vestre Toten kommune; å
samarbeide på en tillitsfull, likeverdig og respektfull måte - både folkevalgte, ledere
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og øvrige ansatte. Som rådmann, skal jeg gjøre mitt beste for at å tilrettelegge for slik
samhandling også i framtida.
Avslutningsvis vil jeg takke de folkevalgte for et godt, raust og tillitsfullt samarbeid og
for måten krevende saker har blitt taklet på i 2018.

Raufoss, 31. mars 2019
Bjørn Fauchald
rådmann
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2. Årsberetning
Årsmeldingen med årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til
kommunestyret. Den gir opplysninger som er sentrale og viktige for å bedømme
kommunens økonomiske resultat og stilling samt andre forhold av betydning. Det
redegjøres også om tiltak som er iverksatt og tiltak som er planlagt iverksatt for å
sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Årsberetningen
er ment å være utfyllende til årsregnskapet.
Økonomisk resultat
Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018

Netto
driftsresultat
som andel av
brutto
driftsinntekter

4,3 %

1,0 %

0,6 %

Bygge opp frie
fond

63 mill. kr

55 mill. kr

73 mill. kr

Effekt av Lean
kontinuerlig
forbedring

Økt kvalitet

Økt kvalitet

Økt kvalitet

Bedring på
KOSTRA enhetskostnad

Positiv trend

Positiv trend

Positiv trend

Økt effektivitet

4 mill. kr

5 mill.

5 mill. kr

Fokusområde

Økonomi
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Det er avvik mellom målet i tabellen for netto driftsresultat og det faktiske tallet i opprinnelig budsjett som var på 0,5 %.

Innledningsvis i årsberetningen foretar rådmannen en beskrivelse og vurdering av
kommunens økonomiske situasjon og hvilke utfordringer dette gir på kort og lang
sikt. I denne delen av årsberetningen analyseres også nøkkeltall for sunn økonomi.
Tabellen ovenfor viser resultater basert på regnskapsresultatet for 2018 målt opp mot
målsettinger i styringsdokumentet for årene 2018-2021:






Netto driftsresultat ble 6 millioner kroner, som tilsvarer en resultatgrad/netto
driftsresultat på 0,6 %. Dette er noe lavere enn målet i tabellen på 1 %, men i
samsvar med det reelle målet i budsjettet.
Resultatet innebærer at kommunestyret kan avsette netto 9,1 mill. samlet til
disposisjonsfond (inkluderer årets mindreforbruk på 5,6 mill.), noe som er et
godt bidrag i retning av økt handlefrihet.
Lånegjelden er økt fra 142 til 155 % (115 til 122 % eksklusive formidlingslån
fra Husbanken) av brutto driftsinntekter. Dette er i første rekke et resultat av
byggingen av ny ungdomsskole på Raufoss (finansieres driftsmessig av
eiendomsskatt), nye omsorgsboliger og økte investeringer i vann- og avløp.
Fylkesmannens anbefaling er lånegjeld på under 75 %. Vårt nivå fordrer derfor
en svært effektiv drift framover for å håndtere så stor gjeld, og at de store
investeringene på skoleområdet finansieres driftsmessig av
eiendomsskatteinntekter slik kommunestyret har forutsatt.

Driftsregnskapet for 2018
Målsettingene i opprinnelig budsjettet var å avsette netto 8,8 mill. kroner til
disposisjonsfondet. Det er imidlertid gjennom året bevilget og brukt 4,14 mill. av
disposisjonsfond slik at netto avsetninger til disposisjonsfondet er på 3,5 mill. og 9,1
mill. inkl. mindreforbruket.
Brutto driftsresultat for 2018 ble på 11,9 mill. som er om lag som justert budsjett, men
5,4 mill. lavere enn opprinnelig budsjett.
Netto driftsresultat ble på 6 mill. eller 0,6 % som etter budsjetterte avsetninger gir et
regnskapsmessig mindreforbruk på 4,4 mill. Dette skyldes i hovedsak merinntekter
på skatt og rammetilskudd på samlet på 7,3 mill. samt høyere statlige tilskudd for
ressurskrevende brukere.
Rådmannen foreslår at mindreforbruket i sin helhet går til avsetning til
disposisjonsfond.
På neste side følger en sammenfattet oversikt over hovedtall fra driftsregnskapet for
2018:
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Tusen kr

Regnskap 2018

Justert
budsjett 2018

Avvik
regnskap budsjett

Regnskap
2017

Driftsbudsjett
Driftsinntekter

-1 039 494

-974 939

-999 340

64 555

Frie inntekter

-747 407

-738 000

-719 490

9 407

inntekts- og formueskatt

-319 631

-304 000

-298 912

15 631

Eiendomsskatt

-51 170

-49 000

-44 101

2 170

Rammetilskudd

-376 606

-385 000

-376 477

-8 394

Øvrige inntekter

-292 087

-236 939

-279 850

55 148

1 027 527

963 047

956 969

-64 480

-11 967

-11 892

-42 371

75

53 961

57 054

44 608

3 093

-47 986

-45 000

-45 012

2 986

-5 992

162

-42 775

6 154

Bruk av tidligere års mindreforbruk

-23 557

-23 557

-27 063

-27 063

Overført til investeringsregnskapet

-

-

284

-

-27 545

-10 298

-19 086

17 247

-

-

-

-

Avsetning til fond

51 508

33 693

65 082

-17 815

Årets regnskapsoverskudd/underskudd +

-5 586

0

-23 557

5 586

Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finansutgifter
Avskrivninger
Netto driftsresultat

Bruk av fond
Dekning av tidligere års merforbruk

Vedtatt omstilling fra styringsdokument 2018-2021
Det ble i 2018-budsjettet vedtatt reduksjoner på 12,5 millioner kroner i
tjenesteområdenes rammer. Samtidig ble rammene kompensert ut i fra endringer i
tjenestebehovet (på basis av konsekvensjusterte endringer av budsjettet for 2017).
Det ble også lagt inn to mill. i økte midler til kommunale veier.
Overforbruk/mindreforbruk i tjenesteområdene
10

Samlet er det et mindreforbruk på tjenesteområdene på en mill. kr Det er stort
merforbruk på området Helse/Barnevern. Under følger en forklaring på de største
avvikene på tjenesteområdenivå:











Overordnede funksjoner: 4,2 mill. i mindreforbruk. på grunn av billigere
lønnsoppgjør enn budsjettert, positivt, avvik på avregning pensjon og en mill.
budsjettert overskudd på Totenbadet KF som først inntektsføres på 2018.
Eiendom: 2,0 mill. i merforbruk som skyldes 3,1 mill. i økte strømkostnader og
0,7 mill. til måking av tak på grunn av stor snømengde. Området har fortsatt
positive effekter av omstilling av renholdstjenesten og øvrige driftstiltak.
Helse, 10,5 mill. i merforbruk herunder 11,5 mill. høyere barnevernsutgifter
enn budsjettert
Omsorg: 3,6 mill. i mindreforbruk hvorav en vesentlig større refusjon for
ressurskrevende brukere enn budsjettert forklarer det positive avviket.
Teknisk drift: 3,5 mill. i mindreforbruk. Det er positivt avvik på
selvkostområdene med om lag 3 mill., men økt vegvedlikehold i på slutten av
året / begynnelsen av vinteren ga et merforbruk på 2 mill. utenfor
gebyrområdene pga. stort snøfall. Dette ble kompensert i med en økning i
rammene med budsjettjustering på 2 mill.
Voksenopplæringen: 1,7 mill. i mindreforbruk, noe som skyldes høyere
norsktilskudd til flyktninger enn budsjettert, samt positive avvik på
lærlingebudsjettet.

Resultatene er nærmere beskrevet i årsmeldingen fra hvert enkelt tjenesteområde.
Under følger oversikt over tjenesteområdenes resultater for 2018:

Område
11 Overordnede funksjoner
Sentraladministrasjon
Eiendom
Kirke
Barnehage
Brannvern
Grunnskole
Helse
Kultur
NAV
Omsorg
Plan
Teknisk drift
Voksenopplæring
Sum

regnskap
2018
-4 300
26 666
43 921
7 584
86 767
8 510
163 207
83 148
19 295
40 331
228 871
7 852
-4 208
7 063
714 707

Justert
Mer/mindre
budsjett 2018 forbruk
-117
27 450
41 896
7 273
86 897
8 267
164 110
72 658
19 945
40 240
232 433
7 580
-733
8 815
716 714

-4 183
-784
2 026
311
-130
243
-902
10 490
-651
91
-3 562
271
-3 475
-1 752
-2 007

Prosent avvik
-3574,0 %
-2,9 %
4,8 %
4,3 %
-0,1 %
2,9 %
-0,5 %
14,4 %
-3,3 %
0,2 %
-1,5 %
3,6 %
-474,2 %
-19,9 %
-0,3 %
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Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
Samlet ble de frie inntektene fra skatt og rammetilskudd – 7,2 mill. kroner høyre enn
budsjettert og økte med 3,9 % fra året før. Skatteinntektene ble på 319 mill., som er
15,6 mill. høyere enn budsjettert. Rammetilskuddet ble 8,4 mill. lavere enn budsjett.
Skattetallene fra SSB for 2018 viser at kommunene dette året fikk inn 162,5 mrd. og
fylkeskommunene 33,5 mrd. i skatteinntekter. Dette er henholdsvis 3,8 og 3,4 % mer
enn i 2017. Skatteinntektene for Vestre Toten Kommune hadde en nominell økning
på 6,9 % fra 2017. Skatteinngangen for Vestre Toten kommune utgjorde 78,2 % av
landsgjennomsnittet som var en økning på 2 prosentpoeng. Korrigert for
skatteutjevning var skatteinngangen på 94,2 % som er en økning på 0,2
prosentpoeng fra året før.
Eiendomsskatt ble 2,2 mill. høyere enn budsjettet på 51,2 mill., hvorav 37,7 mill. fra
boliger. Samlet økning av eiendomsskatten var på 16 % fra 2017 og for boliger og
fritidseiendommer på 22,5 %
Driftsinntektene økte med 4,0 % fra i fjor mens driftsutgiftene økte med 7,4 % - 34,5
mill. mer enn inntektene. Dette er urovekkende tall, men skyldes også at
inntektsnivået i 2017 var svært høyt.
Finansutgifter / finansieringsinntekter
Forvaltningsfondet
Kommunens fond til forvaltning var ved årsslutt på 82,8 mill. kr Forvaltningsfondet
har i 2018 hatt en negativ avkastning på netto -1,1 mill. eller -1,3 % inkludert
honorarer (- 0,53 mill. eksklusive honorarer). Det er 2,6 mill. lavere enn budsjettert.
Fondet har ingen bufferkapital, men det er en målsetting å bygge opp en buffer på
minimum 10 % av fondets verdi. Dette kan realiseres gjennom fondsavsetninger
framover. Målsettingen kommunestyret har satt for finansforvaltningen er å bygge
opp forvaltningsfondet til sin opprinnelige inflasjonsjusterte verdi på omlag 130 mill.
kroner og deretter disponere den reelle avkastningen i driften av kommunen
Ordinære renteinntekter- og utgifter og avdrag
Netto renteutgifter (eksklusive avkastning fra kraftfondet) ble 2,7 mill. kr lavere enn
revidert budsjett. Dette skyldes lavere markedsrente i siste halvdel av 2018 og
høyere renteinntekter enn budsjettert. Avdragene ble 2,1 mill. lavere enn revidert
budsjett.
Samlet ble netto finansutgifter 3,1 mill. lavere (bedre enn budsjettert) enn med
revidert budsjett.
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Pensjonspremie og premieavvik pensjon
Pensjonspremien innbetalt i 2018 utgjør 75 mill. kr Det er en økning på 7 mill. Det er
inntektsført 13,6 mill. i premieavvik (differansen mellom innbetalt premie og beregnet
netto pensjonskostnad) inkl. korreksjoner. Det er en netto positiv endring på 6,7 mill.
sammenliknet med 2017. Det er samtidig regnskapsført som utgift 10,5 mill. i
amortifisering/nedskriving av tidligere premieavvik. Det er en økning på 0,5 mill.
Samlet akkumulert premieavvik eks. arbeidsgiveravgift er om lag 57,7 mill. - en
økning fra 2017 på til sammen 3,1 mill. Dette skal utgiftsføres i regnskapet over sju
år og er med andre ord en utsatt kostnad.
Lønn
Lønn inkludert sosiale utgifter økte i 2018 med 32,3 mill. eller 6,5 %. Lønnsoppgjøret
i kommunal sektor var på om lag 2,8 % i 2018.
Disponering av regnskapsmessig overskudd
Udisponert mindreforbruk utgjør 5,6 mill. Rådmannen foreslår at dette disponeres til
ubundet driftsfond / disposisjonsfond.
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Balansen
2018
Omløpsmidler
(kasse, bankinnskudd, obligasjoner, fordringer)
Anleggsmidler
(eiendommer, utstyr, utlån, pensjonsmidler og aksjer)
Sum eiendeler
Egenkapital
Langsiktig gjeld
herav pensjonsforpliktelser
lån til kommunale investeringer
formidlingslån i Husbanken
Kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

2017

2016

335 316

406 745

294 128

2 975 454

2 622 320

2 428 088

3 310 769
212 354
2 917 636
1 309 187
1 269 955
338 494
180 779
3 310 769

3 029 065
114 436
2 762 563
1 286 975
1 149 277
326 311
152 066
3 029 065

2 722 216
-5 478
2 576 803
1 245 302
1 050 746
280 756
150 891
2 722 216

Eiendeler
Kommunens eiendeler er økt med 281 mill. kroner fra 2017 til 2018. Økningen
skyldes ferdigstillelse og aktivering av faste eiendommer og anlegg.
Egenkapital
Egenkapitalen har hatt en svært positiv utvikling som følge av positive driftsresultater
og økning av kapitalkontoen. Egenkapitalen er i 2018 forbedret med 98 mill. Vestre
Toten kommunes samlede fondsmidler utgjør 122 mill. kroner etter 2018 og 126 mill.
dersom kommunestyret velger å disponere overskuddet til disposisjonsfond. Over tid
er dette er en betydelig økning. Økningen i samlede fond hadde vært 32 mill. større
uten ekstraordinær nedbetaling fra bundet investeringsfond som avdrag på
formidlingslån i Husbanken. Fra 2017 er det netto reduserte fondsmidler med 22 mill.
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er økt med 28,7 mill. (Den ble for øvrig redusert med 32 mill. fra 2015
til 2016 og økte med 1,4 mill. i 2017.) Det skyldes i hovedsak økning i
leverandørgjeld på grunn av svært store investeringer som går over flere år.
Langsiktig gjeld
Samlet langsiktig gjeld er på 2 918 mill. kr og økte med 155 mill. i 2018. Samlet
lånegjeld er på 1 608 mill. og økte siste året med 133 mill. eller 9.0 %.
Av dette er 1 269 mill. kroner ordinære investeringslån og 338 mill. lån i Husbanken
til videreutlån. Den økende lånegjelden vil gi seg utslag i økt rente- og
avdragsbelastning i årene som kommer. Av kommunens samlede lånegjeld er
38,6 % bundet med fast rente og har en gjennomsnittlig rentesats på 2,08 % ved
14

årsslutt mot 2,0 % for ett år siden. Det gjenstår totalt 69,3 mill. kroner i ubrukte
lånemidler ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 50,4 mill. sammenliknet med
2017. Av dette er 46,7 mill. relatert til investeringer og 22,5 mill. utlånsmidler lånt opp
i Husbanken.
Arbeidskapital
Arbeidskapitalen, som er differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler, er
redusert fra 255 til 154 mill. fra 2017 til 2018. Det skyldes ekstraordinær nedbetaling
av avdrag og reduksjon i ubrukte lånemidler samt økt leverandørgjeld. Den
kortsiktige arbeidskapitalen, som korrigerer for endringen i ubrukte lånemidler, er
redusert fra 135 til 85 mill. Dette reflekterer den endrede likviditeten i virksomheten
som følge av det som er nevnt over. (Det vises til en mer omfattende analyse i
kapitlet økonomisk utvikling).

Investeringer
Det var budsjettert med 293 mill. til investeringer for 2018 (i justert budsjett). Av dette
er det gjennomført investeringer for 265 mill. eller 91 % av opprinnelig budsjett og 84
% av justert budsjett. Det er både på grunn av at prosjekter som går over flere år ikke
har hatt framdrift som planlagt i budsjettet eller fakturering gjøres på nytt år og at
noen prosjekter har blitt rimeligere enn budsjettert. Det er udekket i forhold til regulert
budsjett på 27,7 mill. kr. Det skyldes merforbruk innenfor det enkelte året på
prosjekter hvorav13,3 mill. på ny ungdomsskole alene. Her ble budsjettet justert ned
med 27,8 mill. gjennom året. Det er også merforbruk på prosjekter på grunn av
forskyving mellom år på grunn av endret framdrift og tidspunkt for fakturering og
innbetalinger som for utbygging av Skundbergjordet/Heimlyfeltet. Det er et samlet
mindreforbruk på 27,8 mill. på investeringer. Under følger et sammendrag av
investeringsregnskapet for 2018:
Mill. kr
Brutto investeringsutgifter
Salgsinntekter
Tilskudd/refusjoner
Netto investeringsutgifter
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetning til fond
Sum finansieringsbehov
Finansiering
Bruk av lånemidler
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Bruk av driftsfond
Bruk av tidligere års udisponert
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av investeringsfond
Sum finansiert

Regnskap
Justert
budsjett 2017
2018
264 847
292 599
4 876
30 100
44 595
56 334
215 376
206 165

Regnskap
2017
133 680
45 954
17 260
70 466

72 904
42 817
4 202
335 298

55 000
10 000
0
270 485

64 396
9 445
15 831
160 138

260 485
0
14 862
0
0
0
32 159
307 505

260 485
0
10 000
0
0
0
0
270 485

129 243
0
28 011
2 600
0
284
0
160 138
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Flere store investeringsprosjekter var under arbeid i 2018 og fortsetter inn i 2019 og
utover som nytt bygg til dag og avlastningssenter og ny felles ungdomsskole på
Raufoss.

Økonomiske perspektiver
Vestre Toten kommune har vært igjennom en kontinuerlig omstilling siden
finanskrisen i 2008 for å få økonomien i balanse. I den samme perioden har Norge
hatt den sterkeste økonomiske veksten på svært lang tid. Dette har vært et særnorsk
fenomen i europeisk sammenheng da vi ikke har blitt preget av de internasjonale
lavkonjunkturene. Som følge av kollapsen i oljeprisen i 2015 ble veksten i norsk
økonomi halvert. Dette har stabilisert seg, men det er fortsatt en moderat vekst.
Utviklingen i oljeprisen vil ha stor betydning for rammene til den norske velferden.
Etter flere år med sterk oppgang ble slutten av året som gikk preget av kraftige fall i
verdens aksjemarked og ellers en situasjon preget av ustabilitet. Usikkerhet hos
investorer som følge av at sentralbankenes svært stimulerende politikk gjennom
kvantitative lettelser er nå snudd til kvantitativ innstramming.
Vestre Toten kommune bekrefter at den er inne i en periode med relativt sterk vekst i
kommunen som helhet og i næringslivet i særlig grad. Dette bekreftes de siste årene
gjennom relativt sterk økning i folketallet og historisk høy aktivitet når det gjelder
boligbygging. Lave renter og fortsatt en gunstig norsk valuta sammen med stort fokus
på og evne til innovasjon og utvikling, gir gode framtidsutsikter for Vestre Totens og
resten av landets konkurransedyktige eksportrettete industri. Endringer i
befolkningssammensetningen slik at den ikke blir for ulik landsgjennomsnittet vil ha
stor betydning for hvilke rammer kommunen vil ha til rådighet i årene som kommer.
Den viktigste jobben i årene som kommer er fortsatt å sikre balanse i budsjettet
mellom inntekter og utgifter. Det er nå skapt, men sterk utgiftsvekst krever store
omstillinger i årene som kommer for å vedlikeholde handlingsrom for å kunne
finansiere de store investeringene som er vedtatt i skolesektoren og på andre
områder. Omstilling og innovasjon som en naturlig del av kommunens drift vil være
enda viktigere enn før for å møte framtidige utfordringer. Det er klart ut i fra rammene
som er gitt for 2019 at kommunesektoren må produsere mer innenfor en knappere
ressursramme i årene som kommer.
Budsjettet for 2019 legger opp til et netto driftsresultat på null. Etter de svært gode
resultatene i 2016 og 2017 viser kostnadsveksten i 2018 at det blir krevende tider å
klare å sikre balanse mellom driftsutgifter- og inntekter og en bærekraftig drift i årene
framover. 2019-budsjettet vil bli ekstremt utfordrende å klare selv om det er et
nullresultat.

Etisk standard
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Etikk
Kommunen har som ambisjon å vektlegge og ha fokus på etikk og moral i hele sin
virksomhet. Det er nedfelt i både overordnede og andre styrende dokumenter. Det er
i delplaner tatt inn punkter som skal sikre fokus på etikk og moral i tjenestene. Etisk
refleksjon vektlegges som en del av arbeidet i kommunens lederutviklingsprogram
som går over to år
Etikk og samfunnsansvar er innarbeidet i eksisterende anskaffelsesstrategi.
Det er utarbeidet etiske retningslinjer for Vestre Toten kommunes ansatte og
folkevalgte. Kommunens lederutviklingsprogram vektlegger etikk og samfunnsansvar
for å sikre høy etisk standard. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring i
organisasjonen har sterkt fokus på etikk og moral i utøvelsen av tjenester og
samhandling i organisasjonen.
Som verktøy for avvikshåndtering bruker kommunen Compilo. Beste praksis
dokumentert i digitalt verktøy gjør at Vestre Toten kommune kan jobbe målrettet med
å utvikle tjenestetilbudet for innbyggerne.
Finansforvaltning
Som en del av finansreglementet er det vedtatt etiske retningslinjer for håndtering av
kapitalforvaltingen. Dette er en viktig del av finansreglementet: De etiske
retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal
være retningsgivende for Vestre Toten kommunes etiske håndtering av
kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som
produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal
selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen
gjennom sine investeringer medvirker til:



Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for
eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen
utbytting av barn.
Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner,
alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på
grunnleggende etiske normer.

Vestre Toten kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for
finansforvaltning.
Samfunnsansvar og omdømme
Det jobbes målrettet for økt samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser og dette er et
eget område i den regionale anskaffelsesstrategien: Opptreden og handlemåte skal
skje på en måte som gir allmennheten tillit og kommunen et godt omdømme. Innkjøp
skal skje på en måte som sikrer redusert forbruk og utslipp og for øvrig ikke belaster
omgivelsene negativt. Miljøkravet ved anskaffelser skal følge nasjonale retningslinjer
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og ha et kvalitetsnivå på normalen og være tilpasset behovet og
kommuneøkonomien. For øvrig skal anskaffelser skje på en etisk ansvarlig måte i
tråd med nasjonale retningslinjer. Vestre Toten kommune har vedtatt å følge
Telemarksmodellen ved offentlige anskaffelser.
Internkontroll
Internkontroll omfatter alle systemer og rutiner som rådmannen har etablert for å
sikre tilstrekkelig styring og kontroll.
Vestre Toten kommune har implementert kvalitetssystem. Det skal sørge for at avvik
blir meldt og fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Erfaringene så langt er gode.
Innføring og tilgang på/til elektronisk kvalitet- og styringssystem skal sikre
kommunens dokumentasjon og styring. Systemet skal understøtte arbeidet med
internkontroll samt behandle avvik og sikre kontinuerlig forbedring og læring og
avdekke sviktende kvalitet. Anvendelse av systemet skal bidra til å sikre kvaliteten
på tjenesten, samt å hjelpe de ansatte til å utøve jobben på en effektiv måte samtidig
som regler og instrukser blir fulgt.
Det er inngått lederavtaler for lederne i rådmannens ledergruppe og det er etablert et
styringssystem med klare målbare mål i tjenestene. Et system som skal gi alle
ansatte en oversikt over alle styrende dokumenter, lover, forskrifter, retningslinjer.
Likestilling
I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske
tilstanden når det gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i
virksomheten i årsberetningen.
Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for
likestilling med følgende målsettinger:
a) Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling.
b) Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og
rekruttering til selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er
kvalifisert til stillingen.
c) Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og
personalsaker.
d) Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet.
I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene.
Vestre Toten kommune har vedtatt en lønnspolitisk plan. Følgende er tatt inn:
«Likestilling mellom kjønnene ved at kvinner og menn likebehandles i vurdering av
lønn og avansement»
Det vises til mer utfyllende informasjon om likestillingsarbeidet under kapitlet om
medarbeidere i årsrapporten
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3. Økonomisk utvikling
Historisk utvikling
Vestre Toten kommune har gjennom mange år hatt en stram driftsøkonomi. I
perioden 1998 – 2004 opparbeidet kommunen seg et akkumulert underskudd på vel
25 mill. og ble fra 2001 registrert i det statlige ROBEK-registeret. 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. I 2006 maktet
kommunen både å dekke underskuddet fra 2005 og oppnå et regnskapsmessig
overskudd på 17 mill. Driftsregnskapet for 2007 ble oppgjort i 0,-.
Finanskrisen var hovedårsaken til regnskapsmessig merforbruk for 2008 ble på 22,9
mill., mens netto driftsresultat ble negativt med hele 37,2 mill. (Netto driftsresultat på
-6,5 %). 2009 ble også et nytt krevende år med et regnskapsmessig underskudd på
10,2 mill. (Netto driftsresultat på -1,7 %). 2010-regnskapet ble oppgjort med en
inndekning av tidligere års underskudd på 1,8 mill. og et netto driftsresultat på minus
1,8 mill. Siste rest av frie driftsfond ble brukt opp dette året. 2011 endte opp med et
underskudd på 3,1 mill.
Siden 2012 har kommunen hatt overskudd med unntak av 2015. Dette er et resultat
av det omfattende omstillingsarbeidet kommunestyret vedtok i 2009 i hovedprosjektet
omstilling og effektivisering. På grunnlag av svak prognose for 2015 så ble det tatt
ytterligere grep i budsjettet for 2016 for å oppnå tilstrekkelige rammer for en sunn og
bærekraftig drift. Sammenfallende med ekstraordinære inntekter fra skatt og finans
på ca. 20 mill. kr ble resultatet for 2016 ekstremt bra og resterende underskudd ble
dekket og det ble avsatt 32 mill. kr til disposisjonsfond. I 2017-budsjettet ble det
tilbakeført midlertidige kutt fra 2016-budsjettet på om lag 10 mill. kr og det ble
prioritert henholdsvis to og en mill. til vedlikehold av kommunale veier og bygninger.
Selv om det var usikkerhet knyttet til skatteinngangen i 2017 så ble det et svært godt
resultat for 2017 også. Ekstraordinære inntekter fra Skatt- og rammetilskudd og
finans på 15 mill. sammen med god styring av driften har gitt nok et svært godt
resultat. 2018 har vært betydelig mer utfordrende med sterk utgiftsvekst i
ressurskrevende tjenester innenfor Omsorg og Barnevern.
Nøkkeltall for en sunn økonomi viser at utviklingen i 2018 ikke går i riktig retning:


Netto driftsresultat ble 6 mill., som tilsvarer en resultatgrad/netto driftsresultat
på 0,6 %. Det er reelt sett i samsvar med målet på 1,0 %, men betydelig
lavere enn de to siste årene med 42,8 mill./4,3 % og 51,7 mill./5,4 % Teknisk
Beregningsutvalgs (TBU) anbefaling er 1,75 %
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Forutsatt at mindreforbruket avsettes på fritt disposisjonsfond vil
disposisjonsfondet være på 73 mill. eller ca. 7,0 %. Anbefalt størrelse er 10-15
%.
Lånegjelden som andel av brutto driftsinntekter er økt fra 142 til 155 % og 115
til 122 % til investeringslån ekskl. formidlingslån fra Husbanken). Dette er et
resultat av vedtatt investeringsplan med oppstart av byggingen av ny
ungdomsskole og omsorgsboliger på Raufoss og store investeringer i vann og
avløp. Det fordrer en svært effektiv drift å håndtere så stor gjeld i framtida. Det
må jobbes målrettet videre med omstilling for å kunne gjennomføre planlagte
investeringer. Fylkesmannens anbefaling er at gjeldsgraden (lånegjeld i
prosent av brutto driftsinntekter) ikke overstiger 80%.

Nøkkeltallene må sees i sammenheng med kommunens aktivitet. Hvis Vestre Toten
kommunes langsiktige mål som er Teknisk beregningsutvalgs (TBU) anbefaling om
netto driftsresultat på 2 % over tid nås, vil dette sørge for bevaring av formue og
stabilisering av gjeld og frie midler/disposisjonsfond. Derfor er netto driftsresultat det
viktigste nøkkeltallet da det har innvirkning på de andre nøkkeltallene i betydelig
grad.
Driftsregnskapet 2018
Under følger et sammendrag av driftsregnskapet for perioden 2012- 2018:
Tusen kr
Driftsinntekter
Frie inntekter
inntekts- og formueskatt
eiendomsskatt
rammetilskudd
Øvrige inntekter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finansutgifter
Avskrivninger
Netto driftsresultat
Overført til investeringsregnskapet
Bruk av fond
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetning til fond
Regnskapsoverskudd/underskudd+

2018
-1 039 494
-747 407
-319 631
-51 170
-376 606
-292 087
1 027 527
-11 967
53 961
-47 986
-5 992
-

2017

2016

2015

2014

2013

-27 545
51 508

-999 340
-719 490
-298 912
-44 101
-376 477
-279 850
956 969
-42 371
44 608
-45 012
-42 775
284
-19 086
65 082

-963 636
-702 887
-289 140
-41 770
-371 977
-260 749
910 749
-52 887
43 600
-42 386
-51 673
60
-15 890
17 534
27 120

-909 271
-662 672
-268 293
-37 372
-357 008
-246 599
881 210
-28 061
50 484
-37 605
-15 183
-5 932
8 000
8 902

-857 204
-641 150
-248 655
-33 765
-358 730
-216 054
853 744
-3 459
45 450
-33 332
8 658
-11 887
4 922

-825 296
-596 327
-245 944
-10 235
-340 147
-228 969
789 863
-35 433
44 546
-32 179
-23 066
10 859
-2 351
6 012
8 546

-5 586

-23 557

-27 063

-4 213

1 693

0

2012
-767 792
-574 317
-234 720
-10 103
-329 494
-193 475
743 992
-23 801
47 367
-33 419
-9 852
5 834
-4 816
4 617
4 217
0

Regnskapet for 2018 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/positivt
resultat på 5,6 mill. under følger tjenesteområdenes resultater 2018 etter vedtatt
budsjett som skiller seg noe fra regnskapsskjema fordelt til drift1B vist i
årsberetningen:
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regnskap
2018

Område
11 Overordnede funksjoner
Sentraladministrasjon
Eiendom
Kirke
Barnehage
Brannvern
Grunnskole
Helse
Kultur
NAV
Omsorg
Plan
Teknisk drift
Voksenopplæring
Sum

Justert
Mer/mindre
budsjett 2018 forbruk

Prosent avvik

-7 103

-2 417

-4 686

-193,9 %

26 666
43 734
7 584
86 767
8 510
163 207
83 108
19 095
40 164
228 873
7 650
-4 208
7 063

27 450
41 706
7 273
86 897
8 267
164 110
72 608
19 545
38 840
232 433
7 380
-733
8 815

-784
2 028
311
-130
243
-902
10 500
-450
1 324
-3 560
270
-3 475
-1 752

-2,9 %
4,9 %
4,3 %
-0,1 %
2,9 %
-0,5 %
14,5 %
-2,3 %
3,4 %
-1,5 %
3,7 %
-474,1 %
-19,9 %

711 112

712 174

-1 062

-0,1 %

Inntekts- og utgiftsutvikling
UTVIKLING I FRIE INNTEKTER FRA STATEN

400
350
300
250
200
150
100
50

Mill. kroner
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 År
Skatt

Rammetilskudd

Eiendomsskatt boliger

eiendomskatt samlet
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Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) har for 2018 en vekst på 3,1%
mot 2,2 % i 2017 og 5,7 % i 2016. I tabellen under hvor veksten er framstilt pr.
innbygger er den enda lavere, 2,1 % mot en vekst for landet på 2,8 %.
FRIE INNTEKTER FRA STATEN PR INNBYGGER
58000
56000
54000
52000
50000
48000
46000
44000
Vestre toten

Gjøvik

i kr
Frie inntekter pr innb 2016

Østre Toten

landet

Landet uten kommunegr
Oslo
7

Frie inntekter pr innb 2017

Oppland

Frie inntekter pr innb 2018

KOSTRA-tall viser at Vestre Toten kommune er en lavinntektskommune. Samtidig
gjenspeiler det at det er en lettdreven kommune på grunn av størrelse og geografi.
Vestre Toten kommune har fortsatt en inntektsutvikling som er for svak til å kunne
løse alle økte oppgaver, herunder også å bedre driftsresultatet uten å måtte foreta
store reduksjoner i aktivitet, omstille virksomhet eller øke egne inntekter.
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ENDRINGER I DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINNTEKTER
2004-2018
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsinntekter

Driftsutgifter

Driftsinntekter eks eiendomsskatt boliger

Vi ser at etter finanskrisen i 2008 hadde Vestre Toten en sterkere vekst i
driftsinntekter enn i driftsutgiftene. 2014 var som tidligere nevnt et brudd i utviklingen,
mens 2015-2016 var det netto inntektsøkning. 2017 viser at utviklingen er snudd til
en kraftig netto vekst i kostnader. Vi ser at innføring av eiendomsskatt fra 2014 har
bidratt betydelig til inntektsveksten fram til 2016.
Netto og brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat sier hva resultatet av den rene driften av virksomheten er. Netto
driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og / eller finansiering av
investeringer etter at all drift og i tillegg renter og avdrag er dekket i et regnskapsår.
Netto driftsresultat bør over tid utgjøre minst 2 % av driftsinntektene.
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Korrigert for inntekter fra momskompensasjon tilhørende investeringer som ikke lenger er tillatt å inntektsføre i
driftsregnskapet, var korrigert netto driftsresultat i 2013 på 1,4 % som er riktig å sammenlikne med, og ikke 3,0 %. Dette gjelder
årene framover også.

Etter å ha snudd den negative utviklingen som ga et underskudd i 2014 og
påfølgende svært gode økonomiske resultater har det vært mulig å rette opp
ubalansen i økonomien og skape framtidig handlingsrom. Det at eiendomsskatt på
boliger ble innført har bidratt i vesentlig grad til dette. Det har i 2018 vært en
betydelig kostnadsvekst innenfor ressurskrevende tjenester og barnevern. I perioden
vi går inn i med år med normale inntekter fra finans og skatt vil det kreve omfattende
omstilling av kommunens drift for å komme opp på et tilfredsstillende stabilt nivå for
netto driftsresultat på 2 %. Det er på grunn av de store investeringene som gjøres og
som gjennom renter og avdrag på lån øker finanskostnadene betydelig.
Finansinntekter- og finansutgifter
Det er finansinntekter og utgifter som utgjør den viktige forskjellen mellom brutto- og
netto driftsresultat. Dette er de samlede finanspostene i driftsregnskapet og består av
renteutgifter og avdrag på lån og renteinntekter, avkastning på kommunens
langsiktige aktiva (aksjer, obligasjoner og eiendom m.m.) – Totenkraftfondet samt
avskrivninger.




Ordinære renteutgifter utgjorde 30,4 mill. i 2018 mot 30,7 mill. i 2017. Det har vært
lavere markedsrenter og en lavere gjennomsnittlig rente på kommunens
renteportefølje.
Ordinære avdrag utgjorde 34,4 mill. i 2018. mot 31,4 mill. i 2017.
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Ordinære renteinntekter (inkl. startlån og utbytte) utgjorde 11,2 mill. i 2018 mot 13,7
mill. i 2017.
Avkastning på Totenkraftfondet ble negativ med -1,1 mill., som er 2,6 mill. mindre enn
budsjettert avkastning på 1,5 mill.

Netto finansutgifter ble 3,1 mill. lavere og bedre enn budsjettert. I 2017 var dette 10
mill. hvor det var ekstraordinært høye finansinntekter
Investeringsregnskap for 2018
I tabellen sammenlignes justert budsjett og avlagt regnskap. I skjema 2B i
regnskapsdokumentet følger en detaljert oversikt over de ulike
investeringsprosjektene.

De ordinære investeringsutgiftene for 2018 er på 264,8 mill. og netto 215,4 mill.
Hovedaktivitetene i 2018 har vært bygging av ny ungdomsskole på Raufoss,
utbygging av vann og avløp i kommunen og bygging av nytt bygg til dag og
avlastningssenter på Raufoss. Det er udekket i forhold til regulert budsjett på 27,7
mill. kr. Det skyldes merforbruk innenfor det enkelte året på prosjekter hvorav13,3
mill. på ny ungdomsskole alene. Her ble budsjettet justert ned med 27,8 mill.
gjennom året. Det er et samlet mindreforbruk på 27,8 mill. på investeringer. Det er
også merforbruk på andre prosjekter på grunn av forskyving mellom år på grunn av
endret framdrift og tidspunkt for fakturering og innbetalinger. Det var tilfellet for
utbygging av Skundbergjordet/Heimlyfeltet. Det er et samlet mindreforbruk på 27,8
mill. på investeringer.
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Ca. 32,3 mill. av brutto investeringer er gjort i rentable investeringer
(selvfinansierende investeringer) som energiøkonomiserende tiltak (ENØK), vannavløp og renovasjon (VAR) og opparbeidelse av tomtearealer for salg. Dette er vist i
tabellen under:

Balanse
Vestre Toten kommune har hatt en anstrengt likviditet som følge av underskudd og
svake driftsresultater. Dette er kraftig forbedret de siste årene. Det er verd å merke
seg at kommunens pensjonsforpliktelser (1 309 mill. kr) i svært stor grad påvirker
balansetallene.
Egenkapitalen er betydelig styrket, og er positiv med over 212 mill. Endringen
(bedringen) skyldes positivt netto driftsresultat som har dekt inn akkumulert
merforbruk og bygd opp fond, sammen med endringer i kapitalkontoen på grunn av
økning pensjonsmidler.
Netto økning i egenkapital fra 2017 er på 97 mill. Fra det laveste nivået etter
finanskrisen i 2013 har den økt med 329 mill. fra -118 mill. som det framgår i figuren
under. Dette viser at handlingsrommet har økt for kommunen.
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Når det gjelder kommentarer til forvaltning av plasserte midler og gjeldsportefølje,
viser rådmannen til egen finansrapport som legges fram for kommunestyret parallelt
med behandlingen av regnskapet for 2018.
Likviditet
Gjennom bedringen av kommunens økonomiske resultater, er kommunens
likviditetssituasjon kraftig forbedret og nært et normalnivå. Kun fortsatt
driftsoverskudd over tid som bygger opp egenkapital og fond vil fortsatt bedre
likviditeten. En fortsatt bedring av likviditeten vil medføre betydelig lavere netto
finansutgifter som kan anvendes til tjenester i driften av kommunen.
Under følger analyse av arbeidskapital ved utgangen av det enkelte år (i 1 000 kr):

I tusen kr
Omløpsmidler
- kortsiktig gjeld
Arbeidskapital
- ubrukte lånemidler
Kortsiktig arbeidskapital

2018
335 316
-180 779
154 536
-69 274
85 263

2017
406 745
-152 066
254 679
-119 709
134 971

2016
294 128
-150 891
143 237
-63 938
79 299

2015
272 016
-182 776
89 239
-68 411
20 829

Arbeidskapitalen sier noe om likviditeten og evnen til å betjene den kortsiktige
gjelden. Arbeidskapitalen er redusert med 100 mill. kr i 2018 til 154 mill. og den
kortsiktige arbeidskapitalen er redusert med 49 mill. til 85 mill. Hovedgrunnen til
endringen i kortsiktig arbeidskapital er negativ netto endring i forholdet mellom
kortsiktig gjeld og omløpsmidler når det korrigeres for ubrukte lånemidler. Det
skyldes ekstraordinær nedbetaling av avdrag på formidlingslån og samt økt
leverandørgjeld. Dette reflekterer den endrede likviditeten i virksomheten som følge
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av det som er nevnt over. to nøkkeltallene likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2
brukes ofte for å vurdere om virksomheten har en tilfredsstillende likviditet:

I tusen kr
Likviditetsgrad 1
Likivitetsgrad 2

2018
1,85
0,76

2017
2,67
1,41

2016
1,95
0,58

2015
1,49
0,48

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Bør være større enn 2 Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler /
kortsiktig gjeld. Bør være større enn 1

Analysen viser svekkelse i likviditeten slik at den er tilbake under anbefalt minimum
hovedsakelig som følge av ekstraordinær nedbetaling av avdrag. Deler av de
langsiktige plasserte midlene (Totenkraftfondet) inngår også i dette og viser at det
fortsatt er betydelig behov for å styrke grunnlikviditeten ytterligere. De langsiktige
plasseringene inkluderes i omløpsmidlene (i likhet med andre kommuner). Disse
forvaltes imidlertid adskilt, noe som betyr at ”grunnlikviditeten” i perioder er noe
mindre. Kommunen trenger ikke lenger i perioder ”trekker på” ubrukte lånemidler,
fondsmidler og i kortere perioder driftskreditt (kassakreditt).
Det er verd å merke seg at dette er en analyse som tar for seg situasjonen på en
bestemt dag (31.12.2018) og at det er betydelige svingninger gjennom året. Dette er
nærmere omtalt i finansrapporten for 2018.
Gjeld, egenkapital og soliditet

Soliditeten kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Netto finans og
avdragsutgifter i prosent av brutto driftsutgifter sier noe om gjeldsbelastningen sett i
forhold til finansinntekter. Høye netto finans- og avdragsutgifter indikerer isolert sett
en høy lånegjeld. Jo høyere netto finansutgifter kommunen har, jo mer er bundet av
de midlene kommunen har til disposisjon for prioriterte tiltak. Det fordrer en mer
effektiv drift for å opprettholde en økonomisk bærekraftig drift. Kommuner med
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negative netto rente- og avdragsutgifter har høyere finansinntekter enn finansutgifter.
Vestre Totens måltall her er bedret over tid, men øker i 2018 på grunn av økte
finansutgifter på grunn av svært høyt investeringsnivå.

Lånegjeld
Lånegjelden til investeringer økte med 121 mill. og samlet med 326 mill. kr fra 2017
til 2018. Lånegjeldens sammensetning er også av betydning. En relativt stor del av
kommunens lånegjeld er til rentable investeringer. Innenfor VAR er andelen på ca.
220 mill. kr av total lånegjeld. I tillegg kommer «lønnsomme» investeringer i ENØK
og omsorgsboliger (hvor husleie dekker finanskostnadene) slik at rentable
investeringer andel av den samlede lånegjeld er på omlag 370 mill.
I mill. kr
lån til kommunale investeringer
formidlingslån i Husbanken
Sum

2018
1 270
338
1 608

2017
1 149
326
1 476

2016
1 051
281
1 332

2015
951
223
1 174

2014
810
196
1 006

Lånegjelden stabiliserte seg som andel av brutto driftsinntekter fra 2010. Den har
igjen begynt å øke på grunn av store investeringer, hovedsakelig i ny barneskole og
ungdomsskole. Dette er vist i figuren under økt lånegjeld. På grunn av de store
investeringene i årene som har vært vil dette kreve et høyt driftsresultat for å
finansiere investeringene og å bygge opp fondsmidler. Eiendomsskatteinntektene
bidrar til at det er mulig å dekke disse finanskostnadene.
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Fondsmidler
Tabellen under viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2011-2015.
I mill. kr
Sum fond
Sum fond inkl mindre/merforbruk

2018
121,0
126,6

2017
125,0
148,6

2016
65,8
92,9

2015
47,7
34,4

2014
41,3
15,7

Vestre Toten kommunes totale fondsmidler er på 121 mill. redusert fra 125 mill. fra
2017 og består av bundne driftsfond og investeringsfond. Totale fondsmidler
inkludert mindreforbruk er til sammen 126,6 mill. reduksjonen i fond skyldes
nedbetalingen av husbanklån og over tid er det en økning på grunn av større
resultatgrad. Frie driftsfond er dermed bygd opp på grunn av gode økonomiske
resultater. Det er helt avgjørende for Vestre Toten fortsetter å bygge opp frie
driftsfond (disposisjonsfond) slik at kommunen opparbeider tilstrekkelig økonomisk
handlingsrom.
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4. Samfunn
Samfunnsutvikling beskriver befolkningsutvikling og oppfølging av mål og resultater.
Gjøvik og Toten-kommunene Østre og Vestre Toten er av de områdene i Innlandet
som har størst befolkningsvekst. Byområdene Lillehammer, Hamar, Elverum har en
tilsvarende vekst. De fleste kommunene i Oppland og Hedmark har en
befolkningsnedgang. Vestre Toten kommune har fortsatt vekst i 2018 som samsvarer
med den sterke boligveksten. Det er marginalt lavere enn landsgjennomsnittet.
Befolkningsprognosene viser en fortsatt vekst på nivået de senere år for kommunen.
Det er i utgangspunktet viktig å oppnå en befolkningsvekst minst på linje med
landsgjennomsnittet da det vil gi større utviklingsmuligheter for kommunen.
Det er viktig at kommunen har en samlet og langsiktig tilnærming til boligbygging,
samferdselstiltak og kommunal infrastruktur og utbygging av det resterende
tjenestetilbudet som sikrer en bærekraftig kommuneøkonomi. Kommunen har gjort
en omfattende og god jobb og blitt godkjent som trafikksikker kommune og jobber
langsiktig og godt med arealutvikling. I og med at det er forventet en fortsatt sterk
vekst i årene som kommer er dette svært viktig.
Kommuneplanens samfunnsdel har langsiktige mål om å være en innovativ og
utviklingsrettet kommune, som gir gode oppvekstvillkår for barn og unge, bedret
folkehelse og en trygg alderdom. Nedgangen i norsk økonomi og med en mindre
oljesubsidiert økonomi vil innovasjon og utvikling bli enda viktigere. Der har vår
region kommet langt og er i en særstilling. Industriklyngen på Raufoss er, sammen
med andre klynger som staten har plukket ut som satsingsområde, i førersetet
nasjonalt. Etableringen av Norsk katapult senter (NMTC) på Raufoss som vil
forsterke og videreføre denne utviklingen.
Kommuneplanens arealdel og kommuneplanen legger grunnlaget for kommunens
overordnede planlegging og styring i perioden.
Befolkningsutvikling
Per 1. januar 2019 hadde Vestre Toten kommune 13 384 innbyggere Det er en vekst
i folketallet på 70 personer. Netto tilflytting utgjorde 74 personer, mens
fødselsoverskuddet ble negativt med -5 personer. Dette er noe lavere en enn i 2017.
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Det er stor flytteaktivitet mellom kommunene. Netto innvandring er positiv med 41
personer. Kommunen har som i fjor befolkningsvekst uten netto innvandring.

I 2018 oppnådde kommunen en vekst på 0,5 % Dette er en sterk vekst dersom vi ser
på gjennomsnittet for de siste 10 årene og at det er bosatt betydelig færre flyktninger
i 2018. Dette gjenspeiler aktiviteten i kommunen med over 118 godkjente boliger. Det
var 143 i toppåret i fjor. Normalår varierer mellom 60-80 stk. Det er nettoflytting som
skaper befolkningsveksten i Vestre Toten kommune. De fleste av kommunene i
Oppland har negativ befolkningsvekst og et stort fødselsunderskudd.
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Prognosene for befolkningsvekst fram til 2040 viser en sterk økning blant eldre med
over en dobling i aldersgruppene 80-89 år fram mot 2030 og sterk vekst
aldersgruppen 90+ år. Det er forventet mindre vekst i resterende aldersgrupper og at
vi samlet får en økning til ca. 15 000 innbyggere i 2040. Det viser den siste
oppdaterte befolkningsframskrivingen fra 2018. Det er samtidig klare tendenser på at
den store tilflyttingen til kommunen vil føre til å jevne ut dette. Det er svært viktig at
Vestre Toten kommune er i stand til å møte denne endringen i befolkningen på en
best mulig måte.
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5. Medarbeidere
Dette kapitlet viser kommunens mål og resultater innenfor arbeidsgiverområdet. I
tabellen er dette framstilt.
Mål og utfordringer
I tabellen under er det satt opp mål knyttet til utfordringer på medarbeiderområdet.

Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018

Kompetanse

Gjennomført tiltak

Lage overordnet
kompetanseplan

Under arbeid

Rekruttering

Bygd positivt
omdømme

Bygge positivt
omdømme

Bygd positivt
omdømme

Lederutviklings
program startet

Lederutviklings
program
gjennomført

Lederutviklings
program
gjennomført

Fokusområde
Medarbeidere

Ledelse

Helsefremmende Helsefremmend Helsefremmende
arbeid som
e arbeid som
arbeid som
Medarbeidere
reduserer
reduserer
reduserer
sykefravær
sykefravær
sykefravær
Utforme ny
strategi for
Arbeidsgiverpolitikk
Under arbeid
arbeidsgiverpolitikk

Målene i tabellen ansees å være oppnådd samlet sett. Aktivitetene beskrives
nærmere i de enkelte delkapitlene.
Vestre Toten kommune har ved inngangen til 2019 ansatt 957 personer som tilsvarer
820 årsverk. Utviklingen over de siste årene er vist i tabellen under.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Årsverk

738

744

737

751

755

737

742

754

788

820

Antall ansatte

990

935

936

959

963

869

881

893

916

957

Tallene svinger litt fra år til år, men vi ser av tallene 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»).
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Forholdet er at tabellen tar utgangspunktet i de som eier stillingen så de ubesatte
stillinger vil da ikke telles med. Kun 5 årsverk er ved årets slutt bemannet med
ansatte i ubesatte ledige stillinger og kan forklare noe av den store økningen i
årsverk kontra tidligere år.
Gjennom fokus på behov hos innbyggerne vil det være mulig å ha en fornuftig
organisering av arbeidsoppgaver som fører til en effektiv drift. Veksten fra fjoråret
gjenspeiler satsingen på ressurskrevende tjenester og utvikling av forebyggende
tjenester over flere år hvor det har blitt ansatt flere både gjennom finansiering med
øremerkede midler og frie inntekter som satsinger gjennom kommuneopplegget i
statsbudsjetttet.
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 er gjennomført kompetanseutvikling i sektorene
gjennom utdanning av ansatte. Det bør jobbes med en overordnet kompetanseplan
for ansatte i Vestre Toten kommune. Grunnskole: stor satsning på fagområde
engelsk, norsk, matte og videreutdanning av personell for å møte kravene innen
skole. Omsorg: har og kompetanseplan
Det prioriteres å sikre at kommunen har den nødvendige fagkompetansen for å møte
utfordringene i tjenestene i tiden som kommer samtidig å klare å gi ansatte
muligheter til en karriere med utviklingsmuligheter. Det er gjennomført ansattes dag
hvor alle har tilbud om å delta. Det har vært jobbet og jobbes fortsatt med målrettede
kompetansehevingstiltak på alle tjenesteområder
Rekruttering
Kommunen har en viss turnover. I 2018 hadde vi i overkant av 60 nyansettelser i
faste stillinger. Kommunal sektor vil også som følge av veksten i omsorg gjennom
eldrebølgen ha behov for betydelig flere ansatte. Det blir viktig å jobbe målrettet og
systematisk med rekruttering framover for å sikre nok kompetent arbeidskraft.
Ledelse
Lean kontinuerlig forbedring er kommunens virksomhetsstrategi og vi er i
overgangen til å bli en lærende organisasjon. Lederutvikling har hatt og vil ha høy
fokus i denne sammenhengen. Rådmannen ønsker i enda større grad å vektlegge
ledelsesutvikling i tiden framover. Det er et av fokusområdene i kommunens
virksomhetsstrategi for Lean. Det er laget en egen opplæringsplan for nye ledere.
Det er gjennomført Lean lederforum for ledere annenhver mnd. Det er i 2018 som
vanlig gjennomført ledersamling og Stenbergdagen i juni med fokus på
helsefremmende arbeidsplasser. Eget lederutviklingsprogram startet opp i 2017 og
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fullført i 2018 og har vært gjennomført med svært positive tilbakemeldinger som er
gitt gjennom målrettede evalueringer. Dette programmet gjentas i tilpasset form for
nye ledere.
Under vises kommunens utviklingshus hvor fokusområder, strategier i en lærende
organisasjon settes i sammenheng med hvordan organisasjonen skal nå
kommunens langsiktige målsettinger.

Helsefremmende arbeid
Kommunen har prioritert helsefremmende arbeid høyt, gjennom systematisk
oppfølging av 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 kan gjøre selv. Vår overbevisning er at økt mestring gir bedre
kvalitet som fører til økt nærvær. Den enkelte arbeidsplass er den viktigste arena for
å utvikle dette. Medarbeiderskap er viktig for å finne gode tiltak for å ta vare på og
utvikle disse på en best mulig måte. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring har
også medarbeiderskap som en hovedingrediens. Det har vært jobbet med
revitalisering av dette arbeidet.
Nærvær
Under viser en tabell utviklingen i sykefraværet fra 1996-2018:
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Det må forventes svingninger fra år til år. Sammenlignet med året før så er nærværet
noe redusert. Det betyr at vi må jobbe enda bedre med tiltak for å øke nærværet.
Kommunens langsiktige målsetting er et sykefravær på under 7,5 %.
Nærværsstatistikk for årene 2002 – 2018 følger:
Fraværs- Nærværs- Nærværsprosent
År

2004
2005

prosent

prosent

9,7
8,8

90,3
91,2

kvinner / menn
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2006
2007
2008
2009

10,5
8,2
8,3
8,3

89,5
91,8
91,7
91,7

91,1 / 93,9
91,4 / 92,7

2010
2011

8,9
8,8

91,1
91,2

90,6 /
90,7 /

2012
2013
2014

7,8
8,8
8,0

92,2
91,2
92,0

91,6 / 94,3
90,1 / 95,5
91,2 / 94,8

2015

8,6

91,4

90,9 / 93,4

2016
2017
2018

8,6
9,4
9,3

91,4
90,6
90,7

94 /
89,8 /
88,1 /

92,8
92,8

90,7
93,6
92,4

Det er flere elementer som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å ha et godt
helsefremmende arbeid for blant annet å redusere sykefraværet:
•


•
•
•

God, tydelig og inkluderende ledelse
Involvering og ansvarliggjøring av den ansatte - det er de som vet hvor skoen
trykker
Riktig bruk av kompetanse hos ledere og medarbeidere, med muligheter for
utvikling – medarbeiderskap
Å arbeide for å fremme helse for å unngå sykefravær må forankres blant de
tillitsvalgte, og også være godt kjent blant alle de ansatte.
Systematisk arbeid for å forebygge sykefravær og tett oppfølging av de sykmeldte
er god arbeidsgiverpolitikk.

For Vestre Toten kommunens del er fokus på et aktivt IA-arbeid, kartlegging av
kompetanse og bruk av denne, samt samarbeidet i HEIA gruppene virkemidler som
samsvarer med det som nevnes som viktige faktorer. I HEIA gruppene samarbeider
leder, verneombud og tillitsvalgt på lokalt plan. Det har i flere år vært fokus på
innholdet i begrepene Helsefremmende arbeid og Inkluderende arbeidsliv, samt hvor
viktig kommunikasjon er for et høyt nærvær. Begrepene i helsefremmende arbeid er
og blitt en del av kultur- og trivselsbegrepet i Lean. Dette, sammen med arbeidet
som foregår i rådmannens HEFA gruppe, danner grunnlag for årlige tiltaksplaner og
en rekke kompetansehevende tiltak. Årlig gjennomfører kommunen en tiltaksdag for
ledere, verneombud og tillitsvalgte. Vi avvikler også ansattdag med fokus på
inkludering og med ulike tema. I tråd med tiltaksplanene avvikles det årlig flere
temadager for ledere, tillitsvalgte og verneombud.
Likestilling
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I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske
tilstanden når det gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i
virksomheten i årsberetningen.
Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for
likestilling med følgende målsettinger:
e) Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling.
f) Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og
rekruttering til selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er
kvalifisert til stillingen.
g) Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og
personalsaker
h) Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet
I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene.
I 2014 ble ny lønnspolitisk plan vedtatt. Planen er under revidering. Følgende er tatt
inn: «Likestilling mellom kjønnene ved at kvinner og menn likebehandles i vurdering
av lønn og avansement». Det er både ved tilsetting og lokale forhandlinger bevisste
holdninger til lik lønn for likt arbeid.
Statistikker – stillingsstørrelse og årslønn:

Alle ansatte
Prosentvis fordeling
Årsverk
Gjennomsnitt stillingsprosent
Gjennomsnitts årslønn

Totalt
2017
916

Kvinner

788
86
458 900

731
79
623
85
450 500

Menn

Totalt
2018
957

Kvinner

185
755
21
79
165
820
640
89
85
85
489 900 465 800 460 000

Menn
202
21
180
89
485 000

Tabellen ble i 2014 standardisert for kun å gjelde de som er eier av en stilling i
kommunen. Endringen sikrer en mer korrekt og lik sammenligning mellom årene. Det
har gradvis vært en økning i gjennomsnittlig stillingsprosent over år, men i 2018 er
den redusert med ett prosentpoeng.
Vi ser heller ingen store forskjeller mellom kvinner og menn i stillingsprosent.
Forskjellen i gjennomsnitts årslønn mellom kvinner og menn
Tabellen under viser at lønnsforskjellene i kroner mellom kvinner og menn holder seg
noenlunde stabil. 2016 viser et høyere tall, men dette er utlignet i 2017og ytterligere
redusert i 2018 uten at vi har noen eksakt entydig forklaring på det.
2010
33 100

2011
31 900

2012
35 093

2013
36 500

2014
40 000

2016
2015
34 500 51 000

2017
39 400

2018
25 000
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Uønsket deltid
Løsningen på registrering er endret i 2016. Kun 6 personer hadde registrert seg på
det tidspunktet med uønsket deltid. Det gav et feil bilde og det ble derfor ikke
registrert tall for 2016. Ansatte kan/skal registrere uønsket deltid i tilgjengelig webløsning for god tilgang for ledelsen ved utvidelse og tilsetting i stillinger.

Type
Registrert
totalt
Fornøyd med
sin
stillingsprose
nt
Ønsker
redusert
stilling
Ønsker økt
stilling

Registrert i
2012
160

Registre
rt i 2013
158

Registre
rt i 2014
134

Registre
rt i 2015
135

Registre
rt i 2017
131

Registre
rt i 2018
130

25 derav 11 i
deltidsstilling

17 derav
4i
deltidsstil
ling
7

25 derav
8i
deltidsstil
ling

44 derav
17 i
deltidsstil
ling
9

15

18

3

0

141
derav 13
som ikke
har fast
stilling

109
derav 12
som ikke
har fast
stilling

82 derav
28 som
ikke har
fast
stilling

26

87

27 derav
12 som
ikke har
fast
stilling
90

Derav
har
18 100
%

Derav
har
17 100
%

8

127 derav 15
som ikke har
fast stilling

Ikke besvart
om de ønsker
økt- /red.
stilling

Ved å følge registrering over tid, så ser vi at ansatte får sin stilling økt. Flere har fått
den økning de ønsker og noen har og fått sin stilling økt til 100 %.
Ulike tiltak er utprøvd og videreført:
Nattstillinger er økt fra 50 % til 65 % stillinger
Det er unntaksvis at det er 50% stilling. Flere enheter har for øvrig gått over til
rundturnus og rene nattstillinger er tatt bort.
Kombinasjonsstillinger innen hjemmehjelp og ”små” helgestillinger.
Økt grunnbemanning vurderes på enheter der fravær er stabilt lavt
Har økt grunnbemanning i to enheter.
Langvakter og 12 timers helgeturnus gir større stillinger (ingen under 50 %)
12 timer og 14 timers turnus i tre enheter. 1 i 50% stilling.
Videre samarbeides det på tvers av tjenesteområdene der kompetansen kan
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nyttiggjøres og utfordringene drøftes løpende med arbeidstakerorganisasjonenes hovedtillitsvalgt.
Samarbeid på tvers av Helse og omsorg.
Det samarbeides på tvers av enheter i omsorg.
Helgevakter hyppigere enn tredje hver helg, må avtales individuelt.
Har enkelte ansatt som jobber en ekstra helg i turnus og helgestillinger som
jobber annenhver helg. Sommerferieavvikling blir det gjort avtaler om å jobbe
oftere enn hver tredje helg.
Øke stillingsbrøker og styrke grunnbemanning
Økt stillinger ved 12 timersturnus, økt grunnbemanning og andre har fått
hyppigere helg for å øke stillingsbrøk.
Vurderer ved ledighet å slå sammen hjemler slik at stillingen blir økt.
Utfordringen ved å slå sammen stillinger er mangelen på helg.
På stillingsnivå:

Lønnsgruppe/
gjennomsnittelig
stillingsstørrelse

Gjennomsnitt
årslønn
(i kroner tusen)

Antall ansatte
2017 / gj.snitt st %

Gjennomsnitt
årslønn
(i kroner tusen)

Antall ansatte 2018
/ gj.snitt st %

2018

Kjønn

Lederlønn jfr. HTA pkt. 3.4 *)
inkl 3. nivå

Ufaglærte

Fagarbeidere

Avlønning høyskole

Avlønning mer enn høyskole
inkl. leger

Undervisningspersonell

Kvinner

Menn

Kvinner

28
661

378

415

457

514

525

Menn

Menn

20

703
100 %

96 %

97

24
62 %

246

61

418

420
65 %

69 %

177

13

451

465
88 %

97 %

48

27

569

535
87 %

86 %

132

39

526

Menn

23

706
100 %

377
49 %

Kvinner

29
657

352

523

Kvinner

98 %

116

34

54 %

48 %

246

59

65 %

65 %

148

12

92 %

91 %

54

25

75%

65%

139

34

343

425

450

550

569

42

97 %

97 %

95 %

99 %

Tabellen viser små justeringer, men ikke så vesentlige og tydelige at vi har grunnlag
for å forklare endringene.
På tjenesteområdenivå:
I rådmannens ledergruppe er det 14 personer: 6 kvinner og 8 menn.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
I henhold til § 3 i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne (diskriminering - og tilgjengelighetsloven), skal det i årsberetningen
redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme
lovens formål.
Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv.,
vises det til avsnittet foran om Likestilling.
Vestre Toten var "pilotkommune" for universell utforming i perioden 2005-2008 og
"ressurskommune" 2009 - 2013. Kommunen har derfor innarbeidet gode rutiner for å
ivareta når tiltak skal gjøres. Eksempel på tiltak:








I forbindelse med utbygging av rådhuset(NAV) ble det også etablert utvendig heis
slik at rådhusets ”borggård” nå er tilgjengelig der det tidligere var bare trapp.
Ved ombygging av folkebiblioteket ble det etablert nye dører med døråpnere,
ledelinjer, ekstra hyllelys og nytt toalett.
Ved den nye svømmehallen er det tatt hensyn både i nytt bygg og ved ombygging
av eksisterende garderobeanlegg.
På rådhuset er dører skiftet for å sikre bedret tilgang for funksjonshemmede.
Ved nybygging av kommunale bygg/ anlegg er universell utforming en naturlig
forutsetning for gjennomføring.
Kommunen utarbeidet i 2010 ny hjemmeside som oppfyller kravene til Universell
utforming.
Universell utforming er også innarbeidet i Kommuneplanen og vektlegges ved
utarbeiding av reguleringsplaner mv.

Universell utforming inngår i all planlegging av bygg, installasjoner og innen
digitalisering i regi av Vestre Toten kommune.
Rådet for funksjonshemmede har deltatt i prioriteringene og benyttes aktivt i
byggeprosesser og der det er behov for rådets kompetanse.
Universell utforming blir tatt opp i rådmannens ledermøter slik at alle ledere skal
være godt kjent med hva det innebærer og ta nødvendige hensyn ved utarbeiding av
planer og tiltak.
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Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv.,
vises det til avsnittet foran om likestilling.

Seniortiltak
I forbindelse med handlingsplan for helsefremmende- og inkluderende
arbeidsplasser, iverksatte Vestre Toten kommune fra 2008 noen ordninger for de
såkalte seniorene våre, dvs. ansatte over 62 år. I 2013 ble ordningen evaluert og det
ble gjort enkelte justeringer som stort sett er merkbare ved at fokus skal rettes like
mye mot tilrettelegging og samtaler som økonomiske tiltak. I 2018 ble det utarbeidet
og vedtatt en egen seniorplan (2018-2021) med tydelige tiltak som følges opp i egen
avtale med ansatte.
Ordningen består av følgende:
Ansatte over 62 år med minst 50 % stilling, kan gis mulighet til å søke om seniortiltak
mellom 62 år og fram til fylte 66 år)
Kommunens seniortiltak fra 2018: Med bakgrunn i vedtaket ble ordningen slik for
2018:
2. Antall dager fra 01.03.18: 5 dager i 100 % stilling ved fylte 62 år og 10 dager fra
fylte 64 år.
 For undervisningspersonell: Antall dager fra 01.03.18: 4 dager i 100 % stilling
ved fylte 62 år og 8 dager ved fylte 64 år.
4. Kompensasjon – seniortilskudd fra 01.03.18: kroner 15 000,- ved fylte 62 år og
kr 20 000,- ved fylte 64 år.
Ordningene tjener flere hensikter, blant annet å beholde de ansatte i arbeid lenger

Senior
tilskudd

Vikar
seniorpol
tiltak

2013

182 000

173 000

46

30

2014

113 000

147 000

35

29

241

2015

79 000

166 000

45

36

317

2016

147 000

90 150

49

36

356

2017

160 000

165 600

86

40

308

2018

174 600

172 300

90

43

311

År

Antall
registrert

Antall
med ekstra
fridager

Totale
fridager
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6. Tjenesteområdene
6.1 Sentral stabs- og støttefunksjon
6.1.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
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, ca. 20 % andel.
Sentral stab og støtte består ved utgangen av 2018 av 17,2 årsverk. Dette var 0,1
årsverk mer enn ved utgangen av 2017.
Stab og støtte funksjoner
Interne oppgaver
Personal (HR), helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl.
politisk virksomhet.
Personvernombud
Postmottak/journalføring/frankering

Arkiv
Informasjon- og kommunikasjons-teknologi (IKT)
Økonomisaker / budsjett
Regnskap
Lønn- og sykepengerefusjon

Publikumsrettede oppgaver
Parkeringstillatelser
Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene
Serverings- og skjenkebevillinger
Valg: Stortings- og sametings- og
kommunevalg/fylkestingsvalg samt valg av
meddommere
Tv-aksjonen, tilskudd livssynsorganisasjoner
Oppholdsbetaling institusjon
Sentralbord/resepsjon/informasjon
Vielser i kommunal regi

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.
Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,86 årsverk som fordeles
mellom ordfører og ledere i ulike utvalg.
De ansatte har jobbet aktivt med forbedringsarbeid og det viser resultater. Alle er ikke
i gang med LEAN arbeidet, slik at gevinstene for alle områdene er ikke synliggjort på
samme måte.
Vi ser at bruk av LEAN som metode i forbedringsarbeid, gir et økt fokus, en økt
kvalitet og bevisstgjøring i forbedringsarbeidet.
Avdelingen har mange ulike arbeidsområder som ikke vises i form av direkte
tjenesteyting, men oppgaver ytes i form av støtte og bistand på arbeid og oppgaver
som skal løses i ytre enheter, oppgaver som skal gjøre Vestre Toten kommune til en
best mulig arbeidsplass for alle ansatte, gi god informasjon og best mulig tilgang for
innbyggerne via nettsider og muligheter for elektroniske skjemaer og søknader og
bistand.
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Avdelingen er i stadig endring for å møte alle de utfordringene som kreves i forhold til
å effektivisere, oppfylle nasjonale krav og statlig lovverk og ikke minst være i en
støttefunksjon for andre tjenesteområder. For oss som avdeling og med mange ulike
fagområder, ser vi nytten av noen felles mål og strategivalg.
Avdelingen har fokus på blant annet:
 Høy kvalitet og gode tilbakemeldinger på service og ytelse. Dette er viktig for å
inneha tillit ute i tjenesteområdene.
 Fokus på effektivisering, jobbe riktig og målrettet. For å møte behovene og
kravene fra tjenesteområder/ driftsenheter benyttes LEAN som en metode å
oppnå målene.
 Utnytte de verktøyene som anskaffes og se muligheter i verktøy som finnes i
markedet. I den forbindelse må det fokuseres enda mer på funksjonaliteten og
utnyttelse.
 Setter opp konkrete aktiviteter til oppgaver der vi kan måle effekt av hva som
er gjort og hva som er oppnådd.
 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.
 Bidra aktivt på personalområdet mot ledere og medarbeidere.
Sentrale aktiviteter:
 Siste opplæring jfr. lederutviklingsprogram gjennomført januar 2018
(HR/HMS).
 Digitalisering – sentralt fokus og strategiarbeid prioritert. Anbud på
velferdsteknologi.

Digitale sykmeldinger har blitt innført 100 % (DigiSyfo).

Igangsatte temadag (3t) for nye ledere i HR/HMS og lønn (forlengelse av
lederutviklingsprogrammet)

E- læring er etablert – «kurs for nyansatte».

Igangsatt arbeidet med webmoduler i Visma – f.eks fravær web.

Fagdager i regi av FØS med fokus på og utnytte de verktøyene som
anskaffes, og se muligheter i de systemer som allerede finnes.
 Kurs i informasjonssikkerhet gjennomført 2018 med hovedfokus på ny
personvernlovgivning.
 «Eina-arkivet» er ikke ferdig katalogisert
 Gjennomført intern opplæring og kurs - eSak: 4 kurs for nyansatte + 4
repetisjonskurs. Interne kurs innen økonomi for ledere og andre er forbedret
og også utvidet.
 SvarINN - tatt i bruk for mottak av forsendelse fra eksterne avsendere. Dette
har ført til effektivisering innen journalføringen.

Borgerlig vigselsmyndighet ble overført fra tingrettene til kommunene fra
og med 1. januar 2018. Ordfører foretok 9 vigsler i 2018.
 Personvernombud rollen «revitalisert» og arbeidet med ny
personvernlovgivning påstartet.
 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
 På ikt siden er det byttet ut nettverkskomponenter på alle lokasjoner.
Hastighet på alle lokasjoner er økt ila 2018. Det har ellers vært fokus på drift
og oppgradering av systemer m.m. Det er også en startet overgang fra iptelefoni til mobiler på lokasjoner hvor det er naturlig, noe som gjør det mer
fleksibelt. Ved alle nye enheter er det kun mobil som skal benyttes. Anbud på
ny rammeavtale på sluttprodukter-IKT er også gjennomført.
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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. Et aktuelt og sentralt
eksempel på det er det EU-direktivet GDPR som ble til ny personopplysningslov i juli
2018.

Lovkrav
Områdets lovmessige forpliktelser til å yte tjenester, gi bistand, forvalte lovverk og
ikke minst formidle dette videre i organisasjonene er i hovedsak nedfelt i mer enn ett
20-talls lover og forskrifter.
Blant annet:
 Kommuneloven
 Offentlighetsloven
 Alkoholloven
 Arkivloven.
 Forvaltningsloven
 Serveringsloven
 Valgloven
 Ferieloven
 Lov om interkommunale selskaper
 Arbeidsmiljøloven
 Personopplysningsloven
 m.m.
Innenfor lovverket er det gitt bistand og tjenester internt og eksternt.
6.1.2 Måloppnåelse
Samfunnsutviklingen preges mer og mer av økt digitalisering. Regjeringen har et mål
om at Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til
innbyggere og næringsliv. Som ledd i dette økes også graden av den kommunale
tjenesteyting på digitale plattformer. Kommunens hjemmesider og sosiale medier vil i
årene som kommer bli preget av innbyggernes informasjonsbehov og krav til
kommunikasjon. F.eks den økte bruken av Svar Ut har ført til ganske stor
besparelser, både på direkte kostnader som porto og tidsbruk ved hver
fakturautsending, som også er redusert.
Presset på kommunal og offentlig sektor blir økende i form av enda større
omstillingsevne, enda mer effektivitet og ikke minst samarbeid med andre kommuner
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i regionen. Lean som virksomhetsstrategi bidrar til at både effektivitet og kvalitet
øker.

Vår visjon:
Avdelingens visjon:
Bærebjelken for effektiv støtte- vi gjør andre gode.
Bedriftsprofil:
Raushet, vennlighet og respekt. Yte god service og være faglig dyktig.
Lederprofil:
Tilgjengelighet og løsningsorientert. Fremme en kultur preget av trygghet, tillit og et
godt arbeidsmiljø.

Fokusområde
Brukere
Gi god service,
effektiv
saksbehand-ling og
topp kvalitet på
ytelsen med
tjenestemottager i
sentrum – Riktig
tjeneste til rett tid.
God samhandling
og dialog ved at
innbyggerne har
tilgjengelige kanaler
til politikere og
tjeneste-område.

Gode nettløsninger
og lett tilgjengelig
informasjon med
mulighet for
elektronisk
samhandling

Resultat 2017

Mål 2018

Resultat 2018

Gode tilbakemeldinger

Gode tilbakemeldinger

Gode tilbakemeldinger

Samarbeide tett med
tjenesteområdene

Samarbeide tett med
tjenesteområdene

Samarbeide tett med
tjenesteområdene

Mål 6 av 6: Målingene skjer
nå kun etter tilfeldig
utplukking. VTK ikke blant
disse.
Øke andel digital
kommunikasjon

Resultat 6 av 6 (hvis måling)

Målingene skjer nå kun
etter tilfeldig
utplukking. VTK ikke
blant disse.
Økt digital kommunikasjon

Ny hjemmeside tatt i bruk.
Digitale skjema: Anslag 40 %.

Mål: 100 % digitale skjemaer.

98 % digitale skjemaer
(2019: 4 av 43 skjema
er under utvikling)

Antall besøkende, definert
med «klikk» på kommunens
nettside:

1 000 000 «klikk» på
kommunens nettside.

Økt antall «klikk»
2018: 755 096

Øke andel digital
kommunikasjon

48

Fokusområde

Resultat 2017

Mål 2018

Resultat 2018

Facebook: 2300 følgere

Facebook: 3000 følgere

Facebook: 2696 følgere

Oppstart digital strategi

Gjennomføring av fase 1 av
digitalstrategi. Ny versjon
sak/arkiv-løsning
Opprettholde kvalitet og god
saksbehandling

Evaluering og
revidering digital
strategi
Opprettholde kvalitet
og god saksbehandling

Godkjent Stortingsvalg

Opprettholde og sikre god
kvalitet i saksbehandling og
effektuering av vedtak.
Revidert og godkjent
delegeringsreglement.

Delegeringsreglementet
revidert. Politisk
behandling primo 2019.

Gi opplæring til politikere,
ledere og andre. Økt andel
digital kommunikasjon.
Oppgradere folkevalgtes
digitale verktøy.

Gi opplæring til politikere,
ledere og andre. Økt andel
digital kommunikasjon.

Gitt opplæring til
politikere, ledere og
andre. Digital
kommunikasjon økt.

Nærvær: 97 %

Mål nærvær: 98 %

Nærvær: 97,1 %

Følge opp
medarbeiderundersøkelsen

Medarbeiderundersøkelse.

Opprettholde og
gjennomføre
undersøkelser og
samtaler

Avholde
medarbeidersamtaler. Følge
opp utfordringer i etterkant
av samtaler med ansatte.
Opplæring, kursing av
ansatte jfr. budsjett

Avholdt medarbeidersamtaler. Oppfølging av
medarbeiderundersøkelsen i gang.
Opplæring, kursing av
ansatte jfr. budsjett

Avlegge regnskapet innen
frist, dvs. 15.02

Avla regnskapet 26.02

2017: 749 306

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

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

Legge til rette for
faglig utvikling

Opplæring, kursing av
ansatte jfr. budsjett

Økonomi
Høy kvalitet på
oppgaver og
tjenester.

Avla regnskapet 08.03
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Fokusområde

Resultat 2017

Mål 2018

Resultat 2018

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

Mindreforbruk

Balanse

Mindreforbruk

Lean innføres i alle
enheter
Andel efaktura av
alle inngående
fakturaer
Ordre via E-handel i
% av faktura fra
leverandører med
rammeavtale
Andel lønnsslipper
som leveres
elektronisk
Utnytte alle
muligheter i
anskaffet verktøy
og fokusere på
utnyttelse av ny
funksjonalitet

Ny enhet

Alle enheter har Lean på
plass
100 %

Ny enhet

80 %

48 %

100 %

100 %

100 %

løpende

løpende

løpende

74 %

80 %

Antall avvik
Antall
skjenkekontroller

Mål

Resultat

Type avvik

2013 - 30

0

8

2014 – 19

0

6

2015 – 29

0

7

2016 – 47

0

2

(*) 2 avvik går på mangler ved
bevillingshavers internkontroll, som har
resultert i tildeling av 2 prikker per avvik. 2
avvik går på at åpenbart beruset person får
oppholde seg i lokalet og fortsatt får drikke øl,
disse har resultert i 4 prikker per avvik.

2017 – 32

0

2

2018 -39

0

4 (*)

Antall kontroller ved
salg alkohol i butikk

Mål

Resultat

2013 - 20

0

0

2014 – 21

0

2

2015 – 20

0

6

Type avvik
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2016- 24

0

3

2017 – 23

0

0

2018 – 26

0

0

Antall røykekontroller

Antall avvik

2018 – 33

Mål

Resultat

0

0

Type avvik

Antall kontroller er tilfredsstillende ihht. Alkohollovens krav. Antall avvik har gått opp,
dette er en negativ utvikling. Vi forventer dog at dette vil bli bedre etter at alle
skjenkesteder har gjennomført kurs i ansvarlig skjenking.
Antall kontroller ved salg alkohol i butikk er om lag uendret. Det er positivt at
kontrollene ikke har påvist avvik.
6.1.3 Regnskapsresultatet

12

Sentraladministrasjonen

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

28 733
-3 467

29 270
-2 604

29 540
-2 090

270
514

Netto driftsresultat

25 266

26 666

27 450

784

Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter til revisjon, IKT-utgifter, refusjon
av «innskudd» i tilknytning til vårt interkommunale forsikringssamarbeid og refusjon
av sykepenger.
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6.2 Eiendomsavdelingen
6.2.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Eiendomsavdelingen har gitt intern støtte til tjenesteområdene og driftsenhetene i
kommunen innenfor områdene byggforvaltning, ENØK og renhold. Videre har
avdelingen ansvaret for alle prosjekter knyttet til kommunens formålsbygg og nye
byggeprosjekter.
Avdelingen er organisert i 3 «avdelinger»: Drift, prosjekt og renhold.
Drift:
Eiendomsavdelingen har driftsansvar for alle kommunens formålsbygg og forvalter i
underkant av 40 bygg med et samlet areal på ca. 75.000 m2.
2018 har vært preget av høy aktivitet der vi har jobbet mye med utbedringer og
optimalisering av de tekniske anleggene. Det aller meste av dette skjer i egen regi
ved hjelp av driftsteknikere og vaktmestere. 1. januar ble det ansatt en driftsansvarlig
vaktmester. Vedkommende har ansvaret for å følge opp driften av alle våre bygg.
I 2018 tok vi også for første gang inn en lærling i byggdrifterfaget.
Videre har vi prioritert ressurser til å male og beise to av våre bygg. Det er vanskelig
å få til dette med innleide ressurser da vi ikke har midler til å leie inn malerfirma. Så vi
har organisert dette ved å sette på flere vaktmestere på ett bygg i perioder for å male
og beise. I 2018 har vi gjort en god jobb på Bøverbru barnehage og Gimletun
omsorgsboliger. Slike «fellesuker» vil vi fortsette med en to-tre ganger årlig fremover.
1. juli tok vi også over driftsansvaret for Raufoss Sentralbaneanlegg
Vi har også jobbet videre med vårt web-baserte internkontrollsystem IK Bygg. Det vi
har hatt spesielt fokus på i året som har gått er innføring av «elektronisk brannbok»
Dette er en modul i IK Bygg der vi samler all dokumentasjon for brannsikkerhet, sånn
som tilsyn, egenkontroller og rutiner etc.
Prosjekter:
Året som har gått har vært preget av en meget stor aktivitet med mange og store
prosjekter. Dette har vært utfordrende da vi har hatt vakans i en av to prosjektlederstillinger i store deler av året. Ny prosjektleder var på plass 1. desember.
Bygging av ny Vestre Toten Ungdomsskole ble påbegynt høsten 2017 og har pågått
gjennom hele 2018. Prosjektet som er det største kommunale prosjektet noen gang,
går etter planen og skal være klar til skolestart høsten 2019. På Sagatunet ferdigstilte
vi et forholdsvis stort ombyggingsprosjekt i underetasjen som ga plass til leger og
hjemmetjenesten.
På Raufosstun Helsehus har vi ferdigstilt et påbygg for stue/kjøkken, samt etablert en
smitteavdeling. Vi har også pusset opp flere beboer-rom.
Fossegård ble også rehabilitert etter at hjemmetjenesten flyttet ut.
I august startet vi opp med ombygging av tidligere Ihle skole til barnehagelokaler. Det
er alltid krevende å bygge om i gamle bygg, og her fikk vi noen overraskelser
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underveis som vi ikke hadde forutsatt. Ombyggingen skal være ferdigstilt midt i
februar 2019, med ferdigstillelse av uteområder til ferien.
Vi startet opp byggingen av idrettshall på Reinsvoll i oktober 2018. Prosjektet er i rute
og vil være klart til skolestart høsten 2019.
Nytt Dag- og avlastningssenter ble påbegynt i Lundersveg i august 2018. Dette
prosjektet går etter planen og skal være klart 1. september 2019.
Vi har også vært engasjerte i planlegging/prosjektering av rehabilitering/tilbygg på
Raufosshallen og planlegging/prosjektering av ny brannstasjon
Planene om nytt tak på Raufoss Gård greide vi ikke å prioritere inn, slik at det
prosjektet ble utsatt til 2019
Videre har vi hatt rehabilitering- og ombyggingsprosjekter ved flere av byggene våre.
Her kan nevnes VA-Ihle barnehage, VA Eina kommunelokale Folkvang, SD-anlegg
Thune og Korta skoler m.m. På Prøven har vi satt inn nye porter i lagerhallen.

ENØK: Vi jobber systematisk med å skifte ut gamle energikrevende lysarmaturer
med moderne LED-teknologi-armaturer. Dette prosjektet ble påbegynt i 2017 og har
fortsatt gjennom hele 2018. Vi har også et stadig pågående prosjekt med
energioptimalisering av de tekniske anleggene på byggene våre.
Vi bistår også Totenbadet ved deres prosjekter. I 2018 hadde vi ansvaret for bygging
av et mini-golf anlegg og et nytt vannrensesystem for badehallen.
Renhold:
I 2018 stabiliserte driften av renholdsavdelingen seg etter omorganiseringen i 2017.
Vi har innført nye metoder, renholdstandard og nytt utstyr. Vi ser at vi har fått god
effekt av omorganiseringen.
Omorganiseringen ble evaluert i 2018, og det medførte noen endringer på avsatt tid
og tidspunkt for renhold enkelte steder. Resultatene fra Insta-kontrollene viser en
økende andel av godkjente bygg, og vi ser at dette også har vært et positivt tiltak for
å kunne dokumentere at avtalt kvalitet blir levert.
Vi vil jobbe videre med å følge opp slik at vi får en faglig god utvikling.
Totalt så er det ca. 50 ansatte i Eiendomsavdelingen ved utgangen av 2018.
Det er 5 administrative stillinger: Eiendomssjef, 2 prosjektledere, energileder og
renholdsleder. Videre har vi 2 driftsteknikere, 7 vaktmestere og 36 renholdere. Vi har
også en lærling i byggdrifterfaget.
Utviklingstrekk
Drift:
Vi vil prioritere å få utarbeidet vedlikeholdsplaner for de største byggene, samt
innføre elektronisk brannbok. Vi har nå satt på ressurser til å få gjennomført dette.
Vi vil også prioritere å få malt/beiset flere bygg. Optimalisering og oppfølging av
ventilasjonsanlegg har også et hovedfokus i 2019
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Prosjekt:
Avdelingen har fortsatt store utfordringer fremover med flere store og mange små
prosjekter, men nå har vi endelig alle ressurser på plass for første gang siden mai
2016.
Vi skal fullføre byggingen av Vestre Toten ungdomsskole, Reinsvoll Idrettshall og
Dag- og avlastningssenteret i Lunders veg. I planene ligger det også oppstart av
bygging av ny brannstasjon. Vi planlegger en rehabilitering/tilbygg på Raufoss
Idrettshall. Det kreves også mye av oss etter at byggene er tatt i bruk, mtp.
oppfølging og utbedringer under prøvedrift og i garantiperioden.
Renhold:
Vi vil jobbe videre med å optimalisere organiseringen av renholdet etter renholdsstandarden INSTA 800. Vi ser på nye digitale løsninger for bedre kvalitet og
oppfølging. Dette krever mye oppfølging og opplæring og vil prege
renholdsavdelingen også dette året.
6.2.2 Måloppnåelse (og aktivitetsrapport)
Fokusområde

Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018

Prosjekter/Drift
Prosjekter:
Ny V.Toten U-skole

Ny idrettshall
Reinsvoll
Dag- og
avlastningssenter
Lundersveg
Drift:

Gjennomføre
Byggestart i oktober i hht.
prosjektet i hht.
plan
økonomi og fremdrift

I hht. plan

Gjennomført forprosjekt.

Oppstart og
gjennomføre konk. før
byggestart i 2018

Prosjektet legges ut på
anbud

Byggestart januar 2018 Byggestart i august

Er forsinket i dette
arbeidet grunnet vakans

Utarbeide
tilstandsrapporter og
vedlikeholdsplaner for
de største byggene
Sette et langsiktig mål
for standard på
byggene

Byggestart i oktober

Ikke gjennomført

Ikke gjennomført

Medarbeidere

Medarbeidere med
riktig kompetanse i
alle ledd

Innføre INSTA 800 som
renholds standard
Vi har styrket
Eiendomsavdelingen
sentralt ved å ansette en

Levere en riktig
renholdskvalitet med
riktig ressursbruk
Få de ny-ansatte godt i
gang slik at de blant
annet bidrar til

I rute
Dette arbeidet syntes
vi at vi har lykkes med.
Vi har også tatt inn en
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Fokusområde

Resultat
Mål
Resultat
2017
2018
2018
ny Driftstekniker og vil
kompetanseheving hos lærling i
også rekruttere en
vaktmestere
byggdrifterfaget
Driftsansvarlig vaktmester
internt.

Økonomi
ENØK

Energimerke de største
byggene

Energimerke alle bygg
over 1000m2

Energimerking av bygg
er lagt på is i påvente
av ny forskrift/nye krav

Utskifting av
energikrevende og
gammelt utstyr

Fortsette utskifting av
energikrevende og
gammelt utstyr

Pågående og i rute

6.2.3 Endring drift
Ny driftsansvarlig vaktmester kom på plass 1. januar. Ellers så er det ingen store
endringer i driften i 2018. Etter flere år med omorganiseringer av renhold og
vaktmestertjenesten så har vi brukt tiden på å stabilisere driften og optimalisere de
endringene som har vært gjort. Høsten 2018 tok vi inn en lærling for første gang.
Dette er en lærling i det relativt nye faget byggdrifter.
6.2.4 Regnskapsresultat
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Eiendom
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

50 882
-11 984

56 565
-12 832

46 511
-4 805

-10 055
8 027

38 898

43 734

41 706

-2 028

Vi fikk et negativt driftsresultat i 2018. Dette skyldtes økte strømpriser og mye ekstra
snømåking av tak. De økte strømkostnadene utgjorde i underkant av 3 mill., og vi
brukte 600.000 på å måke snø av takene på ca. 10 av byggene våre. Dette hadde vi
ikke budsjettert med og disse kostnadene hadde vi heller ingen påvirkning på.
Korrigert for disse kostnadene så har vi hatt god kontroll på økonomien på driften.
Fysiske resultater:
Vestre Toten ungdomsskole, Reinsvoll Idrettshall og Dag- og avlastningsenteret i
Lunders veg er i ferd med å reise seg.
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Reinsvoll idrettshall

Dag- og avlastningssenter Lundersveg
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Vestre Toten ungdomsskole
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6.3 Barnehage
6.3.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
En av de mest sentrale arbeidsoppgavene for barnehagetjenesten er å etablere tilstrekkelig med
barnehageplasser i forhold til å oppfylle plikten kommunen har til å tilby plasser til alle barn med
rettigheter og å rekruttere godt kvalifiserte fagpersoner.
Rett til barnehageplass: Alle søkere som omfattes av den lovbestemte retten til barnehageplass fikk
oppfylt denne rettigheten ved hovedopptaket i 2018. For å ha rett til plass må barnet være født innen
30. november året før. I tillegg fikk 6 barn født etter 30. november plass i barnehage. På grunn av
fysisk plassmangel har vi opprettholdt reduksjon av ca 6 plasser for barn over 3 år i Veltmanåa og 12
storebarnsplasser ble redusert i Bøverbru på grunn av for få søkere. Ellers ble alle plasser videreført
og 578 barn gikk i barnehage høsten 2018. Av disse var 86 barn minoritetsspråklige, d.v.s 14,9 %
andel i forhold til alle barn med plass.
2 barn over 3 år og 6 barn under 3 år stod på venteliste høsten 2018.
Vestre Toten har tradisjonelt ligget høyt i antall oppholdstimer per årsverk, d.v.s. mange barn per
ansatt. Fra 01.08.18 kom en forpliktende norm for bemanning med 6 barn over 3 år eller 3 barn under
3 år per ansatt. Samtidig kom det en overgangsordning fram til 01.08.19, men da er
bemanningsnormen gjeldende. Det er to private barnehager som benytter seg av
overgangsordningen. Alle de kommunale er innenfor lovverket.
Antall barn med vedtak om ekstra ressurser:

Barnehageloven § 19 a (Rett til spesialpedagogisk
hjelp)
Barnehageloven § 19 g (Barn med nedsatt
funksjonsevne)

Vestre Toten
2018
21

Vestre Toten 2017
20

1

3

Reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt:
Vestre Toten 2018
113
1 577 266

Vestre Toten 2017
106
1 216 445

Antall familier med vedtak om reduksjon
Kostnader for kommunen på grunn av tapt
foreldrebetaling
23,3% av husholdningene i Vestre Toten har vedtak om redusert foreldrebetaling. Reduksjonen
varierer fra at 12 barn har gratis plass, til en reduksjon på bare et par hundre kroner. Alle
husholdninger som har en samlet brutto inntekt under kr 533 500 per år har rett til redusert
foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid i uka for 3, 4 og 5 åringer.
Sammenligning av noen nøkkeltall i Kostra:

Netto driftsutgifter pr
innbygger
1-5 år
Andel barn 1-5 år med
barnehageplass
Andel barn 1-2 år med
barnehageplass
Brutto driftsutgifter pr barn i

VTK
2018
146 603

VTK
2017
134 074

Oppland
2018
153 703

Oppland
2017
140 667

Landet
2018
153 249

Landet
2017
145 339

89,8

91,5

92,6

91,3

92,2

91,3

83,0

81,6

84,4

81,0

84,0

82,5

207 043

187 584

204 783

191 297

211 246

196 887
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kommunale barnehage
Andel ansatte med
barnehagelærerutdanning

42,0

35,6

42,3

36,7

40,8

36,0

Denne Kostra-tabellen viser at Vestre Toten bruker mindre på barnehage per innbygger enn Oppland
og landet. Når det gjelder andel med barnehageplass er det litt tilfeldig hva tallene viser. Uansett har vi
tatt inn alle barn med rett både i 2017 og 2018. Begge årene har også alle som har søkt etter fristen
fått tilbud med unntak av de som er veldig små. Brutto driftsutgifter pr barn i kommunale barnehager
har økt veldig mye fra 2017 til 2018. For første gang ligger Vestre Toten høyere enn Oppland. Disse
tallene inneholder både drift, eiendom og utgifter til barn med særskilte behov. Dette kan være
årsaken til den store økningen, for utgiftene til barn med særskilte behov har økt mye de siste årene.
Endelig har Vestre Toten økt andelen ansatte med barnehagelærerutdanning til samme nivå som
Oppland.
Kompetanseheving: Ingen styrere har tatt styrerutdanning i 2018. Alle barnehagene er med i
realfagsatsingen med nettverkssamlinger med erfaringsdeling og læringsøkt på tvers av barnehager
og skoler med veiledning fra Høgskolen i Lillehammer.
Det ble arrangert 2 planleggingsdager for alle ansatte; «Barns psykiske helse» ved Arne Holte,
tidligere direktør i Folkehelseinstituttet og «Kan jeg være med å leke» ved Nina Nakling. Dette temaet
handlet om vennskap, inkludering og selvinnsikt. Det ble ikke arrangert ledersamling i 2018, for vi
måtte vente på at høgskolen i Innlandet (HINN) hadde et opplegg for å gi styrerne kompetanse til å
videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon i tråd med oppdatert forskning og kunnskap
på feltet.

6.3.2 Måloppnåelse
Fokus-område

Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018

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 i kommunale bhg
0,6 årsverk
private bhg

Ingen dispensasjoner
fra august

2 årsverk i
kommunale bhg
4,1 årsverk i private
barnehager
Opprettholdt og
utvidet samarbeidet

Har vedtatt en lokal
realfagsstrategi

Jobbe videre med
realfagsstrategien i
samarbeid med
grunnskole

Rutiner med samarbeid
på 8 – måneders kontroll
og drøftingsteam

Faste rutiner for å få
helsesøster inn i
barnehagene. 50%
stilling fordelt på
barnehagene.

Har ikke kommet i
gang med faste
rutiner, men
barnehagene
samarbeider med
fysioterapeut og
helsesykepleier

Bøverbru, Eina og
Veltmanåa barnehager.

Få Vestrumenga inn i
Leanopplæring

Vestrumenga har
fortsatt ikke fått
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Fokus-område

Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018

Vestrumenga ble utsatt.

- oppnå gode resultater i
brukerundersøkelse blant
foreldrene

opplæring

Ikke brukerundersøkelse

Beholde score på 4,6
eller høyere

Score 4,5

Fire som begynte i 2016
tok eksamen i juni.
4 nye pedagoger har
startet videreutdanning i
august 2017
Fagarbeidere
27% i 2016
30% i 2017

Flere som starter
videreutdanning

7 pedagoger startet
videreutdanning

Øke andelen med
utdanning, både
pedagoger og
fagarbeidere
Opprettholde score
fra 2016 (4,7)

Har økt fra 35,6% til
42% pedagoger.
29,7% fagarbeidere

Nærvær kommunale
barnehager 87,6 %

Øke nærværet

Nærvær på 84,5%

Overskudd på
450 000 kroner

Balanse

Overskudd på
130 000 kroner

Medarbeidere
Legge til rette for
kompetanseheving gjennom å:
-oppfordre barnehagelærerne til
å ta videreutdanning gjennom
UDIR, 30 st.poeng

-øke andelen fagarbeidere i
barnehagene (spesielt de private)

-opprettholde gode resultater på
medarbeiderundersøkelser
-redusere sykefraværet

Ikke undersøkelse

4,6

Økonomi
Tilpasse drift til økonomiske
rammer

6.3.3 Endring drift
Ingen endringer i driften i 2018 når det gjelder antall barnehageplasser. Fra august
2018 ble det innført en skjerpet pedagognorm som tilsier en pedagog per 14 barn
over 3 år og en pedagog per 7 barn under 3 år. Tidligere var antall barn per pedagog
18 og 9.
6.3.4 Regnskapsresultat
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Barnehage
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

92 798
-10 931

100 035
-13 268

95 053
-8 156

-4 983
5 112

81 867

86 767

86 897

130

Styrket barnehagetilbud gikk i minus med 1,1 million, mens de kommunale
barnehagene gikk med overskudd. Tre av de kommunale barnehagene hadde alle
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overskudd på regnskapet på grunn av refusjon av sykepenger, så regnskapet endte
bedre enn forventet gjennom året.
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6.4 Brannvern, kommunal beredskap og samfunnssikkerhet
Brannvesenets oppgaver er fastlagt i Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannvesenet
skal gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art, være
innsatsstyrke i brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte
ulykkeshendelser. Feiervesenet skal utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Beredskapstjenester ivaretas av Raufoss Beredskap AS/Raufoss Brann og Redning.
Brannsjefen er tillagt oppgaver og koordineringsansvar knyttet til samfunnssikkerhet og
kommunal beredskap med hovedoppgaver innen risiko- og sårbarhetsanalyser,
beredskapsplanlegging og øvelser for den kommunale kriseledelsen og krisestaber.



Brannvernavdelingen har 6 heltidsansatte / 6 årsverk
Raufoss Brann og Redning har 1 heltidsansatt og 20 deltidsansatte / 8 årsverk til sammen

Brannvesenet i Vestre Toten – organisering

6.4.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Beredskap, brann og redning
Raufoss Brann og Redning hadde hele 320 utalarmeringer og rykket ut på 282
hendelser og oppdrag i 2018. Dette er en markant oppgang fra både 2016 og 2017
med hhv. 217 og 252 hendelser og oppdrag. I 2017 ble definisjonen på kategorien
«avbrutte utrykninger» endret og er derfor tatt med fra 2017. Dette førte til økningen
fra 2016 til 2017, mens det fra 2017 til 2018 var en markant økning i faktiske
utrykninger og oppdrag. Avbrutte utrykninger var stabilt fra 2017 til 2018.
Beredskapen dekker et vidt, og stadig videre, spekter av oppdrag og leverer effektive
tjenester utført av motivert og kompetent personell. Nytt i 2017 er at beredskapen har
fått utstyr for overflateredning i form av en gave gjennom Det store brannløftet fra
Gjensidigestiftelsen. Vi hadde ett oppdrag på dette i 2018.
Til tross for en ekstrem tørkesommer i 2018, hadde vi ingen skogbranner i Vestre
Toten.
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Siden 2017 har vi jobbet med brannforebygging i
samsvar med ny forskrift om dette som kom i 2016.
Vi har utarbeidet en egen Plan for brannforebygging
som revideres hvert år, senest for 2019.
Brannvernavdelingen har følgende
satsingsområder:





Brannsikkerhet for befolkningen generelt
Brannsikkerhet i hjemmet for utsatte grupper
Barn og unges kunnskap om brannsikkerhet
Brannsikkerhet i landbruket

I tillegg videreføres arbeidet med risikobaserte
branntilsyn, men i noe mindre omfang enn tidligere.
Feiervesenet viderefører sitt arbeid med
behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger og bistår i
tillegg med gjennomføring av tiltak innenfor de ovennevnte satsingsområdene.
Behovet for å få bygget ny brannstasjon blir stadig mer er akutt for hvert år som går.
Dagens brannstasjon tilfredsstiller bl.a. ikke krav til arbeidsmiljø, plassbehov og krav
til funksjonalitet. Skisseprosjekt på ny brannstasjon ble avsluttet i 2015. Vedtak om
plassering av brannstasjonen på RA-løkka, i tråd med rådmannens forslag og vårt
råd, ble vedtatt av Kommunestyret i 2018. Videre forprosjekt ble startet opp på
høsten 2018 og pågår fortsatt. Planen er å innhente anbud på bygging på
forsommeren 2019. Planlagt ferdigstillelse i skrivende stund er ca. mars 2021.
Honnør til beredskapspersonellet i Raufoss Brann og Redning som finner seg i - og
holder ut med dagens situasjon. Følg med, følg med...

Visualiseringen viser hvordan brannstasjonen kan tenkes å se ut på vedtatt plassering på ballsletta mellom
Nærradiobygget (til venstre) og Haugen på Raufoss. Visualisering: JAF arkitektkontor AS

Konsekvenser av hendelser i 2018 registrert av brannvesenet


1 person omkom i en brann i en enebolig i februar
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Ingen omkomne i trafikkulykker
Ingen husdyr har omkommet i branner eller ved andre akutte hendelser

Brannvesenets utrykninger/oppdrag i 2018 (lavest – høyest) (gjennomsnitt)
perioden 2009 – 2018








1)

Bygningsbranner (alle kategorier)
Andre branner og brannhindrende tiltak
Trafikkulykker
Akutt forurensning, vannskader/oversvømmelser
Bistand helse
Annen assistanse (inkludert til annen kommune)1)
Unødige alarmer, avbrutte utrykninger2)
SUM 2018 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) 2009-2018

19
33
20
25
53
44
126
320

(5 – 26)
(25 – 47)
(10 – 21)
(8 – 25)
(23 – 66)
(20 – 44)
(60 – 126)
(201 – 320)

(16)
(32)
(16)
(14)
(44)
(28)
(87)
(235)

Inkluderer også Overflateredning/person i vann fom. 2018.

2)

Avbrutte utrykninger er tatt inn som egen kategori fom. 2017 pga. endret definisjon på hva som er «avbrutt utrykning». Her
inkludert sammen med kategorien «Unødig alarmer».

Diagrammet under viser fordeling og utvikling i brannvesenets utrykninger og oppdrag
siste 10 år. Rød linje viser gjennomsnittet for perioden (235).
Brannvesenets utrykninger og oppdrag 2009 - 2018
350

2-3,19 Unødig-/blind
alarm (inkludert 10
falske), avbrutte
utrykninger fom 2017
17-18, 20 Annen
assistanse/ass. annen
kommune,
overflateredning
16 Bistand helse

300
250
200

14-15 Akutt forurensning,
vannskader/
oversvømmelser

150

13 Trafikkulykker

100
4-12 Alle andre typer
branner 2)

50
1 Brann i bygning,
anlegg og opplag

0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brannforebyggende tiltak; tilsyn, befaringer og informasjon- og
motivasjonstiltak i 2018




Branntilsyn med særskilte brannobjekter (av 78 registrerte bygninger/virksomheter)
Tilsyn med farlig stoff (planlagte aksjoner)
Andre kontrollformer med særskilte brannobjekter (egenmeldinger, tematilsyn)

40
0
0
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Andre befaringer i bygninger (gjennomføres etter behov og på forespørsel)
Objektsyn (kjentmannsrunder) med Raufoss Brann og Redning
Kontroll med virksomheter som selger fyrverkeri i romjulen (av 5 med tillatelse)
Informasjons- og motivasjonstiltak brannvern/brannvesen
Deltagelse i landsomfattende aksjoner og tiltak (av 6 planlagte)

30
1
4
43
6

Feiervesenets tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner i 20181)



Tilsyn med fyringsanlegg
Feiing av skorsteiner

807 utført
1 859 utført

dekningsgrad 14 %
dekningsgrad 32 %

(1 123 er varslet)
(3 328 er varslet)

Totalt antall registrerte enheter i 2018 var 5 889 boliger og fritidsboliger.
1)

Dekningsgraden er ut fra antall som har fått selve tjenesten utført i forhold til det totale antallet registrerte enheter. Antall som har fått
varsel om tjenesten er høyere, men en del har av forskjellige årsaker ikke tatt imot tjenesten etter varsel. Fra 2016 gjelder nye
bestemmelser om feiervesenets tjenester. Behovet for tjenestene skal fortsatt risikovurderes av feiervesenet og tjenestene
varsles/leveres etter behov (behovsprøving), men tidligere minstekrav til hyppighet på hvert 4. år er fjernet. Fritidsboliger er lagt til fom.
2017.

KOSTRA-tall
KOSTRA-tall
Netto driftsutg. pr. innb.
1)
Årsgebyr for feiing og tilsyn
1)

Vestre
Toten
2018

Vestre
Toten
2017

Oppland
2018

Kostragruppe 7
2018

Landet
u/Oslo
2018

646
460

575
460

956
476

674
396

887
431

Statistikkåret +1, dvs. tall for 2019 og 2018 er oppgitt her.

Netto drift har økt med 12 %. Ca. 1/3 av økningen skyldes generell lønns- og
prisvekst, 1/3 skyldes ekstraordinære engangskostnader (se kap. 6.4.4). Den siste
1/3 fordeler seg på flere poster, inkludert reduksjoner i refusjoner i f.t. 2017.
Kronebeløpet per innbygger ligger på kun 67 % av snittet for Oppland (samme som
fire foregående år). Sammenlignet med Kostragruppe 7 ligger vi under snittet med 96
% (93 % i 2017). For Landet ligger vi på 73 % av snittet i 2017 (70 % i 2017).
Årsgebyret for feiing og tilsyn ble holdt uendret for tredje året på rad. Gebyret ligger
under gjennomsnittet for oppland (97 %), men over snittet for Kostragruppe 7 (116
%). og for landet (107 %). Gebyret for de to sistnevnte har gått ned fra 2017 til 2018.
Kommunal beredskap og samfunnssikkerhet
Vi hadde ingen hendelser i Vestre Toten i 2018 som utløste behov for at kommunen
satte sin kriseledelse.
Vi gjennomførte en table top øvelse (diskusjonsøvelse) sammen med de øvrige
kommunene i Gjøvikregionen hvor scenariene var hhv. et omfattende
sykdomsutbrudd (smitte) blant kommunalt ansatte og overvannsproblemer i f.m.
nedbør og snøsmelting.
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I tillegg ble det gjennomført grunnopplæring i bruken av krisestøtteverktøyet CIM og
det ble avholdt en felles gjennomgang av kommunens beredskapsorganisasjon og
planverk i 2018.
Det kommunale beredskapsplanverket ble revidert i desember.
6.4.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018

Brukere
Ny brannstasjon:
Fastsette plassering
Få på plass budsjett for
prosjektering, bygging og
drift

Planprosess:
Forsinket med over ett år
i f.t. vedtatt
planprogram.
Plassering vedtas før
ferien 2018 (tidligst)
Fått 1 mill. til
prosjektering i 2017 –
overføres til 2018

Prosjektering
gjennomføres

Prosjektering påbegynt

Anslag:
Kr. 1 000 000

Resultat (pr. 2018):
Kr. 1 133 000

Medarbeidere
Rekruttere og beholde
medarbeidere med rett
kompetanse

Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse (kurs)
1 Avsluttet
2 Gjennomføres
2 gjennomført
3 Avsluttet
1 Mangler + 1 ny
1 Mangler
2 mangler

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

Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern

- Feiing og tilsyn

Gjennomføring i samsvar
med risiko

Gjennomføring i samsvar
med risiko

Gjennomføring i samsvar
med risiko

Feiing: 100 %
3 450 av 3 450

Feiing minst hv. 6. år
Dvs. minst 950/år

Feiing: 100 %
3 328 av 3 328

Tilsyn: 100 %
1 970 av 1 970

Tilsyn minst hv. 8. år
Dvs. minst 700/år

Tilsyn: 100 %
1 123 av 1 123

Fritidsboliger: 96 %
89 av 93 (i f.t budsjett)

Fritidsboliger:
Minst hv. 10. år:
Ca. 100 (1/3 av total)

Fritidsboliger: 100 %
90 av 90 varslet
(39 utført/fakturert)

90 - 95 % i f.t. plan

Gjennomføre tiltak i
95 – 100 % i f.t. plan
samsvar med
informasjonsplan
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med krav og behov (omlegging fom.
2017). Tallene under angir antall som har mottatt varsel om tjenesten.

Tilsynsaktivitet i særskilte objekter i samsvar med risiko (omlegging fom. 2017)
- Tilsynsaktivitet i særskilte
brannobjekter

Gjennomført 30 av 33

- Befaringer i andre
brannobjekter

Gjennomført 17 andre
befaringer

Gjennomføring i samsvar Gjennomført 40 av 43
med risiko (anslag: 30 –
35)
Etter risikovurderinger og Gjennomført 30 andre
behov (ansl. 20 - 25)
befaringer
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Resultat
2017

Fokusområde
Effektiv brann- og redningsberedskap og god regional
ressursutnyttelse

Samfunnssikkerhet i et
helhetsperspektiv

Resultat
2018

Materielle fornyelser og oppgraderinger (kjøretøy)
-

-

-

Brannvesenets ROS-analyser og dokumentasjon
-

- Ivareta korrekt nivå og
kvalitet på brannvesenets
tjenester

Mål
2018

-

-

Avtale mellom VTK og
Brannordning 2020 er
RAB om brann- og
under utarbeidelse (ny
redningstjenester er sagt
dokumentasjon av
opp før jul.
brannvesenet)
Ny «Brannordning 2020»
skal utarbeides.
ROS-analyser, beredskapsplaner, opplæring og øvelser

Helhetlig ROS-analyse:
Ferdigstilt. Vedtatt i KST i
- Ha et godt bilde av risiko og november
sårbarhet i samfunnet
Kommunal
beredskapsplan:
- God kommunal beredskap
Revidert pr.1.12.2017
Ikke påbegynt
- Bygge krisekompetanse

Helhetlig ROS-analyse:
Rullere handlingsplan
Kommunal
beredskapsplan:
Revideres
Gjennomføre div.
opplæring og øvelse:
CIM, UMS, kriseøvelse

Helhetlig ROS-analyse:
Handlingsplan er
utarbeidet
Kommunal
beredskapsplan:
Revidert pr. 1.12.2018
Gått gjennom
beredskapsorg. og
beredskapsplaner
Table top øvelse
gjennomført
Grunnopplæring CIM
gjennomført

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

Alarmabonnenter:
Alarmabonnenter:
Regnskap,
Budsj. kr. 105 000
kr. 107 000
Øvrig budsjett: Se egen tabell

Alarmabonnenter:
Regnskap Kr. 140 000

6.4.3 Endring drift
Det har ikke vært noen vesentlige endringer i drift innenfor avdelingens
ansvarsområder i 2018.
6.4.4 Regnskapsresultat
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Brannvern /u gebyrområdet
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2017
2018
2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

9 703
-1 741

10 468
-1 802

9 866
-1 459

-602
253

7 963

8 666

8 317

-349
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Netto resultat viser et merforbruk på kr. 349 000 i forhold til budsjett. Det er to
hovedårsaker til merforbruket, begge deler er engangskostnader. Det ene er
merkostnader knyttet til 110-sentralen, primært flytting og pensjon (ca. kr. 181 000)
og advokatutgifter (utredning) i forbindelse med virksomhetsoverdragelse av brann
og redningsberedskapen fra Raufoss Beredskap AS til kommunen (ca. kr. 111 000). I
tillegg utgjør vaktgodtgjørelser, primært pga. høytider, en andel (ca. kr. 36 000).
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Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2017
2018
2018

Brannvern gebyrområdet
Sum Utgifter
Sum Inntekter

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

2 600
-2 773

2 531
-2 687

2 704
-2 754

173
-67

Netto driftsresultat
-173
-156
-50
106
Netto resultat viser et mindreforbruk på kr. 106 000. Budsjettreserven på kr. 100 000
ble ikke benyttet. I tillegg fikk vi mindreforbruk på lønn, dels pga. noe permisjon og
nyrekruttering. Inntekten ble noe mindre enn budsjettert, mest pga. noe mindre
utførte tjenester på fritidsboliger enn beregnet.
Regnskapsresultater 2009 – 2018
Tabellen viser netto driftsresultat utenom gebyrområdet siste 10 år. Det
gjennomsnittlige avviket (negativt) pr. år for perioden er på kr. 29 000. Særlig
resultatet for 2018 drar ned. Gjennomsnittsavviket (positivt) for de ni foregående
årene er på kr. -7 000.

Netto Driftsresultat 2009 - 2018
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

-300

2009

-200

2010
2011

Kr. Tall i 1 000

-100
0

2012
2013
2014

100
200

2015
2016
2017

300

2018

400
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6.5 Grunnskole
6.5.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Grunnskolens arbeidsoppgaver består av:





Grunnskoleopplæring i henhold til lov og læreplan.
Skolefritidsordning (SFO)
PP-tjeneste
Tilsyn ved hjemmeopplæring

Noen nøkkeltall fra skoleåret 2018/19 (pr 1.10.18):
Skole
Bøverbru
Korta
Raufoss
Reinsvoll
Thune
Raufoss-u
Reinsvoll-u
PPT
Skolekontoret
VTk

Elevtall

Klassetall Elever i SFO

118
347
298
147
94
255
188

1447

7
14
14
7
7
11
9

69

32
83
79
51
32

Elever m/særskilt
språkopplæring
5
16
78
8
0
15
3

Antall
ansatte
24
49
55
29
22
45
40

Antall
årsverk
19,8
44,8
48,2
24,2
18,3
43,0
34,6

125

17
8
289

14,3
6,0
253,2

277

Etter flere år med nedgang i elevtall, økte antall elever med 9 elever fra skoleåret
2017/18 til 2018/19. Antall klasser og elevtall i SFO er stabilt, mens antall
minoritetsspråklige elever har økt med 15.
KOSTRA-tall
Netto driftsutg. grunnskolesektor i %
av samlede netto driftsutgifter

VTK 2018

VTK 2017

Oppland
2018

Kostra-gr 7
2018

Landet /u
Oslo 2018

24,7

25,3

22,1

25,7

23,1

128 654

123 920

124 925

107 786

112 430

14,8

12,0

Driftsutgifter undervisningsmateriell, pr elev i grunnskolen

1 447

1 495

1 409

1 276

1 421

Korr. brutto driftsutg. til skolefritidsordning, pr komm. bruker

42 109

39 910

27 819

31 739

30 833

Netto driftsutgifter grunnskolesektor pr innbygger 6-15 år
Timer spesialundervisning i % av
antall lærertimer totalt

17,7

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter
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Grunnskolens andel av kommunens totalramme har gått litt ned fra 2017.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år
For tredje år på rad ligger Vestre Toten over gjennomsnittet i Oppland og Landet.
Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt
Den relative andelen av spesialundervisning har økt med 2,8 % fra 2017.
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. Vi ser likevel at Vestre Toten over tid har brukt relativt sett
mindre til spesialundervisning enn de fleste kommuner.
Andelen elever som får spesialundervisning har vært stabil de siste årene på rundt
7%. For skoleåret 2018/2019 har denne andelen økt til 8,7 %. Det betyr at antall
elever som har behov for spesialundervisning har økt fra forrige skoleår og at en
større andel av grunnskolens ressurser er bundet opp i spesialundervisning enn
tidligere. Timer til ordinær undervisning har gått ned.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen
Vestre Toten bruker omtrent like mye til materiell per elev som kommunegruppene i
sammenligningsgrunnlaget.
Korrigert brutto driftsutgift til skolefritidsordning, per kommunal bruker
Tallene viser at Vestre Toten fortsatt bruker mye til SFO. Vi har igjen hatt en økning i
driftsutgiftene pr elev fra 2017. Det er viktig å være klar over at timer til leksehjelp og
timer til ekstra bemanning for elever med særskilt behov i vår kommune ligger inne i
driftsutgiftene til SFO. Dette varierer fra kommune til kommune, og vil slå ulikt ut i
statistikken. Men det er ingen tvil om at kommunen har en kostbar SFO-ordning.

6.5.2 Måloppnåelse
Utsnitt fra KOMMUNEPLAN FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE
LANGSIKTIG DEL 2012 – 2023:
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
Grunnskolens overordnede målsetting for økonomiplanperioden er å heve
tjenestenivået fra dagens nivå. Kvalitet handler om lokale forutsetninger og
ambisjoner, og skoleeiers bevissthet på hva som ønskes når det gjelder
kvalitetsutvikling i skolen.

Nasjonale føringer
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Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) med
tilhørende forskrifter regulerer i prinsipp all virksomhet i grunnskolen, og er også det
grunnlag som Lærerplanverket for kunnskapsløftet i grunnskolen (2006) hviler på.
Læreplanverket (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.
Kommunale prioriteringer
Kommunale planprosesser og grunnskolens årlige tilstandsrapport er styrende for
grunnskolens pedagogiske satsingsområder.
Mål og satsingsområder for grunnskolen i perioden 2014- 2018 ble vedtatt av
kommunestyret 16. juni 2014. Her ble det valgt tre hovedsatsingsområder:
 LÆRINGSUTBYTTE
 LÆRINGSMILJØ
 ORGANISASJONSUTVIKLING
Innenfor disse områdene er det satt fokus på noen få prioriterte områder og mål for
disse. Her gjengis disse i stikkordsform, det vises ellers til kst.sak 59/14.
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Fokusområde

Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018

Brukere
Læringsmiljø (elevundersøkelsen UDIR)

7. trinn: Bedre enn
kommunegruppe (kgr) 7
på fire av seks
indikatorer. Mobbing er
likt med kgr 7.
Resultater minimum på
10. trinn: Bedre
nivå med
resultater enn kgr 7 på
kommunegruppe 7
indeksene læringskultur,
mestring og
elevdemokrati og
medvirkning, mens vi
scorer dårligere på
mobbing.

7. trinn: Gode resultater.
Scorer bedre på trivsel
og læringskultur enn vi
har gjort de siste årene.
Andelen mobbing er
gledelig lav med 0,0 på 4
av fem skoler.
10. trinn: Bedre enn kgr
7 på alle indikatorer
unntatt på mobbing. Her
er andelen for høy.

Foreldreundersøkelsen skole (UDIR)

Svarprosent 17,8 %

Øke svarprosenten

Svarprosent 19 %.
Mål ikke nådd.
Resultatene brukes internt
på den enkelte skole og
presenteres for KFU.

Brukerundersøkelse SFO (egen VTk)

Ingen undersøkelse

Undersøkelse hvert 5.
år, neste gang i 2021

Ingen undersøkelse

Læringsutbytte
Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn på
nivå med kommunegruppe 7
Avgangskarakterer 10. trinn på nivå
med kommunegruppe 7

Overgang barnehage-skole
Øke samarbeidet med barnehagen

Mål nådd på 7. trinn,
bare delvis på 10. trinn.

Mål nådd i alle fag på 5.
trinn. Resultater for kgr
7 på u-trinnet er ikke
framstilt i 2017. Vi har
bedre snitt i alle fag enn
fylket på 8. trinn

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

Mål nådd i alle fag på 5.
trinn. Resultater for kgr
7 på u-trinnet er ikke
framstilt i 2017. Vi har
bedre snitt i alle fag enn
fylket

Mål nådd; vedtatt lokal
realfagsstrategi

Videreutvikle felles mål
og satsings-områder

Opprettholdt og
utvidet samarbeid
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Fokusområde
Øke samarbeidet med andre kommunale
tjenester

Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018
Samarbeid med VO om
velkomstgruppe på utrinnet.
Folkehelse

Barnetrinnet deltar i
drøftingsteam

Øke samarbeidet

Nærvær 92,8 %

Nærvær 94 %

Nærvær 93,2 %

Ingen gjennomføring

Minimum på nivå med
landet
Fokus på
utviklingsområder
Svarprosent nær
100 %

Snitt for grunnskolen på
4,3

Sykefravær/nærvær

Medarbeidere
Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen
Lærerundersøkelsen (UDIR)

Svarprosent 85,5 %

Rekruttering
VTk: 98,7 %
Andel lærere med godkjent utdanning Oppland: 96,3 %
på nivå med Oppland
Landet: 95,9 %
Mål nådd.
Videreutdanning

Minimum på nivå med
Oppland

Svarprosent 59,6 %.
Mål ikke nådd
VTk: 97,4 %
Oppland: 97,3 %
Landet: 95,4 %
Mål nådd.

17/18:
12 lærere på
Nærme oss nye sentrale
kompetanse for kvalitet i kompetansekrav for
tillegg til de som tar
undervisningspers
utdanning på egenhånd

18/19:
3 lærere på kompetanse
for kvalitet i tillegg til de
som tar utdanning på
egenhånd. 14
assistenter tar fagbrev i
barne- og ungdarb.

Regnskapsmessig
overskudd i 2017 i
hovedsak som følge av
ekstra tilskudd fra IMDI
fra 2016 og 2017.

Regnskapsmessig lite
overskudd i 2018.
Mål nådd

Økonomi
Rammeforutsetninger
Handlingsrom for kvalitetssikring og
utvikling av skolen i tråd med lokale
mål

Drift i balanse

Det vises for øvrig til egen årlig tilstandsrapport for grunnskolen. Rapporten for 2018 legges fram til
politisk behandling i egen sak vår/sommeren 2019.

6.5.3 Endring drift
Rammeforutsetninger og skolestruktur
Skolestruktur er en viktig faktor for ressursdisponeringen. Grunnskolesjefen viser til
tidligere utredninger og vedtak som gjelder skolestrukturen. Forberedelser til drift i
nye Vestre Toten ungdomsskole har hatt stort fokus i hele 2018.
Elevtallsutvikling
Barnetallet i kommunen er synkende selv om vi har hatt økt tilflyttingen de siste
årene. Det er skolene på Raufoss som har fått flest tilflyttede elever, og vi ser at
klassestørrelsene på bygdeskolene blir mindre.
Særskilt språkopplæring
Minoritetsspråklige elever har rettigheter til særskilt språkopplæring. Ressurser til
denne opplæringen tas i likhet med ressurser til spesialundervisning av den totale
rammen for grunnskolen, og konkurrerer derfor med ressurser til ordinær
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undervisning. Raufoss skole og Raufoss ungdomsskole har egen velkomstgruppe i
henhold til reglene i Opplæringsloven. Dette er en aldersblandet gruppe med
hovedfokus på norskopplæring. Alle elevene har i tillegg tilhørighet i sin ordinære
klasse. Organiseringen for ungdomstrinnet i samarbeid med voksenopplæringen.
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. Vi har de siste årene hatt 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. Vi ser at antall elever som velger privat skole har
vært jevnt økende de siste årene, fra 15 elever skoleåret 2014/15 til 23 elever
skoleåret 2018/19. Antall søknader om ressurser for å dekke særskilte behov øker
tilsvarende.
6.5.4 Regnskapsresultat
41 Grunnskole

Regulert
Regnskap 2017 Regnskap 2018 budsjett 2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

189 081
-31 921

198 280
-35 073

192 669
-28 559

-5 611
6 514

Netto driftsresultat

157 160

163 207

164 110

902

Grunnskolen fikk i 2018 et samlet positivt avvik på 902 000. Driftsutgiftene har vært
vesentlig høyere enn budsjettert, og overskuddet skyldes høyere inntekter fra IMDI,
institusjonsundervisning og høyere sykepengerefusjoner enn forutsatt.
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6.6 Helse
Helseavdelingen i Vestre Toten kommune er organisert under tjenesteområdeleder
med stillingsbetegnelse helsesjef. Tjenesteområdet er inndelt i fire driftsenheter med
egne driftsenhetsledere: Legetjenester, Helsestasjons- og skolehelsetjenester, Fysioog ergoterapitjeneste og Barneverntjenester. Tjenesteområdet hadde pr 31.12.18
59,20 årsverk med kommunal tilsetting, 13,5 fastleger i avtalehjemler, 1 turnuslege
og 9,83 privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtaler.

Helsesjef
Bjørnar Eidsvik

Legetjenester

Skole- og
helsestasjonstjenesten

Leder
Jens Mørch

Leder

Fysio- og
ergoterapitjenesten
Leder

Barneverntjenesten
Leder

Elisabeth Skaar Dyrud

Silje Nyu Haugerud

Dag Østby

Rett til kommunale helsetjenester følger av Helse og omsorgstjenesteloven,
Folkehelseloven og Pasientrettighetsloven, mm. Helseavdelingens oppgaver inn
under dette lovverket ivaretas gjennom helsestasjonstjenester for barn og ungdom,
skolehelsetjenester, legevakt, smittevern, fysio- og ergoterapitjenester inkludert
habiliterings- og rehabiliteringstjenester og hjelpemidler,
kommuneoverlegefunksjoner / offentlige legeoppgaver, kommunepsykolog, private
fysioterapeuter og fastleger.
Barnevernets arbeid er hjemlet i Barnevernloven. Loven beskriver på et detaljert nivå
barnevernets arbeidsoppgaver og prosessen i en barnevernssak. Saker om
midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, saker om omsorgsovertakelse, saker om
fratakelse av foreldreansvar og adopsjon og tvangsmessig institusjonsplassering av
barn med alvorlige atferdsvansker fremmes for og avgjøres av fylkesnemnd.
Barnevernet kan også fremme sak for fylkesnemnda om tvangsbehandling av
ungdommer med atferdsproblemer, jf. barnevernloven § 4-24.
Barnevernet og helsestasjonstjenestene har et spesielt ansvar for å bidra til at barn
og unge får trygge oppvekstsvilkår og skal gi riktig hjelp til riktig tid til barn og unge
som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.
Generasjonsperspektivet er spesielt viktig. Riktig hjelp til riktig tid skal også bidra til at
dagens barn og unge selv blir gode foreldre i neste generasjon.
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Både barnevern og helsestasjon er nasjonale satsingsområder og antall årsverk i
tjenestene har derfor økt kraftig de siste årene.
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.
6.6.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Sentrale nøkkeltall KOSTRA :

KOSTRA-tall 2017 og 2018 / egne tall
Netto driftsutgifter til
kommunehelsetjenesten i prosent av
kommunens samlede netto
driftsutgifter (prosent)
Avtalte årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten per 10 000
innbyggere 0-20 år (årsverk)
Avtalte legeårsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)

Netto driftsutgifter til
barnevernstenesta per innbyggar 0-22
år (kr)
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17
år (prosent)
Prosentdelen barn med undersøking ift.
innbyggarar 0-17 år (prosent)
Barn med barnevernstiltak ift.
innbyggarar 0-22 år (prosent)

VTK 2018 VTK 2017

Oppland
2018

Landet
Oppland uten Oslo
2017
2018

Landet
uten
Oslo
2017

4,8

3,8

5,3

5,0

4,8

4,6

58,7

57,1

45,3

41,7

42,1

39,4

12,0

11,4

12,7

12,4

11,3

11,1

10,8

10,9

11,8

9,5

9,5
Landet
uten
Oslo
2017

11,8

VTK 2018

VTK 2017

Oppland
2018

Oppland
2017

Landet
uten Oslo
2018

15754

11680

8326

7978

10252

9202

7,0

7,0

5,0

5,3

4,5

4,6

5,9

6,7

5,1

5,5

4,8

4,9

5,9

6,6

3,9

3,9

4,7

4,6
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Undersøkingar med handsamingstid
innan 3 månader (prosent)

85

96

86

79

87

86

2018
2017
Meldinger til barnevernet
276
276
Barn med hjelpetiltak i hjemmet
83
114
Barn plassert utenfor hjemmet i
47
42
fosterhjem
Saker til fylkesnemnd og rettssaker
18
10
(Tallene i tabellen er endret ut fra endringer i Kostra)

Kommunehelsetjenester : Vestre Toten kommune har lave gjennomsnittlige
kostnader til kommunehelsetjenester pr innbygger. Årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjeneste har pga statlig satsing økt kraftig. Stilling som kommunepsykolog
har etter periode med vakans igjen blitt besatt fom september 2018.
Barnevern : Utgifter til barnevern har økt ytterligere fra 2017 til 2018. Dette skyldes
mange alvorlige saker meldt til barnevernet i 2. og 3. kvartal 2018. Antall meldinger,
antall undersøkelser og antall barn med barnevernstiltak er høyt sammenlignet med
fylke og land utenfor Oslo.
Vestre Toten kommune har vesentlig høyere utgifter til barnevern enn andre
kommuner.
Legetjenesten er delt inn i områdene:



Kurativ legetjeneste- fastlegevirksomhet, inklusive interkommunal legevakt
Offentlige kurativ legetjeneste (som fastlegene kan tilpliktes)
o helsestasjon og skoler
o institusjoner ( kort- og langtidsavdelinger på Sykehjem)
o fagfeltene rehabilitering (sykehjem), psykiatri (rådgivningstjeneste) og
aldersdemens (sykehjem )
 Offentlig samfunnsmedisinsk legetjeneste (tillagt kommuneoverlege i VTk)
o miljørettet helsevern
o Smittevern
o Migrasjonshelse (mottak av ankomne flyktninger)
o Helseopplysning/Helseoversikt / annet folkehelsearbeid
o Helse- og sosial beredskap
Legesituasjonen har vært utviklet seg i betydelig negativ retning i 2018. Det er svært
vanskeligere å rekruttere nye fastleger. Ved årsskiftet var 5 av 14 fastlegehjemler
bemannet med midlertidige vikarer. Til tross for gjentatte annonseringer og
rekrutteringstilbud har ingen nye fastleger blitt rekruttert i 2018. Bruk av vikarer og
vikarbyrå medfører vesentlige ekstra utgifter.
I 2016 startet en prosess med å harmonisere driftsvilkårene i kommunens
fastlegeavtaler. Dette arbeidet er videreført, men er ikke ferdigstilt. Vurdering av
behovet for fastlegehjemler opp mot befolkningsutvikling og oppgavefordeling /
Samhandlingsreformen legges også inn i dette arbeidet. Økt utfordring med å
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rekruttere til fastlegestillinger vil sette sitt preg på det videre arbeidet. En ny vesentlig
faktor som har kommet til er at hele fastlegeordningen skal evalueres og trolig endres
fom 2021.
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er delt inn i områdene:
 Helsestasjon – og skolehelsetjeneste
 Psykisk helsevern for barn og unge
 Helsestasjon for ungdom
 Jordmortjeneste
 Smittevern
 Flyktningehelsetjeneste
 Foreldre- og familieveiledere
Også i 2018 har tjenesten vært en pådriver for å innarbeide «Tidlig inn» i samarbeid
med andre kommunale tjenester, bl.a gjennom Drøftingsteam og Handlingsveiler.
Etter søknad til Helsedirektoratet ble det i 2016 innvilget 1,5 mill kroner i øremerkede
midler for styrking av helsestasjon – og skolehelsetjeneste inkl jordmortjenesten.
Tilsetting i de nye stillingene ble gjennomført vinter / vår 2017.
Helsedirektoratet innvilget i 2017 ytterligere 3,6 mill kroner øremerket til styrking av
helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Stillinger i henhold til søknad er opprettet og
tilsetting ble gjennomført mot slutten av 2017 / første halvår 2018. De øremerkede
stillingsressursene rettes inn mot de overordnede målsetningene i
styringsdokumentet med vektlegging av tidlig innsats og koordinerte tverrfaglige
tjenester. Dette er spesielt viktig for å nå frem tidlig med støttende og korrigerende
tiltak tidlig i en bekymring slik at saker ikke utvikler seg til alvorlige barnevernssaker.
Fysio-og ergoterapitjenesten er delt inn i områdene:



Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen
Offentlige fysioterapi- og ergoterapitjenester (habilitering, rehabilitering,
helsestasjon-skolehelsetjeneste)
 Formidling av hjelpemidler / hjelpemiddellageret
 Frisklivssentral
Tjenesten gis til alle kommunens innbyggere uavhengig av alder. Faglig er det stor
forskjell på tjenesten som gis til barn / ungdom og til voksne. Staten har varslet økt
satsing på kommunal habilitering og rehabilitering gjennom egen tilskuddsordning
fom 2017. Vestre Toten kommune har fått innvilget tilskudd og har opprettet 100%
stilling for fysioterapeut og 100% stilling for ergoterapeut. Fysioterapeutstillingen ble
besatt i april 2018, ergoterapeutstillingen i august 2018.
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Barnevern er delt inn i områdene:
 Forebyggende tiltak
 Mottak og vurdering av meldinger
 Undersøkelser av meldinger
 Tiltak for hjemmeboende barn
 Fosterhjem og institusjoner
 Adopsjon
Barneverntjenesten er i en kontinuerlig utviklings- og forbedringsprosess både når
det gjelder organisering og måten å jobbe på. Eget prosjekt med opprettelse av egne
tiltaksstillinger istedenfor kjøp av tjenester fra private barnevernsbedrifter har vært
vellykket både faglig og økonomisk. Prosjektet er avsluttet og fom 2017 overført til
fast drift. Ytterligere utvidelse av antall tiltaksstillinger er under planlegging.
Avvik / lovbrudd når det gjelder fristoverskridelser forekommer fortsatt, men er
redusert. Barnevernet blir fulgt tett opp av Fylkesmannen gjennom enkeltsaker, tilsyn
og kvartalsrapportering. Alle meldinger blir vurdert slik at alvorlige saker / meldinger
med grunnlag for alvorlig bekymring blir prioritert.
6.6.2 Måloppnåelse
Fokus-område
Brukere
Opprettholde god kvalitet
på tjenestene med høy
brukertilfredshet.

Resultat 2017

Mål 2018

Resultat 2018

Vakant 60% sykehjemslege .

Alle stillinger besatt
med ønsket kompetanse.
Lyse ut 50%
sykehjemslege
kombinert med å
opprette 50%
fastlegehjemmel når
ombygging av
Sagatunet er ferdig
våren 2018.

Vakant 60%
sykehjemslege .

Kommunepsykolog vakant
fom 01.09.2017.

4,17 % fristoverskridelse
meldinger barnevern.
Maks 5% fristoverskridelse
undersøkelser barnevern.

Maks 5%
fristoverskridelse
meldinger.
Maks 5%
fristoverskridelse
undersøkelser.

Alle tjenestene har innført
og bruker LEAN i sitt
kvalitets- og
forbedringsarbeid.

LEAN gir
dokumenterbare
resultater

Kommunepsykolog
fom 01.09.2018, var
vakant i 1 år.
5 av 14 fastlegehjemler
har vikar – vanskelig å
rekruttere fast.
Ingen nye fastleger
rekruttert i 2018.
0,72% / 2 av 276
meldinger med
fristoverskridelse.
13,87% / 19 av 137
undersøkelser med
fristoverskridelse.
Lean brukes i alle
tjenester.
Har vært vanskelig å
dokumentere
gevinstrealisering.
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Fokus-område

Resultat 2017

Mål 2018

Resultat 2018

Alle tjenester.
Barn og ungdom der det er
grunnlag for bekymring
følges opp koordinert og
tverrfaglig av alle tjenester.

Innføring av
handlingsveilederen for
aldersgruppe 7-13 år har
startet opp.

Påbegynt, men ikke
ferdig innført.

Helsestasjon.
Oppfylle krav i veileder fra
Helsedirektoratet, jfr tilsyn
fra Fylkesmannen.

Fikk sommer 2016 1,5 mill
kroner i øremerket statlig
tilskudd.
Rekrutteringsprosess startet
høst 2016.
Status 2017 : Gjennomført
tilsetting av 1, 5 årsverk
helsesøster og 0,7 årsverk
jordmor i 2017.
Oppfyller veileder.

Fullføre innføring av
handlingsveilederen for
alders-gruppe 7-13 år.
Vurdere innføring av
handlingsveileder for
aldergrupp 15-18 år
Har ansatt helsesøstre,
foreldreveiledere og
barnefysioterapeut i
samsvar med
forutsetninger i
øremerket tilskudd.

Har tilført 1 årsverk
ergoterapeut og
implementert
hverdagsrehabilitering
og hverdagsmestring i
ordinær drift.

Fysioterapeut (april) og
ergoterapeut (august)
ansatt i løpet av 2018.

Hverdags-rehabilitering og
hverdagsmestring

God nok legedekning til at
innbyggere kan skifte
fastlege innenfor egen
kommune.
Medarbeidere
Ledelse utøves på en
effektiv og profesjonell
måte med godt innarbeidet
medarbeiderskap

Fikk sommer 2017 3,6 mill
kroner i øremerket statlig
tilskudd til styrking og
utvikling av helsestasjon- og
skolehelsetjenesten.
Rekrutteringsprosess starter
høst 2017
Hoved-prosjekt avsluttes
oktober 2016.
Opprettet 1 årsverk
ergoterapeut.
Høst 2017 vil team være
etablert.
Ombygging Sagatunet
utsatt til våren 2018.
Fikk sommer 2017 1,0 mill
kroner i tilskudd fra
Fylkesmannen til styrking av
habilitering og
rehabilitering.
2 åpne lister

Har ansatt
fysioterapeut og
ergoterapeut i samsvar
med forutsetning i
tilskudd.
3 -5 åpne lister

Ny
medarbeiderundersøkelse
årsskiftet 2017/2018

Ligge over
landsgjennomsnitt for
tilsvarende tjenester

I løpet av 2018
gjennomført tilsetting i
alle nye stillinger.
Iverksetting av
prosjektmål startet i
2018 og videreføres i
2019.

Mestringsteam
etablert sammen med
hjemmetjenestene i
nye lokaler på
Sagatunet.

4 åpne lister
(3 av de åpne listene
har midlertidig vikar)

Liten reduksjon i
oppnådd resultat.
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Fokus-område

Resultat 2017

Mål 2018

Resultat 2018

Løpende arbeidsmiljøtiltak
samt tett oppfølging av
sykemeldte.

90,6 %

95 %

87,7 %

Barnevern.
Redusere volum på kjøpte
tjenester fra private
barnevernsaktører og
heller bygge opp egen
tiltaks- og
veiledningstjeneste

Totalkostnad redusert på
KOSTRA-tjeneste 2017hjelpetiltak i hjemmet er
redusert.

Det er samsvar mellom
kapasitet i egen tiltaksog veiledningstjeneste
og behov for
hjelpetiltak i hjemmet.

Det har i 2018 ikke
vært samsvar.
Økt kapasitet /
opprettelse av flere
tiltaksstillinger
vurderes i 2019.

Barnevern.
Bedre ressursutnyttelse per
barn i barnevernet.
Redusere kostnad per barn
til under gjennomsnitt
Oppland i KOSTRA.
Netto driftsutgifter
(funksjon 244, 251, 252)
per barn i barnevernet (kr)

135.500

135.500
Stabilisere / redusere
utgiftsvekst. Ikke
realistisk å komme ned
på gjennomsnitt de
nærmeste årene pga
mange plasseringer i
fosterhjem.

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

Minst mulig negativt avvik /
ikke ha negativt avvik.

Ikke ha vesentlige avvik
juridisk, faglig eller
økonomisk.

184.300
I 2018 mange alvorlige
enkeltsaker med
kostnadsdrivende
tiltak.
Ikke realistisk å komme
ned på gjennomsnitt
de nærmeste årene
pga mange
plasseringer i
fosterhjem.
I 2018 forverring i
barnevern på alle 3
vurderingsområder.

Økonomi

6.6.3 Endring drift
Barnevern og helsestasjon er statlige satsingsområder med økning i antall ansatte. Denne
økningen har medført kritisk mangel på kontor / arbeidsstasjoner og møterom. Som eksempel
var det 9 årsverk i barnevernet i 2011, nå er det 24 årsverk på samme areal. Helsestasjon
hadde i 2011 7,7 årsverk og vil i 2018 ha 18 årsverk. Det er gjennomført omfattende
tilpasninger innenfor dagens areal. Som midlertidig løsning er deler av begge tjenester flyttet
til ledige lokaler i Nysethvegen 2. og 3. etg. Det har i 2018 blitt jobbet for å finne permanent
løsning. Barnevernet vil i 2019 flytte til nye lokaler i 2. etg over Bunnpris i Raufoss sentrum.
Behovet for og etterspørsel etter legetjenester er økende både når det gjelder fastlegeoppgaver
og offentlige legeoppgaver. Samtidig er det vanskeligere å rekruttere til ledige
fastlegehjemler. Dette har forverret seg vesentlig i 2018. Hele fastlegeordningen skal
evalueres med mulig endring fra 2021. Frem til da må kommunen være forberedt på økt bruk
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av vikarer / vikarbyrå og økte kostnader for å oppfylle kommunens «sørge for ansvar» når det
gjelder å gi kommunens innbyggere et forsvarlig legetilbud.
6.6.4 Regnskapsresultat
51 Helse
Sum Utgifter
Sum Inntekter

Regulert
Regnskap 2017 Regnskap 2018 budsjett 2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

89 160
-19 845

105 755
-22 647

82 022
-9 414

-23 733
13 233

Netto driftsresultat
69 315
83 108
72 608
-10 500
Årsak til merforbruk i netto driftsresultat skyldes en kraftig økning i utgifter til
barnevernstiltak.
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6.7 Kultur
6.7.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten består av følgende driftsenheter: Fyrverkeriet
bibliotek og kulturhus, Fyrverkeriet Ung (kulturskole og ungdomshus) og Idrett og
fysisk aktivitet. Allmennkultur rapporterer direkte til kultursjefen. Antall ansatte i
tjenesteområde Kultur er 18,5 årsverk fordelt på 28 personer. I tillegg omfatter
tjenesten kommunens ca. 100 støttekontakter og fritidsassistenter.
Utviklingstrekk i 2018: Sammenslåing av kulturskole og ungdomshus til driftsenheten
Fyrverkeriet Ung, opprettelse av SLT-koordinatorstilling og omorganisering av
ledelsesstruktur har preget året. Fyrverkeriet kultur har et stort fokus på god
ressursbruk og mest mulig tjenesteyting. Tjenesten bærer preg av stor utviklingsvilje,
og det er behov for justering av tjenestenivået.
Nasjonale føringer :Tjenestene som leveres av kulturavdelingen er i stor grad
lovpålagt ved at kommunen plikter å yte tjenestene. Våre nasjonale føringer:







LOV 2007-06-29 nr 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for
kulturverksemd. Kulturlova
Lovfesting av musikk- og kulturskole i 1998. I opplæringsloven §13.6.
LOV-1985-12-20-108 Bibliotekloven
Lov om pengespill (pengespilloven) av 28. august 1992 med tilhørende
forskrifter, saksbehandling av søknader om støtte av spillemidlene.
Kulturminnelova (1978-06-09)
Helse- og omsorgstjenesteloven(2011-06-24) (Støttekontakter,
treningskontakter, helsefremmende og/eller forebyggende tiltak (dvs idrett,
fysisk aktivitet, friluftsliv))

Allmennkultur, drift og administrasjon. Tjenester: ledelse, arrangementer,
kunstformidling, museumsformål/kulturminne, administrativ og politisk
saksbehandling, kulturtilbud institusjoner og hjemmeboende eldre via tjenesten
«Slipp kulturen inn», støttekontakttjenesten, frivillighet i institusjonene,
støtte/tilrettelegging frivillige lag og foreninger og øvrige kulturaktører, festivalen
“Friluftsliv for alle”, SLT(samordnede lokale forebyggingstiltak), frivilligsentralen .
Prosjektledelse, sektorovergripende og regionalt arbeid. 3.1 årsverk fordelt på 4
ansatte. I tillegg budsjett for 1.13 årsverk ved frivilligsentralen.
Folkebibliotek og kulturhus. Bibliotekets tjenester: Publikumsveiledning og –
betjening, litteratur- og kulturformidling, bl.a. foredrag, konserter, debatter og
utstillinger, formidling og leselystmotivering til skoler og barnehager, støttespiller for
skolebibliotekene, oppsøkende bibliotektjeneste, digitale nettjenester, billettsalg til
kulturarrangementer, drift av Verkstedet. Prosjektledelse og prosjektdeltagelse.
Bemannet 42 timer pr uke, selvbetjent 10 timer pr. uke. 39.000 besøk pr år. 4 årsverk
på 5 ansatte. 68 arrangement, 17 av dem for barn. I tillegg kommer formidling til 35
skoleklasser og 41 kurs i Verkstedet. Utlån og besøk er noe synkende i forhold til
tidligere år med 30206 utlån og 38765 besøkende. Utviklingen vil bli analysert og
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tiltak iverksatt. Biblioteket har jobbet aktivt med å tilnærme seg lokalsamfunnet og
næringslivet på en ny og aktiv måte. Forstudien Bygning 5 ble stoppet på grunn av
manglende framdrift. Biblioteket deltar i prosjektet «Biblioteket som samskaper»,
støttet av Nasjonalbiblioteket, som skal se på nye måter å utvikle tjenester på
sammen med innbyggere
Kulturhus: Drift, programmering, markedsføring og utleie. Billettsalg. Samarbeid med
frivillige, lag og foreninger. 0,5 årsverk. Stor aktivitet med forestillinger, konserter og
møter.
Idrett og fritidsavdelingen.
Det ble foretatt en organisatorisk endring fra 01.08.2018. Fyrverkeriet ungdomshus
ble lagt inn under rektor for kulturskolen. Kultur- og fritidstilbud for brukere med
særskilte behov herunder støttekontaktordningen ble direkte plassert under
kultursjefen. Avdeling for idrett og fysisk aktivitet ble opprettet og med leder også
ansatt i 50 % stilling som folkehelsekoordinator. Folkehelsekoordinator er direkte
underlagt assisterende rådmann.
Avdeling for idrett og fysisk aktivitet/folkehelsearbeid
Tjenester: Idrett og friluftsliv herunder drift og utleie av Raufosshallen, kommunal
løypekjøring, drift kommunale friluftsområder /badeplasser, saksbehandling
spillemiddelsøknader, idrett og fysisk aktivitet og ungdom i arbeid. 1,6 årsverk fordelt
på 3 ansatte. Hovedfokus idrettshaller, ny organisering/utvikling.
Ungdomsavdelingen
Tjenester: ungdomskontakten, ungdomsklubb, klubb for funksjonshemmede, tilrettelagt kultur – og
fritidstilbud, Ung Kultur Møtes (UKM) og prosjektet «Alle barn og unge i aktivitet». I tillegg jobbes det
med søknadsbaserte prosjekter. 3,46 årsverk fordelt på 8 ansatte

Kulturskolen.
Det undervises i kor, ulike instrumenter, teater, band, billedkunst og tilrettelagt
billedkunst- og musikkundervisning. Salg av undervisningstjenester til Barne- og
ungdomsteater og tre korps. Søknadsbaserte prosjekter. Den kulturelle skolesekken
(DKS), Småtrølltræff, musikkpedagog i institusjoner, 5,8 årsverk fordelt på 12
ansatte. 256 elevplasser og 131 på venteliste. 120 deltagere på prosjekter.Ca. 30
offentlige arrangementer her i blant utstillinger, konserter, teater forestillinger,
workshops, ferietilbud og Fyrverkeridagene.
Kostratall, kultur:
VTK Landet Landet
2018
2017
2016
Netto driftsutgifter kultur pr innbygger (kroner)
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler pr
innbygger
Netto driftsutgifter til bibliotek pr innbygger (kroner)
Aktivitetstilbud barn/unge
Idrett

1418
276

2297

2148

284
157
318
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6.7.2 Måloppnåelse
Resultat
2017

Fokusområde
Fyrverkeriet kultur skal
yte riktige tjenester til
rett tid



Digitalisering

Mål
2018

Resultat
2018

Gjennomført
samlende aktivitet
for alle avdelinger.
Felles mål
utarbeidet.

Lederne har fokus på strategi for
Fyrverkeriet kultur – i samarbeid
med innbyggerne

Omorganisering gjennomført ved
sammenslåing av driftsenheter og
ny møtestruktur

Nettside publisert
RFID innført i
biblioteket

Bibliotek og kulturhus:
Selvbetjeningsløsninger innføres.
Meråpent bibliotek er iverksatt

Selvbetjent reservering av
kommunestyresalen.
Selvbetjent åpningstid på
biblioteket er innført. Full
meråpen løsning er utsatt.
Deltagelse i arbeid med
digitaliseringsstrategi
MI: antall tjenester, antall brukere

Fyrverkeriet kultur skal
understøtte og
tilrettelegge tiltak som
skaper meningsfulle liv



Iverksette konkrete tiltak for
innbyggerstyring
Gjennomføre hovedprosjekt
«Innbyggerstyrt innovasjon»

Forprosjektet «Innbyggerstyrt
innovasjon» er videreført i
hovedprosjektet «Biblioteket som
samskaper»

Definere endret driftsmodell
basert på innbyggerstyring
Etablere innbyggerstyrt
programmering

Arbeidet med å definere endret
driftsmodell er utsatt til etter
prosjektslutt i 2020
157 arrangementer

Arrangementer

Fyrverkeriet kultur skal
utjevne sosial ulikhet ved
tidlig innsats og
inkludering med tanke på
mestring av eget liv


Iverksetting av
forprosjektet
«innbyggerstyrt
innovasjon»
2 tiltak iverksatt:
ressursgruppe for
inkludering og
forslagskasse for
Verkstedet

Alle barn og unge i
aktivitet

-

Åpne ungdomshuset mer for
innbyggerne
Komme tidligere i gang med
ungdomsmedvirkning, planer og
informasjon i UKM

Brukerstyring, og revitalisering av
klubbstyre på ungdomshuset og
ungdomsrådet.
Verksteder UKM.

Etablert tverrfaglig
samarbeid

Brukermedvirkning og samarbeid
med frivillige skal påvirke
utviklingen på en åpen, spennende
og positiv måte

Vel gjennomført,
innholdsmessig god
utvikling. 6000
deltagere

Styrke regional og nasjonal
forankring

Ferie- og fritidsaktivteter
gjennomført
Flere farger: 100 deltagere og 100
frivillige
Sang på eldresenter
Allsang på Toten,
Syngende kommune,
Band på ungdomshus,
Kontinuerlig trivselsundersøkelser
hos brukere
Utvidet regionalt og nasjonalt
samarbeid med DNT,
stortingspolitikere.

Fyrverkeriet kultur skal på
skape arenaer for mening,
læring, nyskapning og
samfunnsengasjement



Festivalen Friluftsliv
for alle

Fyrverkeriet kultur skal
tilrettelegge for fysisk
aktivitet

Ungdom

Aktiviteter i
Økt deltagelse på fysiske
klatrepark, sykkeltur, aktiviteter
alpinannlegg, telttur
m.m.

Økt aktivitetsnivå: Flere aktiviteter
og deltagere på de fysiske
aktivitetsturene

Forarbeid haller
gjennomført

Gjennomført som planlagt

Oppstart bygging hall Reinsvoll.
Flere alternativer for tilbygg og
rehabilitering Raufosshallen
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Resultat
2017

Fokusområde


Lean innført i
Revitalisere leanarbeid
bibliotek kulturskole,
allmenkultur

Utvikle og beholde godt
Ikke gjennomført
arbeidsmiljø
2017
medarbeiderundersøkelse

Ny forbedringstavle for
ledergruppa.

=>4.5

4.5

4,6%

< 4%

Ettersender tall når systemet er
oppe

Balanse

Balanse

+450.000

Lavt sykefravær

Holde budsjettramme,
øke aktivitet og inntekt
på mulige områder

Resultat
2018

foreligger
Skisseprosjekt Storhallen

Idrett

Fyrverkeriet kultur skal
utvikle kvalitativt gode
tjenester gjennom
kontinuerlig forbedring

Mål
2018

6.7.3 Endringer i drift
Nye driftsenheter:
 Fyrverkeriet Ung består av Fyrverkeriet kulturskole og Fyrverkeriet
ungdomshus
 Idrett og fysisk aktivitet med ansvar for idrett og friluftsliv
Opprettelse av SLT-koordinatorordning. Endret møtestruktur.
6.7.4 Regnskapsresultat
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Kultur

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

25 032
-6 643

26 920
-7 825

22 498
-2 953

-4 422
4 872

Netto driftsresultat

18 390

19 095

19 545

450

Overskuddet skyldes underbemanning/sykefravær og dermed lavere aktivitet enn
planlagt på flere områder, særlig innen aktiviteter barn/unge.
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6.8 NAV kommune
6.8.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Organisasjon: Kommunale og statlige tjenester. Ved utgangen av året: 32,4 faste
kommunale stillinger (inkl. 4 ved ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter) og 10 statlige
stillinger. Organisering er som tidligere – det er ingen skille når det gjelder
medarbeideres ansettelsesforhold og tjenesteyting på statlige og kommunale
tjenester. Det er innbyggernes behov som er i fokus. Disse behov vil variere for den
enkelte over tid, og det er derfor viktig at samarbeidet mellom veileder og bruker er
preget av mest mulig kontinuitet.
Kommunale tjenester: Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram (KVP),
koordinering av flyktningarbeid, jobb- og rekrutteringssenter, boligsosialt arbeid og
boligtjenester (Husbank, bostøtte, kommunale boliger).
Status: 2018 var preget av økende digitalisering av tjenestene i NAV – både for
brukere og ansatte. Nytt mobilt arbeidsverktøy (egne mobiltlf. og bærbare PC) legger
mer og mer til rette for en fleksibel og mer effektiv arbeidshverdag for veiledere.
(Men,- nye verktøy krever stor grad av opplæring og tilvenning). Bosetting av et
relativt stort antall flyktninger de foregående år ga stort behov for oppfølging også i
2018. Ellers er kommunen, og regionen, preget av lav arbeidsledighet, noe som
også betyr større muligheter for å få brukere av NAV-tjenestene inn på
arbeidsmarkedet.
Utviklingstrekk:
Isiflo jobb- og rekrutteringssenter er fortsatt i gledelig vekst og utvikling og får stadig
større oppmerksomhet fra mange områder. Senteret har økt bemanningen med 2
faste stillinger i 2018, noe som gir muligheter for langt tettere oppfølging av
deltakerne. Dette kommer bl.a. til syne ved at 102 nye deltakere startet og 107
sluttet i løpet av året. Hele 76% av disse har fått en avklaring dette året og det er 52
% som har gått over til jobb eller skole. Her er flere av bedriftene i industriparken
gode samarbeidspartnere.
Prosjekt «NAV-veileder i videregående skole» ble avsluttet som prosjekt i 2018 (men
videreføres som permanent ordning i 2019 i samarbeid med Østre Toten kommune
og Raufoss videregående skole).
På slutten av 2018 ble kapasiteten økt på området for gjeldsrådgivning med en
stilling (i tillegg til eksisterende stilling) ved å kombinere gjeldsrådgivning og
økonomisk rådgivning.
Kommunen bosatte 16 flyktninger i 2018 + 1 familiegjenforening,- altså et betydelig
lavere antall enn foregående år.
Kontoret hadde en god utvikling i måloppnåelse på sentrale målekortindikatorer.
Kontoret yter både kommunale og statlige tjenester side om side til brukerne som
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henvender seg til NAV, noe som krever høy grad av koordinering av
arbeidsprosessene og tiltakene. Kontoret har jobbet med kontinuerlig forbedring
gjennom hele året, og søker hele tiden å fjerne flaskehalser og uhensiktsmessige
stopp-punkter i oppfølgingen av brukere.
Digitaliseringen av NAV-tjenestene har fortsatt i 2018, og på slutten av året tok
Vestre Toten kommune i bruk elektronisk søknadsmulighet når det gjelder økonomisk
sosialhjelp (DIGISOS), slik at denne tjenesten blir mer på linje med de øvrige NAVtjenestene. Dette bidrar til å frigjøre tid til oppfølging av brukere som har behov for
tettere oppfølging for å komme i arbeid og aktivitet.
Antall personer som mottok økonomisk sosialhjelp har vist en liten nedgang fra 2017,
fra 352 til 350 personer. Men utgiftene har hatt en betydelig nedgang (i motsetning til
landsgjennomsnittet).
Blant kommunalt ansatte i kontoret var nærværet i 2018 på 91,2%. Dette har
sammenheng med relativt mange langtids sykefravær.
KOSTRA-tall:
VTK 2018
Netto driftsutgift til økonomisk
sosialhjelp pr innb. (i kroner)
Brutto driftsutgifter pr.
sosialhjelpsmottaker, i kroner
Gjennomsnittlig utbetaling pr
stønadsmåned (sosialhjelp), i kroner
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold
til innbyggere 20 – 66 år (%)
Antall sosialhjelpsmottakere
Antall sosialhjelpsmottakere med
stønad i 6 mndr. eller mer
Mottakere av kvalifiseringsstønad
(KVP) pr. 1000 innb. 20 – 66 år (%)
Husbankindikatorer

754

7816

VTK
2017
878

Oppland
2018

Oppland
2017

86832

-

-

8581

-

-

4,4

-

-

350

352

110

112

1,7

2,9

Landet
2018

Landet
2017

-

-

Beløp pr innbygger i startlån
4875
4018
videretildelt av kommunen
Antall kommunalt disponerte boliger
32
37
pr. 1000 innbyggere
* KOSTRA-tall ikke tilgjengelig, men totalt utlån i 2018 er ca.65 mill.kr fordelt på 43 lån..

De utvalgte KOSTRA-tallene gir dessverre ingen god sammenligning/oversikt, men
kan si noe om utviklingen fra år til år for vårt vedkommende. Stadige endringer i
SSBs registreringer gjør at det blir vanskelig å holde en struktur over tid p.g.a. dårlige
muligheter for sammenligning. Dessverre skjer disse endringer etter at
indikatorene/variablene er lagt inn i våre dokumenter. Uansett ser vi at vi har hatt en
positiv utvikling på utgiftene til økonomisk sosialhjelp siste året, til tross for at antall
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brukere/mottakere har holdt seg stabilt. I denne sammenheng er det viktig å være
oppmerksom på at sosialhjelpsutbetalinger omfatter alt fra de som har mottatt én
utbetaling på noen hundre kroner i løpet av året til de som har sosialhjelp som eneste
inntektskilde. KVP-stønad og kommunale sysselsettingspenger ved f.eks. ISIFLO
utbetales også som sosialhjelp.

6.8.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018

3 møter

3 møter

-

19%

Max 19%

14%

65%

Min 65%

73%

53%

Min 49%

36%

65%

Min 65%

52%

47%

Min 50 %

100 %

40%

Min 50 %

60 %

2,0%

Max 1,8%

2,2%

38

43

40

Brukermedvirkning
-

Brukerråd

Sosialhjelp/Sosialtjeneste
- Andel langtidsmottakere av
sosialhjelp (% av alle som
mottar øk. sos.hjelp mer
enn 3 mndr.)
Arbeid
-

Andel arbeidssøkere med
overgang til arbeid (% av
alle arbeidssøkere) B15
- Andel personer med
nedsatt arbeidsevne med
overgang til arbeid (%) B16
- Andel deltakere ved ISIFLO
som går ut i arbeid,
utdanning eller tiltak (% av
alle som avsluttes)
Kvalifiseringsprogram (KVP)
- Andel i arbeid eller
utdanning etter endt
program (% av alle som
avslutter per år)

Flyktninger
- Andel i arbeid eller
utdanning etter endt introprogram (% av alle som
avslutter per år)
Ungdom
- Andel unge 18-25 år som
mottar øk. sos.hjelp per
mnd. (% av antall i aldersgr.
bosatt i kommunen) B103
Boligtjenester
-

Antall startlån per år
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Fokusområde
Årlig medarbeiderundersøkelse
- Deltakelse (% av alle
ansatte)
- Resultat (gjennom-snitt
score)
Regnskapsresultat (% av budsjett)

Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018

97,5%

100 %

-

24,5

24,5 %

-

103 %

100 %

103 %

Selv om det har vært en positiv utvikling på sosialhjelpsområdet, er det viktig å være
oppmerksom på en økning i antallet sosialhjelpsmottakere og utbetalinger som viste
seg helt på slutten av året. Samtidig kan det se ut til at målsetningen ikke er nådd
m.h.t. andel unge 18 -25 år som mottar økonomisk sosialhjelp. Her er det viktig å
være oppmerksom på at både KVP og kommunale sysselsettingspenger teller med i
denne beregningen, og ettersom mange i denne gruppa har den type ytelser, vil også
prosentandelen naturlig nok bli høyere. De aller fleste i denne aldersgruppen har et
aktivitetstilbud på en eller annen måte.
Andel deltakere ved ISIFLO som går ut i arbeid, utdanning eller tiltak (% av alle som
avsluttes) ligger noe under målsettingen, men det er likevel et høyt antall (52%).
Spesielt tatt i betraktning det høye antallet deltakere.
Innenfor området boligtjenester er antall videreformidlede startlån noe lavere enn
målsettingen, men totalsummen for utlån ligger langt over forrige år. Dette henger
sammen med at prisveksten i boligmarkedet har vært stor i kommunen det siste året.
Dermed blir tildelt sum i den enkelte sak også høyere.
6.8.3 Endring drift
Satsingen på digitalisering av NAV-tjenestene er bl.a. et ledd i innsatsen for å bistå
flere til å komme i arbeid og aktivitet. Dette har betydning også for de kommunale
tjenestene, og for ansattes arbeidssituasjon. Utvikling av selvbetjeningsløsninger,
bedre service ved NAVs kontaktsenter, redusert åpningstid for tilfeldige besøk ved
NAV-kontoret, mobile arbeidsverktøy for ansatte m.v. er alle tiltak som har stor
innvirkning på dette.
6.8.4 Regnskapsresultat
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NAV kommune
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2017
2018
2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

54 007
-15 783

56 165
-16 001

46 181
-7 341

-9 984
8 660

38 224

40 164

38 840

-1 324
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Det negative driftsresultatet skyldes hovedsakelig økte utgifter til
introduksjonsordningen for flyktninger. Dette «henger igjen» fra foregående år, da
det var nødvendig å forlenge programmet med ett år for flere deltakere enn det som
var forventet da budsjettet ble lagt. Det har bl.a. sammenheng med bakgrunnen til
flyktningene og at det tar lang tid å kvalifisere for jobb/utdanning. En forlengelse av
programmets varighet fra to til tre år for noen av deltakerne, er for så vidt i tråd med
regjeringens anbefaling dersom det vil styrke den enkeltes mulighet for overgang til
arbeid eller ordinær utdanning. Bl.a. av den grunn ser vi en positiv utvikling ved at
flere av deltakerne går videre til arbeid og utdanning etter avsluttet program.
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6.9 Omsorg
6.9.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Etter omorganiseringer i 2018 har Omsorg følgende organisering:

Omsorg har 11 driftsenhetsledere med personal -, fag - og økonomiansvar for til
sammen 22 enheter. Driftsenhetslederne rapporterer til omsorgssjef. Rådgiver,
fagstab og merkantil ivaretar ulike støttefunksjoner.
Omsorgsavdelingen har ca. 335 årsverk fordelt på ca. 475 personer. I tillegg er det
vikarer tilknyttet alle enheter.

Nasjonale føringer
Kommunen er lovmessig forpliktet til å yte omsorgstjenester, og skal sørge for at
personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse – og
omsorgstjenester. En rekke lover og forskrifter gjelder for virksomheten og det kan
nevnes:
 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
 Lov om pasient og brukerrettigheter
 Lov om folkehelsearbeid
 Forvaltningsloven
 Kvalitetsforskriften, legemiddelforskriften, journalforskriften, forskrift om
ledelse og kvalitetsforbedring, m.fl.
Stortingsmeldinger gir føringer for utvikling av den kommunale omsorgstjenesten.
Noen av de sentrale er:
 Meld. St 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
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Meld. St 16 (2011-2015) Nasjonal helse og omsorgsplan
Meld. St 19 (2014-2015) Folkehelsemelding
Meld. St 26 (2014 – 2015) Primærhelsemeldingen
Meld. St. 15 (2017 – 2018) Kvalitetsreformen for eldre

Utvikling og endringer i 2018
Det er en kontinuerlig vekst i omsorgstjenesten på bakgrunn av befolknings – og
sykdomsutvikling og flere oppgaver som skal utføres i kommunen fremfor
spesialisthelsetjeneste. Omsorgstjenesten opplever mer krevende og kompleks
behandling og økte krav til kvalitet og kompetanse. Endringstakten er høy og kravet
til omstilling i omsorgstjenesten er stor. Det krever økt kompetanse på alle nivåer i
omsorgstjenesten for å møte nye oppgaver, nye arbeidsmåter og annen
oppgavefordeling, organisatoriske endringer og evne til å prioritere.

Tjenestebehov og vedtak
Tjenestemottakerne er i alle aldre og med svært ulike behov. Det er aktiv behandling
etter sykehusopphold, opptrening, oppfølging ved kreftsykdom og andre alvorlige
sykdomstilstander, psykiatrilidelser, rusproblematikk, ulike former for nedsatt
funksjonsevne og skrøpelige eldre med flere samtidige sykdommer.
Antall vedtakstimer totalt i Omsorg har økt med ca. 15% fra 2017 til 2018. Innenfor
ressurskrevende tjenester har vedtakstimer i 2018 økt med totalt 29% fra 2017.
Økningen er størst i tjenester til utviklingshemmede og BPA (brukersstyrt personlig
assistent) der det er knyttet til veksten i ressurskrevende tjenester.
Både den kommunale og den private BPA ordningen har økt, men veksten er størst i
private leverandører.
Psykiatri og rustjenesten har hatt økning i vedtakstimer gjennom hele året og en
sterkere økning mot slutten av året grunnet ressurskrevende tjenester.
I omsorgsboliger for mennesker med demens, eldre og andre med heldøgns
tjenestebehov er det samlet sett en liten økning i vedtakstimer, men det varierer
mellom de ulike stedene. I hjemmetjenesten er gjennomsnittlig vedtakstid på samme
nivå som i 2017.

Ressurskrevende tjenester
I 2018 har det kommet nye tjenestemottakere som krever mye ressurser samt at det
er eksisterende brukere som har fått økt behov for tjenester. Mye ekstra innleie av
personale, kjøp av plasser og opprettelse av nye årsverk. Dette gjelder i all hovedsak
tjenestene innenfor psykiatri og rus og mennesker med utviklingshemminger. I
miljøarbeidertjenesten har det vært krevende å rekruttere og bemanne opp i henhold
til nye tjenestebehov. Det har også vært utfordringer knyttet til utagerende adferd hos
brukere, noe som gjør at det må avsettes ekstra tid til veiledning og opplæring av
personalet.

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.
Det er økning både i antall pasienter meldt innlagt og antall meldt utskrivningsklare i
2018, sammenlignet med 2017. Betydelig flere ble utskrevet til hjemmet i 2018 enn i
2017. Økningen er på 27% for hjemmetjenesten og en reduksjon på 5% til institusjon.
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2016
2017
2018

Antall meldt innlagt i
spesialisthelsetj.

Antall meldt
utskrivningsklare

Utskrevet til
hjemmet

Utskrevet til
institusjon

503
505
537

432
434
518

254
212
269

177
184
175

For 2018 betalte kommunen 2 overliggerdøgn for utskrivningsklar pasient. Dette er 3
færre enn i 2017. Det er avgjørende at omsorgstjenesten innretter seg slik at vi i
størst mulig grad har kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare, samtidig vil det til tider
kunne oppstå utfordring da presset på tjenesten kan være høyt. Betalingsplikt for
utskrivningsklare fra psykisk helsevern trer i kraft fra 2019.
Kommunale akutte døgnplasser (KAD)
Kommunal akutt døgnplass for psykiatri og rus ble innført fra januar 2018. Det er lagt
til rette for plassene på Raufosstun helsehus. Vi har 2 plasser somatikk, og plasser
for psykiatri og rus inngår i disse inntil vi har grunnlag for å opprette flere plasser. Det
har ikke vært innleggelser KAD psykiatri og rus i 2018.
Pasientforløp
Utvikling av gode helhetlige pasientforløp har vært et prioritert arbeid i 2018 og vil
fortsett i 2019. Det er opprettet arbeidsgrupper som jobber med prosedyrer,
sjekklister og fag - og samarbeidsområder for å bygge opp under samhandling,
kompetanse og kvalitet i tjenestene til innbyggerne.
Kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet
Kompetanseutvikling pågår kontinuerlig. Vi har i 2018 forbedret bruken av
kompetanse på tvers av enheter. Det er likevel behov for å jobbe mer med dette.
Videreutdanninger, interne og eksterne kurs samt opplæring og veiledning knyttet til
spesielle behov og situasjoner er en del av kompetansebyggingen.
13 stykker har fått støtte til grunnutdanning og videreutdanninger.
I det regionale kompetansesamarbeidet (reks) har vi benyttet 18% av kursplassene i
2018. Målet er å benytte 20% av plassene.
5 enheter har deltatt i pasientsikkerhetsprogrammet i 2018. Temaet for programmet:
tidlig oppdagelse av forverret tilstand og ledelse av kvalitet og pasientsikkerhet.
Pasientsikkerhetstavler er tatt i bruk på enhetene. Flere enheter skal i gang med
systematisk pasientsikkerhetsarbeid i 2019.

Hverdagsmestring
Hverdagsmestringsteam med fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier er etablert og
samlokalisert med hjemmetjenesten Sagatunet. Teamet skal jobbe aktivt for å bidra
til at innbyggerne mestrer eget liv, og være en pådriver for at hele tjenesten utvikler
seg og jobber etter prinsipper som øker mestringsevnen hos tjenestemottakerne. Det
må jobbes videre i 2019 for å få dette tilbudet godt etablert og på riktig måte.
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Velferdsteknologi
I 2018 har det hovedsakelig dreid seg om anskaffelse av og planlegging for en sikker
og hensiktsmessig overgang til digitale trygghetsalarmer. Dette har vært en
omfattende og krevende prosess som vil være klar først i 2019. Målet er å få på plass
et fundament som er trygt og solid nok til å bygge ut velferdsteknologiske løsninger
på fremover. Raufoss beredskap er samarbeidspart
Det er under etablering et regionalt samarbeid om velferdsteknologi i Gjøvik
regionen. Hensikten er å dele erfaringer og å samarbeide på aktuelle områder.

Utbygging, rehabilitering og tilpasning av lokaler
Helsehuset utbygging og oppussingsarbeid ved Raufosstun helsehus. Postkjøkkenet
stod ferdig på slutten året og i tillegg ferdigstilt 2 rom tilrettelagt for isolasjon av
smitteførende pasienter
Gimle sykehjem etablerte, ved overgangen til 2018, skjermet enhet med 14 plasser.
Bakgrunn var utfordringer med urolige/utagerende pasienter med demenssykdom i
sykehjemmet og i omsorgsboliger. Dette ble i all hovedsak en god løsning for både
pasienter og personalet.
Vestre Toten hjemmetjeneste flyttet inn i nye lokaler på Sagatunet i mai 2018.
Hjemmetjenesten har vært fordelt på 2 geografisk adskilte enheter og de er nå
samlet til en stor enhet med felles ledelse.
Lokalene på Fossegård er pusset opp og tilpasset for psykiatri - og rustjenesten, etter
at hjemmesykepleie flyttet ut i mai.
Dagaktivitetssenter for rusmisbrukere, «Huset», hadde tilsyn fra arbeidstilsynet og
det ble pålegg om utbedring av lokalene. Det ble besluttet å finne nye lokaler til
dagsentret. Klargjøring av lokaler i Almenvegen, tidligere legesenter, er igangsatt og
nye lokaler blir klare i 2019.
I juni 2018 var det byggestart for utbygging av dag – og avlastningssenter for
mennesker med utviklingshemminger. Bygget er innflyttingsklart september 2019.

Lean
Det er ingen nye leanenheter i omsorg i 2018, men opplæring og oppfølging av nye
ledere har vært prioritert. Alle enhetene har ukentlige tavlemøter og jobber med
forbedringer på ulike områder. Omsorgssjef har gjennomført leanrevisjon i alle
enhetene i løpet av 2018.
Leanmetodikken er benyttet spesielt i forbindelse med organisering av ny
hjemmetjeneste. Det er også etablert en egen tavlemøtestruktur hvor målet har vært
å legge til rette for at leder skal kunne følge opp en så stor enhet.

Nærvær
Nærværsarbeid har hatt spesielt fokus i 2018 på bakgrunn av et lavt nærvær i 2017.
Alle enhetene har utarbeidet arbeidsplassbeskrivelse som brukes i
oppfølgingsarbeidet. Nærvær har vært tema og målepunkt på tavlemøter i enhetene.
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Arbeidslivssentret har bidratt på enkelte enheter. Det er gjennomført risikoanalyser
av arbeidsmiljø/HMS i alle enheter i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Disse
følges opp videre i 2019.
Resultatet for Omsorg viser gjennomsnitt 1,2 % høyere nærvær i 2018 enn i 2017.
Nærvær
2017
2018

Totalt
88,5
89,7

Korttid fravær
2,9%
2,6%

Langtid fravær
8,6
7,7%

6.9.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Resultat 2017

Mål 2018

Resultat 2018

Brukerundersøkelse
annet hvert år

Gjennomføre i alle
enheter

Gjennomført i alle enheter
med unntak av en enhet.

Utarbeide Helhetlig
pasientforløp

Videreutvikle helhetlig
pasientforløp mellom
kommunale
deltjenester og
sykehus.

Pågår arbeid:
Ny struktur og
gjennomgang av
prosedyrer,
arbeidsgrupper etablert
for å jobbe med
pasientflyt, trygge
overganger

Overliggerdøgn: 5

Overliggerdøgn: 20

Overliggerdøgn:2

Etablert
hverdagsmestringsteam

Hverdags-rehabilitering
vedtak hjemmeboende:
10%

Hverdags-rehabilitering
vedtak hjemmeboende:
1%

Ta i bruk ny teknologi
og øke bruken av
velferdsteknologi

Anskaffelse av digitale
alarmer, integrering i
fagsystem og
responssenter
Medarbeiderundersøkelse.
Svarprosent 56%

Ukentlige leantavlemøter i alle
enheter
Gjennomsnitt 89%

Medarbeiderundersøkelse:
Svarprosent 70%
Ukentlige leantavlemøter i alle
enheter
Gjennomsnitt 90%

Helseutdanning
høgskole, videregående
74%

79%

74 %

Brukere
Pasient/bruker opplever
tjenester av god kvalitet

God flyt i pasientforløpet
Pasient/bruker får rett
tjeneste, på rett nivå og til
rett tid

Fra hjelpetiltak til
mestringstiltak slik at
Pasient/bruker opplever økt
aktivitet og mestring i eget
liv

Velferdsteknologi i
drift. Vedtatt strategi
og handlingsplan

Medarbeidere
Medarbeidere opplever
trygghet og trivsel, og
deltar aktivt i forbedring og
endringsarbeid.

Oppfølging i alle
enheter

Ukentlige lean-tavlemøter
i alle enheter
Gjennomsnitt 89,6%

Nærvær

Kompetansehevende tiltak;
økt kunnskap og utvikling
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Fokusområde
av evner og ferdigheter

Resultat 2017
Helseutdanning
høgskole
31%
65%

Mål 2018
35%

Resultat 2018
31 %

Øke stillingsstørrelsene i
samsvar med behov for
kompetent arbeidskraft
24/7
Tjenesteproduksjon og fremtidsrettet utvikling

70%

70 %

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 nye
moduler
Mobile enheter i
hjemmetjenesten

Innføring i samsvar med
anskaffelse
velferdsteknologi

Institusjonsplasser tilpasset
fremtidens behov

Samlokalisering av
korttidsplasser.
Andelen korttidsplasser
52%

Andel korttidsplasser
52%

Andel korttidsplasser
52%

Planlegge samling av
hjemme-sykepleien
samlokalisert med
legetjenesten
Etablere øyeblikkelig
hjelp døgnplass

Samling av
hjemmetjenesten 2018

Hjemmetjenesten samlet i
nye lokaler mai 2018

Øyeblikkelig hjelp
døgnplasser,
beleggsutvikling

Øyeblikkelig hjelp
døgnplasser: ingen bruk av
plasser

Etablere
samarbeidsrutiner
utskrivningsklare
Utrede behov og starte
planarbeid

Samarbeid med
spes.helsetjenesten om
utskrivningklare
Forprosjekt

Samarbeid med
spes.helsetjenesten om
utskrivningklare
Venter på avklaring om
tomt

Utrede fremtidig behov
og avklare planer for
omsorgsbygg,
storkjøkken, vaskeri

Forprosjekt

Venter på avklaring
storkjøkken og vaskeri

Balanse

Balanse

+ 3,5 mill

Hjemmetjenester tilpasset
fremtidens behov

Øyeblikkelig hjelp
døgnplasser psykisk helse
og rustjeneste
Utskrivningsklare pasienter
fra psykisk helsevern
Utbygging av boliger til
mennesker med
utviklingshemning
Utredning og planlegging av
Gimletomten

Økonomi
Tilpasse drift til økonomiske
rammer

6.9.3 Endringer drift
Det rettes stor oppmerksomhet på å ha god økonomisk styring i enhetene. I 2018 lå
det an til et stort overforbruk på bakgrunn av nye ressurskrevende tjenester.
Refusjoner for ressurskrevende tjenester ble høyere i 2018 enn budsjettert. I tillegg
har omsorg hatt ubesatte hele eller deler av stillinger i 2018. Stillingene er ikke i
direkte pleie og omsorgsarbeid, men over tid skaper ledighet i stillingene utfordringer
for tjenesten.
På bakgrunn av forsinkelser i utrulling av velferdsteknologi så har budsjetterte
driftsutgifter på kr 800 000 blitt spart inn.
Kontinuerlig forbedringsarbeid er sterkt vektlagt og med omdisponering av personale
og andre ressurser til nye arbeidsoppgaver.
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6.9.4 Regnskapsresultat

71

Omsorg

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

289 815
-72 147

314 290
-85 417

298 320
-65 887

-15 971
19 530

Netto driftsresultat

217 668

228 873

232 433

3 560
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6.10 Planavdelingen
Planavdelingen ivaretar kommunens oppgaver vedrørende:











Kommuneplanlegging
Plansaksbehandling
Oppmåling og geodata
Byggesaksbehandling
Matrikkelføring
Næringsutvikling og tilrettelegging
Regional utvikling - samferdsel
Deling og seksjonering av
eiendom
Eiendomsmegleropplysninger
Kommunale tomtesaker











Jord- og skogbruksforvaltning
Landbruksrelatert
næringsutvikling
Drift av kommunens skog
Vilt- og fiskeforvaltning
Vassdragsforvaltning
Miljøvern/forurensningssaker
Veterinærvakt
Eiendomsskatt – administrasjon
Administrering av gebyrer,
fakturering

Planavdelingen har i 2018 startet arbeidet med å organisere fagarbeidet i seks
faggrupper, hver med en egen fagansvarlig. Disse faggruppene er:







Arealplanlegging
Byggesak
Kart/oppmåling
Landbruk
Eiendomsskatt
Miljø

Denne prosessen forventes å være fullført i løpet av våren 2019.
Planavdelingen utgjør ved årsskiftet 2018/2019 17,5 årsverk. Eirik Røstadsand
tiltrådte som ny plansjef høsten 2018. Avdelingen ble i 2018 styrket med to
stillingshjemler, og to nye medarbeidere, en miljøvernrådgiver og en rådgiver innen
skog og utmark, ble ansatt mot sutten av året.
Stillingen som kommuneplanlegger står ved årsskiftet vakant, og denne forventes
tidligst å bli besatt sommeren 2019.

6.10.1 Status og utviklingstrekk fra fagområdene for året som gikk
Miljøvern
Vi har i en årrekke hatt begrenset ressurs (40 %) til oppfølging av fagområdet
konvensjonelt miljøvern. Det var derfor svært etterlengtet og gledelig at avdelingen
ble styrket med 2 nye hjemler i 2018, slik at vi helt mot slutten av året kunne ansette
en ny miljørådgiver i 100 % stilling.
Vår øvrige miljøressurs (100 %) er gebyrfinansiert og dermed øremerket jobbing med
spredt avløp. Da vår Plan- og miljøvernrådgiver tiltrådte som konstituert plansjef
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allerede 1.3.2018, måtte vi bruke den kompetansen vi hadde litt på tvers. For å styrke
mulighetene for overlapp og varierte arbeidsoppgaver, er tanken at fagområdene
miljøvern/spredt avløp nå deles mellom de to stillingene.
Til tross for bemanningssituasjonen er målsettingene for opprydding i spredt avløp for
2018 i store trekk innfridd.
Øvrige «ledig» ressurs på miljøområdet går med til forefallende saker, herunder å
ivareta miljøspørsmål i større plan-, rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter.
To større pålegg om opprydding/rivning/undersøkelser er gitt/fulgt opp i 2018.
Jordbruk
Vår og sommeren 2018 går inn i historiebøkene med betegnelsen: «Den tørreste og
varmeste sommer siden målingene ble startet».
Vestre Toten ble hardt rammet og er blant de kommuner i Oppland som har flest
søknader om erstatning for avlingssvikt i planteproduksjon. Av totalt 198 foretak som
søker produksjonstilskudd har kommunen mottatt søknad om erstatning fra 156
foretak, dette utgjør 79 %. Med en slik søknadsmengde sammen med andre
tilskuddssøknader, ble arbeidsoppgavene for landbruksforvaltningen krevende.
Arbeid med erstatningssøknadene ble prioritert og kommunen fikk tildelt
skjønnsmidler til overtidsarbeid. Dette førte samtidig til at andre planlagte, men dog
viktige aktiviteter/oppgaver måtte utsettes.
Tre landbruksnytt er i løpet av 2018 sendt til alle brukere. Vi har deltatt i
nettverksgruppe for landbruksforvaltning for Gjøvik, Toten, Land og Hadeland, og det
er avholdt dialog-/samarbeidsmøte med bondelagene.
BU-ordning har fortsatt interesse innen tradisjonelt landbruk. 6 søknader ble sendt
inn til IN-Norge, 3 søknader ble innvilget. Det ble innvilget til sammen kr 63 350 i
støtte til systematisk grøfting i 2018. Potten for Spesielle miljøtiltak i landbruket
(SMIL-midlene) ble redusert til kr 150 000.
Det ble behandlet hele seks konsesjonssaker og to søknader om fradeling etter
jordlovens § 12.
Skogbruk
I 2018 ble det avvirket 41.146 m3 til en verdi av kr 17 mill. for skogeierne. Årlig
avvirkning i gjennomsnitt for de siste 10 årene har vært ca 44.700 m 3. Beregnet årlig
hogstkvantumprognose er 51.000 m3.
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Investeringer i skogen gjennom Skogfond var ca. kr 1,26 mill., hvorav kr 250 000,var tilskudd. Skogbruksplaner viser at det er etterslep på investering i ungskogpleie.
Den tørre sommeren har nok ført til en noe lavere aktivitet i skogen enn forventet.
Vilt og fisk
Vinteren 2017/-18 var hard for hjorteviltet. Pga. de store snømengdene ble det innført
lokal forskrift om ekstraordinær båndtvang ettervinteren/våren 2018. Mattilsynet
godkjente flere foringsplasser for nødforing av rådyr i kommunen januar/februar
2018. Det ble felt 65 elg, 76 rådyr og 4 hjort i Vestre Toten under jakta 2018.
Det ble utført en elgbeitetakst for deler av kommunen i 2018.
I 2018 er det 20 elg og 40 rådyr drept i trafikken eller omkommet på annen måte.
Totalt hadde viltvakta 86 fallviltoppdrag på hjortevilt i året som gikk. Dette er det
høgeste antall ettersøk som er registrert i kommunen de 10 siste år. Antall ettersøk
kan i stor grad tilskrives en solid bestand av hjortevilt, kombinert med den ekstreme
snøvinteren 2017/2018. Avtalen om levering av nyttbart «fallvilt» til storkjøkkenet på
Gimle fungerer bra. Totalt 4 elg ble levert til Gimle dette året.
Eiendomsskatt.
Kommunestyret vedtok å skrive ut eiendomsskatt i 2018 etter eiendomsskattelovens
§ 3 a (alle eiendommer). Den generelle skattesatsen er satt til 7 ‰ av
takstgrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer er skattesatsen satt til 4,5 ‰
Nye skatteobjekter er taksert og behandlet i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.
Formuesgrunnlaget for boliger oppdateres i desember hvert år. Det var en stor
økning i boligverdiene(tidligere kalt formuesgrunnlag) fra inntektsåret 2015 til 2016.
Dette gjaldt særlig boliggruppen småhus som hadde en stor økning i omsetning og
popularitet på landsbasis dette året, noe som resulterte i en verdiøkning på mellom
15 og 40 % for denne gruppen. Eiendomsskatten ble i tillegg ble økt fra 4,1 til 4,5
promille fra 2017 til 2018. Eiendomsskattekontoret fikk mange fortvilte henvendelser
som følge av skatteøkningen.
Av nye boliger ble det innført eiendomsskatt på 41 nye boliger som har hatt 2 års
fritak etter eskl. §7c.
Regjeringen har endret eiendomsskatteloven på sentrale områder. Begrepet «Verk &
bruk» opphører og erstattes med «næringseiendom» som følge av at maskintaksten
fases ut i løpet av 7 år. Om lag 50 verk og bruk er retaksert og gitt en ny verdi som
«næringseiendom». Maskintakstene er taksert for seg og gitt en verdi som «særskilt
grunnlag» som så skal reduseres med 1/7 hvert år fram til og med år 2024. Det er
også innført nye regler for taksering. Hovedprinsippet er at taksten skal vise
omsetningsverdien. I tilfeller der det ikke lar seg gjøre å finne omsetningsverdien, kan

101

teknisk verdi brukes fremdeles. Vestre Toten kommune har brukt omsetningsverdi i
alle år det er skrevet ut eiendomsskatt.
Merarbeidet med og re-taksere «verk og bruk» er kompensert med kr 300 000,- i
ekstraordinære skjønnsmidler.
Skattepliktige eiendommer

Eiendommer fritatt for eiendomsskatt

Tomtesaker
I løpet av 2018 er hovedansvaret for næringsutvikling, herunder salg av tomtearealer
lagt til en egen stilling som næringsrådgiver, direkte underlagt rådmannen. Inntil 0,5
årsverk på planavdelingen er per 2018 knyttet opp mot dette arbeidet.
Næringsarealer på Roksvoll øst ble høsten 2018 lyst ut i samarbeid med Innlandet
Næringsmegling.
Kommunen har hånd om flere framtidige utbyggingsarealer, bl.a. deler av Brubakken
og gml. barneskolen på Raufoss. Det har i 2018 vært arbeidet med å forberede disse
for salg/utbygging, bl.a. i forbindelse med Europan15 og i etterkant av
reguleringsplan for Rådhuskvartalet.
Oppmåling og geodata
2018 var et år med stor aktivitet. Løpende saker er ivaretatt, i tillegg til noen større
oppmålingsprosjekter. Vi har også bistått andre avdelinger med oppmåling, bl.a. i
Elveparken og ved Raufoss ungdomsskole.
Matrikkelforbedring er stadig i fokus, selv om det p.g.a. stor oppmålingsaktivitet, ikke
har vært prioriter like høyt i 2018 som i foregående år.
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I januar 2018 ble Sentral Felles Kartbase innført for forvaltning av digitale kartdata,
og på høsten ble en liknende løsning innført for digitale plandata.
Kommuneplan
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2014. Denne skal tas opp til vurdering innen ett
år etter kommunevalget i 2019 (planstrategi). Som forberedelse til dette er det startet
et arbeid med arealbruksstrategier. Formålet med dette arbeidet er todelt:



Presisering av gjeldende kommuneplans bestemmelser, og
Forarbeid til endringer og revisjon av kommuneplanen sin arealdel

Arbeidet vil videreføres i 2019 med tanke på utforming av ny planstrategi som skal
starte i løpet av året.
Kommunestyret vedtok 31.8.2018 en regional strategi for utvikling av framtidas
bomiljø og lokalsamfunn (Connected Living). Strategien er så langt det er praktisk
mulig brukt som retningslinje for framtidig boligbygging og utvikling av lokalsamfunn.
Det tas sikte på å innarbeide strategien i planstrategi og kommuneplan når disse blir
revidert.
I forbindelse med søknader om fradeling er det gitt 11 dispensasjoner fra
kommuneplanen; 7 som gjelder fradeling av tomter, kårboliger m.v. i LNFR, 2 som
gjelder fradelinger av tilleggsareal i LNFR og 2 som gjelder fradeling av
byggeområder (disp. fra plankrav). Særlig fradelinger i LNFR-områder har vært
gjenstand for diskusjon, og blitt behandlet politisk. Det har følgelig også gått med en
del tid på disse sakene, som i enkelte tilfeller går over flere år.
Reguleringsplaner og annet planarbeid
Av egne planarbeid har vi reguleringsplan for Rådhuskvartalet med nærområder som
ble godkjent i kommunestyret 21.6.2018. Denne planen inkluderer bl.a.
utbyggingsområder ved gamle Raufoss barneskole, dag- og avlastningssenter, mulig
ny brannstasjon og flere andre viktige arealer i Raufoss sentrum. Videre ble
reguleringsplan for Fjordgata sør på Eina ble vedtatt i kommunestyret 31.10.2018.
Denne planen legger opp til ny fortausløsning i søndre del av Fjordgata, samt
fortetting av boligbebyggelsen i samme område.
Når det gjelder private reguleringsplaner, har det vært stor aktivitet. Vi har på ett eller
annet vis vært innom følgende planer:
Støen pukkverk
Sillongen sør
Raufoss industripark
Slåtten
Alseth boligfelt

Toten Metall (Metallco)
Gjestrumfeltet øst
Tømmerterminal
Knut Hamsunsveg 6-8
Storgata 26/ gamle Raufoss hotell

Du kan lese mer detaljer om de ulike planene i Planavdelingen årsmelding.
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Faggruppe plan deltar i ei regional nettverksgruppe bestående av Gjøvik, Østre og
Vestre Toten, Søndre og Nordre Land, samt Jevnaker.
Det har blitt behandlet 31 delingssaker i 2018, bl.a. flere store utbyggingsområder
(deler av Vadlia og Røstøen nord). Av delingssakene er det gitt dispensasjon i 11
tilfeller. Det er inngått tre nye utbyggingsavtaler i 2018, (Fossum/Lilleløkken og
Kortabakken på Raufoss, samt Vadlia på Eina). Det er i tillegg brukt noe tid på
oppfølging av tidligere inngåtte avtaler.
Byggesaker
Det er fortsatt meget stor byggeaktivitet, spesielt innenfor boligsektoren.
Av større enkeltprosjekter som er godkjent eller igangsatt kan nevnes:
- Prosjekter i tilknytning til ny ungdomsskole
- Ny idrettshall på Reinsvoll.
- Utbygginger i Raufoss Næringspark
- Boligprosjekter i Dragerskogen, Øverbyvegen 4 og Kortabakken, samt ferdig
utbygd Heimlyfelt på Raufoss. Igangsetting boligprosjekter Vadlia på Eina og
Reinsvoll sentrum.
Vi har fått økt bemanning på byggesak og har dermed fått fulgt opp mange eldre
saker – totalt 250 saker, som er 150 mer enn målsetting for hvert år.
Tilsynsaktiviteten har i samsvar med målsettingen økt de siste to årene.
Byggesak har ingen saker som overskrider lovpålagte tidsfrister for saksbehandling.
Vestre Toten deltar fortsatt i nettverksgruppe byggesak med 6 andre kommuner.
I gruppa foretas bl.a. større tilsyn i kommunene, samt felles foredrag og avklaringer.
Prosjekter
Plan har også arbeidet med/ deltatt i flere store prosjekter i 2018:
- Areal- og transportplan ATP Raufoss i samarbeid
med Statens vegvesen og Oppland
fylkeskommune. Det ble gjort forarbeider i 2017,
før offisiell oppstart i 2018. Prosjektet skal gå ut
2019. Ordføreren sitter i styringsgruppa,
plansjefen er medlem av prosjektgruppa og faggruppe plan er sekretariat og
prosjektleder.
-

Areal- og transportstrategi ATS Mjøsbyen er et
samarbeid mellom Statens vegvesen, Oppland og
Hedmark fylkeskommuner og 10 kommuner langs
Mjøsa. «Samarbeidet skal bidra til å utvikle
regionen til en mer konkurransedyktig og
bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et
ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som
kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt,
sykler og går.» Plan har deltatt i både prosjektgruppa(1-2 pers.) og i på
arbeidsseminarene(2 pers.).
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-

Arkitektkonkuransen Europan 15 inviterte
Raufoss inn våren 2018. Vi deltok på
tomteseminar i Oslo i juni 2018 og ble godkjent
som en av de norske deltakerne. 22.10.2018
arrangerte vi lokal workshop og 15.11.2018
reiste en delegasjon til Brussel på samling. Det
har vært mange møter i løpet av høsten med
sekretariatet for Europan Norge.

-

Bystatus: Før sommeren ble det i kommunestyret tatt opp spørsmål om
Raufoss skal erklære seg som by. Rådmannen ble utfordret til å utrede saken.
Plansjefen og kultursjefen har utarbeidet et notat som skal ligge til grunn for
videre diskusjon i kommunestyret våren 2019.

-

ByLab ble etablert på Amfi september 2018. Plan
vært til stede 3 timer i uka til midten av desember.
Publikum har tydelig gitt tilbakemelding på at dette
et godt tilbud da turen opp på rådhuset krever mer
og tiltak. NAV, Brannvern og
Folkehelseprogrammet har også benyttet arenaen,
det er gennomført ett høringsmøte i forbindelse med høring av
reguleringsplan. Tiltaket fortsetter i 2019, men evaluelers fortløpende.

-

har
var
mot
og

Prosjekt Raufoss Sentrum, videreføring
a) Det er startet opp et arbeid med å kartlegge kommunens behov og
ønsker for utbyggingsområdet på den gamle skoletomta.
b) Kultur og Plan har startet opp et forprosjekt for utvikling av
aktivitetsområdet på «Nytorvet».
c) Teknisk drift og Plan har igangsatt nyetablering av gangsti og
plasser med belysning i Elveparken. Byggingen var ikke ferdig da
snøen kom, men vil bli fullført i 2019.

6.10.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Resultat
2017

Mål
2018

Resultat
2018

Brukere
God service – raske og
riktige svar.
Åpent for telefonhenvendelser og besøk
utenom avtaler etter kl.
1200.
Medarbeidere
Høy kompetanse

I tillegg til at løpende
saker løses raskt og
effektivt, skal antall
I bedring i forhold saker i restanse være
til 2015.
mindre enn ved
utgang 2016.
Planlagte ansettelser
gjennomført.
Kurs etter behov

Nyansatte har
nødvendig

Våre restanser er
betydelig redusert.
Tre planlagte/
nødvendige
ansettelser er
gjennomført

De nyansatte har
gjennomgått intern
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kompetanse.
Nødvendige rutiner
for alle fagområder
er revidert.
Godt arbeidsmiljø
Teamarbeid

Høy tilstedeværelse

opplæring, har intern
oppfølging og tilbys
eksterne kurs.
Omfattende revisjon
av interne rutiner er
igangsatt i løpet av
2018

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.

Akseptabelt
sjukefravær, noe
uønsket vakanse.

Har hatt en hel stilling
i vakans siden 1.3.
Nye medarbeidere
Ingen vakanser, godt tilsatt så fort det lot
arbeidsmiljø og lavt seg gjøre etter
sjukefravær.
rammeøkning.
Arbeidsmiljøet er godt
og arbeidsnærværet
er bra.

Det er satt
systematisk fokus på
oppfølgingspunkter og
rutiner.

Økonomi
Balanse budsjett/regnskap Balanse

Balanse

Balanse

6.10.3 Endring drift
Fra 1.3.2018 gikk plan- og miljøvernrådgiver Eirik Røstadsand inn i rollen som
konstituert plansjef, og fra 1.11.2018 gikk han over til fast ansettelse i denne
stillingen. Denne stillingshjemmelen har stått vakant siden Røstadsand ble konstituert
som plansjef. Ansvaret for Plan- og miljøvernrådgiverstillingens oppgaver (50 %
kommuneplan, 40 % miljøvern, 10 % vilt- og fiskeforvaltning) ble i påvente av nye
stillingshjemler og omorganisering av oppgavefordeling ivaretatt internt etter
«dugnadsprinsippet». Etter vedtak i kommunestyret 22.3.2018 (sak 25/18) styrkes
avdelingen med 2 årsverk. Ny ressurs benyttes til å oppgradere fagområdene miljø,
kommuneplan og skog/utmark til 100 % stillingsressurser. Ny miljørådgiver ble tilsatt
15.10.2018, og ny skog-/utmarksrådgiver ble tilsatt 1.11.2018. Det er valgt å holde
kommuneplanleggerstillingen vakant inntil er 1.7.2019.
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6.10.4 Regnskapsresultat
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Plan
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

15 604
-8 404

15 176
-7 526

14 515
-7 135

-661
391

7 199

7 650

7 380

-270

Avdelingen har et overforbruk i forhold til budsjett på NOK ca 0,2 mill. Overforbruket
skyldes i hovedsak overforbruk på tjenestene Skatteadministrasjon, Prosjekttjeneste
plan og Kart- og Oppmålingssaker. For Skatteadministrasjon skyldes overforbruket
ekstraordinære kostnader til klagesaksbehandling. For Prosjekttjeneste plan skyldes
merforbruket at det etter påtrykk fra revisjonen er ompostert kostnader til drift som en
i utgangspunktet definerte som investeringskostnader. For tjenesten Kart- og
oppmåling skyldes merforbruket at gebyrinntektene fra tjenesten ble overvurdert i
budsjettprosessen, slik at tildelt ramme for tjenesten ble for liten i forhold til reelle
utgifter. Faktiske utgifter for tjenesten er i tråd med budsjett.
Samtidig har avdelingen betydelige merinntekter utover budsjett i hovedsak knyttet til
byggesaksbehandling. Det er avsatt NOK 1,3 mill. til bundet fond for
byggesaksgebyrer. Midlene er planlagt brukt bl.a. til utarbeidelse av byggeskikksveileder for kommunen.
Det skal videre nevnes at planavdelingen i 2018 tok ansvar for flere saker som dreier
seg om overvannsproblematikk og klimatilpassing. Pr. i dag havner slike saker gjerne
hos planavdelingen, da det ikke er definert noe klart ansvar for sakstypen. Vi pådro
oss derfor en del ikke budsjetterte utgifter i 2018.
Da budsjettene ble lagd var det ingen som hadde oversikt over at vi trengte midler til
rekruttering av tre nye medarbeidere (plansjef, miljørådgiver og skog- og
utmarksrådgiver)
Til sist ble kommunen i 2018 tildelt til sammen kr. 275.000,- som ekstraordinære
skjønnsmidler fra Fylkesmannen øremerket til merarbeid med tørke, ulv og retaksering av «verker og bruk». Av regnskapsmessige årsaker vises ikke disse
midlene i planavdelingens driftsregnskap.
Når dette tas i betraktning har avdelingen reelt sett et positivt driftsresultat.
Planavdelingens totale forvaltningsbilde
I tillegg til driftsbudsjettet for planavdelingen forvalter avdelingen statlige midler
innenfor jordbruk, skogbruk og veterinærvakt-ordningen, beløpende til NOK ca. 50
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millioner årlig. I tillegg har avdeling ansvar for utskriving av Eiendomsskatten i
kommunen. Dette er ordninger som krever høy grad av oppfølging, kontroller og
befaringer.
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6.12 Voksenopplæringen
6.12.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Norskavdeling
I 2018 har vi hatt totalt ca. 80 deltakere i norskundervisningen. Til sammen over 20
ulike språk og ca. halvparten av deltakerne snakker arabisk, av dem er de fleste
syrere. Av de 80 deltakerne har det vært ca. 45 flyktninger. De andre er enten
familieinnvandret eller de er betalingselever.
Grunnskoleavdeling
Grunnskoleavdelingen har hatt et stabilt antall deltakere på ca. 15 til sammen. Våren
2018 var det fire som tok grunnskoleeksamen.
Fra og med høsten 2018 har vi opprettet et tilbud innenfor grunnskoleavdelingen for
deltakere som foreløpig ikke skal ta eksamen. Her har vi hatt fem deltakere.
Avdeling for spesialpedagogikk
Stabilt antall deltakere, i overkant av 10 personer. I gruppe for slagrammede /
ervervede hjerneskader er deltakerantallet seks. Enkelte av disse mottar også
eneundervisning.
Fagopplæringskontor
Det er politisk vedtatt at VTk på sikt skal ha to lærlinger per 1.000 innbyggere i
kommunen. En økning av antall lærlinger er i gang og vi har i 2018 hatt ca. 15
lærlinger. De økte utgiftene er forutsatt finansiert ved å øke omstillingskravet
tilsvarende de enkelte årene. For å sikre kvaliteten i dette arbeidet, er det nødvendig
med en utvidelse av ressursen kommunen har som lærlingekoordinator og
opprettelse av opplæringskontor. Sak til politisk behandling utarbeides.
Realkompetansevurdering
Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for voksne fra utlandet som vil ta
grunnskoleopplæring, og som ikke kan dokumentere å ha tilstrekkelig opplæring fra
hjemlandet. Det kan også være aktuelt for voksne med rett til grunnskoleopplæring
som ønsker å dokumentere kompetansen sin overfor en arbeidsgiver.
Dette arbeidet utfordrer oss på både tid og gjennomføring og vi samarbeider med
Karrieresenteret i enkelte saker.
Andre utviklingstrekk innenfor tjenesten
Nedgang i antall deltakere
Som ellers i landet er det en nedgang i antall flyktninger som bosettes i kommunen. I
tillegg er asylmottaket i vår kommune avviklet. En anmodning om å bosette 19
flyktninger er allikevel ganske bra, vedtaket ble samme antall.
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I forbindelse med nedgangen i elevtall har det vært nødvendig å legge planer rundt
en eventuell overtallighet blant de ansatte, og eventuelle overflyttinger av personell til
grunnskoletjenesten. Det ble ikke nødvendig med overflyttinger i 2018, men om
trenden fortsetter, kan det bli nødvendig i løpet av 2019 eller 2020.
Samarbeid med helsetjenenesten
I samarbeid med helsetjenesten har vi startet opp kurs i psykisk helse og
foreldreveiledning (ICDP). Videre tilbyr helsetjenesten drop-in timer til våre deltakere.
Samarbeidet med helsetjenesten har vært veldig godt og oppleves som svært nyttig.
Samarbeid på tvers og med frivilligheten
Gjennom året har vi videreutviklet vårt samarbeid med andre tjenesteområder og
frivilligheten. Av samarbeid med frivilligheten kan vi nevne leksevenner som møter
hos oss tre dager i uken og førjulskveld i kinosalen der det møtte over 100 personer.
Flere farger på Toten var et av mange gode tiltak vi har deltatt i sammen med kultur.
Arbeidsrettet norskopplæring. Intro3
Prosjektet Intro3/Med en fot innafor, ble videreført forrige år. Arbeidsrettingen
kombinert med norskopplæring ser ut til å gi gode resultater.
Isiflo
Vi har hatt lærere i til sammen 10 timer i uken på Isiflo. Lærerne gir
norskundervisning til de som har behov på arbeidsplassen.
Lean kontinuerlig forbedring
Arbeidet med Lean kontinuerlig forbedring er nyttig for oss og vi har mottatt god hjelp
fra Utviklingsenheten.
Kompetanseplan
Tjenestens kompetanseplan har blitt et viktig styringsverktøy når det gjelder
planlegging og utvikling fremover.
Prøver og eksamener
Voksenopplæringen har ansvar for planlegging, gjennomføring og etterarbeid med
flere typer prøver og eksamener. Prøveperiodene har blitt utvidet de siste årene. Per
i dag tilbyr vi statsborgerprøven og prøve i 50 timers samfunnskunnskap to ganger
per år. Prøve i norsk og samfunnskunnskap fire ganger per år. I tillegg kommer
ordinær grunnskoleeksamen som gjennomføres på slutten av vårsemesteret.
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Snakk med meg – jeg lærer norsk

Høsten 2017 fikk vi mulighet til å delta i et prosjekt kalt Om brukerne fikk bestemme –
tjenestedesign for å bedre norskopplæringen. Dette var i samarbeid med IMDI og
Kompetanse Norge. Et av forslagene derfra var å lage en button / jakkemerke med
teksten Snakk med meg – jeg lærer norsk. Jakkemerket ble designet av lokale,
kommunale krefter og ble ut over 2018 en suksess som har fått mye omtale i lokal og
riksdekkende media. Til sammen har vi sendt over 200 jakkemerker til
voksenopplæringer og flyktningetjenester rundt i landet (til kostpris). Videre har vi
sendt flere enkelt-merker til privatpersoner som har bedt om det. Samtidig vet vi at
flere har laget egne merker med sitt design, med samme budskap.
Kombinasjonsklasse
Vi startet opp planlegging med å få organisert opp en kombinasjonsklasse i
samarbeid med Raufoss videregående. Målet med et slikt tilbud vil være å hindre
frafall og sikre gjennomføring av videregående opplæring for minoritetsspråklige
ungdommer i alderen 16-24 år som nylig har ankommet landet.
Planleggingen fortsetter inn i 2019 og vi har tro på at tilbudet blir en realitet fra
høsten 2019.
Nasjonal strategi for hjernehelse – søknad om midler fra Fylkesmannen
Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024) skal angi retning for forebyggende tiltak,
helse- og omsorgstjenester og forskning. Med bakgrunn i blant annet denne
strategien, valgte vi i 2018 å søke etter kompetanse- og innovasjonsmidler fra
fylkesmannen. Mennesker med hjernesykdom har behov for koordinerte tjenester,
gode pasientforløp og tverrfaglige tjenester i et livsløpsperspektiv. Det er i hovedsak
dette vi har valgt å søke midler for og blir etablert som prosjekt.
10-faktor medarbeiderundersøkelse
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført våren 2018. Resultatene var
gjennomgående gode. Med undersøkelsen som utgangspunkt ble det utarbeidet nye
kvalitetsmål for Lean-arbeidet.

111

6.12.2 Måloppnåelse

Fokusområde

Resultat

Mål

Resultat

2017

2018

2018

Brukere
Læringsmiljø
Deltakerne skal føle seg inkludert i
Vestre Toten kommune

Ny undersøkelse
utarbeides av KS.
Pilotering av undersøkelse
i VTk.

Undersøkelse ikke
videreført.

Undersøkelse ikke
videreført.

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet

Vi ligger på landssnittet

Læringsutbytte
Digital norsk-prøve for innvandrere

Øke samarbeidet med andre
kommunale tjenester

Tilsatt IKT-konsulent i
samarbeid med
grunnskolen.

Videreutvikle samarbeidet
med grunnskolen, spesielt
for minoritetsspråklige.
Tettere samarbeid med
helse- og
omsorgstjenestene i
arbeidet med
rehabilitering.
Videreutvikle samarbeidet
med helsesøstertjenesten.
Sak til politisk behandling

Gode samarbeidspartnere
innenfor disse områdene.
Planlegging av
kombinasjonsklasse på
videregående prioriteres
høyt.

Nærvær 97 %

Nærvær ca 95 %

Nærvær ca 95 %

Gjennomføres ikke

På nivå med landet

Opprette kommunalt lærlingekontor,
ansette lærlinger etter planlagt
økning

Utsatt til våren 2019

Sykefravær/nærvær

Medarbeidere
Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelsen

God score, over landssnitt

Egen kompetanse- plan for Nærme oss nye sentrale
VO
kompetansekrav for
undervisningspers

Fortsatt behov for fokus
på dette området

Holde budsjett

Hovedsakelig på grunn av
økte inntekter innenfor
norskavdelingen, fikk vi et
positivt resultat
Oppstart av kveldskurs,
norskavdelingen

Videreutdanning

Økonomi
Årsresultat

Økte inntekter

Holde budsjett

Økt salg av kurs til lokalt
næringsliv
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Mål- og satsingsområder
VOKSENOPPLÆRINGEN
Læringsutbytte

Våre deltakere skal utvikle kunnskap, dugelighet og
holdninger for å kunne mestre sine liv og for å delta i
arbeid og fellesskap i samfunnet
Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres
økonomiske selvstendighet

Læringsmiljø

Vi skal møte deltakerne med tillit, respekt og krav og gi
utfordringer som fremmer danning og lærelyst

Organisasjonsutvikling

Kapasitetsbygging
Fokus på Lean kontinuerlig forbedring
Profesjonsetisk plattform
Videreutvikle samarbeidet med grunnskolen og
videregående skole

6.12.3 Endring drift
Nedgangen på antall deltakere innenfor norskopplæringen har foreløpig ikke ført til
overtallighet, men kan bli en realitet på sikt.
6.12.4 Regnskapsresultat
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Voksenopplæringen
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2017
2018
2018

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

13 694
-7 118

14 881
-7 818

14 515
-5 700

-366
2 118

6 576

7 063

8 815

1 752

Overskuddet skyldes at vi fikk mer enn forventet i ekstratilskudd til flyktninger og at
lønnstilskudd på lærlinger ble høyere enn forventet.
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VTK
2018

VTK
2017

Oppland Kostragrp 7
2018
2018

Landet
/u Oslo
2018

for voksne, per innbygger

475

483

398

192

327

Netto driftsutgifter til
voksenopplæring i prosent av
samlede netto driftsutgifter

0,8

0,9

0,6

0,4

0,5

KOSTRA-tall

Netto driftsutgifter til
grunnskoleopplæring

Det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder hva slags oppgaver
som er lagt under voksenopplæringen og hvordan kostnadene regnskapsføres. Som
eksempel på oppgaver voksenopplæringen har eller ikke har, er det mange
kommuner som ikke tilbyr det samme tilbudet for grunnskoleopplæring. Videre ligger
lærlingeordningen under voksenopplæringen i vår kommune. Det er derfor vanskelig
å sammenligne kommunene direkte med hverandre.
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