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0.  Kommunestyrets vedtak og vedtatte tabeller 
 
http://www2.vestre-
toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C125835
B003FC09A?OpenDocument&frame=yes 
 

1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2019 med de rammer som framgår 
av ordførerens budsjettinnstilling og detaljering i styringsdokumentet. 

2. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skrives det ut skatt etter 
eiendomsskattelovens utskrivningsalternativ §3 a): faste eigedomar  i heile 
kommunen. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at 
produksjonsutstyr og– installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de 
tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. 
Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 
2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med 
én syvendedel (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen 
på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille. 
For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 4,5 promille(ekskl. § 12a)  
Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for de boliger hvor dette er beregnet 
(ekskl. § 8 C-1) Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, 
fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i to år. Eiendommer til stiftelser 
eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten 
fritas (ekskl. § 7a). Bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas(eskl § 
7 bokstav b). Eiendomsskatten innbetales i fire alternativt 12 terminer (ekskl. 
§25). 

3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2019 slik det framgår 
av ordførerens innstilling og detaljering i styringsdokumentet. 

4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2019 – 2022 slik 
den framkommer i ordførerens innstilling og styringsdokumentet. Planen skal 
være retningsgivende for kommunens videre planlegging. 

5. Kommunestyret vedtar økonomiplanens investeringsdel for perioden 2019 – 
2022 slik den framkommer i ordførerens innstilling. Planen skal være 
retningsgivende for kommunens videre planlegging. 

 
Verbalforslag: 

 Kommunestyret ber rådmann utrede solcelleanlegg på kommunale bygg  
 

 Kommunestyret ber rådmann utrede betalingsstasjoner for EL-biler på 
kommunens parkeringsplasser. 
  

 Kommunestyret ber rådmann følge opp forslag fra SP om innkjøp av 
miljøvennlige biler som vedtatt i budsjettbehandlingen i 2015 
 

 Kommunestyre ber Rådmannen komme med sak om retningslinjer for søknad 
for ettergivelse av Eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelover §28 
 

 Thune skole: Forberede forprosjekt / rehabilitering av gymsal. 

http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C125835B003FC09A?OpenDocument&frame=yes
http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C125835B003FC09A?OpenDocument&frame=yes
http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C125835B003FC09A?OpenDocument&frame=yes
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 Kommunestyre ber Rådmannen komme med en sak der tall fra Bufdir om 
barnefattigdom i Vestre Toten blir presentert og der det legges frem forslag på 
tiltak for å redusere problemet. 
 

 Rådmannen utreder hvilke personalmessige og andre ressurser som skal til 

for å få på plass et klimaregnskap vi kan være stolte av som vår kommunes 

bidrag til klima- og miljøvennlig drift på alle områder i Norges kommuner. 

 Rådmannen bidrar til å finne midler innenfor tildelt ramme til å framskaffe 
materiell for å foreta en beskjeden oppgradering av lånesentralen utvendig og 
tomta den står på.  

 
 

ORDFØRERENS ENDELIGE BUDSJETTINNSTILLING 

Innledende kommentarer til prosess og utfordringer 

Ordføreren legger til grunn følgende for sin innstilling: 

 Rådmannens budsjettinnstilling til formannskapets møte 14. november 2018, 

samt tilleggsnotat av 18. november 2018 som svar på formannskapets vedtak 

i nevnte møte. 

 Innspill fra behandling i: 

o utvalg for velferd og opplæring 

o utvalg for teknisk drift og plansaker  

o arbeidsmiljøutvalget 

o eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne 

o hovedtillitsvalgtes synspunkter fra orienterings- og drøftingsmøte om 

budsjett og økonomiplan 

Som ordfører i Vestre Toten kommune, er jeg opptatt av å fokusere både på det 

ansvar kommunestyret har for kommunens økonomi – kortsiktig og langsiktig – og 

ivaretakelse av tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. I dette ligger også fokus 

på de ansattes arbeidssituasjon.  

Vi er nå inne i siste året i denne valgperioden. Vi kan allerede nå konkludere med at 

det i denne perioden både er skapt gode økonomiske resultater, kommunens 

økonomiske handlefrihet er vesentlig bedret, tjenestetilbudet er styrket og det 

gjennomføres store og viktige investeringstiltak som vil bedre tjenestetilbudet og øke 

kommunens attraktivitet. For ordføreren er det i en slik sammenheng viktig at 

sittende kommunestyre også «leverer» i siste budsjettår i valgperioden.  

Sterk vekst i utgiftene til ressurskrevende tiltak har skapt en mer krevende 

budsjettsituasjon enn det vi så for oss før sommerferien. Dette gjør at fokuset i denne 
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budsjettbehandlingen i stor grad har vært på å saldere inn 2019-budsjettet på en 

mest mulig skånsom måte for tjenestetilbudet.  

Det langsiktige fokuset er imidlertid også viktig og ordføreren støtter rådmannens 

tydelige anbefaling om å arbeide strukturert med økonomiplanutfordringene i løpet av 

første halvår 2019. Målet må være at sittende kommunestyre behandler disse saken 

før valget og dermed legger til rette for en oversiktlig og overkommelig 

budsjettbehandling for nytt kommunestyre.  

I dette ligger også en invitasjon fra ordføreren om en grundig gjennomgang av 

investeringsplanen for økonomiplanperioden. Investeringstakten må «bremses» når 

de store vedtatte investeringene er gjennomført. Dette både av hensyn til 

kommunens økonomiske handlefrihet, men også for å være rustet til å ta større 

investeringer innen eldreomsorgen noen år fram i tid, blant annet realisering av 

skisserte utbyggingstiltak på Gimle.  

Under følger ordførerens konkrete forslag. Disse kommenteres i all hovedsak opp 

mot rådmannens innspill, herunder tilleggsnotatet av 18. november 2018: 

Sluttsaldering av 2019-budsjettet 

Ordførerens konkrete forslag til endringer på driftsbudsjettet for 2019 er følgende: 

 Ordføreren ønske å beholde eiendomsskattesatsene uendret. Dette skaper 

større utfordringer i budsjettsalderingen, men er i samsvar med det som 

kommunestyret har signalisert i gjeldende økonomiplan.  

 Med «penger på bok», kan det være fristende å bruke av fondsmidler i 

sluttsalderingen. Ordføreren vil imidlertid advare mot å gjøre det i vesentlig 

grad da kommunestyret har det samlede ansvaret for kommunens økonomi og 

det å budsjettere i minus i realiteten bare betyr å skyve utfordringene foran 

seg – og i denne sammenheng over på nytt kommunestyre.  

 Ut fra en totalvurdering vil ordføreren anbefale kommunestyret å følge 

rådmannens forslag i tilleggsnotatet av 18. november 2018, men med 

følgende endringer: 

 Ut fra en totalvurdering vil ordføreren anbefale kommunestyret å følge 

rådmannens forslag i tilleggsnotatet av 18. november 2018, men med 

følgende endringer: 

o Ordføreren har forståelse for at det at reduksjonen i fem 

sykehjemsplasser oppleves som krevende. Etter en helhetsvurdering 

hvor hensynet til tjenesteomfang og sårbarhet er vurdert høyt, vil 

ordføreren tilrå at reduksjonen reduseres fra fem til tre plasser. Dette gir 

en økonomisk besparelse på to millioner kroner gjennom en reduksjon i 

bemanning på vel fire årsverk. Tiltaket kan oppsummeres slik,jfr 

omsorgssjefens beskrivelse i styringsdokumentet: 
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Seks avlastningsplasser flyttes fra Gimle sykehjem til Raufosstun 

Helsehus og tre sykehjemsplasser reduseres ved Gimle sykehjem. 

Helsehuset øker antall plasser innenfor dagens bemanningsramme. 

Gimle sykehjem får 25 langtids sykehjemsplasser når det reduseres 

med tre plasser. Disse samles på ett plan, dvs. i 1. etasje, noe som 

driftsmessig er fordelaktig spesielt i forhold til bemanning på natt. 

Konsekvensene av tiltaket er for øvrig kommentert i styringsdokumentet 

til omsorg under kap 5.9.3. 

o Ut over dette ønsker ordføreren at det finnes plass til et tilskudd på 

75.000 kr til opprustning av Vestre Toten pensjonistsenter. Dette er et 

spleiselag mellom kommune, bedrifter og stiftelsen.  

Ordførerens forslag til inndekning: 

I forhold til rådmannens budsjettforslag er det gjennom innspillet ovenfor, signalisert 

både nedjustering av eiendomsskatteinntektene med 4,2 millioner kroner og 2,075 

millioner kroner hovedsakelig i rammeøkning til omsorg (ved å redusere med tre og 

ikke fem sykehjemsplasser). Rådmannen har i sitt notat konkretisert forslaget til 

inndekning av redusert anslag for eiendomsskatt med 4,2 mill kroner slik: 

 Reduserte renteutgifter basert på oppdaterte beregninger  0,7 mill kr 

 Forventet effekt statsbudsjett – anslag som er usikkert   0,3 mill kr  

 Selvkost – basert på oppdaterte anslag, herunder som følge 

av økt kalkulasjonsrente       1,0 mill kr 

 Stillingsvakanser - primært administrative stillinger og  

fagstillinger. Dette er å anse som midlertidige tiltak, men  

som vurderes som realistiske å gjennomføre     1,0 mill kr 

 Resterende fordeles på tjenesteområdene    1,2 mill kr 

 

Når dette gjennomføres og det er tydelige politiske signaler om å skjerme omsorg og 

grunnskole i størst mulig grad, erkjenner ordføreren at det fortsatt er krevende å finne 

dekning for nye to millioner kroner. Ordføreren har drøftet saken med rådmannen og 

følgende salderingsskisse på 2,075 millioner kroner presenteres: 

 Det ligger an til at stortingets flertall vil reversere innstrammingen 

i finansieringsordningen for ressurskrevende brukere med 350  

millioner kroner. Dette innebærer at omsorg sin ramme kan  

styrkes med 1,0 millioner kroner       
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 Resterende 1.075.000 kr dekkes slik: 

o 400.000 kr i reduserte renteutgifter. Begrunnet i at rentenivået 

sannsynligvis vil stige mindre enn det som ligger i 

budsjettforutsetningene. Dessuten medfører forskyvning av 

investeringer også lavere renteutgifter. 

o 675.000 kr i gevinstrealisering knyttet til omstillingsarbeid. Det pekes da 

på følgende arbeid som har prioritet i 2019: 

o Effekt av omstillingsarbeid som det fremmes eget opplegg for i 

januar 

o Effekt av forbedringsarbeid / Lean 

o Effekt av digitaliseringsprosjekter  

Investeringsplanen for 2019 

Når det gjelder investeringer i 2019, er ordføreren spesielt opptatt av at rehabilitering 

og nybygg på Raufoss idrettshall kommer i gang raskest mulig og da spesielt av 

hensyn til skolenes aktivitet og behov for aktivitetsarealer. Imidlertid er 

investeringene på i alt 118 millioner brutto et såpass tungt løft at oppstart i 2019 er 

avhengig av et økonomisk investeringsbidrag fra Oppland fylkeskommune. 

Beslutningen om et slikt bidrag vil ikke foreligge før etter at kommunestyret har 

behandlet budsjett og økonomiplan. Endelig vedtak om oppstart utsettes derfor til 

januar - februar 2019. Dersom Oppland fylkeskommune bidrar med 20 millioner slik 

det er bedt om, forutsetter kommunestyret at oppstart skjer så raskt som mulig. 

Dersom Oppland fylkeskommune vedtar å ikke bidra økonomisk, må kommunestyret 

vurdere å si opp avtalen med Oppland fylkeskommune om bruk av Raufosshallen.  

Det viktigste er å sikre at vi har nok halltid til våre ungdomsskolelever. Tidspunkt for 

oppstart av påbygg og rehabilitering må i så fall vurderes nærmere av 

kommunestyret ut fra en økonomisk vurdering av når kommunestyret ser at vi har 

økonomisk evne til å bære en slik investering.  

Ordføreren registrerer at prosessen knyttet til bygging av ny brannstasjon er mer 

krevende enn antatt. Dette skyldes både reguleringsmessige forhold og økte 

kostnader i framlagte prosjektkalkyler. Ordføreren foreslår at bygging av 

brannstasjon gjennomføres med oppstart i 2019. Det forutsettes imidlertid en grundig 

gjennomgang av prosjektet i første formannskap- og kommunestyremøte i 2019. 

Økonomiplanens driftsdel  

Som øverste politisk ansvarlige i Vestre Toten kommune, støtter ordføreren 

rådmannens opptrappingsplan for netto driftsresultat i økonomiplanperioden og 

dermed behovet for en strukturert prosess med sikte på å tilpasse utgiftsnivået til 

tilgjengelige rammer og tilfredsstillende driftsresultater. 
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Hele grunnlaget for å kunne investere betydelig i skole- og idrettsanlegg er 

finansiering gjennom eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Den skisserte 

gradvise økningen i eiendomsskatteinntektene som ligger i eksisterende 

økonomiplan, er derfor helt nødvendig å realisere for å kunne dekke deler av økte 

renter og avdrag på nevnte investeringer. 

Rådmannen signaliserer en bred og grundig gjennomgang av virksomheten i 2019. I 

del 1.5.3 i styringsdokumentet er dette opplegget beskrevet grundig. Ordføreren 

ønsker å tilføye at det også blir fokusert på følgende i tillegg: 

 Oversikt over kommunens konsulentbruk fordelt på tjenesteområde og formål. 

I dette ligger også at det bes om en vurdering av potensialet for at slike kjøp 

av tjenester kan erstattes av ordinær kommunal tjenesteyting med egne 

ansatte og en vurdering av dette opp mot økonomi, kompetanse, kvalitet mv. 

 Det bes også om at det utarbeides en oversikt over kommunens tjenesteyting 

som i størst mulig grad skiller på lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. 

 En oversikt over hvordan Vestre Toten kommune ligger an ifh til 

bemanningsnormer på grunnskole og barnehage.  

Økonomiplanens investeringsdel 

Ordføreren fremmer ingen endringsforslag i økonomiplanens investeringsdel 

 
Vedtatte tabeller følger: 
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Tjenesteområde 2019 2020 2021 2022 

Folkehelsekoordinator 1/2 stilling - og driftsressurser 400 500 600 600 

Årlig tilskudd regionalt næringsutviklingsprogram 800 800 800 800 

Omstillingsbehov fra 2018 som må dekkes framover 4 300 4 300 4 300 4 300 

Omstillling i økonomiplanperioden - 2019-effekter (uspesifisert) -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Driftsmildler næringsutvikling 200 200 200 200 

Utredning/tilskudd til lokalbuss Raufoss -200 -200 -200 -200 

Endringer pensjon - reduksjon -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 

Lønnsreserve - nedjustering  -1 000 1 000 -1 000 1 000 

Område 11 Overordnede funksjoner 1 250 3 350 1 450 3 450 

Kostnader ved kommunevalget (hvert fjerde år) 350 -350 -350 -350 

Økt aktivitet folkevalgte, herunder dagmøter 200 200 200 200 

Merkantil stilling - tidligere dekket av fondsmidler 200 200 200 200 

Økte priser porto m.m. 150 150 150 150 

Omlegging sak/arkiv IKT 1 500 1 500 1 500 1 500 

Endringer lisenser, telefoni og servere 1 000 2 000 2 000 2 000 

Stortingsvalg 0 0 190 0 

Område 12 Sentraladministrasjon 3 400 3 700 3 890 3 700 

Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til Eiendom 331 331 331 331 

Økonomiplanens driftsdel 2019-2022

Budsjetskjema 1A

2014 

regnskap

2015 

regnskap

2016 

regnskap

2017 

budsjett

2017 

regnskap

2018 

budsjett 2019 2020 2021 2022

 Skatt på inntekt og formue -248 633 -268 293 -289 140 -289 000 -298 912 -304 000 -318 000 -321 000 -324 000 -327 000

Eiendomsskatt sum -33 761 -37 372 -42 123 -44 500 -44 119 -49 000 -53 000 -57 500 -58 000 -58 500

verker og bruk 10 027 9 222 -10 000 -9 794 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

boliger 23 628 29 195 -30 500 -30 751 -35 000 -39 300 -43 800 -44 300 -44 800

næring og ellers 3 717 3 705 -4 000 -3 574 -4 000 -3 700 -3 700 -3 700 -3 700

 Rammetilskudd -358 730 -357 008 -371 977 -379 547 -376 477 -385 000 -396 300 -396 300 -396 300 -396 300

Rente og investeringskomp fra staten -4 272 -4 509 -4 000 -4 125 -3 433 -3 900 -3 200 -3 050 -2 900 -2 750

Integreringstilskudd flyktninger -15 290 -20 875 -26 719 -33 200 -33 252 -31 000 -26 000 -23 500 -21 000 -20 000

Sum frie disponible inntekter -660 687 -688 055 -733 960 -750 372 -756 192 -772 900 -796 500 -801 350 -802 200 -804 550

Renteinntekter og utbytte -5 895 -6 433 -1 955 -2 500 -3 110 -2 500 -3 000 -3 000 -3 000 -2 500

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -3 740 -342 -8 782 -1 500 -7 827 -1 500 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Renteutgifter 32 612 32 618 25 430 24 402 24 730 24 737 31 393 36 044 39 222 34 854

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån 22 209 25 422 29 395 34 149 31 433 36 553 39 235 48 378 52 321 54 950

Netto finansutgifter/inntekter 45 187 51 264 44 088 54 550 45 225 57 290 65 628 79 422 86 543 85 304

Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 8 000 13 320  

Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond 4 974 15 000 42 063 10 000 0 10 000 15 000 20 000

Til bundne avsetninger  

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -27 063

Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond -1 100 -1 565 -1 200 0 0 0 0

 

Netto avsetninger 0 8 000 18 294 13 900 13 435 8 800 0 10 000 15 000 20 000

Overført til investeringsregnskapet  

Til fordeling drift (handlingsramme) -615 499 -628 792 -671 577 -681 922 -697 532 -706 810 -730 872 -711 928 -700 657 -699 246

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 617 193 -671 577 -681 922 -697 532 -706 810 -730 872 -711 928 -700 657 -699 246

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 693 4 213 27 063 0 0 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet (Handlingsramme) -643 052 -681 922 -697 532 -706 810 -730 872 -711 928 -700 657 -699 246

Omstillingsingsbehov - samlet 0 -11 997 -15 758 -14 679

Område 11 Overordnede funksjoner 11 931 4 461 -366 11 155 6 564 14 299 13 112 15 080 13 180 15 180

Område 12 Sentraladministrasjonen 21 697 23 818 23 588 25 828 25 266 26 606 30 151 30 451 30 641 30 451

Område 13 Eiendom 16 404 28 336 31 194 40 666 38 898 39 738 41 457 41 342 41 342 41 342

Område 19 Kirken 8 421 7 386 6 953 7 093 7 346 7 273 7 477 7 477 7 477 7 477

Område 21 Barnehage 75 700 77 261 80 035 81 308 81 867 85 408 88 952 88 952 88 952 88 952

Område 31 Brannvern, ansvar 3110 6 688 7 448 7 820 7 880 7 963 8 232 8 373 8 473 8 473 8 473

Område 31, Gebyrområde (feiing) -516 -162,858 -236 -160 -173 -142 -88 -88 -88 -88

Område 41 Grunnskole 157 398 159 598 159 213 156 612 157 160 160 943 161 234 158 234 157 734 157 734

Område 51 Helse 61 167 66 455 69 825 71 967 69 315 71 219 76 992 73 992 70 992 68 692

Område 61 Kultur 18 885 18 365 16 021 18 457 18 390 19 262 19 802 19 802 19 802 19 802

Område 65 NAV Kommune 27 847 29 324 32 132 36 665 38 224 37 735 38 558 36 058 34 058 32 058

Område 71 Omsorg 216 258 200 156 209 942 216 665 217 668 224 793 233 455 232 605 232 105 232 105

Område 75 Plan 6 510 6 159 6 538 6 652 7 199 6 753 8 880 8 880 8 880 8 880

Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110 6 918 7 046 8 727 9 355 9 706 12 008 13 430 12 380 12 380 12 380

Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene -22 906 -15 003 -13 151 -15 730 -17 995 -15 949 -18 661 -18 661 -18 661 -18 661

Område 97 Voksenopplæring 4 792 3 932 6 279 7 510 6 576 8 632 7 750 8 950 9 150 9 150

 

Sum fordelt til drift 617 193 624 579 644 514 681 922 673 975 706 810 730 872 723 925 716 415 713 925

 netto driftsresultat -8 658 15 182 51 673          15 000            42 775            42 775         -              10 000       15 000       20 000        

netto driftsresultat i % av driftsinntektene -0,2 % 1,7 % 5,4 % 1,5 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 1,0 % 1,5 % 2,0 %
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Tjenesteområde 2019 2020 2021 2022 

Kostnader gamle Reinsvoll gymsal -40 -80 -80 -80 

Drift av aktivitetsanlegg 60 60 60 60 

Vaktordning vaktmestere 75 150 150 150 

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -600 -1 200 -1 200 -1 200 

Netto utgifter utleie Ihle skole 40 40 40 40 

Nytt dag og avlastningssenter 150 300 300 300 

Driftstilskudd Ihle flerbrukshus 115 115 115 115 

Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom 50 50 50 50 

Drift av Reinsvoll idrettshall 300 600 600 600 

Nedlegging Ihle skole - korrigering av feil i 2018-rammene 750 750 750 750 

Område 13 Eiendom 1 231 1 116 1 116 1 116 

          

Område 19 Kirken 0 0 0 0 

Krav om pedagognorm Barnehage - helårseffekt 686 686 686 686 

Økt tilskudd private barnehager - regulert etter egen deflator 1 187 1 187 1 187 1 187 

Økning 10% stilling oppfølging av lærlinger 73 73 73 73 

"My kid" - IKT-app 50 50 50 50 

Økning 26% stilling - bemaningsnorm barnehage 160 160 160 160 

Område 21 Barnehage 2 156 2 156 2 156 2 156 

Driftsmidler beredskap - økte kostnader   100 100 100 

Område 31 Brannvern, ansv. 3110 0 100 100 100 

          

Område 31 brannvern, ansvar 3120 0 0 0 0 

Finansiering opphold leirskole (sannsynligvis lovpålagt fra 2019) 250 250 250 250 

Økt elevtall Reinsvoll (redusert behov fra 2019) -180 -180 -180 -180 

Gjesteelever - forutsatt reduksjon 0 -1 500 -2 000 -2 000 

Tidlig innsats skole (i inntektssystemet) 600 600 600 600 

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -1 500 -3 000 -3 000 -3 000 

Område 41 Grunnskole -830 -3 830 -4 330 -4 330 

Digitalisere klientarkiv helsestasjon og barnevern. 160 160 160 160 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten (i inntektssystemet) 300 300 300 300 

Opptrapping habilitering og rehabilitering (i inntektssytemet) 300 300 300 300 

Økning i utgifter til barnevern 4 300 1 300 -1 700 -4 000 

Område 51 Helse 5 060 2 060 -940 -3 240 

Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% stilling -65 -65 -65 -65 

Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til Eiendom -331 -331 -331 -331 

Økt tilskudd Nammo Stadion 383 383 383 383 

Økt støtte Mjøsmuseet 75 75 75 75 

Egenandel flere farger 100 100 100 100 

SLT-koordinator - egenfinansiering 215 215 215 215 

Område 61 Kultur 377 377 377 377 

Stillingsressurs ekstratilskudd flyktninger  250 250 250 250 

Satsing reduserte sosialhjelputgifter/ekstratislkudd/NAV videregående 500 0 0 0 

Nedtrapping - ressurser til bosetting 0 -2 000 -4 000 -6 000 

Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet -250 -250 -250 -250 

Område 65 NAV kommune 500 -2 000 -4 000 -6 000 

Midlertidige kutt 2018 - tilbakeført 1 000 1 000 1 000 1 000 

Rustilskudd inn i rammen i statsbudsjettet 863 863 863 863 

Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% stilling 195 185 185 185 

Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom -50 -50 -50 -50 

Økning ressurskrevende brukere 5 000 5 000 5 000 5 000 

Utskifting tlf/PDAer (bærbare enheter) 460 120 120 120 
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Tjenesteområde 2019 2020 2021 2022 

Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - drift 300 300 300 300 

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

Område 71 Omsorg 7 268 6 418 5 918 5 918 

Areal og transportplan -prosjekt - egenandel 150 150 150 150 

Geovekst IKT system  300 300 300 300 

Reduksjon gebyrer 500 500 500 500 

Styrking planavdelingen  med to stillinger (kommunestyrevedtak) 1 500 1 500 1 500 1 500 

Område 75 Plan 2 450 2 450 2 450 2 450 

Prosjektleder infrastruktur (veg) 200 300 300 300 

Tilbakeført kutt - planarbeid gatelys 400 -750 -750 -750 

Omr. 91 Teknisk drift 600 -450 -450 -450 

Endring gebyrinntekter netto  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Omr. 91 Teknisk drift, gebyromr. -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Ekstraordinær inntekt - norskundervisning -1 000 0 0 0 

Økt antall lærlinger 200 400 600 600 

Omr. 97 Voksenopplæring -800 400 600 600 

          

Sum endringer 19 662 12 847 5 337 2 847 

 
 

Investeringsplan 2019- 2022  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Overordnede funksjoner 2019 2020 2021 2022 
Sum2019-

22 

08991 # Egenkapitalinnskudd KLP 2 600 2 700 2 700 2 800 10 800 

07900 * Startlån - selvfinansierende 65 000 65 000 65 000 65 000 260 000 

Sum overordnede funksjoner 67 600 67 700 67 700 67 800 270 800 

Sentral stab og støtte 2019 2020 2021 2022 SUM B 

18121   IKT-investeringer 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

18127   IKT-investeringer felles økonomisystem 300 0 0 0 300 

18128   Arbeidsmiljøinvesteringer 300 300 300 300 1 200 

18129   IKT-investeringer - lisenser 150 150 150 150 600 

Sum Sentral stab og støtte 2 750 2 450 2 450 2 450 10 100 

Eiendom 2019 2020 2021 2022 SUM B 

13131 * ENØK forberedelse til felles driftsentral 300 0 0 0 300 

13322 * ENØK Totenbadet 500 0 0 0 500 

14381 * ENØK Raufoss sportshytte 0 500 0 0 500 

16123 * ENØK tiltak øvrige bygg 200 100 100 100 500 

16331   Bru over hunnselva VTU 12 000 0 0 0 12 000 

17123 * ENØK tiltak omsorgsbygg 100 100 100 100 400 

17124 * Enøk tiltak skolebygg 200 100 100 100 500 

17131   Ombygging Sagatunet 200 0 0 0 200 

18131   Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg 300 300 0 0 600 

18383   Investerings-prosjekt Universell Utforming 200 200 0 0 400 

Nytt   Parkeringsplass Ihle flerbrukshus 150 0 0 0 150 

Nytt   Tomteutvikling Rådhuskvartalet 4 500 0 0 0 4 500 

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

Nytt   Utredning hjertesoner skoler 150 0 0 0 150 

Nytt   Brannutredninger skoler 0 500 0 0 500 

Nytt   Totenbadet lekeøy 0 120 0 0 120 
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Investeringsplan 2019- 2022  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Nytt   Totenbadet Ventilasjonsanlegg-treningsrom 0 250 0 0 250 

Nytt   Totenbadet Trapp/gangvei fra P-plass 250 0 0 0 250 

Nytt   Totenbadet Relax-Spa avdeling 0 1 300 0 0 1 300 

Nytt   Totenbadet rekkverk 0 0 600 0 600 

Nytt   Totenbadet Nytt dusjanlegg dame/herre gard. 0 0 300 2 200 2 500 

Nytt   Totenbadet Ny vannrutsjebane 0 200 1 000 0 1 200 

Nytt   Kildesortering 200 0 0 0 200 

Nytt   Snøfreser/plenklipper/henger Eiendom 200 0 0 0 200 

Nytt   Gjerde Bøverbru Barnehage 165 0 0 0 165 

Nytt   Tilpassing av lokaler Sagvollvegen 1 200 0 0 0 200 

Nytt   Rehabilitering Raufoss Sportshytte 280 210 500 0 990 

Nytt   Prosjektering uteområdet Sagatunet 100 0 0 0 100 

Sum Eiendom 20 195 3 880 3 550 2 500 30 125 

Kirkelig fellesråd 2019 2020 2021 2022 SUM B 

08391   Seremonibygg - Bakkerud gravlund 500 6 000 6 000 0 12 500 

18390 * Enøk Raufoss kirke 500 0 0 0 500 

Nytt   Gravemaskin 0 200 0 0 200 

Nytt   Sprinkleranlegg Eina kirke 0 500 0 0 500 

Nytt * Enøk Eina kirke 500 0 0 0 500 

Sum Kirkelig Fellesråd 1 500 6 700 6 000 0 14 200 

Barnehage 2019 2020 2021 2022 SUM B 

15223   Veltmanåa barnehage 0 5 000 15 000 0 20 000 

Sum Barnehage 0 5 000 15 000 0 20 000 

Brannvern 2019 2020 2021 2022 SUM B 

14332   
Ny brannstasjon - 43,5 mill i eksisterende 
investeringsplan 20 000 31 500 0 0 51 500 

Nytt   Tjenestebil beredskap 0 300 0 0 300 

Nytt   Tjenestebil Forebyggende 0 0 300 0 300 

Sum Brannvern 20 000 31 800 300 0 52 100 

Grunnskole 2019 2020 2021 2022 SUM B 

13221   
Vestre Toten ungdomsskole, inkl. 
infrastrukturtiltak 67 500 0 0 0 67 500 

18229   Rehabilitering / opprusting av skolebygg 200 200 200 0 600 

Sum Grunnskole 67 700 200 200 0 68 100 

Kultur 2019 2020 2021 2022 SUM B 

13381 ¤ Idrettshall Reinsvoll 24 250 0 0 0 24 250 

17331   Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet 150 600 0 0 750 

18370   Løsning for "meråpent" bibliotek 300 0 0 0 300 

18381 ¤ 
Toppsprøyting og remerking av friidrettsbanen på 
Raufoss 200 0 0 0 200 

18384   Rehabilitering lysløyper 100 100 100 100 400 

Nytt ¤ Ny Raufosshall 30 000 60 000   0 90 000 

Nytt ¤ Oppussing gamle Raufosshallen 0 0 30 000 0 30 000 

Nytt   Opprustning badeplasser med toalettanlegg 0 500 0 0 500 

Nytt   Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst 0 100 0 0 100 

Nytt   Verksted ungdomshuset 0 500 0 0 500 

Nytt   Rehabilitering sportshytta Raufoss, tak 450 0 0 0 450 

Nytt   Lyskastere og lysstyring Fyrverkerisalen 200 0 0 0 200 

Nytt   Komplett flyttbart lydanlegg  150 0 0 0 150 

Nytt   Ominnredning og møblering bibliotek 0 300 0 0 300 
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Investeringsplan 2019- 2022  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Nytt   Kulturhuset, møbler i kommunetyresalen 0 0 1 000 0 1 000 

Nytt   Flytte scene i salongen 0 200 0 0 200 

Nytt   Ungdomshus Ombygging og rehabilitering 100 500 500 0 1 100 

Nytt   Belysning rundt ungdomsklubben 0 100     100 

Nytt   
Deling av Fyrverkerisal for arra opp til 200 
deltagere 0 400 0 0 400 

Nytt   Forprosjekt bibliotek 0 0 200 0 200 

Sum Kultur 55 900 63 300 31 800 100 151 100 

NAV 2019 2020 2021 2022 SUM B 

Nytt   Resterende IKT-løsn. Mobilt kontor 150 0 0 0 150 

nytt   Fullføre ombygging + skjerming 300 0 0 0 300 

Sum NAV 450 0 0 0 450 

Omsorg 2019 2020 2021 2022 SUM B 

15233 ¤ Dag- og avlastningssenter Lunders veg 16 000 0 0 0 16 000 

17252   Løsninger innen digitalt tilsyn velferdsteknologi  100 100 0 0 200 

17265   
Gimle - utredning av bygningsmessige fremtidige 
behov inkl Storkjøkken og vaskeri 0 0 2 000 2 000 4 000 

18252   pasientløftere 0 150 0 0 150 

18261   Gimle - omb./rehab./utskifting 200 0 0 0 200 

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

Nytt   Helelektronisk arkiv, ny modul Gerica med svar ut 175 0 0 0 175 

Nytt   
Lifecare infrastruktur, ikt struktur for økt 
digitalisering 520 0 0 0 520 

Nytt   
Almenvegen, tilpasning til dagsenter for 
rusmisbrukere 400       400 

Nytt   storhusholdning oppvaskemaskin  120 0 0 0 120 

Sum Omsorg 17 515 1 250 3 000 2 000 23 765 

Plan 2019 2020 2021 2022 SUM B 

08314   Opparbeidelse Dragerlia 100 100     200 

14312   Tomteopparbeidelse Vadlia Eina 400       400 

18301   ATP-Raufoss 1 000       1 000 

18302   EuroPan arkitektkonkurranse 200 0     200 

18320   Bergsjøen Industriområde 500 500     1 000 

18321   Stedsutvikling Raufoss 200 200     400 

18331   Elvelia 0 300     300 

18332   Svein Erik Strandlies veg 200 100     300 

18700   Tomtesalg -1 100 -1 200 -1 200 -1 300 -4 800 

18800   Salg av næringsareal -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -6 000 

Nytt   Kart GEOVEKST planavdelingen   500     500 

Nytt   Sentrumsutvikling Eina, Bøverbru, Reinsvoll 200 200 0   400 

Nytt   Raufosskogen Nord 350 200 200   750 

Nytt   Miljøgate Reinsvoll, ferdigstillelse uteanlegg 400       400 

Nytt   Grimsrudvegen   100     100 

Sum Plan - eks inntektene 3 550 2 200 200 0 5 950 

Teknisk drift 91 ordinære 2019 2020 2021 2022 SUM B 

17334   

Fjordgata, reguleringsplan, grunnerverv, 
prosjektering, nyanlegg veg, gs-veg og 
gatebelysning 7 500 0 0   7 500 

17338   Rehabilitering av bru i Elvesvingen   0   1 500 1 500 

17340   Bru over Bøvra GS-veg      0 1 500 1 500 

18325   Opprusting Bakkerudvegen     2 000   2 000 

18326   Svein Erik Strandlies veg -  ny planløsning for 500 5 000 0   5 500 
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Investeringsplan 2019- 2022  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

kryss, ny g/s veg og mytt fundament og asfalt på 
kjøreveg. Reguleringsplan, grunnerverv, 
prosjektering og gjennomføring. 

18333   Mindre tiltak på vegnettet 500 500 500 500 2 000 

18334   Reinvesteringer vegnett 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

18335   Gatelys - rehabilitering/utskifting 1 500 1 500 1 500 0 4 500 

18336   Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750 750 750 750 3 000 

Nytt   Utstyr trafikktelling 150       150 

Nytt   GS-veg i Grimsrudvegen 500 500 4 000   5 000 

Nytt   Skifte ferist Fv.114 Trevannsvegen/Rudsveen 300       300 

Nytt    
Asfaltering veger i Dragerlia - Økte asfaltmengder 
enn beskrevet i utbyggingsavtale  300       300 

Nytt   Opprusting Prøvenvegen     2 500   2 500 

Nytt   Oppgradering Skolebrua 500 2 500     3 000 

Nytt   Snøfreser til traktor - Teknisk driftsavdeling 100       100 

Nytt   Nytt strøapparat hjullaster 150       150 

Nytt   Grensag til redskapsarm hjullaster 150       150 

Nytt   Oppgradering GS-veg Prøvenvegen/Svinestien 500       500 

    Gatelys Sigurd Østliens veg 0 300     300 

Nytt   Gatelys Løvåsvegen 280       280 

Nytt   
Gatelys Severin Olsens veg - syd i fbm. 
saneringsarbeider 0 250     250 

Nytt   Gatelys og asfaltering arm/Framstadvegen 0 200     200 

Nytt   Opprusting Skjelbreiavegen    6 500 0   6 500 

Nytt   Skogheimstien 2 000 0 0   2 000 

Nytt   Skifte ferist Fv.117 Eina vestside/Pluggroa     300   300 

Nytt   Asfaltering Vestrumvegen   250     250 

Nytt   Asfaltering Plogvegen 0 200     200 

Nytt   Oppgradering Elvevegen - Eina     500   500 

Nytt   Bygging av gatelysanlegg i Rognlyvegen   200     200 

Nytt   Kulturstien - Forprosjektering       800 800 

Nytt   Opprusting veg Røyskattlia 0 3 000 0 0 3 000 

Nytt   Opprusting veg Roksvoll- Sagvoll 0 0   4 500 4 500 

Nytt   Opprusting Holthe -  Østre Toten grense 0   6 500   6 500 

Nytt   Opprusting Nils Juls gate 0   0 4 000 4 000 

Nytt   Opprusting veg Heksumhøgda 0 0   6 000 6 000 

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

Nytt   Opprusting veg Østvoll - Ringvoll 0     5 500 5 500 

Nytt   Tiltak etter gatelysplan   1 000 1 000 1 000 3 000 

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

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

Nytt   Hjullaster avdeling veg/park 0   2 500   2 500 

Nytt   Oppgradering Ekornvegen       500 500 

Nytt   
Trafikksikkerhets- og parkeringsbehov Nammo 
stadion, Storhallen og Skistadion     500 2 500 3 000 

Sum teknisk drift ordinære 18 680 28 400 27 050 33 650 107 780 

Teknisk drift 91 selvfinansierende; netto 2019 2020 2021 2022 SUM B 

14355 * Pumpestasjon Hagen 0 0 900 0 900 

16352 * PST Kalkovn og pumpeledning 0 0 2 500 0 2 500 

18341 * Sanering - vannledninger 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

18342 * VA-anlegg Pumpevegen til RNP  0 3 500 0 0 3 500 

18343 * Solbakkvegen Vann 300 0 0 0 300 

18350 * Solbakkvegen Avløp 500 0 0 0 500 

18351 * Oppgr. Breiskallen Renseanlegg 150 3 000 0 0 3 150 
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Investeringsplan 2019- 2022  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

18352 * Sanering - avløp 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

18353 * Sanering Gimlevegen 500 0 0 0 500 

Nytt * Ny linje UV Skjelbreia VV 0 2 800 0 0 2 800 

Nytt * Nye vinduer produksjonshall Skjelbreia VV 400 0 0 0 400 

Nytt * Grenledning Midtåsen vann 0 400 0 0 400 

Nytt  * Grenledning Midtåsen avløp 0 600 0 0 600 

Nytt  * Utskifting av vannmålere 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 

Nytt * Komprimator/vals 650 0 0 0 650 

nytt * Strømping spillvann Elveparken 2 000 0 0 0 2 000 

Nytt * Servicebil andel vann 340 0 0 0 340 

Nytt * Servicebil andel avløp 340 0 0 0 340 

Nytt * Strømping Karl Løkken - Pumpevegen 2 000 0 0 0 2 000 

Sum teknisk drift selvfinansierende; netto 23 680 26 800 19 900 16 500 86 880 

Voksenopplæring 2019 2020 2021 2022 SUM B 

17211   Utvidelse av lokaler.  100 0 0 0 100 

Nytt   Digitalt oppfølgingsprogram - Lærlinger 100 0 0 0 100 

Nytt   
Utearealer Sagatunet samarbeid med Eindom- 
benker, parkering  200 0 0 0 200 

Sum Voksenopplæringen 400 0 0 0 400 

                

Sum Alle tjenesteområder 297 320 236 980 174 450 136 354 830 950 

 
Investeringer med finansiering 
(skjema 2A) 2019 2020 2021 2022 

Sum 2019-
22 

Investering i anleggsmidler 232 320 171 980 109 450 71 354 585 104 

Utlån, videreutlån og forskutteringer 55 000 55 000 55 000 55 000 220 000 

Avdrag på lån Husbanken 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Avsetninger 0 0 0 0 0 

Finansieringsbehov 297 320 236 980 174 450 136 354 845 104 

Finansiert slik:         0 

Lån til investeringer -176 092 -112 644 -81 840 -57 583 -428 159 

Lån til videreutlån (Startlån) -55 000 -55 000 -55 000 -55 000 -220 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 600 -2 700 -2 700 -2 800 -10 800 

Tilskudd til investeringer -11 900 -27 600 -7 000   -46 500 

Mottatte avdrag utlån og refusjoner -51 728 -39 036 -27 910 -20 971 -139 645 

Andre inntekter         0 

Sum ekstern finansiering -297 320 -236 980 -174 450 -136 354 -845 104 

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 

Sum finansiering -297 320 -236 980 -174 450 -136 354 -845 104 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 

 
Vedtatte rammer tjenesteområdene 

Sentral stab og støtte 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 26 606 26 606 26 606 26 606 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 560 560 560 560 

Kostnader ved kommunevalget (hvert fjerde år) 350 -350 -350 -350 

Økt aktivitet folkevalgte, herunder dagmøter 200 200 200 200 
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Merkantil stilling - tidligere dekket av fondsmidler 200 200 200 200 

Økte priser porto m.m. 150 150 150 150 

Omlegging sak/arkiv IKT 1 500 1 500 1 500 1 500 

Endringer lisenser, telefoni og servere 1 000 2 000 2 000 2 000 

Stortingsvalg 0 0 190 0 

Kutt saldering -415 -415 -415 -415 

Sum endringer 3 545 3 845 4 035 3 845 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 30 151 30 451 30 641 30 451 

     

Eiendomsavdelingen 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 39 738 39 738 39 738 39 738 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 1 066 1 066 1 066 1 066 

Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til Eiendom 331 331 331 331 

Kostnader gamle Reinsvoll gymsal -40 -80 -80 -80 

Drift av aktivitetsanlegg 60 60 60 60 

Vaktordning vaktmestere 75 150 150 150 

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -600 -1 200 -1 200 -1 200 

Netto utgifter utleie Ihle skole 40 40 40 40 

Nytt dag og avlastningssenter 150 300 300 300 

Driftstilskudd Ihle flerbrukshus 115 115 115 115 

Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom 50 50 50 50 

Drift av Reinsvoll idrettshall 300 600 600 600 

Nedlegging Ihle skole - korrigering 750 750 750 750 

Kutt saldering -578 -578 -578 -578 

Sum endringer 1 719 1 604 1 604 1 604 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 41 457 41 342 41 342 41 342 

     

Barnehage 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 85 408 85 408 85 408 85 408 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 2 225 2 225 2 225 2 225 

Krav om pedagognorm Barnehage - helårseffekt 686 686 686 686 

Økt tilskudd private barnehager - regulert etter egen deflator 1 187 1 187 1 187 1 187 

Økning 10% stilling ped.veileder - pedagognorm 73 73 73 73 

"My kid" - IKT-app 50 50 50 50 

Økning 26% stilling - barnehagenorm 160 160 160 160 

Kutt saldering -837 -837 -837 -837 

Sum endringer 3 544 3 544 3 544 3 544 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 88 952 88 952 88 952 88 952 
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Brannvern utenom gebyrområdet 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 8 232 8 232 8 232 8 232 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 260 260 260 260 

Driftsmidler beredskap - økte kostnader 0 100 100 100 

Kutt saldering -119 -119 -119 -119 

Sum endringer 141 241 241 241 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 8 373 8 473 8 473 8 473 

     

Brannvern, gebyrområdet (feiing) 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 -142 -142 -142 -142 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 54 54 54 54 

Sum endringer 54 54 54 54 

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 -88 -88 -88 -88 

     

Grunnskole 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 160 943 160 943 160 943 160 943 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 3 359 3 359 3 359 3 359 

Finansiering opphold leirskole (sannsynligvis lovpålagt fra 2019) 250 250 250 250 

Økt elevtall Reinsvoll (redusert behov fra 2019) -180 -180 -180 -180 

Gjesteelever - forutsatt reduksjon 0 -1 500 -2 000 -2 000 

Tidlig innsats skole (i inntektssystemet) 600 600 600 600 

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -1 500 -3 000 -3 000 -3 000 

Kutt saldering -2 238 -2 238 -2 238 -2 238 

Sum endringer 291 -2 709 -3 209 -3 209 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 161 234 158 234 157 734 157 734 

     

Helse 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 71 219 71 219 71 219 71 219 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 1 706 1 706 1 706 1 706 

Digitalisere klientarkiv helsestasjon og barnevern. 160 160 160 160 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten (i inntektssystemet) 300 300 300 300 

Opptrapping habilitering og rehabilitering (i inntektssytemet) 300 300 300 300 

Økning i utgifter til barnevern 4 300 1 300 -1 700 -4 000 

Kutt saldering -993 -993 -993 -993 

Sum endringer 5 773 2 773 -227 -2 527 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 76 992 73 992 70 992 68 692 
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Kultur 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 19 262 19 262 19 262 19 262 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 442 442 442 442 

Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% stilling -65 -65 -65 -65 

Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til Eiendom -331 -331 -331 -331 

Økt tilskudd Nammo Stadion 383 383 383 383 

Økt støtte Mjøsmuseet 75 75 75 75 

Egenandel flere farger 100 100 100 100 

SLT-koordinator - egenfinansiering 215 215 215 215 

Kutt saldering -279 -279 -279 -279 

Sum endringer 540 540 540 540 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 19 802 19 802 19 802 19 802 

     

NAV kommune 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 37 735 37 735 37 735 37 735 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 862 862 862 862 

Stillingsressurs ekstratilskudd flyktninger  250 250 250 250 

Satsing reduserte sosialhjelputgifter/ekstratislkudd/NAV 
videregående 500 0 0 0 

Nedtrapping - ressurser til bosetting 0 -2 000 -4 000 -6 000 

Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet -250 -250 -250 -250 

Kutt saldering -539 -539 -539 -539 

Sum endringer 823 -1 677 -3 677 -5 677 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 38 558 36 058 34 058 32 058 

     

Omsorg 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 224 793 224 793 224 793 224 793 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 4 589 4 589 4 589 4 589 

Midlertidige kutt 2018 - tilbakeført 1 000 1 000 1 000 1 000 

Rustilskudd inn i rammen i statsbudsjettet 863 863 863 863 

Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% stilling 195 185 185 185 

Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom -50 -50 -50 -50 

Økning ressurskrevende brukere 5 000 5 000 5 000 5 000 

Utskifting tlf/PDAer 460 120 120 120 

Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - drift 300 300 300 300 

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

Kutt saldering -3 195 -3 195 -3 195 -3 195 

Sum endringer 8 662 7 812 7 312 7 312 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 233 455 232 605 232 105 232 105 
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Plan 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 6 753 6 753 6 753 6 753 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 277 277 277 277 

ATP-prosjekt - egenandel 150 150 150 150 

Geovekst IKT system  300 300 300 300 

Reduksjon gebyrer 500 500 500 500 

Styrking planavdelingen  med to stillinger 1 500 1 500 1 500 1 500 

Kutt saldering -600 -600 -600 -600 

Sum endringer 2 127 2 127 2 127 2 127 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 8 880 8 880 8 880 8 880 

     

Teknisk drift - ordinære midler 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 12 008 12 008 12 008 12 008 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 1 003 1 003 1 003 1 003 

Prosjektleder infrastruktur 200 300 300 300 

Tilbakeført kutt - planarbeid gatelys 400 -750 -750 -750 

Kutt saldering -181 -181 -181 -181 

Sum endringer 1 422 372 372 372 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 13 430 12 380 12 380 12 380 

     

Teknisk drift - gebyrområdet 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 -15 949 -15 949 -15 949 -15 949 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 288 288 288 288 

Endring gebyrinntekter netto  -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Sum endringer -2 712 -2 712 -2 712 -2 712 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 -18 661 -18 661 -18 661 -18 661 

     

Voksenopplæringen 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 8 632 8 632 8 632 8 632 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 41 41 41 41 

Ekstraordinær inntekt - norskundervisning -1 000 0 0 0 

Økt antall lærlinger 200 400 600 600 

Kutt saldering -123 -123 -123 -123 

Sum endringer -882 318 518 518 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 7 750 8 950 9 150 9 150 
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1. Innledning 
 

«Trygghet, trivsel og utvikling»  
 

Vestre Toten kommune som lokalsamfunn er preget av optimisme og positiv 

utvikling. Kommunen preges av god arbeidsplassutvikling, store investeringer 

i boligbygging, befolkningsvekst og offensiv satsing i offentlig og privat sektor. 

Samtidig utfordres kommunen økonomisk som følge av vekst i oppgaver og 

«strammere» statlige rammer. Håndtering av vekst og omstilling som parallelle 

prosesser preger vårt lokalsamfunn – det har vi greid å håndtere tidligere og 

det må vi håndtere også i framtida gjennom fokus på forbedringsarbeid, 

omstilling av aktivitet, digitalisering og innovative løsninger.        

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

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

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

være førende for planer og prioriteringer på de ulike tjenesteområdene og 

prioriteringene må være synlige i budsjett og økonomiplaner.  

Vestre Toten kommune bruker betegnelsen «styringsdokument» på den fireårige 

planen som presenterer kommende budsjett og økonomiplan. Dokumentet er 

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

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

fireårsperiode, jfr plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Rådmannen velger også i år å starte sine budsjettkommentarer med å gjengi nettopp 

kommuneplanens hovedmål med tilhørende strategier:  

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

a) Riktige tjenester til rett tid  

b) Tidlig innsats  

c) Samhandling med frivilligheten  

d) Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring  

e) Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfull fritid  

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

a) Innovativ samhandling mellom næringsliv og kommune  

b) Skape arenaer for mening, læring, nyskapning og    
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    samfunnsengasjement  

c) Langsiktig- og forutsigbar planlegging  

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

a) Satsing på VA-sektoren  

b) Dimensjonere for fremtidig vekst, utvikling og klimaforandringer  

c) Sikre effektiv infrastruktur  
 

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

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

b) Utvikle gode overganger i tjenestekjeden  

c) Utjevne sosial ulikhet  

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

økonomiplan i stor grad – og som tidligere år - følger opp kommuneplanens 

overordnede målsettinger og at prioriteringer og satsinger henger sammen med de 

strategier som er vedtatt i kommuneplanen.  

 

1.1 Friskmeldt økonomi, positiv samfunnsutvikling, men krevende 

balanseutfordringer i budsjett- og økonomiplanperioden 

Rådmannen innleder sine kommentarer i eksisterende økonomiplan (2018-2021) 

med å beskrive den økonomiske situasjonen slik; «Friskmeldt økonomi, men fortsatt 

all grunn til å holde fokus».  

Denne «overskriften» står fortsatt ved lag og har vært førende for både oppfølging og 

prioriteringer gjennom 2018 og fokus inn mot 2019 og ny økonomiplanperiode.  

Vestre Toten kommune hadde gjennom mange år en betydelig ubalanse i 

økonomien. Utgiftsambisjonene var høyere enn inntektene. Økonomien er bedret år 

for år fra 2010 og med spesielt høye netto driftsresultater i 2016 og 2017. 

Underskudd er dekket inn, egenkapitalen er bedret med over 100 millioner kroner på 

tre år og kommunen har ca 60 millioner kroner i frie disposisjonsfond ved utgangen 

av 2018.  

Hele organisasjon; de folkevalgte, ledere og alle øvrige ansatte skal ha en stor takk 

for disse resultatene. Det har kostet, men organisasjonen har stått sammen og både 

politisk og administrativt nivå har tatt sin del av ansvaret og kan dermed også ta sin 
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del av æren for de forbedringer som er realisert. Det som også gleder rådmannen, er 

at kommunen (som rådmannen har poengtert i flere styringsdokumenter og 

årsrapporter) har maktet «å ha flere tanker i hodet samtidig»: Både nødvendige tiltak 

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

organisasjonen og i lokalsamfunnet og ikke minst kunne gjennomføre 

investeringstiltak som sikrer utvikling og attraktivitet. 270 nye arbeidsplasser i 2017 

og en befolkningsvekst på over 150 innbyggere fra 1. juli 2017 til 1. juli 2018 

dokumenterer positiv samfunnsutvikling. At kommunen samtidig satser på utbygging 

og utvikling av det kommunale tjenestetilbudet, skaper enda større attraktivitet. Dette 

ser vi igjen på boligbyggingen i kommunen som er på et rekordhøyt nivå. I et 

langsiktig perspektiv er dette en samfunnsutvikling som vil gi Vestre Toten kommune 

et økt handlingsrom og en «sunn» befolkningssammensetning, 

Selv om rådmannen beskriver økonomien som «friskmeldt», betyr det ikke at 

kommunen har en solid økonomi. Gjeldsgraden er høy og vil bli enda høyere 

gjennom store investeringstiltak og låneopptak. Dette gjør økonomien sårbar, noe 

som innebærer at det må bygges opp enda større fondsreserver (opp mot 100 

millioner kroner de nærmeste årene) og det må etableres en «støtpute» i de årlige 

budsjettene gjennom tilfredsstillende driftsresultater. Akkurat nå i denne budsjett- og 

økonomiplanperioden utfordres vi på disse ambisjonene. Rådmannens opplegg – 

som er presentert og drøftet med formannskapet i flere omganger – er å få på plass 

et 0-budsjett i 2019 og gradvis bygge opp større overskudd og avsetninger utover i 

økonomiplanperioden. 

Kommunen har fortsatt lave inntekter og det gjør det krevende å få i land budsjettene 

de kommende årene. Veldig viktig i en slik situasjon er å vise «magemål» i 

budsjetteringen slik at årsbudsjettene er realistiske og at det fortsatt er sterkt fokus 

på den daglige økonomistyringen.  

 

1.2 Vekst i utgiftene til ressurskrevende tiltak og strammere 

økonomiske rammer  

Den framlagte økonomiplanen er i likhet med de siste års planer offensiv og med 

ambisjoner om å understøtte vekst og utvikling i kommunen. 

Budsjettårene 2015 – 2018 og i særdeleshet 2016 og 2017 har vært gode år for 

kommunesektoren økonomisk. Dette skyldes i hovedsak merinntekter på skatt, men 

også lavt rentenivå, god avkastning på finansielle aktiva, moderat lønnsvekst og god 

økonomistyring. Vestre Toten kommune har utnyttet denne perioden godt ved å 

dekke underskudd, bedre egenkapitalen og bygge driftsreserver. Det må også 

påpekes at vi i denne perioden også har jobbet aktivt og godt med forbedrings- og 
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effektivisering i kommuneorganisasjonen. Samtidig er også eiendomsskatten på 

bolig- og fritidseiendommer trappet opp for å dekke de økte utgiftene som følger av 

blant annet investeringer i skoleanlegg.  

Vi går nå inn i en periode hvor det må forventes langt strammere rammer og 

krevende økonomiske utfordringer. Dette skyldes flere forhold: 

 

 Det kan ikke påregnes merinntekter på skatt i de årlige budsjettene 

 Rentenivået er (svakt) økende 

 Økte renter og avdrag som følge av store investeringer 

 Etter ett par år med «stagnasjon» vokser utgiftene til ressurskrevende tiltak 

betydelig 

 Rammevilkårene til kommunene kan bli strammere som følge av redusert 

handlefrihet i nasjonaløkonomien 

I sum gjør dette at det må rettes sterkt fokus på omstillingsarbeid og 

budsjettilpasninger i årene framover.  

Rådmannens konkrete forslag er at kommunestyret følger opp budsjett og 

økonomiplan med å vedta en handlingsplan rett over nyttår hvor det settes fokus på 

en rekke konkrete tiltak som skal utredes og vurderes gjennom året og hvor 

målsettingen er å oppnå positive økonomiske effekter utover i økonomiplanperioden.  

I dette ligger blant annet følgende fokus:    

 Det er åpenbart at strukturert satsing på omstilling- og forbedringsarbeid må 

prioriteres høyere enn noen gang. Omstillingsambisjonene må konkretiseres 

tydeligere enn vi har gjort så langt og det må arbeides målrettet i alle enheter.  

 Inntektssiden må styrkes utover i planperioden. I gjeldende økonomiplan  

ligger det inne en forutsetning om ikke å øke eiendomsskatten vesentlig i 

2019, men en opptrapping fra 2020 når effektene av de store investeringene i 

skole- og idrettsanlegg slår inn for fullt. Rådmannen har med bakgrunn i 

ekstraordinær utgiftsvekst for ressurskrevende brukere likevel funnet det 

nødvendig å foreslå en økning av eiendomsskatteøret fra 4,5 – 4,7 promille 

allerede fra 2019 og en ytterligere opptrapping utover i perioden, noe som er 

absolutt forutsetning for å sikre balanse i budsjettene i årene som kommer 

 Veksten i tiltak til ressurskrevene brukere har vært veldig sterk de siste årene 

og ekstraordinær stor i 2018. Dette medfører i realiteten en omprioritering på 

bekostning av basistjenestene. Fokus må rettes enda sterkere på å få ned 

igjen utgiftsnivået gjennom målrettet tiltak og konkret oppfølging av alle 

kostnadskrevende tiltak. Dette er også synliggjort i budsjettrammene utover i 

økonomiplanperioden og som tiltak for å oppnå balanse i økonomien.  
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 Kommunen må ha løpende fokus på god og effektiv organisering og en 

optimal struktur på tjenesteproduksjonen. 

 I likhet med kommune-Norge for øvrig vil de nærmeste årene være preget av 

fokus på innovasjon og i særlig grad innenfor området digitalisering. Vi er i 

gang med å utarbeide en digitaliseringsstrategi for å yte bedre tjenester, 

billigere tjenester og øke servicegraden i vår tjenesteproduksjon. Digitalisering 

er ikke noe mål i seg selv, men «verktøy» for å gjøre arbeidsprosessene enda 

bedre og mer effektive. Vestre Toten kommune har et unikt godt utgangspunkt 

for å lykkes med dette gjennom målrettet Lean-arbeid med fokus på nettopp 

arbeidsprosessene.  

 

Alle disse tiltakene vil kreve mye av organisasjonen og ikke minst av ledelsen. 

Rådmannen har derfor gjennomført et 1,5-årig lederutviklingsprogram gjennom 2017 

og 2018 med målsettingen om å heve ledelsens kompetanse og kapasitet slik at hver 

og en – og i sum hele organisasjonen – skal bli enda bedre i stand til å lykkes med 

både daglige lederoppgaver og omstilling- og utviklingsarbeid i framtida. Rådmannen 

jobber nå med «å rigge» en videreføring av lederutviklingsprogrammet for de 

kommende årene.      

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

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

kommunens samfunnsutvikling og egen virksomhet / organisasjon. I Vestre Toten 

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

dette. Administrativt jobber rådmannen aktivt med dette fokuset og nå er det også 

satt strategisk fokus på politisk organisering og arbeidsform.  

 

1.3 Makroperspektivet; Gullalderen er over, staten strammer til og 

det lokalpolitiske handlingsrommet reduseres.  

Kommunesektoren opplever trange rammer og stadig større og mer komplekse 

oppgaver skal løses. Sett i et langsiktig perspektiv, er det imidlertid ingen tvil om at 

Stortinget gjennom de siste tiårene har prioritert kommunesektoren. Sektoren har 

stort sett hvert år blitt tilgodesett med realvekst i inntektsrammene – og kommunene 

har levert til beste for innbyggerne og velferdssamfunnet. Statsbudsjettforslaget for 

2019 er også brukbart, men det gir også noen indikasjoner på at veksten i årene 

framover vil flate ut. Det er ikke lenger rom innenfor den såkalte «handlingsregelen» 

til å dele ut milliardbeløp til gode formål. Videre ser vi at regjeringen tydelig markerer 

forventninger om effektivisering i kommunesektoren og at satsinger og utgiftsvekst 

på flere områder ikke kompenseres fullt ut. Over tid blir dette svært krevende.  
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1.4 Retning og prioriteringer i det framlagte budsjettforslaget 

Foran har rådmannen gjengitt hovedmål og strategier i gjeldende kommuneplan. 

Under kommenterer rådmannen noe av innholdet og retningen i budsjettforslaget 

med kommuneplanens hovedmål som overskrifter. 

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

 

Budsjettforslaget for 2019 og økonomiplanen for de kommende årene viderefører i 

stor grad tjenestenivået på tjenesteområdene. Salderingsutfordringene er imidlertid 

så store at det har vært nødvendig å foreslå bemanningsreduksjoner og 

omstruktureringstiltak. På den annen side er det også tilført ressurser til mange av 

tjenesteområdenes rammer før sluttsalderingen i den hensikt å sikre realistiske 

budsjettrammer og kompensere for tiltak vedtatt av kommunestyret og for å følge opp 

nasjonale satsinger.  

Det bør også bemerkes at det gjennom øremerkede midler og overføringer i 

inntektssystemet «med merkelapp» skjer en opptrapping på flere områder, herunder 

bemanning i grunnskole og barnehage, rus / psykiatri og rehabilitering / habilitering.   

Vedtaket om nedleggelse av Ihle skole er fulgt opp med ombygging av lokalene til 

barnehageformål og det er tilrettelagt med tilskudd til flerbrukshus for kretsens lag, 

foreninger og innbyggere.  

Rammene til barnevern og ressurskrevende tiltak på omsorg er styrket vesentlig i 

forhold til opprinnelig nivå i 2018 som konsekvens av den store aktivitetsveksten. 

Begge disse områdene er betydelig utfordret i budsjettsalderingen og i 

økonomiplanen er det lagt inn krav om redusert utgiftsnivå.  

Investeringsplanen er offensiv med prioritering av ny ungdomsskole for alle 

ungdommene i kommunen og ny idrettshall på Reinsvoll (oppstartede prosjekter). 

Parallelt med budsjettarbeidet pågår en intern prosess om å avklare omfang og 

løsning for oppgradering av- og påbygg på idrettshallen på Raufoss. Tiltaket legges 

inn i budsjett og økonomiplan.  

Sommeren 2019 planlegges innflytting i nytt dag- og avlastningssenter. Mot slutten 

av planperioden ligger det også inne utvidelse / ombygging av Veltmanåa 

barnehage. Begge disse prosjektene har stor betydning for levekår for ulike grupper 

innbyggere.  

Omsorg sin rammer er styrket til ulike formål de siste årene, herunder til særlig 

ressurskrevende brukere med ekstra store bistandsbehov og til satsing på  

hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi (i både omsorg og helse sine rammer). 
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Omsorg har imidlertid også vært nødt til å omstille aktivitet og foreta reduksjoner i 

driftsbudsjettet for 2019. I dette ligger et nedtak på fem sykehjemsplasser.  

Videre vil rådmannen påpeke det viktige kulturelle og forebyggende arbeidet som 

utføres av kulturtjenestene i kommunen og samhandlingen med de frivillige. 

Ressursinnsatsen opprettholdes i all hovedsak på disse områdene. Helårseffekt av 

driftstilskudd til NAMMO stadion er lagt inn slik at kommunen fra 2019 bidrar med 

500.000 kr årlig til drift av stadionanlegget.  

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

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

arbeid med Lean kontinuerlig forbedring er fortsatt prioritert i budsjettet.  

1.4.2 Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune 

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

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

kontinuerlig forbedring.  

Omstillingsarbeidet for næringslivet er nå lagt inn i en regional næringsutviklings-

satsing bygd på Vestre Toten kommune sine erfaringer og arbeidssett. Denne 

treårige satsingen går inn i sitt siste år og skal evalueres mot slutten av 2019. Så 

langt er aktiviteten høy og resultatene gode.  

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

årene. Så langt har det skjedd «utrulling» i godt over halvparten av kommunens 

driftsenheter som omfatter om lag ¾ av kommunens ansatte.  

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

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

på alle nivåer i organisasjonen. Dette arbeidet må også prioriteres med tilstrekkelige 

ressurser i 2019. Stor grad av intern planlegging og gjennomføring gjør at 

kostnadene med utviklingsarbeidet blir relativt lave, men effektene blir store.  

Å framstå som innovativ betyr ikke å kaste vrak på det gamle og finne på nye smarte 

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

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

Dette gjelder ikke minst digitale løsninger både innad i kommuneorganisasjonen og i 

tjenesteytinga.  

1.4.3 Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur 

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

fokus er fortsatt på sanering av gamle vann- og avløpsnett. Kommunedelplan 
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vannforsyning og avløp 2015 – 2023 ble vedtatt av kommunestyret 23. april 2015, 

det jobbes godt og målrettet i tråd med planen.  

Kommunen har et stort etterslep på vegvedlikehold. De siste årene er rammen til 

vegvedlikehold økt. Det har ikke rådmannen funnet rom til i sitt forslag til 2019-

budsjett. Ideelt sett skulle driftsbudsjettet til vegvedlikehold vært vesentlig høyere. 

I 2017 ble det avsatt midler til utarbeidelse av tilstandsrapport og vegplan. Av 

kapasitetshensyn har det ikke vært mulig å få ferdigstilt vegplanen. Det samme er 

tilfellet med gatelysplanen. Disse planene prioriteres imidlertid i 2019-budsjettet ved 

at de prioriteres administrativt, at det avsettes midler til ekstern bistand til gatelysplan 

og at driftsavdelingen styrkes med en ressurs (delvis prosjektfinansiert) som 

prosjektleder for veg. Målsettingen er at begge disse planene skal vedtas i løpet av 

denne kommunestyreperioden. Til tross for at planene ikke er vedtatt, viderefører 

rådmannen i stor grad investeringstiltak på vegområdet fra eksisterende 

økonomiplan 

Også vedlikeholdsbudsjettene til kommunale bygg er lave. Rammen ble styrket med 

1,0 millioner kroner i 2017 og det er gjort en rekke omstillingstiltak som gjør at det nå 

jobbes målrettet med å ivareta anleggskapitalen. Eksempel på dette er et omfattende 

og målrettet fokus på energiøkonomisering. Eiendomsavdelingen er styrket faglig de 

siste årene og omorganisering av både vaktmester- og renholdstjenesten har gitt 

positive effekter både økonomisk og faglig. 

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

for å bygge ny tidsmessig brannstasjon. Tiltaket ligger inne med gjennomføring av 

investeringen i 2019 og avslutning i 2020 (evt 2021). Reguleringsplan for området er 

vedtatt og brannstasjonen er nå under prosjektering. 

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

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

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

Aktuelle tiltak som prioriteres i 2019 er ATP-prosjektet, Europan-prosjektet på 

Brubakken og planlegging / utvikling av rådhuskvartalet. Videre er kommunestyrets 

vedtak om å styrke planavdelingen bemanningsmessig fulgt opp ved at to stillinger 

nå er besatt (miljø, landbruk, skog mv). 

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

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

skole og barnehage. Ny ungdomsskole, ny(e) idrettshall(er) og utvidelse / ombygging 

av Veltmanåa barnehage er viktige investeringstiltak i økonomiplanen.  
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Med ny ungdomsskole bygges større skole- og fagmiljø og en sammenslåing av 

ungdomsskolene frigjør driftsressurser i en mer driftseffektiv enhet (anslagsvis 

samlet fem millioner kroner). 

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

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

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

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

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

innsats og overgang mellom barnehage og skole.  

1.4.5 Folkehelseperspektivet 

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

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

satsingene i økonomiplanen under de fire hovedmålsettingene dokumenterer etter 

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

områder – både på driftsbudsjettet og ikke minst i investeringsbudsjettet.  

1.5 Sluttsaldering av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 

1.5.1 Nødvendige rammekorrigeringer 

Budsjettbalansen / budsjetturfordringene i en stor kommuneorganisasjon er aldri 

stabile og det er avgjørende viktig å ha ta hensyn til endringer i rammer og 

rammevilkår før budsjettgrunnlaget utarbeides. Dette gjelder både interne forhold 

som: 

 effekt av egne politiske vedtak 

 vekst i oppgaver (eksempelvis barnevern og ressurskrevende tjenester innen 

omsorg) 

 økning i renter og avdrag som følge av investeringer 

 andre forhold som må korrigeres for å beholde realisme i budsjettet 

…og eksterne forhold som: 

 føringer i regjeringens forslag til statsbudsjett 

 nasjonale satsinger 

 føringer for øremerkede tilskudd 

 endring i lover og annet regelverk 

 overføringer i inntektssystemet som i realiteten er øremerkede satsinger 

vedtatt av stortinget 
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Det er helt avgjørende å korrigere disse forholdene for å sikre realisme i budsjettet 

og for å hindre omprioritering mellom områdene uten at dette er vedtatt politisk. 

Se i tabell i kapitel 3.4 for detaljer. 

1.5.2 Saldering av driftsbudsjettet for 2019 

Når 2018-budsjettet er korrigert for lønns- og prisvekst og rammekorrigeringene er 

foretatt, framkommer salderingsutfordringene. Disse er betydelige i 2019 og utover i 

økonomiplanperioden.  

Eksisterende økonomiplan viser også balanseutfordringer i årene etter 2018. Dette 

skyldes i hovedsak betydelig økning i renter og avdrag som følge av store 

investeringer.  

Balanseutfordringene er blitt vesentlig større som følge av sterkt vekst i utgiftene til 

barnevern og ressurskrevende tiltak i omsorg.  

Samlet har det vært behov for å saldere 2019-budsjettet i størrelsesorden 25 - 30 

millioner kroner for å oppnå et budsjett i balanse, dvs et 0-resultat.  

Rådmannen la til grunn følgende opplegg da han utfordret tjenesteområdene til å 

komme med konkrete forslag til tiltak for å bringe budsjettet i balanse: 

«Før statsbudsjettet er offentliggjort har budsjettet en ubalanse i forhold til et 

nullresultat på ca. 29 mill. kr. (Og 49 mill. i fht. et netto driftsresultat på 2 % 

som er målsettingen i økonomiplanen for at den skal være bærekraftig). Dette 

er ikke mulig å dekke inn ved å øke sentrale inntekter eller redusere sentrale 

utgifter mer uten å øke usikkerheten i budsjettet.  

Økonomiplanen var for 2019 i utgangspunktet i balanse. Avviket er skapt av 

økning av behovet på barnevern med 10 mill. kr og ressurskrevende brukere 

med 14 mill. samt økte behov blant annet pga. oppgraderinger av IKT-

systemer. Omstillinger bør gjøres i to etapper ved at det utformes kortsiktige 

omstillinger for 2019 og langsiktige fra 2020. Rådmannen legger opp til et 

nullbudsjett for 2019. Det er lite ønskelig / hensiktsmessig å legge opp til for 

stor omstilling i løpet av et år. 

  

Det sees ikke på som hensiktsmessig å fordele omstillingen likt på 

tjenesteområdene. Derfor legges det opp til at deler av veksten dekkes av 

helse og omsorg selv i ved at tilsvarende beløp ikke kompenseres i 2019-

budsjettet. Den resterende omstillingen fordeles på tjenesteområdene ut fra 

relativ størrelse.  

Det jobbes ut fra følgende overordnet resultat i økonomiplanen: 
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Netto driftsresultat i økonomiplanperioden: 

2019: 0 % 

2020: 1,0 %    -    10 mill kr 

2021: 1,5 %    -    15 mill kr 

2022: 2,0 %    -    20 mill kr 

   

Fordeling av reduksjoner i 2019: 

  

Reduksjonsbehov:                                                                              - 29 mill kr 

Helt nødvendig omstilling innen barnevern og  

ressurskrevende brukere. Dette er midler vi ikke har!! 

(Vi kan evt støtte opp med bistand, ekstern / intern) 

- Helse / barnevern                                                            + 4 mill kr 

- Omsorg                                                                           + 9 mill kr 

  

 

Andre områder:                                                               + 10 mill kr 

- Herav stillinger / vakanser - målnivå  

  10 stillinger                                   5-7 mill kr 

- Andre tiltak                                   3-5 mill kr 

  

Annet: 

- Økt eiendomsskatt i 2019 - nødvendig med de utfordringer 

  vi står foran - og oppfølging av vedtak om at eiendomsskatt 

  skal dekke nye investeringer                                              + 4 mill kr 

- Sentrale utgifts- og inntektsanslag, eller andre tiltak som 

  rådmannen / ledergruppa enes om                                    + 2 mill kr 

  

 Sum                                                                                                + 29 mill kr 

  

For å sikre en enhetlig presentasjon av innspillene, ber rådmannen om at det 

gis innspill til omstillinger "under følgende overskrifter" fordelt på to grupper: 

kortsiktige og langsiktige omstillinger. 

 

- Inntektsøkninger:  

Presenter mulige forslag til økte inntekter, herunder 

- Økte betalingssatser 

- Refusjoner 

- Salg av tjenester 

- Tilskuddsordninger 

- Eventuelt andre nye og økte inntekter 
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- Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå:  

Det bes om konkrete forslag slik: 

- Konkretisering / beskrivelse av tiltak 

- Økonomiske effekter 

- Konsekvenser 

 

- Strukturendringer: 

Noen varige endringer krever strukturendringer. Presenter mulige forslag med 

kommentarer og vurdering av konsekvenser 

 

- Organisatoriske endringer: 

Kommunen har en effektiv organisering, men det vil alltid være mulig å 

vurdere og foreta organisatoriske endringer. Det bes om innspill med enkel 

konsekvensvurdering. 

 

- Effekt av forbedringsarbeid 

Kommunens forbedringsarbeid avdekker stort potensial for besparelser. 

Gevinstrealisering er krevende, men viktig. Intensjonen med Lean-arbeidet har 

ikke vært å bruke det som "verktøy" i budsjettprosesser, men det bes likevel 

om at det vurderes om avdekkede gevinster også kan ha effekt / betydning 

ved saldering..  

 

Tjenesteområdenes forslag som rådmannen støtter, følger under: 

11 Overordnede funksjoner 

  Inntektsøkninger: 

Justering av husleie Vestre Toten rådhus AS 750 000  

Sum inntektsøkninger 750 000  

  Strukturendringer: 

Effekt av sammenslåing av skatt innfordring med Søndre Land kommune 800 000  

Sum strukturendringer 800 000  

  Sum alle forslag 1 550 000  

 

12 Stab og støtte 

    Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 
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Div. poster "ostehøvel" basert på erfaringstall 15 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 15 000  

    Organisatoriske endringer: 

HR og Lønn - fagansvarsendringer - reduksjon 30 % stilling 400 000  

Sum organisatoriske endringer 400 000  

  
  Sum alle forslag 415 000  

 

Eiendomsavdelingen 2019 

  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Være mer restriktive på bruk av vikar ved fravær, renholdsavdelingen.  
Vi oppfyller likevel kravene til kvalitet i INSTA 800                  275 000  

Redusere kurs-budsjettet                    40 000  

Redusere kjøregodtgjørelse ved bedre planlegging                    25 000  

Vakans prosjektleder 3 mndr.                  210 000  

Redusere kjøp av byggtjenester                    25 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå                  575 000  

  Strukturendringer: 

Vi bør ta en ny runde og se på hvordan vi organiserer 
vaktmestertjenesten i kommunen,   

mulig med en besparelse/effektivisering her etter min mening. Man må 
da starte opp igjen en ny prosess tilsvarende den vi hadde for noen år 
siden. En eventuell effekt vil ikke kunne realiseres før i 2020 tidligst   

Sum strukturendringer 0  

  Sum alle forslag 575 000  

 

21 Barnehage 

  Inntektsøkninger: 

Økt foreldrebetaling 149 000  

Økt refusjon søskenmoderasjon og redusert betaling til 
lavinntektsfamilier -70 000  

Redusert tilskudd private barnehager 508 000  

Redusert utgift barnehageplasser andre kommuner 200 000  

Økt inntekt barnehageplasser 50 000  

Sum inntektsøkninger 837 000  
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  Sum alle forslag 837 000  

 

31 Brannvern (ansvar 31100) 

  Inntektsøkninger: 

Økte inntekter fra alarmabonnenter til 110-sentralen. 9 000  

Sum inntektsøkninger 9 000  

  Annet: 

Omdisponering av midler innenfor tildelt ramme. 110 000  

Sum annet 110 000  

  Sum alle forslag 119 000  

 

41 Grunnskole 

  Inntektsøkninger: 

Økt refusjon sykepenger 500 000  

Sum inntektsøkninger 500 000  

  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Drift - reduksjon rammer 200 000  

Bemanning - redusert bemanning tilsvarende fire lærerstillinger høst 2019 1 500 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 1 700 000  

  Effekt av forbedringsarbeid 

Kopi / sikker print 38 000  

Sum effekt av forbedringsarbeid 38 000  

  Sum alle forslag 2 238 000  

 

Helse 

 
Kortsiktig 2019 

Inntektsøkninger: F.eks Økte betalingssatser - Refusjoner - Salg av tjenester - 
Tilskuddsordninger - Eventuelt andre nye og økte inntekter 

Fysio-ergo. Innføre egenandel kommunal fysioterapi 160 000  

Sum inntektsøkninger 160 000  

  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå:  Konkretisering / beskrivelse av tiltak, - Økonomiske 
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effekter, - Konsekvenser 

    

Fysio-ergo : Lønnsdifferanse vikar med lav lønnsansiennitet - 
sykemeldt med full ansiennitet 73 000  

Helsestasjon: Vurder ut fra regnskapshistorikk og forventet 
sykefravær (spesielt MCB)  i 2019 om kan få netto refusjon fra NAV 150000 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 223 000  

  Strukturendringer: Noen varige endringer krever strukturendringer. Presenter mulige forslag 
med kommentarer og vurdering av konsekvenser 

Barnevern: Privat innleie til tiltak / råd og veiledning  i hjemmet : Pr 
nå ca 135 timer privat innleie x 800kr inkl reisetid + km og diett = ca 
kr.110.000,- pr mnd. Kommunalt ansatt 135 timer x kr.300,- = 
kr.40.500. Besparelse (110.000-40.500)x12.  834 000  

Barnevern: Privat innleie til tiltak / oppfølging knyttet til fosterhjem : 
Ca 30 fosterhjem med 3,5 t/mnd inkl reisetid  = 105 t/mnd x 800kr = 
84.000 pr mnd. Kostnad om kommunalt ansatt pr mnd 105 t x 
300kr=31.500. Besparelse (84.000-31.500)x12. Beregnet kostnad pr 
2018 er kr.1.400.000,-. Budsjettert beløp 2019 : (1400`-630`)=770` 630 000  

Barnevern: Ansatte langtidsvikarer i stillinger med langtidsfravær slik 
at kontrakter med private aktører til fosterhjem og saksbehandling 
(fosterhjemsoppfølging 50%, tiltak / undersøkelse 100% + 50%). 
Kostnad privat innleie pr nå ca kr.300.000,- pr mnd. 2 x 100% 
kommunal stilling er ca 100.000,- pr mnd. 2 400 000  

Barnevern: Økt midlertidig plassering i nettverk istedenfor BUFetat 
tiltak / beredskapshjem, estimert til 5 stk pr år. Timer lokal plassering 
750 timer oppfølging pr år , timer ekstern 1875 timer oppfølginger pr 
år. Innsparing 1125 timer x 300kr=337.500 337 500  

Sum strukturendringer 4 201 500  

  Sum alle forslag 4 584 500  

 

61 Kultur 

  Inntektsøkninger: 

SLT: Lønnsutgifter reduseres hvis vi innvilges tilskudd 215 000  

Sum inntektsøkninger 215 000  

  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Legge ned Fyrverkeridagene annenhvert år 40 000  

Dele ut kultur- og idrettspris, frivilligpris og kultur- og idrettsstipend 
40 000  
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annenhvert år 

  80 000  

  Sum alle forslag 279 000  

 

65 NAV - Salderingsforslag 2019 

  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Delvis vakans i flyktn.tjeneste i forbindelse med permisjon 200 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 200 000  

  Organisatoriske endringer: 

Ekstra innsats/tiltak overfor langtids sosialhjelpsmottakere (dermed samme 
utgiftsnivå som 2018 uten prisøkning) 200 000  

Ekstra innsats overfor ungdom (jfr. jobbspesialist og NAV i videregående 
skole), redusert behov for økonomisk sosialhjelp 139 000  

Sum organisatoriske endringer 339 000  

  Annet: 

Iflg. kommunestyrevedtak opprettet to stk. 50% stillinger (jobbspesialist og 
NAV-veileder i videregående skole).  Avsatt sum kr 400' er sannsynligvis alt 
for lavt, og må justeres.   

Sum effekt av forbedringsarbeid 0  

  Sum alle forslag 539 000  

 

71 Tjenesteområde Omsorg 

  Inntektsøkninger: 

Øke egenbetalinger for følgende tilbud: Kommunal trygghetsalarm, praktisk 
bistand over 2G, Matombringing. (skjematisk oppstilt  kap 5.1.3) 200 000  

Sum inntektsøkninger 200 000  

  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

 Legge ned 5 sykehjemsplasser på Gimle. Reduserer 7,15 årsverk, tapte 
inntekter 1,250 mill. Med færre sykehjemsplasser må flere få tjenester 
hjemme lengre. Generelt ser det ut til å være et potensiale for å gi mer 
tjenester i hjemmet. Medisinsk og faglige vurderinger av tjenestebehov og 
omsorgsnivå er avgjørende. (beskrevet kap 5.1.3) 4 000 000  
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Reduksjon i årsverk i andre tjenester i tillegg til reduksjonen ved flytting av 
avlastningsplasser og nedleggelse av langtidsplasser. Hjemmetjenesten 0,8 
årsverk,  Miljøarbeidertj. 0,5 årsverk Psykisk helse og rustjeneste 0,8 
årsverk. Se beskrivelse kap 5.1.3.    Det reduseres i 0,4 årsverk for 
vaktmestertjenester. Dette er mulig på bakgrunn av forbedret samarbeid og 
endringer i oppgavefordeling mellom Omsorg og Eiendom 1 600 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 5 600 000  

  Strukturendringer: 

Flytte 6 pendler/avlastningsplasser fra Gimle til Raufosstun Helsehus. Øker 
fra 21 til 27 plasser. Ingen bemanningsøkning. Inngår i kutt 4 mill langtids 
sykehjemsplasser    

Storkjøkken og vaskeritjenester 

Rapporten fra utredning av storkjøkken og vaskeri viser at det er 
økonomiske besparelser for Vestre Toten ved et samarbeid med Gjøvik. 
Saken skal til endelig politisk behandling i januar. Rådmannen forskutterer 
ikke resultatet av denne behandlingen. Blir utfallet fortsatt drift i Vestre 
Toten så må denne tjenesten effektiviseres i likhet med andre områder.  
Det vil være særlig utfordrende hvis Vestre Toten ikke får en ny avtale med 
Østre Toten om levering av mat til hjemmeboende. Dagens avtale går ut 
mai 2019. 500 000  

Sum strukturendringer 500 000  

  Annet: 

Meldt behov for tjenester som foreløpig ikke har startet i 2018 4 000 000  

Avsluttet tjeneste 2018 1 700 000  

Sum effekt av forbedringsarbeid 5 700 000  

  Sum alle forslag 12 000 000  

 

75 Plan 

  Annet: 

1/2 år med vakans kommuneplanlegger 450 000  

Bruk av bundet driftsfond Byggesak 150 000  

Sum effekt av forbedringsarbeid 600 000  

  Sum alle forslag 600 000  

 

Teknisk 
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  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Vintervedlikehold prioriteres etter politisk vedtak med brøyting ved 10 cm 
snødybde, strøing ved behov og ingen endring i tjenestelevering mhp 
gatelys i perioden januar - april. I ØA-rapport for mai må vi evt beskrive 
tiltak for å holde rammen ut året. Evt tiltak må bli reduksjon av 
tjenestenivå (dvs mengde eller kvalitet) på drift, vedlikehold og 
fornyelsesbehov på kommunal veger, miljø og trafikksikkerhetstiltak, 
parkdrift eller tjenesteområdeledelse for resten av året. 
Regnskapsutviklingen på området er i all vesentlighte væravhengig, og 
rammen er i utgangspunktet halvparten av det vi trenger for forsvarlig 
drift. Av samfunnsøkonomiske- og trafikksikkerhetsgrunner er det 
sommervedlikeholdet som vil bli salderingsposten, vintervedlikeholdet må 
prioriteres høyt. Budsjettrammen legger opp til ytterligere forringelse av 
vegkapitalen i 2019. 181 000 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 181 000  

  Sum alle forslag 181 000  

 

97 Voksenopplæringen 

  Inntektsøkninger: 

Vurdere økning av pris for betalingselever   

Holde oppe fokus på ekstratilskudd   

Sum inntektsøkninger 0  

  Strukturendringer: 

Se på muligheter for samarbeid med andre kommuner   

Sum strukturendringer 0  

  Organisatoriske endringer: 

Kan bli overtallighet i løpet av året på grunn av reduksjon av antall 
flyktninger, men foreløpig vanskelig å si. Det nye Kompetanseløftet fra 
regjeringen krever sannsynligvis ytterligere ressurser.   

Sum organisatoriske endringer 0  

  Effekt av forbedringsarbeid 

Vi jobber mer effektivt med mulighet for å å jobbe strategisk med det 
padagogiske utviklingsarbeidet - så tidsmessig positivt 123 000  

Sum effekt av forbedringsarbeid 123 000  

  Sum alle forslag 123 000  
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Oppsummering 

  Sum inntektsøkninger 2 655 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 8 574 000  

Sum strukturendringer 5 501 500  

Sum organisatoriske endringer 739 000  

Sum effekt av forbedringsarbeid 161 000  

Sum effekt av Annet 6 410 000  

  Sum alle forslag 24 040 500  

 

I den videre politiske diskusjonen, er det naturlig å diskutere både fordeling av «kutt» 

og forslagene som er fremmet.  

Videre har rådmannen valgt å legge inn en økning i eiendomsskatteinntektene ut 

over det som ligger i eksisterende økonomiplan. Begrunnelsen for dette er todelt: 

 Balanseutfordringene er nært knyttet til økte renter og avdrag på investeringer 

i skoler og idrettshaller. Kommunestyrets føringer har vært å finansiere disse 

økte kapitalkostnadene med eiendomsskatt. 

 Veksten i ressurskrevende tiltak er på et helt annet nivå enn det som var 

forutsetningene i eksisterende økonomiplan. Dette skaper store utfordringer i 

salderingsarbeidet hvor det reelt kun finnes to alternative løsninger; enten å 

øke inntektene eller å redusere aktiviteten. Rådmannen har valgt å spille inn 

en moderat økning i eiendomsskatten. 

Ut fra rammekorrigeringer som er gjort og tiltak som foreslås, framkommer 

følgende budsjettoversikt (hovedoversikt) for perioden med et budsjett i 

balanse for 2019 og synliggjort omstillingsbehov for perioden 2020-2022: 
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Budsjettoversikten viser at rådmannens driftsbudsjettforslag for 2019 er i balanse. (I 

forhold til innspillet til utvalgene, er endringene stort sett på netto renter som følge av 

forskyvning av låneopptak / investeringer og føring av byggelånsrenter på 

investeringsprosjektene).  

Dersom det i den politiske prosessen er ønske om å foreta endringer, må det finnes 

nye tiltak for å skape balanse. Følgende muligheter skisseres: 

 Tjenesteområdene gis i oppdrag å komme med forslag på ytterligere 

reduksjoner 

 Nivået på eiendomsskatt oppjusteres ytterligere 

 Det er sannsynlig at det kan komme noe økte bevilgninger til kommunene 

under stortingets behandling av budsjettet. Dette er basert på signaler fra flere 

partier om ønske om å prioritere opp kommuneøkonomien ytterligere, signaler 

fra KS om at komiteer på stortinget er opptatt av blant annet fullfinansiering av 

Økonomiplanens driftsdel 2019-2022

Budsjetskjema 1A

2014 

regnskap

2015 

regnskap

2016 

regnskap

2017 

budsjett

2017 

regnskap

2018 

budsjett 2019 2020 2021 2022

 Skatt på inntekt og formue -248 633 -268 293 -289 140 -289 000 -298 912 -304 000 -318 000 -321 000 -324 000 -327 000

Eiendomsskatt sum -33 761 -37 372 -42 123 -44 500 -44 119 -49 000 -57 200 -61 700 -62 200 -62 700

verker og bruk 10 027 9 222 -10 000 -9 794 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

boliger 23 628 29 195 -30 500 -30 751 -35 000 -43 500 -48 000 -48 500 -49 000

næring og ellers 3 717 3 705 -4 000 -3 574 -4 000 -3 700 -3 700 -3 700 -3 700

 Rammetilskudd -358 730 -357 008 -371 977 -379 547 -376 477 -385 000 -396 000 -396 000 -396 000 -396 000

Rente og investeringskomp fra staten -4 272 -4 509 -4 000 -4 125 -3 433 -3 900 -3 200 -3 050 -2 900 -2 750

Integreringstilskudd flyktninger -15 290 -20 875 -26 719 -33 200 -33 252 -31 000 -26 000 -23 500 -21 000 -20 000

Sum frie disponible inntekter -660 687 -688 055 -733 960 -750 372 -756 192 -772 900 -800 400 -805 250 -806 100 -808 450

Renteinntekter og utbytte -5 895 -6 433 -1 955 -2 500 -3 110 -2 500 -3 000 -3 000 -3 000 -2 500

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -3 740 -342 -8 782 -1 500 -7 827 -1 500 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Renteutgifter 32 612 32 618 25 430 24 402 24 730 24 737 32 493 37 144 40 322 35 954

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån 22 209 25 422 29 395 34 149 31 433 36 553 39 235 48 378 52 321 54 950

Netto finansutgifter/inntekter 45 187 51 264 44 088 54 550 45 225 57 290 66 728 80 522 87 643 86 404

Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 8 000 13 320  

Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond 4 974 15 000 42 063 10 000 0 10 000 15 000 20 000

Til bundne avsetninger  

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -27 063

Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond -1 100 -1 565 -1 200  

 

Netto avsetninger 0 8 000 18 294 13 900 13 435 8 800 0 10 000 15 000 20 000

Overført til investeringsregnskapet  

Til fordeling drift (handlingsramme) -615 499 -628 792 -671 577 -681 922 -697 532 -706 810 -733 672 -714 728 -703 457 -702 046

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 617 193 -671 577 -681 922 -697 532 -706 810 -733 672 -714 728 -703 457 -702 046

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 693 4 213 27 063 0 0 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet (Handlingsramme) -643 052 -681 922 -697 532 -706 810 -733 672 -714 728 -703 457 -702 046

Omstillingsingsbehov - samlet 0 -11 997 -15 758 -14 679

Område 11 Overordnede funksjoner 11 931 4 461 -366 11 155 6 564 14 299 13 912 16 012 14 112 16 112

Område 12 Sentraladministrasjonen 21 697 23 818 23 588 25 828 25 266 26 606 30 151 30 451 30 641 30 451

Område 13 Eiendom 16 404 28 336 31 194 40 666 38 898 39 738 41 457 41 342 41 342 41 342

Område 19 Kirken 8 421 7 386 6 953 7 093 7 346 7 273 7 477 7 477 7 477 7 477

Område 21 Barnehage 75 700 77 261 80 035 81 308 81 867 85 408 88 952 88 952 88 952 88 952

Område 31 Brannvern, ansvar 3110 6 688 7 448 7 820 7 880 7 963 8 232 8 373 8 473 8 473 8 473

Område 31, Gebyrområde (feiing) -516 -162,858 -236 -160 -173 -142 -88 -88 -88 -88

Område 41 Grunnskole 157 398 159 598 159 213 156 612 157 160 160 943 161 234 158 234 157 734 157 734

Område 51 Helse 61 167 66 455 69 825 71 967 69 315 71 219 76 992 73 992 70 992 68 692

Område 61 Kultur 18 885 18 365 16 021 18 457 18 390 19 262 19 802 19 802 19 802 19 802

Område 65 NAV Kommune 27 847 29 324 32 132 36 665 38 224 37 735 38 558 36 058 34 058 32 058

Område 71 Omsorg 216 258 200 156 209 942 216 665 217 668 224 793 234 455 233 605 233 105 233 105

Område 75 Plan 6 510 6 159 6 538 6 652 7 199 6 753 8 880 8 880 8 880 8 880

Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110 6 918 7 046 8 727 9 355 9 706 12 008 13 430 12 380 12 380 12 380

Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene -22 906 -15 003 -13 151 -15 730 -17 995 -15 949 -17 661 -17 661 -17 661 -17 661

Område 97 Voksenopplæring 4 792 3 932 6 279 7 510 6 576 8 632 7 750 8 950 9 150 9 150

 

Sum fordelt til drift 617 193 624 579 644 514 681 922 673 975 706 810 733 672 726 857 719 347 716 857

 netto driftsresultat -8 658 15 182 51 673          15 000            42 775            42 775         -              10 000       15 000       20 000        

netto driftsresultat i % av driftsinntektene -0,2 % 1,7 % 5,4 % 1,5 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 1,0 % 1,5 % 2,0 %
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bemanningsnormer og at det er stort fokus på «underfinansieringen» av tiltak 

for ressurskrevende brukere.  

 

1.5.3 Hvordan takle balanseutfordringene i perioden 2020-2022? 

Rådmannens fokus i budsjettarbeidet har vært todelt: 

 Jobbe fram forslag til tiltak / innspill som sikrer et realistisk 0-budsjett for 2019 

 Skissere et opplegg for å oppnå tilfredsstillende driftsresultater utover i 

økonomiplanperioden 2020-2022 slik at kommunestyrets målsetting om 

minimum 2 % i netto driftsresultat oppfylles: 

o 2020: 10 mill kr  

o 2021: 15 mill kr 

o 2022: 20 mill kr 

 

Nivå på slike omstillinger / tilpasninger er i overkant av 15 millioner kroner fra og med 

2020. Om lag halvparten av dette omstillingsbehovet skyldes varslet endring i lovverk 

knyttet til beregning av minimumsavdrag.  Det tas derfor forbehold om at utfordringen 

kan bli noe mindre krevende om disse endringene ikke slår inn for fullt. Uansett er 

det nødvendig med et strukturert omstillingsarbeid i hele organisasjonen.  

 

Rådmannens mener det er helt nødvendig å jobbe strukturert og målrettet med 

slike budsjettilpasninger. Det holder ikke med å sette mål i økonomiplanen. 

Rådmannens konkrete forslag er følgende: 

 

 

 

 

Økonomiplantiltak som gjennomføres planmessig i 2019 

 

Hensikt 

For å oppnå tilfredsstillende driftsresultater, sikre handlefriheten og nå målene 

som settes i økonomiplanens driftsdel, må det jobbes strukturert og målrettet 

med en rekke tiltak.  

 

Gjennomføring: 

For å sikre framdrift, struktur og god resultatoppnåelse, utarbeides en samlet 

plan for tiltakene. Denne skal tydelig vise intensjon / hensikt med det enkelte 

tiltak, ansvar, tidsfrister, ressursbehov i gjennomføringen 
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Planen vedtas av kommunestyret i januar / februar 2019 og tiltakene utredes 

og behandles løpende gjennom året slik at alle tiltak er utredet og vurdert før 

budsjettprosessen høsten 2019.  

 

Eksempler på tiltak: 

 

Generelle: 

 Digitalisering;  

o Investering- og driftskostnader utredes og budsjetteres inn 

o Gevinster anslås og legges inn i økonomiplanen 

 

 Effekter av innovative tiltak og forbedringsarbeid. Synliggjøres og 

innarbeides i økonomiplanen  

 

 Gjennomgang av inntektssida i budsjettet for å avdekke mulige 

inntektsøkninger. Nivå på eiendomsskatt i planperioden vurderes 

særskilt 

 

 Ekstern gjennomgang / analyse av kommunens drift som grunnlag for 

planmessig gjennomgang. (Tilsvarende Agenda-gjennomgang som er 

gjennomført tidligere) 

 

 Organisering; Er vi optimalt / effektivt organisert – overordnet og på det 

enkelte tjenesteområdet – for å møte framtidas utfordringer? Gjelder 

både administrativ og politisk organisering 

 

 Strukturer: Foreligger det potensial for besparelser ved strukturelle 

endringer – i smått og stort? 

 

 Interkommunalt samarbeid: Er det områder hvor det åpenbart kan være 

økonomiske og / eller faglige begrunnelser for å løse oppgavene 

sammen med andre kommuner? (Primært to-kommuneløsning) 

 

 Tverrsektorielt arbeid – med særskilt fokus på arbeid med barn og 

unge. Prioriteres høyt av rådmannens ledergruppe. Nye 

samarbeidsformer, fokus på forebyggende tiltak, bedre samordning og 

ansvarsfordeling er helt nødvendig å få på plass om vi skal møte 

dagens og framtidas utfordringer, jfr utfordringer og effekter som vi 

opplever blant annet på barnevernsområdet. 

 

 «Investere for å spare» - både drift og investering 
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 Nivå på investeringer gjennomgås særskilt  

 

 

På de enkelte tjenesteområdene: 

 Tilsvarende jobbes det fram tiltak på alle tjenesteområder som legges 

inn i planen. Eksempler på dette kan være: 

o Ekstern gjennomgang av barnevernstjenesten med helhetlig 

fokus på kommunens tjenesteyting til barn og ungdom 

o Utrede mer effektiv driftsstruktur på tjenester innen omsorg som 

er særskilt kostnadskrevende 

o Ressursnivå og organisering knyttet til bosetting og integrering 

av flyktninger (når antallet som bosettes går mye ned) 

o Osdv 

 

 

1.6 Investeringsplan for perioden 2019-2022 

Investeringsplan for perioden 2019-2022 er gjennomgått relativt grundig i utvalg for 

teknisk drift og plansaker. Innspill derfra er korrigert inn.  

Investeringsnivået er fortsatt høyt og da spesielt i 2019 og 2020 hvor store vedtatte 

investeringsprosjekter forutsettes avsluttet.  

Forslaget følger i stor grad opp prioriteringene i eksisterende økonomiplan.  

Store prosjekter som idrettshall på Raufoss (nybygg og rehabilitering) og 

brannstasjon vil også bli behandlet som enkeltsaker. Investeringsnivået har vært – og 

er i planskissen under – på et veldig høyt nivå og rådmannen anmoder formannskap 

og kommunestyre om grundig gjennomgang og vurdering av samlet investeringsnivå. 

Se tabellen i kapittel 3.5. 
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2. Samfunn 
 

Gjøvik og Toten-kommunene Østre og Vestre Toten har over tid vært av de 

områdene i Innlandet som har størst befolkningsvekst. Byområdene Lillehammer, 

Hamar, Elverum og Kongsvinger har en tilsvarende vekst. De fleste kommunene i 

Oppland og Hedmark har en befolkningsnedgang. I 2017 var det vekst over 

landsgjennomsnittet for første gang i nyere tid. Befolkningsprognosene viser en 

fortsatt vekst noe under dette nivået for kommunen. Det er i utgangspunktet viktig å 

oppnå en befolkningsvekst minst på linje med landsgjennomsnittet da det vil gi større 

utviklingsmuligheter for kommunen. Det er i perioden 2010-2017 en 

befolkningsøkning på over 500 personer. Det er imidlertid et fødselsunderskudd 

(fødte fratrukket døde) på 46. Netto innvandring fra utlandet er på 434 personer i 

perioden, men ned fra 73 i fjor til 18. Det har i perioden vært netto innenlandsk 

flytting på -1 personer, men en sterk vekst i 2017 med 122 personer. Data fra første 

halvår viser at denne trenden fortsetter og innflyttingen er stor blant yrkesaktive med 

barn under ett år. Dette er en stor endring i forhold til tidligere hvor tallene har variert 

mellom - 40 og + 50 personer. Dette kan forklares av den sterke veksten i ferdigstilte 

boliger i 2017.     

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. Det er i de siste årene bygget svært 

mange nye boliger i året i VTK og det ser ut til at utviklingen fortsetter på et høyt nivå. 

Det er imidlertid viktig å sikre utvikling i hele kommunen. 

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. Selv om utviklingen har snudd til positiv i 

økonomien etter kollapsen i oljeprisen og nedgangen i norsk økonomi i 2014 vil 

innovasjon og utvikling bli enda viktigere. Rammevillkårene i årene som kommer ser 

ut til å bli dårligere for kommunal sektor. Vår region er i en særstilling med 

industriklyngen på Raufoss som sammen med andre klynger som staten har plukket 

ut som satsingsområde er i førersetet nasjonalt. Det har blitt bekreftet siste år 

gjennom tildeling av forskning- og utviklingsprogrammer. I tillegg er det av stor positiv 

betydning at Høyskolen på Gjøvik har blitt en del av Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU).   

Kommuneplanens arealdel og kommuneplanen legger grunnlaget for kommunens 

overordnede planlegging og styring i perioden.  
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2.1 Status 

Befolkningsutvikling 

 

Per 1. januar 2018 hadde Vestre Toten kommune 13 314 innbyggere Det er en vekst  

i folketallet på 135 personer gjennom 2017. Netto tilflytting utgjorde 140 personer 

(innvandring utgjorde 18), mens fødselsoverskuddet ble negativt med -7 personer. 

Dette er en positiv endring fra -35 personer i 2016.  Det har i perioden vært netto 

innenlandsk flytting på -1 personer, men en sterk vekst i 2017 med 122 personer. 

Data fra første halvår viser at denne trenden fortsetter. 

 

Figur 1 Befolkningsvekst i Vestre 

Data viser også at det er stor flytteaktivitet mellom kommunene i Gjøvikregionen.  

Netto innvandring er positiv på 18 personer, noe redusert fra i 2016 og er det første 

året på et tiår hvor det ikke er en befolkningsnedgang uten dette 

innvandringsoverskuddet. Ser en også på tallene for 1. halvår 2018 har nedgangen i 

barn i skolepliktig alder stoppet og det er en sterk vekst i barn fra 0-1 år. Sammen 

med sterk vekst i gruppen 19-66 år betyr dette at det flytter mange barnefamilier til 

Vestre Toten kommune.  

 

 



 

 

 
Styringsdokument 2019 
 
 

45  

 

 

 

 

I 2017 oppnådde kommunen en vekst på 1,0 % i befolkning mot 0 i 2016. Dette er en 

sterk vekst dersom vi ser på gjennomsnittet for de siste 10 årene og gjenspeiler 

aktiviteten i kommunen med  over 130 igangsatte og 143 ferdigmeldte boliger. 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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Prognose for videre befolkningsutvikling  

I figuren under er prognosen for befolkningsutvikling i Vestre Toten kommune 

framskrevet etter tre forskjellige vekstbaner fra SSBs framskrivning publisert i juni 

2018. Den siste framskrivningen med oppdaterte prognoser har i hovedsak som ved 

siste oppdatering i 2016 justert opp lavvekst alternativet og justert ned veksten i 

middels og høyvekst alternativene sammenliknet med forrige prognose. 

 

Det er stor usikkerhet knyttet til befolkningsprognoser. Å vise flere ulike 

endringsalternativer belyser hvordan sannsynlig utvikling kan bli. Vi ser at det er 

svært stor skilnad mellom høy vekst (HHMH) og lav vekst (LLML). De to utfallene vil 

innebære veldig forskjellige utfordringer for kommunen. Hvis den siste periodes 

utvikling framskrives med samme vekst vil vi ha en befolkningsøkning i overkant av 

alternativet med middels nasjonal vekst (MMMH). Det vil innebære at Vestre Toten 

kommune kan ha rundt 15 000 innbyggere om 20-25 år mot dagens 13 405. En 

lavere innvandring vil mest sannsynligvis føre til lavere vekst. I tabellen under vises 

prognose for befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper etter alternativet MMMH.  



 

 

 
Styringsdokument 2019 
 
 

47  

 

 

  

Prognosen viser en liten økning i aldersgruppen 0-5 år og liten endring i 

aldersgruppene som innbefatter 6-19 år. Det er en sterk økning i antall innbyggere 

fra 67-90 år og innenfor gruppen 80-89 år og 90+ er det en dobling i perioden 2020-

2040. Gruppen 20-66 er ikke vist i figuren og har en endring fra 7945 til 7900 i 

perioden. Det siste året viser et sterkt trendskifte ved at innenlansk flytting og 

boligbygging har økt sterkt. Det vil føre til på sikt en større andel enn forutsatt i SSBs 

prognoser for aldersgruppen 0-66 år. 

2.2 Utfordringer 

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

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

2025 og 2030 vil påvirke Vestre Toten kommune sterkt i og med at vi har en 

betydelig høyere vekst av eldre i forhold til unge. Dette er det også tatt høyde for og 

inngår i omsorgsplanen. Samtidig er Vestre Toten kommune en vekstkommune i 

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

over 140 nye boliger i 2017 og veksten ser ut til å fortsette i årene framover. Dette 

stiller store krav til kommuneplanlegging slik at ønsket utvikling oppnås. 

2.3 Mål 

I handlingsprogrammet som er kommuneplanens kortsiktige del er det viktig å trekke 

linjene til den langsiktige delen og de overordnede målene der. Dette brytes ned i 

mål i styringsdokumentet. Hver sektor har egne mål som er utledet fra den nye 

kommuneplanens overordnede mål. 
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3. Økonomi 

3.1 Historikk, status og utfordringer 

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 på 

13 mill. 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 

Nøkkeltall for en sunn økonomi viser at utviklingen i 2017 fortsatt går i riktig retning: 

 Netto driftsresultat ble 42,8 mill., som tilsvarer en resultatgrad/netto 

driftsresultat på 4,3 %. Det er betydelig høyere enn målet på 1,5 %, og nesten 

på samme nivå som fjoråret på 51,7 mill./5,4 % som var en forbedring på 36 

mill. fra 2015. Teknisk Beregningsutvalgs (TBU) anbefaling er 1,75 % 

 Disposisjonsfondet var ved inngangen til 2018 på 63 mill. eller ca. 6,5 %. 

Anbefalt størrelse er 10-15 %. 

 Lånegjelden er økt fra 133 – 148 % av brutto driftsinntekter totalt og 107,6 til 

115 % for investeringslån. 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 TBUs 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.  
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Utviklingen i 2018 med en vekst i 25-30 mill. kr i driftsutgifter som i all hovedsak 

følger av økningen i ressurskrevende tjenester i Omsorg og Barnevern, viser at det 

vil kreve betydelig større omstilling i tiden som kommer. Det bærer budsjettet for 

2019 preg av også som vist i kapittell 1. 

Beregnet behov for tjenester for Vestre Toten kommune framover utgår fra 

sammensetningen av befolkningen (demografien) og endringene i tiden framover. Vi 

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

omsorg, men den store veksten kommer først rundt 2025. Samtidig er Vestre Toten 

kommune en vekstkommune med stor tilflytting siste år og økende boligbygging. Det 

fører også med krav om økt ressursinnsats på planleggingsiden og tekniske 

tjenester.  

Omstilling  

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

- kontinuerlig forbedring og innovasjon: Resultatene av forbedringsarbeidet er fortsatt 

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

hele organisasjonen, og ikke minst for å sikre positive effekter og understøtte fokuset 

på kontinuerlig forbedringsarbeid. Rådmannen er overbevist om at framtidens 

utfordringer krever at vi sammen med innbyggerne klarer å videreutvikle dette videre. 

Det er laget en egen virksomhetsstrategi for Lean og ny versjon er vedtatt. Det er 

sterkt fokus på ledelsesutvikling og system og system/roller, herunder: enhetlig 

forståelse for hvordan vi jobber med Lean kontinuerlig forbedring, avklart ansvars- og 

rollefordeling, gode måter å rapportere på og helhetlig forståelse og samhandling 

tjenesteområdene imellom  Sammen med innovasjon som inngår i Lean, vil dette 

fortsatt sikre at innbyggernes behov er styrende for utvikling og levering av tjenester 

fra Vestre Toten kommune,   

3.2 Mål 

Under er overordnet måltabell for økonomi. Den inneholder virksomhetens 

overordnede mål i planperioden 2019-2022. 
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Effektivitetskravet i 2019 og 2022 er i forhold til 2017-nivå. 

Resultatene ligger foran mål satt i styringsdokument for 2018. Etter at kommunen 

gjennom positive netto driftsresultat i de siste årene  har klart å bygge opp frie fond 

så har behovet for tjenester økt mye mer enn inntektene i 2018. Det har ført til at 

målene for 2018 og i eksisterende økonomiplan 2018-2021 ikke nås og må 

nedjusteres  Det er helt nødvendig å snu denne trenden for at organisasjonen fortsatt 

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

kostnader til netto finans og finansiell risiko reduseres betydelig.Den krevende 

situasjonen gjør at  mål om netto driftsresultat er satt så lavt som 0 % i 2019, men 

økende til 2,0 % i sluttem av perioden.    

3.3 Budsjettforutsetninger 

I statsbudsjettet for 2019 legges det opp til en realvekst i kommunesektorens frie 

inntekter på 2,6 mrd. sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett 

(RNB)2018. For inneværende år er imidlertid skatteinntektene oppjustert med 2,4 

mrd. Oppjusteringen har sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter 

som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. Sammenlignet med anslag på 

regnskap 2018 blir realveksten i frie inntekter i 2019 på 0,2 mrd. Merskatteveksten i 

2018 må dermed ses på som en forskuttering av veksten i frie inntekter som 

kommuneproposisjonen la opp til for 2019. Merskatteveksten i 2018 er samtidig en 

engangsinntekt som ikke vil kunne finansiere varige økninger i driftsutgiftene. 

Økonomi

Netto driftsresultat 

som andel av brutto 

driftsinntekter

4,3 % 0,0 % 0,0 % 2,0 %

Fokusområde
Resultat  

2017

Anslag  

2018

Mål          

2019

Mål                   

2022

Effekt av Lean 

kontinuerling 

forbedring

Økt kvalitet Økt kvalitet Økt kvalitet Økt kvalitet

Bygge opp frie fond 63 mill. kr 55 mill. kr 55 mill. kr 100 mill. kr

Økt effektivitet 5 mill. kr 5 mill. kr 5 mil. kr 20 mill. kr

Bedring på KOSTRA 

- enhetskostnad

Positiv 

trend

nøytral 

trend

Positiv 

trend

Positiv 

trend
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SSB har i etterkant av kommuneproposisjonen lagt fram nye 

befolkningsframskrivinger. Merutgiftene for kommunesektoren i 2019 er anslått til 1,3 

mrd., hvorav om lag 1,0 mrd. antas å belaste de frie inntektene. Dette er om lag 0,6 

mrd. lavere enn anslaget fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og 

fylkeskommunal økonomi fra mars i år basert på SSBs forrige 

befolkningsframskriving og alternativet med lav innvandring. 

Veksten i frie inntekter som det legges opp til i statsbudsjettet ligger helt nederst i det 

angitte intervallet for inntektsvekst i kommuneproposisjonen 2019 (2,6 – 3,2 mrd). 

Merskatteveksten gir isolert sett økt økonomisk handlingsrom inneværende år. Økt 

kostnadsvekst, hovedsakelig som følge av økte elektrisitetspriser, trekker i motsatt 

retning. Den kommunale lønns- og prisveksten i 2018 er oppjustert med 0,4 

prosentenheter fra 2,6 til 3,0 %, hvilket tilsvarer 1,9 mrd. For 2019 er lønns- og 

prisveksten anslått til 2,8 %. 

Veksten i frie inntekter i 2019 målt fra inntektsnivået i 2018 uten merskattevekst, 

anslås til 0,7 %. Den faktiske realveksten i frie inntekter fra 2018 til 2019 er anslått til 

0,0 %. 

Kommunene får hele veksten i frie inntekter på 2,6 mrd. Fordelingen mellom 

kommuner og fylkeskommuner må ses i sammenheng med at mens kommunene kan 

forvente økte nettokostnader 

Som følge av befolkningsendringer på 1,6 mrd. vil fylkeskommunenes utgiftsbehov 

reduseres med om lag 0,6 mrd. Merutgiftene i kommunene kan hovedsakelig 

henføres til de eldre aldersgruppene og til barn i grunnskolealder. For 

fylkeskommunene er det nedgangen i antall 16-18-åringer som slår sterkt ut. Innenfor 

rammen av fylkeskommunenes frie inntekter gjør regjeringen en omprioritering ved at 

midlene som gis med en særskilt fordeling til opprusting og fornying av 

fylkesvegnettet økes med 100 mill. 

I beregningen av økt handlingsrom tas det ikke hensyn til økningen av 

innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med 

kroner 50 000 utover lønnsveksten. KS har anslått at dette vil gi økte kostnader for 

kommunene med 0,3 mrd, og da allerede fra regnskap 2018. I 2018 vil 

merskatteveksten kunne finansiere de økte utgiftene, men dette vil ikke være ikke 

tilfellet i de påfølgende årene hvor merutgiften må dekkes innenfor rammen av de frie 

inntektene. 

Økte renter vil også føre til at handlingsrommet svekkes. Hvis Norges Bank setter 

opp rentenei tråd med rentebanen vil det kunne øke rentekostnadene i sektoren med 

i underkant av 700 millioner kroner i 2019. På sikt vil også økte renter føre til lavere 

pensjonspremier. 
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Som vist i tidligere i dokumentet er økningen i inntekter for Vestre Toten kommune 

ikke i nærheten av å være tilstrekkelig til å dekke veksten i tjenestebehovet. Den 

negative utviklingen i innbyggertallene i aldersgruppen 6-15 år i 2017 og 2018 er 

stoppet opp, men fortsatt ikke snudd slik at inntektsbortfallet på om lag 10 mill.  varig. 

Siden 2012 er veksten i ressurskrevende tjenester og medfølgende kostnader i all 

hovedsak innenfor barnevern og omsorg på over 70 mill. Det er fortsatt helt 

avgjørende å få redusert kostnadene i årene som kommer. Dette har de siste årene 

spist opp handlingsrommet og gjort det nødvendig med en betydelig omstilling. 

 

Kommunal deflator: 2,8 %  

Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst (deflator) på 2,8% 

Lønnskostnader utgjør knapt ⅔ av deflator. Lønnsveksten fra 2018 til 2019 anslås til 

3,25 prosent.  

Renter på flytende lån 

Renten er lagt til grunn i budsjettet på flytende lån er 1,70% stigende til 2,60% i 2021 

og deretter en reduksjon til 2,25% i 2022.. Kommunens gjennomsnittlige rente er 

redusert fra 4 % til 2,0% siste år. Dette tilsvarer over 20 mill. i reduserte 

finanskostnader i kommunens driftsbudsjett. Fastrentandelen er økt gjennom 2018 til 

om lag 50 % og påvirkningen fra endringer utover det som ligger i prognosen er 

redusert. 
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3.4 Driftsbudsjett 

Under følger tabell med økonomiplanens driftsdel 2019-2022. Den framstiller 

budsjettskjema 1A og 1B som viser hva vi har av frie disponible inntekter samt 

resultatet fra de finansielle områdene og tjenesteområdenes netto driftsbudsjetter for 

perioden. 

 

Tabellen under viser en samleoversikt over de justeringene som er gjort i 

tjenesteområdenes rammer i konsekvensjustert budsjett. Det vil si at det er tatt 

utgangspunkt i budsjett for inneværende år og så er det justert for konsekvenser av 

vedtak gjennom året og neste års gjeldende rammebetingelser. Det er effekt av 

lønnsoppgjør og prisvekst. Det er gjort en omfattende gjennomgang av 

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

er behov for omstilling av driften med 50 mill. kr tilsvarende en reduksjon i driften på 

Økonomiplanens driftsdel 2019-2022

Budsjetskjema 1A

2014 

regnskap

2015 

regnskap

2016 

regnskap

2017 

budsjett

2017 

regnskap

2018 

budsjett 2019 2020 2021 2022

 Skatt på inntekt og formue -248 633 -268 293 -289 140 -289 000 -298 912 -304 000 -318 000 -321 000 -324 000 -327 000

Eiendomsskatt sum -33 761 -37 372 -42 123 -44 500 -44 119 -49 000 -57 200 -61 700 -62 200 -62 700

verker og bruk 10 027 9 222 -10 000 -9 794 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

boliger 23 628 29 195 -30 500 -30 751 -35 000 -43 500 -48 000 -48 500 -49 000

næring og ellers 3 717 3 705 -4 000 -3 574 -4 000 -3 700 -3 700 -3 700 -3 700

 Rammetilskudd -358 730 -357 008 -371 977 -379 547 -376 477 -385 000 -396 000 -396 000 -396 000 -396 000

Rente og investeringskomp fra staten -4 272 -4 509 -4 000 -4 125 -3 433 -3 900 -3 200 -3 050 -2 900 -2 750

Integreringstilskudd flyktninger -15 290 -20 875 -26 719 -33 200 -33 252 -31 000 -26 000 -23 500 -21 000 -20 000

Sum frie disponible inntekter -660 687 -688 055 -733 960 -750 372 -756 192 -772 900 -800 400 -805 250 -806 100 -808 450

Renteinntekter og utbytte -5 895 -6 433 -1 955 -2 500 -3 110 -2 500 -3 000 -3 000 -3 000 -2 500

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -3 740 -342 -8 782 -1 500 -7 827 -1 500 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Renteutgifter 32 612 32 618 25 430 24 402 24 730 24 737 32 493 37 144 40 322 35 954

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån 22 209 25 422 29 395 34 149 31 433 36 553 39 235 48 378 52 321 54 950

Netto finansutgifter/inntekter 45 187 51 264 44 088 54 550 45 225 57 290 66 728 80 522 87 643 86 404

Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 8 000 13 320  

Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond 4 974 15 000 42 063 10 000 0 10 000 15 000 20 000

Til bundne avsetninger  

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -27 063

Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond -1 100 -1 565 -1 200  

 

Netto avsetninger 0 8 000 18 294 13 900 13 435 8 800 0 10 000 15 000 20 000

Overført til investeringsregnskapet  

Til fordeling drift (handlingsramme) -615 499 -628 792 -671 577 -681 922 -697 532 -706 810 -733 672 -714 728 -703 457 -702 046

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 617 193 -671 577 -681 922 -697 532 -706 810 -733 672 -714 728 -703 457 -702 046

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 693 4 213 27 063 0 0 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet (Handlingsramme) -643 052 -681 922 -697 532 -706 810 -733 672 -714 728 -703 457 -702 046

Omstillingsingsbehov - samlet 0 -11 997 -15 758 -14 679

Område 11 Overordnede funksjoner 11 931 4 461 -366 11 155 6 564 14 299 13 912 15 880 13 980 15 980

Område 12 Sentraladministrasjonen 21 697 23 818 23 588 25 828 25 266 26 606 30 151 30 451 30 641 30 451

Område 13 Eiendom 16 404 28 336 31 194 40 666 38 898 39 738 41 457 41 342 41 342 41 342

Område 19 Kirken 8 421 7 386 6 953 7 093 7 346 7 273 7 477 7 477 7 477 7 477

Område 21 Barnehage 75 700 77 261 80 035 81 308 81 867 85 408 88 952 88 952 88 952 88 952

Område 31 Brannvern, ansvar 3110 6 688 7 448 7 820 7 880 7 963 8 232 8 373 8 473 8 473 8 473

Område 31, Gebyrområde (feiing) -516 -162,858 -236 -160 -173 -142 -88 -88 -88 -88

Område 41 Grunnskole 157 398 159 598 159 213 156 612 157 160 160 943 161 234 158 234 157 734 157 734

Område 51 Helse 61 167 66 455 69 825 71 967 69 315 71 219 76 992 73 992 70 992 68 692

Område 61 Kultur 18 885 18 365 16 021 18 457 18 390 19 262 19 802 19 802 19 802 19 802

Område 65 NAV Kommune 27 847 29 324 32 132 36 665 38 224 37 735 38 558 36 058 34 058 32 058

Område 71 Omsorg 216 258 200 156 209 942 216 665 217 668 224 793 234 455 233 605 233 105 233 105

Område 75 Plan 6 510 6 159 6 538 6 652 7 199 6 753 8 880 8 880 8 880 8 880

Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110 6 918 7 046 8 727 9 355 9 706 12 008 13 430 12 380 12 380 12 380

Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene -22 906 -15 003 -13 151 -15 730 -17 995 -15 949 -17 661 -17 661 -17 661 -17 661

Område 97 Voksenopplæring 4 792 3 932 6 279 7 510 6 576 8 632 7 750 8 950 9 150 9 150

 

Sum fordelt til drift 617 193 624 579 644 514 681 922 673 975 706 810 733 672 726 725 719 215 716 725

 netto driftsresultat -8 658 15 182 51 673          15 000            42 775            42 775         -              10 000       15 000       20 000        

netto driftsresultat i % av driftsinntektene -0,2 % 1,7 % 5,4 % 1,5 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 1,0 % 1,5 % 2,0 %
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om lag 5 %, innen 2022 inkludert allerede fordelte reduksjoner i rammene til Helse, 

Omsorg og Grunnskole for å komme opp på anbefalt driftsresultat på 2,0 %.   

 
Rammeendringer   

Tjenesteområde 2019 2020 2021 2022 

Folkehelsekoordinator 1/2 stilling - og driftsressurser 400 500 600 600 

Årlig tilskudd regionalt næringsutviklingsprogram 800 800 800 800 

Omstillingsbehov fra 2018 som må dekkes framover 4 300 4 300 4 300 4 300 

Omstillling i økonomiplanperioden - 2019-effekter (uspesifisert) -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Driftsmildler næringsutvikling 200 200 200 200 

Utredning/tilskudd til lokalbuss Raufoss -200 -200 -200 -200 

Endringer pensjon - reduksjon -1 250 -1 250 -1 250 -1 250 

Lønnsreserve - nedjustering  -1 000 1 000 -1 000 1 000 

Område 11 Overordnede funksjoner 1 250 3 350 1 450 3 450 

Kostnader ved kommunevalget (hvert fjerde år) 350 -350 -350 -350 

Økt aktivitet folkevalgte, herunder dagmøter 200 200 200 200 

Merkantil stilling - tidligere dekket av fondsmidler 200 200 200 200 

Økte priser porto m.m. 150 150 150 150 

Omlegging sak/arkiv IKT 1 500 1 500 1 500 1 500 

Endringer lisenser, telefoni og servere 1 000 2 000 2 000 2 000 

Stortingsvalg 0 0 190 0 

Område 12 Sentraladministrasjon 3 400 3 700 3 890 3 700 

Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til Eiendom 331 331 331 331 

Kostnader gamle Reinsvoll gymsal -40 -80 -80 -80 

Drift av aktivitetsanlegg 60 60 60 60 

Vaktordning vaktmestere 75 150 150 150 

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -600 -1 200 -1 200 -1 200 

Netto utgifter utleie Ihle skole 40 40 40 40 

Nytt dag og avlastningssenter 150 300 300 300 

Driftstilskudd Ihle flerbrukshus 115 115 115 115 

Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom 50 50 50 50 

Drift av Reinsvoll idrettshall 300 600 600 600 

Nedlegging Ihle skole - korrigering av feil i 2018-rammene 750 750 750 750 

Område 13 Eiendom 1 231 1 116 1 116 1 116 

          

Område 19 Kirken 0 0 0 0 

Krav om pedagognorm Barnehage - helårseffekt 686 686 686 686 

Økt tilskudd private barnehager - regulert etter egen deflator 1 187 1 187 1 187 1 187 

Økning 10% stilling oppfølging av lærlinger 73 73 73 73 

"My kid" - IKT-app 50 50 50 50 

Økning 26% stilling - bemaningsnorm barnehage 160 160 160 160 

Område 21 Barnehage 2 156 2 156 2 156 2 156 
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Rammeendringer   

Tjenesteområde 2019 2020 2021 2022 

Driftsmidler beredskap - økte kostnader   100 100 100 

Område 31 Brannvern, ansv. 3110 0 100 100 100 

          

Område 31 brannvern, ansvar 3120 0 0 0 0 

Finansiering opphold leirskole (sannsynligvis lovpålagt fra 2019) 250 250 250 250 

Økt elevtall Reinsvoll (redusert behov fra 2019) -180 -180 -180 -180 

Gjesteelever - forutsatt reduksjon 0 -1 500 -2 000 -2 000 

Tidlig innsats skole (i inntektssystemet) 600 600 600 600 

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -1 500 -3 000 -3 000 -3 000 

Område 41 Grunnskole -830 -3 830 -4 330 -4 330 

Digitalisere klientarkiv helsestasjon og barnevern. 160 160 160 160 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten (i inntektssystemet) 300 300 300 300 

Opptrapping habilitering og rehabilitering (i inntektssytemet) 300 300 300 300 

Økning i utgifter til barnevern 4 300 1 300 -1 700 -4 000 

Område 51 Helse 5 060 2 060 -940 -3 240 

Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% stilling -65 -65 -65 -65 

Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til Eiendom -331 -331 -331 -331 

Økt tilskudd Nammo Stadion 383 383 383 383 

Økt støtte Mjøsmuseet 75 75 75 75 

Egenandel flere farger 100 100 100 100 

SLT-koordinator - egenfinansiering 215 215 215 215 

Område 61 Kultur 377 377 377 377 

Stillingsressurs ekstratilskudd flyktninger  250 250 250 250 

Satsing reduserte sosialhjelputgifter/ekstratislkudd/NAV videregående 500 0 0 0 

Nedtrapping - ressurser til bosetting 0 -2 000 -4 000 -6 000 

Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet -250 -250 -250 -250 

Område 65 NAV kommune 500 -2 000 -4 000 -6 000 

Midlertidige kutt 2018 - tilbakeført 1 000 1 000 1 000 1 000 

Rustilskudd inn i rammen i statsbudsjettet 863 863 863 863 

Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% stilling 195 185 185 185 

Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom -50 -50 -50 -50 

Økning ressurskrevende brukere 6 000 6 000 6 000 6 000 

Utskifting tlf/PDAer (bærbare enheter) 460 120 120 120 

Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - drift 300 300 300 300 

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

Område 71 Omsorg 8 268 7 418 6 918 6 918 

Areal og transportplan -prosjekt - egenandel 150 150 150 150 

Geovekst IKT system  300 300 300 300 

Reduksjon gebyrer 500 500 500 500 

Styrking planavdelingen  med to stillinger (kommunestyrevedtak) 1 500 1 500 1 500 1 500 
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Rammeendringer   

Tjenesteområde 2019 2020 2021 2022 

Område 75 Plan 2 450 2 450 2 450 2 450 

Prosjektleder infrastruktur (veg) 200 300 300 300 

Tilbakeført kutt - planarbeid gatelys 400 -750 -750 -750 

Omr. 91 Teknisk drift 600 -450 -450 -450 

Endring gebyrinntekter netto  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Omr. 91 Teknisk drift, gebyromr. -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Ekstraordinær inntekt - norskundervisning -1 000 0 0 0 

Økt antall lærlinger 200 400 600 600 

Omr. 97 Voksenopplæring -800 400 600 600 

          

Sum endringer 21 662 14 847 7 337 4 847 

 

3.4.1 Driftsresultat 

Figuren på neste side viser utviklingen i driftsresultatene fra 2003-2017. Siste år 

basert på siste økonomirapport for tredje kvartal viser et forventet netto driftsresultat 

på 0 % som er et dramatisk skifte i resultatgrad etter de svært gode resultatene i 

2016-17. Figuren viser at Vestre Toten kommune har dekket underskudd etter 

finanskrisen i 2008 og snudd utviklingen. Veksten i netto utgifter fra 2018 gir et fall i 

driftsresultat først i økonomiplanperioden. Gjennom positive regnskapsresultat og 

oppbygging av fond vil kommunen kunne opparbeide seg et gradvis økt 

handlingsrom framover. Dette vises i figuren under. 

 

3.4.2 Pensjon og premieavvik 

Kommunen betaler inn pensjonspremie til våre pensjonsleverandører Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Samtidig beregnes 
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netto pensjonskostnader ut i fra kriterier fastsatt fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Differansen mellom netto pensjonskostnad og 

innbetalt premie betegnes som et premieavvik som skal kostnads- eller inntektsføres. 

Tanken da ordningen med pensjonskostnad og premieavvik ble innført var at 

kostnadene over tid skulle svare til premiene slik at positive premieavvik i noen år 

skulle motsvares av negative premieavvik i andre år. Problemet er imidlertid at den 

beregnede kostnaden hvert år siden 2002 har ligget lavere enn premiene. De 

langsiktige forutsetningene som pensjonskostnadsberegningene har bygget på, har 

systematisk vært for optimistiske. Dermed har årets premieavvik vært positivt hvert 

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

Dette beløpet skal utgiftsføres i kommunenes regnskaper i årene som kommer. De 

kommer på toppen av det som skal utgiftsføres løpende av nye pensjonskostnader. 

Vestre Toten kommune har nå et premieavvik på 66 mill. kr. Departementet har 

gjennom regelendringer strammet inn på tiden tilbakeføringen som skal belastes 

kommuneregnskapene gjennom den såkalte amortifiseringen kan gjøres på fra 15 til 

7 år. Dette har økt den regnskapsmessige kostnaden til pensjon fra 2015. Det ser ut 

til at pensjonsutgiftene blir noe lavere i starten av periden enn hva som er lagt til 

grunn. På lang sikt når premieavviket blir mindre enn amortifiseringen vil det være 

behov for å øke utgiften i budsjettet og tilføre mer kapital.  

3.4.3 Sentrale inntekter 

Frie inntekter 

De frie inntektene er de klart største inntektene for Vestre Toten kommune. Revidert 

nasjonalbudsjett 2018 og kommuneproposisjonen for 2019 er en del av grunnlaget 

for beregningen av de frie inntektene. Regjeringen legger opp til en realvekst i de frie 

inntektene på mellom 0,7 og 0,9 % fra 2018 til 2019. I tillegg ligger det en forventning 

om en effektivisering av kommunal sektor. Regjeringens beregninger viser at om 

kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, 

tilsvarer det 1,2 milliarder kroner i 2019, som kan brukes til styrking av tjenesten i 

tillegg til det som følger av inntektsveksten. Kommunesektorens inntektssystem 

fordeler inntekter fra skatt gjennom skatt og rammetilskudd til kommunene gjennom 

et sett av objektive kriterier, det vil si ikke basert på skjønn, og dette utgjør om lag 73 

prosent av kommunesektorens samlede inntekter.  Det består av 40 % skatt og 60 % 

rammetilskudd. Kommunene beholder bare en liten del av skatteinntektene selv. Det 

kommunale skatteøret reduseres med 0,25 prosentpoeng og  er fastsatt til 11,55 % 

for 2019. Kommunene har allikevel samlede inntekter tilsvarende halvparten av 

skatteinngangen. Resten går i hovedsak til staten.  

Inntektssystemet består av en inntektsutjevning som delvis jevner ut forskjellene i 

skatteinntekter mellom kommuner. Det overordnede formålet med inntektssystemet 

er å jevne ut kommunene og fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig 

tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved fordelingen av rammetilskuddet tas det 
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hensyn til strukturelle forskjeller i kommunene sine kostnader gjennom 

utgiftsutjevning og forskjeller i skatteinntektene gjennom skatteutjevning. 

Omfordelingen skjer gjennom innbyggertilskuddet som er en del av rammetilskuddet.  

Kommunenes skatteutjevning er bygget opp som en symmetrisk utjevning rundt 

landsgjennomsnittet for skatt per innbygger, med et trekk/tilskudd på 60 pst. av 

differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Denne delen av 

skatteutjevningen er selvfinansierende, ved at prosentvis trekk for kommuner med 

skatteinntekter over landsgjennomsnittet tilsvarer prosentvis tilskudd for kommuner 

med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. I tillegg kompenseres skattesvake 

kommuner ekstra, ved at kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av 

landsgjennomsnittet får en tilleggskompensasjon på 35 pst. av differansen mellom 

eget skattenivå og 90 pst. av landsgjennomsnittet per innbygger. 

Tilleggskompensasjonen finansieres ved et likt trekk per innbygger for alle landets 

kommuner. Rådmannen vurderer skatteanslaget på bakgrunn av forventet 

skatteinngang i 2018, ny befolkningsprognose for landet og Vestre toten og forventet 

lønnsvekst. I og med at Vestre Toten har en skatteinngang på om lag 77 % av 

landsnittet og allerede har fått utjevnet 66 % av dette avviket har skatteinngangen på 

landsbasis større utslag.  

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

gjennomgang av kostnadsnøkler og førte til noen større endringer. Større kommuner 

deriblant Vestre Toten kommune kommer bedre ut på sikt. Det er lagt inn en 

forutsetning om realvekst i inntekter på ca 0,9 %. 

Eiendomsskatt er også definert som frie inntekter. Det ble gjort en økning fra 4,1 til 

4,5 promille i budsjettet for 2017 på eiendomsskatt på boliger og 

fritidseiendommer/øvrige eiendommer. Det forutsettes en eiendomsskatt på boliger 

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

lagt til grunn i slutten av økonomiplanen (2022). Eiendomsskatt på verker og bruk er 

satt til maksimal sats på 7 promille som i dag. Endringene i eiendomsskatteloven 

som ble vedtatt i 2017 innebærer at produksjonsutstyr og installasjoner skal være 

fritatt for eiendomsskatt. Fritaket innfases gradvis med 1/7 reduksjon i 

eiendomsskatten årlig fra og med 2019 til det er fullt ut implementert i 2025. 

Stortinget har vedtatt at kommunene skal få tilnærmet full kompensasjon for bortfall 

av inntekter, begrenset oppad til 500 mill. kroner. I statsbudsjettet for 2019 er det 

avsatt 71 mill. kroner til kompensasjonsordningen. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet vil kartlegge de kommunevise utslagene av 

lovendringen etter at eiendomsskatten for 2019 er skrevet ut, og 

kompensasjonsmidlene vil bli fordelt i løpet av 2019. Nærmere omtale om saken vil 

først komme i revidert nasjonalbudsjett i 2019.Økning i grunnrenteskatten betyr 

reduksjon av eiendomsskatteinntekter fra vannkraftverk. Regjeringen foreslår en 

økning i grunnrenteskatten fra 35,7 % til 37 %. En slik økning i grunnrenteskatten vil 
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innebære en reduksjon av kommunenes eiendomsskatteinntekter ettersom 

grunnrenteskatten kommer til fradrag i eiendomsskattegrunnlaget.   

Andre statstilskudd 

Kommuner som bosetter flyktninger mottar flyktningetilskudd. På grunn av betydelig 

lavere bosetting av flyktninger en tidligere antatt fra 2018, fører dette både til lavere 

tilskudd og lavere kostnader til bosetting. Det har blitt satset på å øke kompetansen 

på å søke særskilte tilskudd for flyktninger i kommunen som har både gitt betydelige 

økte inntekter og bedre kartlegging og tjenester på dette området. Dette vil det kreve 

en betydelig omstilling. Det er allerede innarbeidet en kraftig nedgang i 

økonomiplanen. Statstilskudd for skole- og omsorgsbygg er avhengig 

investeringsnivået i de respektive typene bygg og rentenivået. Anslått 

kompensasjonsrente er redusert som følge av rentenedgangen i år og forventninger 

til videre rentenedgang satt til 1,5 %. 

Lønnsreserven 

Lønnsreserven skal gå til å dekke veksten i lønnsutgifter i 2019. Den er beregnet 

med utgangspunkt i forventet lønnsvekst i 2019. For årene 2019 – 2022 må 

avsetningen vurderes opp mot lønns- og prisvekstforutsetningene for øvrig i 

budsjettet, herunder også hvilken kompensasjon staten legger til grunn ved 

beregning av vekst i frie inntekter. Forutsetningen i forslag til statsbudsjett er en 

lønnsvekst på 3,25 %. Neste års lønnsoppgjør er et mellomoppgjør.  

3.4.4 Finansutgifter og finansinntekter 

Netto finansutgifter vil øke i perioden på grunn av store investeringer i skolebygg, og 

vann og avløp (VA). Investeringsbudsjettet finansieres med tilskudd og lån. På sikt 

bør investeringene finansieres av en andel egenkapital – overført fra 

driftsregnskapet.  

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

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

grunn fortsatt svak finansielle stilling med lav likviditet korrigert for ubrukte lånemidler 

og relativt sett lite investeringskapital sammenliknet med andre kommuner ,må ha en 

mer effektiv drift med stort overskudd gjennom brutto driftsresultat samt øke 

inntektene. 

Det har vært en bedring i konjunkturene både internasjonalt og i Norge i 2017 og 

2018. Utviklingen vil påvirke finanssektoren. Rentene vil tilpasse seg resten av 

Europa. Renteoppgangen har startet, men  omslag i den internasjonale økonomien 

er skjørt, slik at det er usikkert hvor mye rentene vil gå opp. Fallet i de flytende 

rentene har ført til betydelig lavere renteutgifter for Vestre Toten kommune.   
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3.5 Investeringsbudsjett 

Rådmannen har fortsatt høyt fokus på nødvendigheten av å gjennomføre store og 

viktige investeringer i et 10- til 20-årsperspektiv. Dette fordi investeringer har stor 

betydning for utvikling av kommunen og på ulike måter gir føringer for løpende 

driftsprioriteringer. Det er jobbet for å sikre et bedre system for kartlegging av behov, 

planlegging, gjennomføring og evaluering av investeringer.  

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

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

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

og planer. I perioden 2019-2022 har rådmannen foreslått samlet investeringer på 

netto 380 mill. kr eksklusive videreutlån. Det er en sterk vekst og Investeringene er 

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

idrettshaller, ny brannstasjon samt en betydelig utbygging og oppgradering innenfor 

vann og avløpssektoren og kommunale veier. Rådmannen ønsker en bærekraftig 

kommuneøkonomi noe som innebærer at investeringer og boligbygging blir gjort der 

eksisterende infrastruktur kan benyttes i størst mulig grad. 

Utvikling i investeringsnivå er vist i figuren under. Den viser investeringsutgifter 

fordelt på rentable (selvfinansierende) og ikke rentable investeringer pr. år i mill. kr: 

 

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

en stor topp i 2018-2020 for så å falle igjen. Det er viktig å komme ned på et 

bærekraftig investeringsnivå over tid. Økt eiendomsskatt vil kunne finansiere denne 
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sterke økningen i gjeld, men det betyr at gjelden må reduseres relativt som andel av 

driftsinntektene. 

Det skilles mellom rentable (selvfinansierende) investeringer som VAR, 

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

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

og avløp er det laget egen framskriving for ut i fra hovedplaner.  

Av figuren framgår det at i normalår er mellom 20 og 40 % av investeringene 

selvfinansierende. I tabellen under er investeringer samlet i handlingsprogrammet 

framstilt. 

Forslag til investeringsplan 2019- 2022  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Overordnede funksjoner 2019 2020 2021 2022 
Sum2019-

22 

08991 # Egenkapitalinnskudd KLP 2 600 2 700 2 700 2 800 10 800 

07900 * Startlån - selvfinansierende 65 000 65 000 65 000 65 000 260 000 

Sum overordnede funksjoner 67 600 67 700 67 700 67 800 270 800 

Sentral stab og støtte 2019 2020 2021 2022 SUM B 

18121   IKT-investeringer 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

18127   IKT-investeringer felles økonomisystem 300 0 0 0 300 

18128   Arbeidsmiljøinvesteringer 300 300 300 300 1 200 

18129   IKT-investeringer - lisenser 150 150 150 150 600 

Sum Sentral stab og støtte 2 750 2 450 2 450 2 450 10 100 

Eiendom 2019 2020 2021 2022 SUM B 

13131 * ENØK forberedelse til felles driftsentral 300 0 0 0 300 

13322 * ENØK Totenbadet 500 0 0 0 500 

14381 * ENØK Raufoss sportshytte 0 500 0 0 500 

16123 * ENØK tiltak øvrige bygg 200 100 100 100 500 

16331   Bru over hunnselva VTU 12 000 0 0 0 12 000 

17123 * ENØK tiltak omsorgsbygg 100 100 100 100 400 

17124 * Enøk tiltak skolebygg 200 100 100 100 500 

17131   Ombygging Sagatunet 200 0 0 0 200 

18131   Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg 300 300 0 0 600 

18383   Investerings-prosjekt Universell Utforming 200 200 0 0 400 

Nytt   Parkeringsplass Ihle flerbrukshus 150 0 0 0 150 

Nytt   Tomteutvikling Rådhuskvartalet 4 500 0 0 0 4 500 

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

Nytt   Utredning hjertesoner skoler 150 0 0 0 150 

Nytt   Brannutredninger skoler 0 500 0 0 500 

Nytt   Totenbadet lekeøy 0 120 0 0 120 

Nytt   Totenbadet Ventilasjonsanlegg-treningsrom 0 250 0 0 250 

Nytt   Totenbadet Trapp/gangvei fra P-plass 250 0 0 0 250 

Nytt   Totenbadet Relax-Spa avdeling 0 1 300 0 0 1 300 

Nytt   Totenbadet rekkverk 0 0 600 0 600 

Nytt   Totenbadet Nytt dusjanlegg dame/herre gard. 0 0 300 2 200 2 500 

Nytt   Totenbadet Ny vannrutsjebane 0 200 1 000 0 1 200 

Nytt   Kildesortering 200 0 0 0 200 

Nytt   Snøfreser/plenklipper/henger Eiendom 200 0 0 0 200 

Nytt   Gjerde Bøverbru Barnehage 165 0 0 0 165 

Nytt   Tilpassing av lokaler Sagvollvegen 1 200 0 0 0 200 

Nytt   Rehabilitering Raufoss Sportshytte 280 210 500 0 990 
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Forslag til investeringsplan 2019- 2022  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Nytt   Prosjektering uteområdet Sagatunet 100 0 0 0 100 

Sum Eiendom 20 195 3 880 3 550 2 500 30 125 

Kirkelig fellesråd 2019 2020 2021 2022 SUM B 

08391   Seremonibygg - Bakkerud gravlund 500 6 000 6 000 0 12 500 

18390 * Enøk Raufoss kirke 500 0 0 0 500 

Nytt   Gravemaskin 0 200 0 0 200 

Nytt   Sprinkleranlegg Eina kirke 0 500 0 0 500 

Nytt * Enøk Eina kirke 500 0 0 0 500 

Sum Kirkelig Fellesråd 1 500 6 700 6 000 0 14 200 

Barnehage 2019 2020 2021 2022 SUM B 

15223   Veltmanåa barnehage 0 5 000 15 000 0 20 000 

Sum Barnehage 0 5 000 15 000 0 20 000 

Brannvern 2019 2020 2021 2022 SUM B 

14332   Ny brannstasjon - 43,5 mill i eksisterende investeringsplan 20 000 31 500 0 0 51 500 

Nytt   Tjenestebil beredskap 0 300 0 0 300 

Nytt   Tjenestebil Forebyggende 0 0 300 0 300 

Sum Brannvern 20 000 31 800 300 0 52 100 

Grunnskole 2019 2020 2021 2022 SUM B 

13221   Vestre Toten ungdomsskole, inkl. infrastrukturtiltak 67 500 0 0 0 67 500 

18229   Rehabilitering / opprusting av skolebygg 200 200 200 0 600 

Sum Grunnskole 67 700 200 200 0 68 100 

Kultur 2019 2020 2021 2022 SUM B 

13381 ¤ Idrettshall Reinsvoll 24 250 0 0 0 24 250 

17331   Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet 150 600 0 0 750 

18370   Løsning for "meråpent" bibliotek 300 0 0 0 300 

18381 ¤ Toppsprøyting og remerking av friidrettsbanen på Raufoss 200 0 0 0 200 

18384   Rehabilitering lysløyper 100 100 100 100 400 

Nytt ¤ Ny Raufosshall 30 000 60 000   0 90 000 

Nytt ¤ Oppussing gamle Raufosshallen 0 0 30 000 0 30 000 

Nytt   Opprustning badeplasser med toalettanlegg 0 500 0 0 500 

Nytt   Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst 0 100 0 0 100 

Nytt   Verksted ungdomshuset 0 500 0 0 500 

Nytt   Rehabilitering sportshytta Raufoss, tak 450 0 0 0 450 

Nytt   Lyskastere og lysstyring Fyrverkerisalen 200 0 0 0 200 

Nytt   Komplett flyttbart lydanlegg  150 0 0 0 150 

Nytt   Ominnredning og møblering bibliotek 0 300 0 0 300 

Nytt   Kulturhuset, møbler i kommunetyresalen 0 0 1 000 0 1 000 

Nytt   Flytte scene i salongen 0 200 0 0 200 

Nytt   Ungdomshus Ombygging og rehabilitering 100 500 500 0 1 100 

Nytt   Belysning rundt ungdomsklubben 0 100     100 

Nytt   Deling av Fyrverkerisal for arra opp til 200 deltagere 0 400 0 0 400 

Nytt   Forprosjekt bibliotek 0 0 200 0 200 

Sum Kultur 55 900 63 300 31 800 100 151 100 

NAV 2019 2020 2021 2022 SUM B 

Nytt   Resterende IKT-løsn. Mobilt kontor 150 0 0 0 150 

nytt   Fullføre ombygging + skjerming 300 0 0 0 300 

Sum NAV 450 0 0 0 450 

Omsorg 2019 2020 2021 2022 SUM B 

15233 ¤ Dag- og avlastningssenter Lunders veg 16 000 0 0 0 16 000 

17252   Løsninger innen digitalt tilsyn velferdsteknologi  100 100 0 0 200 

17265   
Gimle - utredning av bygningsmessige fremtidige behov inkl 
Storkjøkken og vaskeri 0 0 2 000 2 000 4 000 

18252   pasientløftere 0 150 0 0 150 

18261   Gimle - omb./rehab./utskifting 200 0 0 0 200 
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Forslag til investeringsplan 2019- 2022  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

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

Nytt   Helelektronisk arkiv, ny modul Gerica med svar ut 175 0 0 0 175 

Nytt   Lifecare infrastruktur, ikt struktur for økt digitalisering 520 0 0 0 520 

Nytt   Almenvegen, tilpasning til dagsenter for rusmisbrukere 400       400 

Nytt   storhusholdning oppvaskemaskin  120 0 0 0 120 

Sum Omsorg 17 515 1 250 3 000 2 000 23 765 

Plan 2019 2020 2021 2022 SUM B 

08314   Opparbeidelse Dragerlia 100 100     200 

14312   Tomteopparbeidelse Vadlia Eina 400       400 

18301   ATP-Raufoss 1 000       1 000 

18302   EuroPan arkitektkonkurranse 200 0     200 

18320   Bergsjøen Industriområde 500 500     1 000 

18321   Stedsutvikling Raufoss 200 200     400 

18331   Elvelia 0 300     300 

18332   Svein Erik Strandlies veg 200 100     300 

18700   Tomtesalg -1 100 -1 200 -1 200 -1 300 -4 800 

18800   Salg av næringsareal -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -6 000 

Nytt   Kart GEOVEKST planavdelingen   500     500 

Nytt   Sentrumsutvikling Eina, Bøverbru, Reinsvoll 200 200 0   400 

Nytt   Raufosskogen Nord 350 200 200   750 

Nytt   Miljøgate Reinsvoll, ferdigstillelse uteanlegg 400       400 

Nytt   Grimsrudvegen   100     100 

Sum Plan - eks inntektene 3 550 2 200 200 0 5 950 

Teknisk drift 91 ordinære 2019 2020 2021 2022 SUM B 

17334   
Fjordgata, reguleringsplan, grunnerverv, prosjektering, nyanlegg 
veg, gs-veg og gatebelysning 7 500 0 0   7 500 

17338   Rehabilitering av bru i Elvesvingen   0   1 500 1 500 

17340   Bru over Bøvra GS-veg      0 1 500 1 500 

18325   Opprusting Bakkerudvegen     2 000   2 000 

18326   

Svein Erik Strandlies veg -  ny planløsning for kryss, ny g/s veg og 
mytt fundament og asfalt på kjøreveg. Reguleringsplan, 
grunnerverv, prosjektering og gjennomføring. 500 5 000 0   5 500 

18333   Mindre tiltak på vegnettet 500 500 500 500 2 000 

18334   Reinvesteringer vegnett 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

18335   Gatelys - rehabilitering/utskifting 1 500 1 500 1 500 0 4 500 

18336   Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750 750 750 750 3 000 

Nytt   Utstyr trafikktelling 150       150 

Nytt   GS-veg i Grimsrudvegen 500 500 4 000   5 000 

Nytt   Skifte ferist Fv.114 Trevannsvegen/Rudsveen 300       300 

Nytt    
Asfaltering veger i Dragerlia - Økte asfaltmengder enn beskrevet 
i utbyggingsavtale  300       300 

Nytt   Opprusting Prøvenvegen     2 500   2 500 

Nytt   Oppgradering Skolebrua 500 2 500     3 000 

Nytt   Snøfreser til traktor - Teknisk driftsavdeling 100       100 

Nytt   Nytt strøapparat hjullaster 150       150 

Nytt   Grensag til redskapsarm hjullaster 150       150 

Nytt   Oppgradering GS-veg Prøvenvegen/Svinestien 500       500 

    Gatelys Sigurd Østliens veg 0 300     300 

Nytt   Gatelys Løvåsvegen 280       280 

Nytt   Gatelys Severin Olsens veg - syd i fbm. saneringsarbeider 0 250     250 

Nytt   Gatelys og asfaltering arm/Framstadvegen 0 200     200 

Nytt   Opprusting Skjelbreiavegen    6 500 0   6 500 

Nytt   Skogheimstien 2 000 0 0   2 000 

Nytt   Skifte ferist Fv.117 Eina vestside/Pluggroa     300   300 

Nytt   Asfaltering Vestrumvegen   250     250 
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Forslag til investeringsplan 2019- 2022  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Nytt   Asfaltering Plogvegen 0 200     200 

Nytt   Oppgradering Elvevegen - Eina     500   500 

Nytt   Bygging av gatelysanlegg i Rognlyvegen   200     200 

Nytt   Kulturstien - Forprosjektering       800 800 

Nytt   Opprusting veg Røyskattlia 0 3 000 0 0 3 000 

Nytt   Opprusting veg Roksvoll- Sagvoll 0 0   4 500 4 500 

Nytt   Opprusting Holthe -  Østre Toten grense 0   6 500   6 500 

Nytt   Opprusting Nils Juls gate 0   0 4 000 4 000 

Nytt   Opprusting veg Heksumhøgda 0 0   6 000 6 000 

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

Nytt   Opprusting veg Østvoll - Ringvoll 0     5 500 5 500 

Nytt   Tiltak etter gatelysplan   1 000 1 000 1 000 3 000 

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

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

Nytt   Hjullaster avdeling veg/park 0   2 500   2 500 

Nytt   Oppgradering Ekornvegen       500 500 

Nytt   
Trafikksikkerhets- og parkeringsbehov Nammo stadion, 
Storhallen og Skistadion     500 2 500 3 000 

Sum teknisk drift ordinære 18 680 28 400 27 050 33 650 107 780 

Teknisk drift 91 selvfinansierende; netto 2019 2020 2021 2022 SUM B 

14355 * Pumpestasjon Hagen 0 0 900 0 900 

16352 * PST Kalkovn og pumpeledning 0 0 2 500 0 2 500 

18341 * Sanering - vannledninger 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

18342 * VA-anlegg Pumpevegen til RNP  0 3 500 0 0 3 500 

18343 * Solbakkvegen Vann 300 0 0 0 300 

18350 * Solbakkvegen Avløp 500 0 0 0 500 

18351 * Oppgr. Breiskallen Renseanlegg 150 3 000 0 0 3 150 

18352 * Sanering - avløp 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

18353 * Sanering Gimlevegen 500 0 0 0 500 

Nytt * Ny linje UV Skjelbreia VV 0 2 800 0 0 2 800 

Nytt * Nye vinduer produksjonshall Skjelbreia VV 400 0 0 0 400 

Nytt * Grenledning Midtåsen vann 0 400 0 0 400 

Nytt  * Grenledning Midtåsen avløp 0 600 0 0 600 

Nytt  * Utskifting av vannmålere 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 

Nytt * Komprimator/vals 650 0 0 0 650 

nytt * Strømping spillvann Elveparken 2 000 0 0 0 2 000 

Nytt * Servicebil andel vann 340 0 0 0 340 

Nytt * Servicebil andel avløp 340 0 0 0 340 

Nytt * Strømping Karl Løkken - Pumpevegen 2 000 0 0 0 2 000 

Sum teknisk drift selvfinansierende; netto 23 680 26 800 19 900 16 500 86 880 

Voksenopplæring 2019 2020 2021 2022 SUM B 

17211   Utvidelse av lokaler.  100 0 0 0 100 

Nytt   Digitalt oppfølgingsprogram - Lærlinger 100 0 0 0 100 

Nytt   Utearealer Sagatunet samarbeid med Eindom- benker, parkering  200 0 0 0 200 

Sum Voksenopplæringen 400 0 0 0 400 

                

Sum Alle tjenesteområder 297 320 236 980 174 450 136 354 830 950 

 

# Finansieres av salgsinntekter 

    ¤ Delfinansieres av tilskudd; for eksempel spillemidler, husbankmidler eller fra private 

* Selvfinansierende, enten gjennom reduserte driftskostnader eller gjennom brukerbetaling 
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Investeringer med finansiering 
(skjema 2A) 2019 2020 2021 2022 

Sum 2018-
21 

Investering i anleggsmidler 232 320 171 980 109 450 71 354 585 104 

Utlån, videreutlån og forskutteringer 55 000 55 000 55 000 55 000 220 000 

Avdrag på lån Husbanken 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Avsetninger 0 0 0 0 0 

Finansieringsbehov 297 320 236 980 174 450 136 354 845 104 

Finansiert slik:         0 

Lån til investeringer -176 092 -112 644 -81 840 -57 583 -428 159 

Lån til videreutlån (Startlån) -55 000 -55 000 -55 000 -55 000 -220 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 600 -2 700 -2 700 -2 800 -10 800 

Tilskudd til investeringer -11 900 -27 600 -7 000   -46 500 

Mottatte avdrag utlån og refusjoner -51 728 -39 036 -27 910 -20 971 -139 645 

Andre inntekter         0 

Sum ekstern finansiering -297 320 -236 980 -174 450 -136 354 -845 104 

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 

Sum finansiering -297 320 -236 980 -174 450 -136 354 -845 104 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 

 

Alle tall i investeringsoversikten er inklusive merverdiavgift med unntak av 

selvfinansierende investeringer innenfor VAR-området under Teknisk drift, og at 

tilskudd, refusjoner mv ligger i oppsummeringstabellen over.  

Rådmannens oppfatning er at dette er et investeringsnivå som kan forsvares og som 

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

(eiendomsskatt) og nødvendig omstilling av driften.  

3.6 Balanse 

3.6.1 Fond 

Kommunen har plassert midler fra salg av Totenkraft i finansmarkedet. Dette er i 

finansreglementet definert som kommunens langsiktige finansielle aktiva. Dette har 

gitt en god avkastning langt over risikofri bankrente. En gradvis oppbygging av frie 

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

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

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

finansmarkedet på 2. mill.  i perioden. Kommunens driftsfond er fortsatt lave og det er 

vesentlig at det gjennom positive regnskapsresultat bygges opp et eget bufferfond. 

Det vil gi bedre likviditet og netto renteinntekter som vil styrke kommunens økonomi 

betydelig. Det vil også gi en handlefrihet i driften av kommunen. Regnskapsresultatet 

for 2016 og 2017 og målene i økonomiplanen vil bidra til en gradvis oppbygging av 

kommunens disposisjonsfond. Det forventes at disposisjonsfondet er på 100 mill. 

hvis målene i perioden nås. Da vil vi ha et disposisjonsfond på  omlag 10% av 
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driftsinntektene som på anbefalt minimum på 5%. Det er viktig å bemerke at om lag 

halvparten av dette er eiendeler fra salg av Totenkraft som ikke skal forbrukes. 

Figuren under viser forventet utvikling av kommunens disposisjonsfond som i 

realiteten er det samme som et bufferfond: 

  

Neste figur viser netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter. Den viser at vi 

har holdt omtrent samme nivå de siste årene fram til i 2014 når effektene av 

skoleinvesteringene kommer inn. Lånegjelden som andel av brutto driftsinntekter vil 

øke sterkt i perioden som følge av de store investeringene. Anslag for kommunens 

lånegjeld til investeringer i slutten av perioden (B2019-2022) er på 130 % og ikke 

økende etter 2021. Det er langt over anbefalt nivå på 75 %.  Effektene av dette er 

lagt inn i økonomiplanen for perioden.  
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4. Medarbeidere 

4.1 Status 

Dette kapitlet viser kommunens mål og resultater innenfor arbeidsgiverområdet. I 

tabellen er dette framstilt. 

Vestre Toten kommune har ved inngangen til 2018 ansatt 916 personer som tilsvarer 

788 årsverk.  Utviklingen over de siste årene er vist i tabellen under. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Årsverk 749 738 744 737 751 755 737 742 754 788 

Antall ansatte 1001 990 935 936 959 963 869 881 893 916 

 

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»). 

Forholdet er at det tas utgangspunkt i de som eier stillingen så de ubesatte stillinger 

vil da ikke telles med.  

Det er i samme perioden blitt tilført betydelig flere oppgaver noe som har ført til en 

vekst av antall ansatte i sammenlignbare kommuner på 5-10 %. Det skulle da ha 

tilsvart over 50 stillinger for Vestre Toten kommune sin del. 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 

Arbeidsgiverpolitikk 

Vi har delplaner som revideres løpende, både når det gjelder seniorpolitikk og 

lønnspolitikk. En overordnet arbeidsgiverpolitikk med strategier er under utarbeidelse 

og vil ha stort fokus i 2019. 

 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 
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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. 

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. 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.. Eget 

lederutviklingsprogram startet opp i 2017 og har vært gjennomført med svært positive 

tilbakemeldinger som er gitt gjennom målrettede evalueringer. Dette programmet har 

ut  2018 og planlegges videreført i kommende fireårsperiode 

 Under vises kommunens utviklingshus hvor fokusområder, strategier i en lærende 

organisasjon settes i sammenheng med hvordan organisasjonen skal nå 

kommunens langsiktige målsettinger. Dette er under revisjon slik at det oppdateres 

med forbedringer for å kunne være et enda bedre verktøy i utviklingen av 

organisasjonen. 
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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 1996-2017. 
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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 – 2017 følger: 

 

Fraværs- Nærværs-
Nærværsprose

nt

prosent prosent kvinner  /  menn

2001 11,7 88,3

2002 13 87

2003 10,7 89,3

2004 9,7 90,3

2005 8,8 91,2

2006 10,5 89,5

2007 8,2 91,8

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

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

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

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

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

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

2014 8,0 92      91,2   /    94,8

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

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

2017 9,4 90,6      88,9   /    93,6

År
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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. 

 

4.2 Mål og utfordringer 

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

Det er viktig for å vise å bruke som hjelpemiddel de konkrete målene med tilhørende 

tiltak som prioriteres.  
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Arbeidsgiverpolitikk  

Utforme ny strategi 

for arbeidsgiver- 

politikk startet

Utforme ny strategi 

for arbeidsgiver- 

politikk

Gjennomføre 

strategi for 

arbeidsgiver- 

politikk

Medarbeidere

Helsefremmende 

arbeid som 

reduserer 

sykefravær

Helsefremmende 

arbeid som 

reduserer 

sykefravær

Helsefremmende 

arbeid som 

reduserer 

sykefravær

Helsefremmende 

arbeid som 

reduserer 

sykefravær

 Positiv trend Positiv trend Positiv trend Positiv trend

Ledelse
Lederutvikling 

gjennomført

Lederutviklings 

program startet

Lederutviklings 

program 

gjennomført

Lederutviklings 

program som fast 

opplæring

Rekruttering
Bygd positivt 

omdømme

Bygd positivt 

omdømme

Bygge positivt 

omdømme

Bygge positivt 

omdømme

Medarbeidere

Kompetanse Gjennomført tiltak Gjennomført tiltak
Lage overordnet 

kompetanseplan

Gjennomført 

overordnet 

kompetanseplan

Fokuskområde
Resultat          

2017
Anslag           2018

Mål                  

2019

Mål                   

2022
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5. Tjenesteområdene 

5.1 Administrative stab- og støttefunksjoner 

5.1.1 Status 

Området omfatter kommunens sentraliserte stab og støttefunksjoner i tillegg til 

politisk virksomhet og tillitsvalgtordningen. Området har i tillegg til kostnader for 

diverse fellestjenester som leveres på tvers i organisasjonen også kostnader i det 

regionale samarbeidet innen IKT og anskaffelser. Vår del er 20 % andel av de 

regionale kostnadene.   

Sentral stab og støtte (16,4 årsverk) utfører en kombinasjon av interne oppgaver og i 

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

levere fellestjenester slik som blant annet lønn- og regnskapstjenester.  

Stab og støtte funksjoner  

Interne oppgaver Publikumsrettede oppgaver 

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

Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl. 
politisk virksomhet. 

Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene 

Personvernombud Serverings- og skjenkebevillinger 

Postmottak/journalføring/frankering Sentralbord/resepsjon/informasjon 

Arkiv Valg: Stortings- og sametings- og 
kommunevalg/fylkestingsvalg 

Informasjon- og kommunikasjons-teknologi (IKT) Oppholdsbetaling institusjon 

Regnskap Tv-aksjonen, tilskudd livssynsorganisasjoner 

Lønn- og sykepengerefusjon  

Økonomisaker/budsjett  

I de publikumsrettede oppgavene inngår direkte tjenesteyting (eksterne 

publikumstjenester) og myndighetsutøvelse i form av håndheving av lover og 

forskrifter. 

I de interne oppgavene inngår støtte ved å gi faglig veiledning på oppgaver som 

tjenesteområdene har ansvaret for, i noen tilfeller ved å utføre oppgavene. 

Avdelingen støtter også politisk og administrativ ledelse med ledelsesinformasjon og 

utredninger. 

Frikjøp av hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene er også en del av utgiftene 

i området, totalt 2,5 årsverk inkludert hovedverneombud i 20 % stilling. Tillitsvalgte 

har et ytterligere frikjøp med 40 % som refunderes fra organisasjonene. 

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

mellom ordfører og ledere i ulike utvalg. Rapporter viser at støttefunksjonene i Vestre 

Toten kommune har lavere bemanningsfaktor sammenlignet med andre kommuner 

av tilsvarende størrelse. Generelt skiller vi oss ut med lav bemanningsfaktor innen 



 

 

 
Styringsdokument 2019 
 
 

74  

 

 

IKT, HR og post/arkiv. Med bakgrunn i behovet for økonomiske tilpasninger foreslås 

det en reduksjon i bemanningen med ca. 40 %-stilling i 2019 gjennom 

omstruktureringer. 

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

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

resultater innen forbedret kvalitet og bedre ressursutnyttelse. 

Nasjonale føringer 

I det meste av vårt arbeid må vi forholde oss til mange lover, avtaler, retningslinjer og 

ikke minst et EU-regelverk som vi blir mer og mer berørt av. Et vesentlig 

innsatsområde sist år og videre framover blir en tilpasning til den nye 

personvernlovgivningen. Blant annet innebærer det at kommunene ble pålagt å 

opprette en stilling som personvernombud, en ordning som tidligere har vært frivillig, 

og et forsterket fokus på internkontroll. Bakgrunnen er Europa skal få et mer 

moderne, ensartet og harmonisert personregelverk på tvers av hele EU/EØS. 

Lovkrav 

Områdets lovmessige forpliktelser til å yte tjenester, gi bistand, forvalte lovverk og 

ikke minst formidle dette videre i organisasjonene er i hovedsak nedfelt i mer enn ett 

20-talls lover og forskrifter. 

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

Kommuneloven, offentleglova, alkoholloven, arkivloven, forvaltningsloven, 

serveringsloven, valgloven, ferieloven, lov om interkommunale selskaper, 

arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven m.m. 

5.1.2 Mål og utfordringer 

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

Regjeringen har et mål om at Norge skal være i front internasjonalt på å levere 

digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv. Vestre Toten kommune har 

også det som et mål og vil arbeide aktivt for å forbedre de digitale tjenestene. 

Presset på kommunal og offentlig sektor blir økende i form av enda større 

omstillingsevne, enda mer effektivitet og ikke minst samarbeid med andre kommuner 

i regionen.  

Vi skal: 

 kommunisere og samarbeide tett med tjenesteområdene og våre 

samarbeidspartnere slik at vi sammen er enige om gode løsninger 
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 være åpen for samarbeid og bidra aktivt inn i endringsprosesser som har 

fokus på sammenslåing av oppgaver 

 være positiv og delta aktivt i forbedringsarbeid 

 utnytte de verktøyene som anskaffes 

 se muligheter i verktøy/hjelpemidler som finnes i markedet 

 jobbe med forbedringer innen alle fagområder gjennom «lean».  

 holde oss oppdatert på planer i tjenesteområdene, slik at vi til enhver tid kan 

yte den rette støtte og veiledning samt å takle de utfordringer som trenger vår 

bistand eventuelt vurdere annen nødvendig kompetanse 

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

 aktiv pådriverrolle for regionale prosjekter på områder der samarbeid vil styrke 

vår region faglig og økonomisk 

 være pådriver og koordinerende i digitaliseringsarbeidet, inkl. omlegging av 

kommunens sak/arkiv og kontorstøtteløsning 

 vedta ny strategi for kommunens arbeidsgiverpolitikk 

 arbeide videre med GDPR og fokus på personvern og informasjonssikkerhet 

 

Krever bevissthet, systematisk arbeid, faglig utvikling og kompetanseheving av 

avdelingens ansatte.  

Avdelingens visjon: 

Bærebjelken for effektiv støtte - vi gjør andre gode. 

Bedriftsprofil: 

Raushet, vennlighet og respekt. Yte god service og være faglig dyktig. 

Lederprofil: 

Tilgjengelighet og løsningsorientert. Fremme en kultur preget av trygghet, tillit og et 

godt arbeidsmiljø. 

Fokusområde Resultat 2017 Anslag 2018 Mål 2019 Mål 2021 

Brukere 

God 

samhandling 

og dialog. 

Innbyggerne 

har 

tilgjengelige 

kanaler til 

politikere og 

tjeneste-

område. 

 

Igangsatt "Svar 

ut" - digital 

kommunikasjon 

Økt andel digital 

kommunikasjon. Andel 

via «Svar ut» (okt 17 – 

okt 18 = + 7 500) 

Øke andel digital 

kommunikasjon  

«Kun» digital kom-

munikasjon  

 Kurs gjennomført for 

og med 

skjenkenæringen.  

Bedre kontakt med 

skjenkenæringen. 

Kartlegge muligheter og 

gjennomføre kurs med 

næringen. 
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Fokusområde Resultat 2017 Anslag 2018 Mål 2019 Mål 2021 

Gode 

nettløsninger 

og lett 

tilgjengelig 

informasjon 

med mulighet 

for elektronisk 

samhandling 

Ny hjemmeside 

og økt bruk av 

digitale 

skjemaer 

Ny hjemmeside tatt i 

bruk. Mål: 100 % 

digitale skjemaer. 

Anslag 40 %. Antall 

besøkende, definert 

med «klikk» på 

kommunens nettside: 

Anslag 800 000 stk. 

Endre leverandør – øke 

andelen.  

1 000 000 «klikk» på 

kommunens nettside. 

100 % digitale 

skjemaer. 

Økt antall «klikk» 

Økt antall 

følgere på 

kommunes 

Facebook-side 

2500 følgere 3000 følgere 6000 følgere 

 Oppstart digital 

strategi 

 

Gjennomføring av fase 1 

av digitalstrategi. Ny 

versjon sak/arkiv-løsning 

Evaluering og 

revidering digital 

strategi 

Legge til rette 

for politisk 

arbeid med 

gode 

arbeidsvilkår 

og god 

saksbehandlin

g 

Godkjent 

reglement for 

utvalg og råd. 

Arbeid med revidert 

delegeringsreglement i 

gang. 

Økt profesjonalisering, 

gjennomføring og 

godkjent Kommunevalg.  

Revidert og godkjent 

delegeringsreglement. 

Revidert og godkjent 

delegeringsregleme

nt. 

 Gi opplæring til 

politikere, ledere og 

andre. Øke andel 

digital kommunikasjon. 

Oppgradere 

folkevalgtes digitale 

verktøy. 

Folkevalgtopplæring 

(etter valget). Skolering 

av ledere og andre. 

Gi opplæring til 
politikere, ledere og 
andre. Kun digital 
kommunikasjon. 
 

Medarbeidere 

Fornøyde og 

engasjerte 

medarbeidere 

som trives, 

involveres og 

mestrer i et 

aktivt miljø 

 

Nærværsfaktor 

97,0 % 

Mål nærvær 98 %, 

anslag 97 % 

98 % 98 % 

 Avholdt 

medarbeiderundersøk

else, 10-faktor, resultat 

4,3 

Følge opp 

medarbeiderundersøkels

en (gjennomføre 

medarbeidersamtaler, 

faglig utvikling/kurs,  

mm) 

Opprettholde og 

gjennomføre 

undersøkelser og 

samtaler 

Ny arbeids-

giverpolitikk-

strategi 

  Vedtak.  Konkretiserte 

måltall på plass. 

Seniorpolitikk: 

Andel 62 + 

fortsatt i jobb 

  1 1 

Lean innføres i 

alle enheter 

 

 Ny enhet Ny enhet. Alle enheter 

har Lean på plass  

Lean del av daglige 

rutiner.  
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Fokusområde Resultat 2017 Anslag 2018 Mål 2019 Mål 2021 

Økonomi 

Høy kvalitet 

på oppgaver 

og tjenester.   

Avla 

årsregnskap 

08.03.2018 

Avlegge årsregnskapet 

innen fristen 15.2 

15.2 15.2 

eFaktura eller 

eHandel av 

inng fakturaer 

Mål 85 % -  

estimat 74 % 

78 % 90 % 100 % 

eHandel i % av 

saml fakturaer 

57 % 48 % 80 % 100 % 

 

5.1.3 Økonomisk ramme 

Sentral stab og støtte 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 26 606 26 606 26 606 26 606 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 560 560 560 560 

Kostnader ved kommunevalget (hvert fjerde år) 350 -350 -350 -350 

Økt aktivitet folkevalgte, herunder dagmøter 200 200 200 200 

Merkantil stilling - tidligere dekket av fondsmidler 200 200 200 200 

Økte priser porto m.m. 150 150 150 150 

Omlegging sak/arkiv IKT 1 500 1 500 1 500 1 500 

Endringer lisenser, telefoni og servere 1 000 2 000 2 000 2 000 

Stortingsvalg 0 0 190 0 

Kutt saldering -415 -415 -415 -415 

Sum endringer 3 545 3 845 4 035 3 845 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 30 151 30 451 30 641 30 451 

 

Kutt saldering foreslås å tas slik: 

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Div. poster "ostehøvel" basert på erfaringstall 15 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 15 000  

    Organisatoriske endringer: 

HR og Lønn - fagansvarsendringer - reduksjon 30 % stilling 400 000  

Sum organisatoriske endringer 400 000  

  
  Sum alle forslag 415 000  
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5.1.4 Investeringer 

Sentral stab og støtte 2019 2020 2021 2022 SUM B 

18121   IKT-investeringer 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

18127   IKT-investeringer felles økonomisystem 300 0 0 0 300 

18128   Arbeidsmiljøinvesteringer 300 300 300 300 1 200 

18129   IKT-investeringer - lisenser 150 150 150 150 600 

Sum Sentral stab og støtte 2 750 2 450 2 450 2 450 10 100 

 

Arbeidsmiljøinvesteringer 
Vestre Toten kommune ønsker å synliggjøre både eksternt og internt at kommunen er opptatt av et 
godt arbeidsmiljø for ansatte. Et aktivt virkemiddel er en egen budsjettpost for investeringer som kan 
bedre arbeidsmiljøet. I planperioden er det derfor avsatt kr 300.000,- årlig. 
Hensikt er å motivere til kreativ tenkning og utvikling for å bedre arbeidsmiljøet. Målgruppe for tiltak 
skal være ansatte i Vestre Toten kommune. Alle tjenesteområder/driftsenheter kan søke om midler.  
Tildeling skjer i arbeidsmiljøutvalgets andre årlige møte. 

IKT-Investeringer 
18121 IKT-investeringer – Dette er en anslagssum, satt delvis med tanke på digitaliseringsprosjektet 
som skal gjennomføres. Dette må utredes konkret, men vil ventelig medføre endringer i IKT 
plattform da det blant annet er signalisert behov for bedret kapasitet/økt tilgang til trådløsnett, 
behov for nye servere (utdaterte, fyller ikke lenger kravene, må oppgraderes/behov for flere), 
SAN/lagringssystemet (er mye belagt og må utvides) osv. Hardware på de virtuelle baseserverene går 
ut på garanti og det må investeres i nye. SystemCenter vurderes tatt i bruk for å effektivisere 
oppdateringer / installeringer av PCer. 
18127 Justeringer iht. regionale avtaler – beløp 2020 – 2022 ikke oppgitt da avtalen må reforhandles.  
18129 Økt lisensbehov knyttet til ulike IKT-løsninger som følge av et økt antall brukere. Telles to 
ganger pr. år.  
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5.2 Eiendomsavdelingen 

5.2.1 Status 

Eiendomsavdelingen har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle 

kommunens formålsbygg.  Avdelingen har også ansvaret for alt renhold i 

kommunens egne og leide bygg. Videre har vi ansvar for prosjekt- og byggeledelse 

ved større og mindre byggeprosjekter.  

Vi fikk på plass en driftsansvarlig vaktmester fra årsskiftet. Han har fulgt opp drift av 

byggene, samt organisert fellesuker blant vaktmestrene der de går sammen om 

større vedlikeholdsprosjekter. 

Vi har hatt vakans i den ene av to prosjektleder-stillinger i andre halvår. Dette merkes 

godt og det er meget hektisk i avdelingen for å få fulgt opp alle prosjektene som er i 

gang eller som er på trappene. 

5.2.2 Mål og utfordringer 

Prosjekter: 

Avdelingen har vært preget av stor aktivitet på prosjekt-siden også i år. Nye Vestre 

Toten ungdomsskole er under bygging og blir ferdigstilt til våren 2019. Nytt Dag- og 

avlastningssenter er under bygging på Raufoss. Vi er også i gang med bygging av ny 

idrettshall på Reinsvoll. Videre er vi i gang med prosjektering av ny brannstasjon på 

Raufoss. I tillegg har vi flere mindre ENØK og rehabiliteringsprosjekter. 

På grunn av vakanse i en prosjektlederstilling har vi ikke rukket å sette i gang 

prosjektet med å skifte tak på Raufoss Gård. Dette må vi utsette til neste år. 

Målet vårt er at vi fremskaffer et grundig og godt underlagsmateriale for politikerne 

slik at de kan treffe beslutninger på best mulig grunnlag. Så er målet å gjennomføre 

vedtatte prosjekter innenfor vedtatte rammer. 

Drift: 

På drift så har vi ca. 75.000m2 med bygningsmasse å drifte. Mange av byggene har 

avanserte tekniske anlegg og vi anstrenger oss for å optimalisere driften av disse 

anleggene for å få ned energikostnader og for å få en stabil drift. 

 

Vi satser også på bygningsvedlikehold. Vi har innført fellesuker for vaktmesterne der 

vi går på litt større vedlikeholds-oppgaver, typisk er maleoppgaver.  I år har vi malt 

Bøverbru barnehage og Gimletun omsorgsboliger. I år har vi også samarbeidet med 

Kirken om maling av kirkekontoret i Kirkevegen. 

Målet vårt er at vi skal ha en samlet oversikt over vedlikeholdsetterslepet, samt få 

laget vedlikeholdsplaner som går over flere år for alle bygg. 
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 Bøverbru barnehage    Gimlevegen omsorgsboliger 

Fokusområde Resultat  Anslag Mål  Mål  

 2017 2018 2019 2022 

Prosjekter/Drift 

Prosjekter: 
 
Ny V.Toten U-
skole 
 
 
 
Ny idrettshall 
Reinsvoll 

    

Gjennomført 
samspillsfasen. 
Byggestart oktober 
2017 

I Rute 
Ferdigstilles  
mars 2019 

Stabil drift 

Gjennomført 
forprosjekt. 
Oppstart konk. 
utsatt til 2018 

Byggestart oktober 
2018 

Ferdigstilles  
juni 2019 

Stabil drift 

Dag- og 
avlastningssenter 
Lundersveg 

Prosjektet lagt ut på 
anbud 

Byggestart august  
2018 

Ferdigstilles  
juli 2019 

Stabil drift 

Drift: 

Innføring av IK-bygg 
(software). 
Registrere alle bygg 
og tekn.anlegg 

Er forsinket i dette 
arbeidet grunnet 
vakans 

Utarbeide 
tilstandsrapporter 
og 
vedlikeholdsplaner 
for de største 
byggene 

Utarbeide 
tilstandsrapporter 
og 
vedlikeholdsplaner 
alle bygg 

   
Sette et langsiktig 
mål for standard 
på byggene 

 

Medarbeidere 

Medarbeidere 
med riktig 
kompetanse i 
alle ledd 

    

Innført INSTA 800 
som renholds 
standard 

Levere en riktig 
renholdskvalitet 
med riktig 
ressursbruk 

Optimalisere og 
stabilisere driften 

Levere en god nok 
tjeneste. 

Vi har styrket 
Eiendomsavdelingen 
sentralt ved å 
ansette en ny 
Driftstekniker og vil 
også rekruttere en 
Driftsansvarlig 
vaktmester internt. 

Vi har fått de ny-
ansatte godt i 
gang slik at de bl.a. 
har bidratt til 
kompetanseheving 
hos vaktmestere. 
Driftsansvarlig 
vaktmester er 
ansatt fra 1. januar  

Fortsette å utvikle 
vaktmestere og 
driftspersonell 

Stabil og god drift 
med kompetente 
medarbeidere 

Økonomi 

 
 ENØK 
 
 

Energimerket 3 
bygg 

Utsatt i påvente av 
finansiering, samt 
nytt regelverk 

Vi må avvente nytt 
regelverk før vi får 
satt nye mål 

 

Kartlegging av Utskifting av  Fortsette  Stabil drift med 
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Fokusområde Resultat  Anslag Mål  Mål  

 2017 2018 2019 2022 

 energikrevende 
utstyr 

energikrevende og 
gammelt utstyr 

utskifting av 
energikrevende og 
gammelt utstyr 

energiffektive 
anlegg og utstyr 

 

5.2.3 Endringer drift 

Det er ingen store endringer i driften i 2018. Etter flere år med omorganiseringer av 

både vaktmestertjenesten og renholdstjenesten så har vi nå brukt tid 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.  

5.2.4 Økonomisk ramme 

Eiendomsavdelingen 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 39 738 39 738 39 738 39 738 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 1 066 1 066 1 066 1 066 

Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til 
Eiendom 331 331 331 331 

Kostnader gamle Reinsvoll gymsal -40 -80 -80 -80 

Drift av aktivitetsanlegg 60 60 60 60 

Vaktordning vaktmestere 75 150 150 150 

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -600 -1 200 -1 200 -1 200 

Netto utgifter utleie Ihle skole 40 40 40 40 

Nytt dag og avlastningssenter 150 300 300 300 

Driftstilskudd Ihle flerbrukshus 115 115 115 115 

Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom 50 50 50 50 

Drift av Reinsvoll idrettshall 300 600 600 600 

Nedlegging Ihle skole - korrigering 750 750 750 750 

Kutt saldering -578 -578 -578 -578 

Sum endringer 1 719 1 604 1 604 1 604 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 41 457 41 342 41 342 41 342 

 

Salderingskravet har vi foreslått å ta inn slik: 

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Være mer restriktive på bruk av vikar ved fravær, renholdsavdelingen.  Vi oppfyller 
likevel kravene til kvalitet i INSTA 800                  275 000  

Redusere kurs-budsjettet                    40 000  

Redusere kjøregodtgjørelse ved bedre planlegging                    25 000  

Vakans prosjektleder 3 mndr.                  210 000  

Redusere kjøp av byggtjenester                    25 000  
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Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå                  575 000  

  Strukturendringer: 

Vi bør ta en ny runde og se på hvordan vi organiserer vaktmestertjenesten i 
kommunen,   

mulig med en besparelse/effektivisering her etter min mening. Man må da starte opp 
igjen en ny prosess tilsvarende den vi hadde for noen år siden. En eventuell effekt vil 
ikke kunne realiseres før i 2020 tidligst   

Sum strukturendringer 0  

  Sum alle forslag 575 000  

 

5.2.5 Investeringer 

Eiendom 2019 2020 2021 2022 SUM B 

13131 * ENØK forberedelse til felles driftsentral 300 0 0 0 300 

13322 * ENØK Totenbadet 500 0 0 0 500 

14381 * ENØK Raufoss sportshytte 0 500 0 0 500 

16123 * ENØK tiltak øvrige bygg 200 100 100 100 500 

16331   Bru over hunnselva VTU 12 000 0 0 0 12 000 

17123 * ENØK tiltak omsorgsbygg 100 100 100 100 400 

17124 * Enøk tiltak skolebygg 200 100 100 100 500 

17131   Ombygging Sagatunet 200 0 0 0 200 

18131   Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg 300 300 0 0 600 

18383   Investerings-prosjekt Universell Utforming 200 200 0 0 400 

Nytt   Parkeringsplass Ihle flerbrukshus 150 0 0 0 150 

Nytt   Tomteutvikling Rådhuskvartalet 4 500 0 0 0 4 500 

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

Nytt   Utredning hjertesoner skoler 150 0 0 0 150 

Nytt   Brannutredninger skoler 0 500 0 0 500 

Nytt   Totenbadet lekeøy 0 120 0 0 120 

Nytt   Totenbadet Ventilasjonsanlegg-treningsrom 0 250 0 0 250 

Nytt   Totenbadet Trapp/gangvei fra P-plass 250 0 0 0 250 

Nytt   Totenbadet Relax-Spa avdeling 0 1 300 0 0 1 300 

Nytt   Totenbadet rekkverk 0 0 600 0 600 

Nytt   
Totenbadet Nytt dusjanlegg dame/herre 
gard. 0 0 300 2 200 2 500 

Nytt   Totenbadet Ny vannrutsjebane 0 200 1 000 0 1 200 

Nytt   Kildesortering 200 0 0 0 200 

Nytt   Snøfreser/plenklipper/henger Eiendom 200 0 0 0 200 

Nytt   Gjerde Bøverbru Barnehage 165 0 0 0 165 

Nytt   Tilpassing av lokaler Sagvollvegen 1 200 0 0 0 200 

Nytt   Rehabilitering Raufoss Sportshytte 280 210 500 0 990 
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Eiendom 2019 2020 2021 2022 SUM B 

Nytt   Prosjektering uteområdet Sagatunet 100 0 0 0 100 

Sum Eiendom 20 195 3 880 3 550 2 500 30 125 

 

Rehabilitering/opprusting øvrige bygg 

Dette er en generell post til bruk for uforutsette investeringer som erfaringsmessig vil 

komme i løpet av året. Det kan være større tekniske investeringer eller 

tilpasninger/reparasjoner/ombygninger. Gjelder alle bygg bortsett fra skoler, Gimle og 

Raufosstun 

Prosjekter Universell Utforming 

Tilpasninger av adkomst og tilpasninger for HC-brukere som uforutsett kommer i 

løpet av året. 

 

Parkeringsplass Ihle Flerbrukshus 

Det er behov for en utvidelse av P-plass ved Ihle Flerbrukshus 

Tomteutvikling Rådhuskvartalet 

Riving av skolebygg samt fjerning av infrastruktur på tomta 

Omlegging av skifertak på kirkevergens kontor 

Dette prosjektet har stått på investeringsplanene i flere år, og det er blitt søkt midler 

fra Norsk Kulturminnefond uten hell. Ved kraftig regn/snøsmelting så renner det vann 

inn i bygningen. 

Utredning hjertesoner skoler 

I hht. Trafikksikkerhetsplanen skal det etableres hjertesoner rundt skolene. 

Brannutredninger skoler 

Fortsette med brannutredninger på skoler. Utrede dagens situasjon og krav til de 

forskjellige skoler.  

Kildesortering 

Vi må investere noe for å få til gode løsning ved våre bygg 

Snøfreser/henger/klipper 

Behov for utskiftinger 

Gjerde Bøverbru barnehage 

Det må settes opp nytt gjerde rundt barnehagen da eksisterende gjerde ikke er høyt 

nok og delvis i dårlig stand 

 

Tilpasning av lokaler Sagvollvn. 1 
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Etablering av fiber, samt adgangskontroll 

 

Rehabilitering Raufoss Sortshytte 

Rehabilitering av publikumstoaletter, utvendig trapp, rekkverk balkong, 

inngangsdører etc. 

Ombygging Sagatunet 

Det må gjøres tilpasninger når barnevernet flytter ut 

  

Nødstrøm Rådhuset 

Prosjektet går ut på å etablere et nødstrømsanlegg på Rådhuset for å ivareta kritiske 

funksjoner ved strømstans 

Raufoss Gård omlegging av skifertak 

Dette prosjektet har stått på investeringsplanene i flere år og det er blitt søkt midler 

fra Norsk Kulturminnefond uten hell. Ved mye regn og ved snøsmelting renner det 

vann inn i bygningen, og det har flere ganger blitt foretatt nødreparasjoner. 

ENØK Raufoss Sportshytte 

Bytte av noen vinduer/dører, samt utbedringer ventilasjon  
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5.3 Barnehage 

5.3.1 Status 

Den mest sentrale arbeidsoppgaven for barnehagetjenesten er å tilby kvalitativt gode 

barnehageplasser til alle barn med rett til plass.  

Myndighetsoppgaver: Påse at alle barnehageeiere følger barnehagelovens 

minimumskrav gjennom risikovurderinger, veiledning og tilsyn. I tillegg finansiering av 

private barnehager. 

Som eier: Rekruttere personale med rett kompetanse og tilrettelegge for 

kompetanseheving i samarbeid med regionen. 

Antall barn med barnehageplass: 

Barnehager Barn over 3 år Barn under 3 år Sum 

Kommunale 134 74 208 

Private 229 137 366 

Sum barn 359 211 574 

Antall barn med barnehageplass har blitt redusert med 26 barn fra i fjor høst. Høsten 

2017 var det 600 barn med plass i barnehage. Likevel er alle plasser tildelt utenom 2 

plasser i Solvoll familiebarnehage. 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med 

barnehageplass: 14,3 %.  

Antall minoritetsspråklige barn der begge foreldre har annet morsmål enn svensk, 

dansk og engelsk: 

 2018 2017 

Kommunale barnehager 56 barn 59 barn 

Private barnehager 24 barn 25 barn 

 

Private barnehager i Vestre Toten har hatt flere barn per årsverk enn de kommunale 

barnehagene. Fra 1. august 2018 er det vedtatt en bemanningsnorm på 6 barn over 

3 år og 3 barn under 3 år per årsverk. Dermed vil alle barnehagene få lik bemanning. 

Alle barn med rett til plass har fått tilbud. De som står på venteliste er alle født etter 
november i 2017 eller har søkt i løpet av høsten. 
Venteliste på barnehageplass for barn som ønsker plass i løpet av 2018: 
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Krets Barn o/3 år Barn u/3 år 

Raufoss 1 3 

Bøverbru/Ihle 0 1 

Eina 0 1 

Reinsvoll 0 0 

 

Antall dispensasjoner fra utdanningskravet til pedagoger: 

 2018 2017 

Kommunale barnehager 2 årsverk 0 årsverk 

Private barnehager 3,9 årsverk 0,6 årsverk 

Det ble innført ny pedagognorm fra 1. august 2018. Antall barn per pedagog er nå 14 

barn over 3 år og 7 barn under 3 år. Dette medførte at nesten alle barnehagene 

måtte tilsette flere pedagoger fra august, og det var vanskelig å få ferdig utdannede 

barnehagelærere i vikarstillinger. Begge årsverkene i kommunale barnehager er 

vikariater. 

Uttrekk av Kostratall på utvalgte områder: 

 VTK 

2017 

VTK 

2016 

Oppland 

2017 

Oppland 

2016 

Landet 

2017 

Landet 

2016 

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år 134 074 130 799 140 667 136 222 145 339 139 359 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 92,6 91,3 91,1 91,3 91,0 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass 81,6 82,2 81,0 81,3 82,5 82,0 

Brutto driftsutgifter pr barn i 

kommunale barnehage 

187 584 180 648 191 297 184 733 196 887 188 150 

Andel ansatte med 

barnehagelærerutdanning 

35,6 33,5 36,7 35,6 36,0 35,6 

 

Brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager ligger som tidligere under 

snittet til både Oppland og landet.  
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Andel ansatte med barnehagelærerutdanning har økt fra 2016, men fortsatt ligger 

Vestre Toten under Oppland og landet. Andelen er økt fra 1. august 2018. 

Nasjonale føringer:  

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. Regjeringen vil arbeide for et rikt 

mangfold av barnehager og sikre åpenhet for foreldre og andre om innholdet og 

kvaliteten. De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på 

barnehagetilbudet.  

Kompetanse for framtidas barnehage 

Kunnskapsdepartementet har revidert «Kompetanse for framtidens barnehage», 

Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022. Dette er gjort for å møte 

kravene i den nye rammeplanen som trådte i kraft 1. august 2017. 

Den reviderte strategien har som overordnet mål at: 

 Alle ansatte i barnehagen skal få mulighet til å utvikle sin kompetanse, og 

barnehageeier skal legge til rette for dette  

Strategien skal bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og 

ungdomsarbeidere i barnehagene. Det vises til fire satsningsområder for 

kompetanseutvikling, hvor det er behovene til den enkelte barnehage som skal ligge 

til grunn for valg av satsingsområde: 

 Barnehagen som pedagogisk virksomhet 

 Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning 

 Språk og kommunikasjon 

 Barnehagens verdigrunnlag 

Disse områdene må ses i sammenheng med de andre nasjonale satsingene som 

realfag, språk og arbeidet mot mobbing. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for 

kompetanseutvikling for alle ansatte. Som en forutsetning for å få statlige 

kompetansemidler skal kommunen i samarbeid med regionen utvikle 

kompetanseplaner som omfatter både kommunale og private barnehager, og som 

ivaretar både nasjonale føringer og lokale behov. Det er samtidig pålegg om 

samarbeid med høgskole- og universitetsmiljøet for å få tildelt kompetansemidler. 

Fylkesmannen har delt kommunene inn i regioner, og Vestre Toten er sammen med 

Østre Toten, Nordre – og Søndre Land + Gjøvik. Dette er likt med grunnskolen. 

Barns trivsel – voksnes ansvar  
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Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle 

barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er 

fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og 

bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Alle handlinger og avgjørelser som berører 

barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf Grunnloven § 104 og 

barnekonvensjonen art.3 nr.1. 

Språkstimulering 

Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver. Språklig kompetanse er 

avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og ha medinnflytelse i 

hverdagen. Stadig flere barn i barnehagen har et annet morsmål enn norsk, noe som 

krever god kompetanse hos personalet. 

Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019) 

 Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av 

fagene, bedre læring og økt motivasjon. 

 Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. 

Vestre Toten kommune har utviklet en lokal realfagsstrategi og arbeider for å 

forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført 

grunnskole. Den kommunale strategien går ut 2019. 

Folkehelse 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i 

barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse 

av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.  

5.3.2 Mål og utfordringer 

Fokusområde       Hovedmål 
Anslag Mål  Mål  

2018   2019 2022 

Brukere  

Kompetent 

pedagogisk 

personale 

 

 

 

 

Samarbeid med 

grunnskolen 

 

Rekruttere gode 

medarbeidere med 

godkjent kompetanse  

 

 

Dispensasjoner 

fra 

utdanningskravet: 

2 årsverk i 

kommunale bhg 

3,9 årsverk 

private bhg 

Ingen 

dispensasjoner fra 

august 

Ingen 

dispensasjoner 

Gi barna trygg og god 

overgang fra barnehage til 

skole 

Fortsatt 

samarbeidet om 

lokal 

Videreføre 

realfagsstrategien i 

samarbeid med 

Opprettholde 

og utvide 

samarbeidet på 
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Tidlig innsats 

 

 

 

 

 

 

 

Lean 

 realfagstrategi  grunnskole mange områder  

Bedre samarbeid med 

helsestasjonen 

 

 

 

Rutiner med 

samarbeid på 10 

– måneders 

kontroll og 

drøftingsteam 

Faste rutiner for å 

få helsesøster inn i 

barnehagene. 50% 

stilling fordelt på 

barnehagene. 

Utarbeide flere 

faste rutiner 

Alle barnehagene skal 

bruke kontinuerlig 

forbedring i planlegging 

Bøverbru, Eina og 

Veltmanåa 

barnehager. 

Vestrumenga ble 

utsatt. 

Få Vestrumenga inn 

i Leanopplæring 

Alle kommunale 

barnehager 

jobber godt 

med forbedring 

God kvalitet i 

barnehagene 

 

Fornøyde foreldre – god 

score i 

brukerundersøkelser 

Beholde score på 

4,6 eller høyere  

 

Ikke 

brukerundersøkelse 

Fortsatt gode 

resultater 

Medarbeidere 

Legge til rette for 

kompetanseheving  

 

 

Godt arbeidsmiljø, 

fornøyde 

medarbeidere 

 

 

Kompetente ledere 

 

 

 

 

 

 

God seniorpolitikk 

 

 

Høyt nærvær 

Øke kompetansen til 

pedagogisk personale 

 

Fire pedagoger 

har startet 

videreutdanning, 

30 studiepoeng 

Fire nye starter på 

videreutdanning, 

30 studiepoeng 

Alle pedagoger 

har 

videreutdanning  

Øke andelen ansatte med 

relevant utdanning 

 

Flere ansatte med 

fagarbeider- 

utdanning 

Øke andelen med 

utdanning, både 

pedagoger og 

fagarbeidere 

Bare faglærte 

blant personalet  

Gode score på 

medarbeiderundersøkelsen 

i kommunale barnehager 

Score på 4,4 av 

5,0 

Ikke undersøkelse Øke score til 4,5 

Gjøre styrerne gode som 

ledere 

Har gjennomført 

kommunens 

lederopplæring 

Arrangere 

styrersamling i 

samarbeid med 

nabokommunene 

Fortsette 

lederopplæring 

i samarbeid 

med høgskole 

Øke andelen 62-66 åringer 

i jobb 

Få som har 

pensjonert seg 

ved 62 år 

Flest mulig i jobb 

mellom 62 år og 66 

år 

Heve reell 

pensjonsalder 

til 66 år 

 

Redusere sykefraværet i 

samarbeid med Nav  

Nærvær 

kommunale 

barnehager 87 % 

Øke nærværet Øke nærværet 

Økonomi 

Budsjett Tilpasse drift til 

økonomiske rammer 

Balanse Balanse Balanse 
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5.3.3 Endringer drift 

Moderasjonsordninger i forskrift om foreldrebetaling 

Et strategisk mål i kommuneplanen er å utjevne sosial ulikhet. Det ble i 2015 innført 

nye moderasjonsordninger i forskrift om foreldrebetaling. Ingen husholdning skal 

betale mer enn 6 % (grense på kr 533 500 i inntekt i 2018) av inntektene sine til 

barnehage, og det er innført 20 timer gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringer der 

husholdningen har en samlet inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. 

(Fra august 2019 er forslaget på kr 548 500). Nå vil regjeringa utvide ordningen til 

også å gjelde 2-åringer. Kommunen dekker den reduserte foreldrebetalingen både i 

kommunale og private barnehager. Anslag for 2018 er på kr 1,3 million. 

Bemanningsnorm og pedagognorm 

Det er vedtatt ny pedagognorm, som trådde i kraft 1. august 2018. Barnehagen skal 

ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og én pedagogisk leder per 

14 barn over tre år.  

Stortinget har også vedtatt en ny bemanningsnorm, som trådde i kraft 1. august 

2018. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og 

én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barnehageeier kan benytte perioden 

frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til grunnbemanning. 

Ut fra vedtak om både bemannings- og pedagognorm i alle barnehager, vil det nå bli 

lik bemanning i kommunale og private barnehager. Tidligere hadde de kommunale 

barnehagene ulik bemanning, men fra 2019 vil det bli likt. 

5.3.4 Økonomisk ramme 

Barnehage 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 85 408 85 408 85 408 85 408 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 2 225 2 225 2 225 2 225 

Krav om pedagognorm Barnehage - helårseffekt 686 686 686 686 

Økt tilskudd private barnehager - regulert etter egen deflator 1 187 1 187 1 187 1 187 

Økning 10% stilling ped.veileder - pedagognorm 73 73 73 73 

"My kid" - IKT-app 50 50 50 50 

Økning 26% stilling - barnehagenorm 160 160 160 160 

Kutt saldering -837 -837 -837 -837 

Sum endringer 3 544 3 544 3 544 3 544 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 88 952 88 952 88 952 88 952 

 

 

 



 

 

 
Styringsdokument 2019 
 
 

91  

 

 

Salderingsutfordringen dekkes slik: 

Inntektsøkninger: 

Økt foreldrebetaling 149 000  

Økt refusjon søskenmoderasjon og redusert betaling til 
lavinntektsfamilier -70 000  

Redusert tilskudd private barnehager 508 000  

Redusert utgift barnehageplasser andre kommuner 200 000  

Økt inntekt barnehageplasser 50 000  

Sum inntektsøkninger 837 000  

  Sum alle forslag 837 000  

 

5.3.5 Investeringer 

Barnehage 2019 2020 2021 2022 SUM B 

15223   Veltmanåa barnehage 0 5 000 15 000 0 20 000 

Sum Barnehage 0 5 000 15 000 0 20 000 

Investeringen i ny Veltmanåa barnehage er avhengig av reguleringen av 

Rådhuskvartalet. 
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5.4 Brannvern, samfunnssikkerhet og kommunal beredskap 

5.4.1 Status 

Organisasjon og arbeidsoppgaver  

Brannvernavdelingen ledes av brannsjefen og består av en forebyggende del med til 

sammen 5 årsverk, hvorav 3 årsverk i feiervesenet. Beredskapstjenester kjøpes av 

Raufoss Beredskap AS. Beredskapen har foruten ledelse, deltidspersonell med 20 

personer fordelt på 5 vaktlag med en rullerende vaktordning. Brannvernavdelingen 

har felles 5-delt overbefalsvakt i samarbeid med Gjøvik Brannvesen. 

Kommunens avtale med Raufoss Beredskap AS om kjøp av beredskapstjenester er 

sagt opp. Ny brannordning for hele brannvesenet og industrivernet i Raufoss 

Industripark skal være på plass fra 2020. 

 

Tjenestene er i stor grad lovpålagt og omfatter oppgaver innenfor: 

 Brannforebygging 

 Feiing og tilsyn 

 Brann- og redningsberedskap 

 Beredskap mot akutt forurensing 

 
Avdelingen administrerer avtaler med alarmabonnenter til 110-sentralen på Hamar. 

Oppgaven er ikke lovpålagt, men den vil gi en inntekt på ca. kr 167 000,- i 2019. 

Brannsjefen har funksjon som beredskapskoordinator knyttet til samfunnssikkerhet 

og kommunal beredskap. Sentrale oppgaver er arbeid med: 

 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen  

 Kommunal beredskapsplanlegging, beredskapsforberedelser 

 Øvelser for kommunal kriseledelse og krisestaber 

 Eventuell krisehåndtering i kommunen 

 

Nasjonale føringer 

Sentrale målsettinger for brannsikkerheten: 

 Færre omkomne i brann 

 Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier, mindre tap av materielle 

verdier og unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner 

 Styrket beredskap og håndteringsevne 

 

Sentrale tiltak er blant annet: 



 

 

 
Styringsdokument 2019 
 
 

93  

 

 

 Strengere krav til røykvarslere og slokkeutstyr 

 Informasjon og holdningsskapende arbeid, tilsyn og kontroll med boliger 

 Forebygging av brann i rom hvor dyr oppholder seg 

 Bedre sikring mot uønskede tilsiktede handlinger 

 Gjennomgang av organisering og dimensjonering, samt utdanningsbehov 

 

I ny forskrift om brannforebygging gis særskilte risikogrupper økt oppmerksomhet. 

Sentrale krav og oppgaver for brannvesenet, og kommunen: 

 Risikokartlegging av faren for brann og konsekvensene av brann, blant annet 

for utsatte grupper i samfunnet 

 På grunnlag av kartlagt risiko, prioritere, planlegge samarbeid, definere 

satsingsområder og gjennomføre forebyggende tiltak 

 Gjennomføre planlagte tiltak samt følge opp bekymringsmeldinger og 

hendelser som gir ny kunnskap om risikoen for brann 

 Gjennomføre branntilsyn, basert på vurdert risiko 

 Andre brannforebyggende informasjon- og motivasjonstiltak i samarbeid med 

aktuelle aktører 

 Krav til feiing og tilsyn med fyringsanlegg er utvidet til å omfatte fritidsboliger, 

noe som utgjør ca. 250 enheter i Vestre Toten, i tillegg til ca. 5 750 boliger. 

 

Sivilbeskyttelsesloven med tilhørende Forskrift om kommunal beredskapsplikt, stiller 

krav til kommunal beredskapsplikt, som omfatter bl.a.: 

 Utarbeide helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen som omfatter 

o Kartlegging av uønskede hendelser som kan inntreffe 

o Vurdering av sannsynligheten for at de inntreffer 

o Hvilke konsekvenser hendelsene kan få for kommunen 

o Eventuell handlingsplan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak 

 Utarbeide kommunal beredskapsplan, som omfatter bl.a.: 

o Forberedte tiltak for å håndtere uønskede hendelser 

o Plan for kommunens kriseledelse 

o Varsling- og ressurslister 

o Evakueringsplan (vi har regionalt planverk i Gjøvikregionen for 

psykososial oppfølging av mennesker i kriser og katastrofer) 

o Plan for informasjon til befolkningen og media 

 

 

 



 

 

 
Styringsdokument 2019 
 
 

94  

 

 

 

Nøkkeltall og statistikk 

KOSTRA-tall VTK 2017 VTK 2016 Oppland 2017 

Kostragruppe 

7 2017 

Landet u/Oslo 

2017 

Netto driftsutg. pr. innb. 575 596 863 616 822 

Årsgebyr for feiing og tilsyn
1) 

460 460 501 451 439 
1)
 Statistikkåret + 1, dvs. tall for 2018 og 2017 er oppgitt her. 

Netto drift pr. innbygger har gått ned med 3,5 %(!) Kronebeløpet per innbygger ligger 

på kun 67 % av snittet for Oppland, varierende mellom 67 og 69 % siden 2011. 

Sammenlignet med Kostragruppe 7 ligger beløpet på 93 % (ned 10 % fra 2016) og 

for Landet 70 % (ned 4 % fra 2016) av snittet i 2017. 

Utviklingen i kostnadsbildet i Vestre Toten har over mange år ligget lavere enn for 

sammenligningsgruppene – og til dels vært relativt nedadgående. Utviklingen de 

senere årene har vist noe utjevning hvor kommunens netto drift har nærmet seg 

sammenligningsgruppene, men i 2017 snudde denne trenden andre veien igjen. 

Kommunen ligger nå (igjen) i underkant av gjennomsnittet for Kostragruppe 7, og 

fortsatt betydelig lavere enn gjennomsnittet for Oppland og landsgjennomsnittet. 

Årsgebyret for feiing og tilsyn ble holdt uendret i 2018, for andre året på rad. Gebyret 

ligger (igjen) under gjennomsnittet for Oppland på 92 % og over snittet for 

Kostragruppe 7 med 102 % og Landet med 105 %. 

5.4.2 Mål og utfordringer 

Utviklingstrekk og utfordringer  

Utviklingen for brannvesenet i Vestre Toten har gått i retning av 

 Vedvarende relativt høyt antall utrykninger med over 200 per år i snitt 

 Større spennvidde i brannvesenets oppdragsspekter 

 Betydelig flere helserelaterte oppdrag, blant annet med hjertestarter 

 Stabilt antall bygningsbranner, stort sett i boliger og få andre storbranner 

 Vedvarende relativt høyt antall trafikkulykker, flere av dem alvorlige 

 Flere vannskader og oversvømmelser og mer akutt forurensning 

Rask respons hos brannvesenet er en avgjørende faktor for hvor store konsekvenser 

hendelsene får, dette gjelder spesielt helseoppdrag, branner og trafikkulykker. 

Utviklingen innenfor samfunnssikkerhet går i retning av større utfordringer knyttet til 

 Klimaendringer (tørke i 2018) og ekstremvær,  

 Epidemier og pandemier 
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 Økende sårbarhet på kritisk infrastruktur, spesielt elkom, strøm- og 

vannforsyning 

 I noen grad tilsiktede handlinger 

Det forventes at kommunene øker sitt fokus på blant annet disse områdene 

framover. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2017 for Vestre Toten kommune gir 

mer informasjon. 

Omfanget og spennvidden i oppgavene som er tillagt brannvesenet, samt nye krav 

og oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og kommunal beredskap, stiller større krav 

til bemanning og kompetanse hos personellet som skal gjennomføre oppgavene. 

Målsettinger 

Fokusområde Resultat 2017 
Anslag Mål  Mål  

2018 2019 2022 

Brukere 

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

Prosjektering utsatt 
 
Planprosess 
fortsetter 
 
 

Prosjektering 
gjennomføres 
 
Planprosess: 
Endelig vedtak om 
plassering  
 
Midler i 
investeringsplan: 
Samlet 
kr. 55 000 000 

Prosjektering 
gjennomført 
 
Anslag: 
Kr. 1 300 000 
 
Bygging starter opp 
 
Anslag: 
Ca. kr. 52 500 000 

Ny brannstasjon 
ferdig (2020)  
 
Anslag: 
Kr. 52 500 000 
(2018 kroner) 

Medarbeidere 

Rekruttere og beholde 
medarbeidere med 
rett kompetanse 

Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse (kurs) 

1 Gjennomført 
1 Mangler 
2 Nye (mangler) 
 
3 grunnkurs 
gjennomført 

2 Gjennomføres 
 
2 Nye (mangler) 

1 Gjennomføres 
 
1 Mangler 

Ha en løpende 
kompetanseplan 

Tjenesteproduksjon 

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

Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern, satsingsområder 

Gjennomført ca. 90 - 
95 % av planlagte 
tiltak 

Gjennomføre tiltak i 
samsvar med inform-
asjonsplan (ca. 90 %) 

Gjennomføre tiltak i 
samsvar med 
informasjonsplan 

Gjennomføre tiltak i 
samsvar med 
informasjonsplan 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med krav og behov (omlegging fom. 2017) 

Feiing: 100 % av 

planlagt: 

3200 av 3200 

 

 

Gjennomføring i 

samsvar med risiko 

Feiing minst hv. 6. år 

Dvs. minst 950/år 

Ca. 3 300 i 2018 

Gjennomføring i 

samsvar med risiko 

Feiing minst hv. 6. år 

Dvs. minst 950/år 

 

Feiing og tilsyn i 

samsvar med 

risikokartlegginger 

og planer 
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Fokusområde Resultat 2017 
Anslag Mål  Mål  

2018 2019 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tilsynsaktivitet i 
særskilte 
brannobjekter 
 
- Befaringer i andre 
brannobjekter 

Tilsyn: 100 % av 

planlagt: 

Ca. 1600 av 1600 

Fritidsboliger: 

Ca. 100 (1/3 av 

total) 

Tilsyn minst hv. 8. år 

Dvs. minst 700/år 

Ca. 1 100 i 2018 

Fritidsboliger: 

Minst hv. 10. år: 

Ca. 100 (1/3 av total) 

Usikkert antall i 2018 

Tilsyn minst hv. 8. 

årDvs. minst 700/år 

 

Fritidsboliger: 

Ca. 50 i 2019 

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

Tilsyn i samsvar med 
risiko: 36 av 78 
objekter 
 
 
 
30 andre befaringer 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
(anslag: 44 av 78) 
 
Etter 
risikovurderinger og 
behov (ansl. 20 - 25) 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
(anslag: ca. 45) 
 
Etter 
risikovurderinger og 
behov (ansl. 20 - 25) 

Gjennomføring i 
samsvar med risiko 
 
 
Etter 
risikovurderinger og 
behov 

Effektiv brann- og 
rednings-beredskap 
og god regional 
ressursutnyttelse 
 
 
 
- Ivareta korrekt nivå 
og kvalitet på 
brannvesenets 
tjenester 

Materielle fornyelser og oppgraderinger 

- - - Tjenestebil 
forebyggende og 
tjenestebil 
beredskap: i 2020, 
når ny brannstasjon 
er klar (2 x kr. 
300 000), alt. leasing 

ROS-analyser og dokumentasjon 

- - - Oppdatere ROS-
analyse 

- - - Revidert 
brannordning (2020) 

Samfunnssikkerhet i 
et helhetsperspektiv 
 
- Ha et godt bilde av 
risiko og sårbarhet i 
samfunnet 
 
- God kommunal 
beredskap 
 
- Bygge 
krisekompetanse 

ROS-analyser, beredskapsplaner, opplæring og øvelser 

Helhetlig ROS-
analyse: 
Ferdigstilt og vedtatt 
(KST) 

Helhetlig ROS-
analyse: 
Utarbeide 
handlingsplan 

Helhetlig ROS-
analyse: 
Rullere 
handlingsplan 

Helhetlig ROS-
analyse revidert 
(2021) 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revidert i desember 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres ila. høsten 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres årlig 

Ingen opplæring 
 
Ingen øvelser 

Opplæring CIM 
 
Gjennomgang av 
beredskap 

Gjennomføre 
nødvendig 
opplæring og intern 
kriseøvelse 

Nødvendige tiltak 

Økonomi 

Tilstrekkelig økonomi 
til å levere forsvarlige 
/ gode nok tjenester 

Økte inntekter 

Alarmabonnenter: 
Regnsk.: kr. 107 000 
Budsj. kr. 102 000 

Alarmabonnenter: 
Anslag: kr. 155 000 
Budsj. kr. 138 000 

Alarmabonnenter: 
Budsj. kr. 167 000 

Alarmabonnenter: 
Kr. 167 000 

Øvrig budsjett: Se egen tabell 
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5.4.3 Endringer drift 

Tilpasning til budsjettramme 2019 

Driftsbudsjett 2019 – utenom gebyrområdet: 

 Framskrevet ramme pr. juli 2018:    Kr. 8 492 000 

 Saldering:       Kr.    119 000 

 Netto ramme etter saldering, pr. november 2018: Kr. 8 373 000 

 

Det beregnede behovet ligger omtrent på nivå med saldert ramme, kr. 8 373 000. Det 

har derfor ikke vært behov for å gjøre konkrete tiltak i budsjettet for å komme ned på 

rammen pr. november 2018. 

 

Hovedårsakene ligger i redusert behov for lovpålagt opplæring i 2019 (dette behovet 

vil øke kraftig igjen fra 2020). Samtidig er det store behov knyttet til fornying og 

oppgradering av utstyr og materiell innenfor beredskap. Midler er derfor omdisponert 

noe innenfor denne tjenesten. Flere budsjettposter er satt på et antatt minimum. Til 

gjengjeld er det avsatt en budsjettreserve på kr. 90 000 for å dekke mer eller mindre 

uforutsette utgifter, fortrinnsvis innenfor beredskap (f.eks. uforutsette reparasjoner og 

vedlikehold av kjøretøy og innhentet bistand ved branner og større ulykker). 

 

I forbindelse med samlokalisering og innflytting i ny brannstasjon (i 2020), vil vi 

vurdere og utrede behovet for å opprette en ny stilling fra 2021, 

brannmester/stasjonsmester, som primært tiltenkes oppgaver knyttet til drift og 

vedlikehold av brannvesenets beredskapsmateriell (kjøretøy, utstyr, materiell, 

installasjoner, m.m.). Alle disse oppgavene ligger i dag på avdelingsleder brann- og 

redning i Raufoss Beredskap. Det kan også være aktuelt å la stillingen inngå i en 

dagkasernert beredskapsordning etter hvert. Dagkasernering må vi også begynne 

vurdere framover. 

 

Konsekvenser av sluttsalderingstiltak 

Bortsett at budsjettet generelt er stramt og fordrer god styring og kontroll, er det 

ingen konkrete konsekvenser å peke på. Redusert evne til å dekke større uforutsette 

utgifter vil mest sannsynlig være den største konsekvensen. 

5.4.4 Økonomisk ramme 

Brannvern utenom gebyrområdet 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 8 232 8 232 8 232 8 232 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 260 260 260 260 

Driftsmidler beredskap - økte kostnader 0 100 0 0 

Opprette ny stilling - Brannmester/stasjonsmester 0 0 670 670 
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Kutt saldering -119 -119 -119 -119 

Sum endringer 141 241 811 811 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 8 373 8 473 9 043 9 043 

 

Brannvern, gebyrområdet (feiing) 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 -142 -142 -142 -142 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 54 54 54 54 

Sum endringer 54 54 54 54 

Nettoramme økonomiplan 2017-2020 -88 -88 -88 -88 

 

Kutt tas inn på følgende måte: 

Inntektsøkninger: 

Økte inntekter fra alarmabonnenter til 110-sentralen. 9 000  

Sum inntektsøkninger 9 000  

  Annet: 

Omdisponering av midler innenfor tildelt ramme. 110 000  

Sum annet 110 000  

  Sum alle forslag 119 000  

 

5.4.5 Investeringer 

Brannvern 2019 2020 2021 2022 SUM B 

14332   
Ny brannstasjon - 43,5 mill i eksisterende 
investeringsplan 20 000 31 500 0 0 51 500 

Nytt   Tjenestebil beredskap 0 300 0 0 300 

Nytt   Tjenestebil Forebyggende 0 0 300 0 300 

Sum Brannvern 20 000 31 800 300 0 52 100 

 

Plassering av ny brannstasjon er vedtatt i Kommunestyret i juni 2018, og vedtaket er 

i tråd med planforslaget og brannvesenets foretrukne plassering med tanke på 

beredskapshensyn og tilhørende krav, både for Raufoss industripark og kommunen 

for øvrig. 

Videre prosjektering fortsetter utover høsten 2018 og vi kan forhåpentligvis stikke 

spaden i jorda litt ut i 2019, med ferdigstillelse ca. et år senere, i 2020. 

Dette vil bli et stort og svært etterlengtet løft for hele brannvesenet. 
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Kostnadsrammen har økt en del, siden skisseforslaget ble utarbeidet i 2015. Dels 

fordi priser og kostnader stiger med årene, men også dels fordi vi har fått økte behov 

for en utvidelse av brannstasjonen nå, sammenlignet med skisseforslaget. I 

skisseforslaget var en framtidig utvidelse skissert, men ikke innberegnet i daværende 

kalkyler. Vi er allerede nå i ferd med å bevege oss inn i den «framtiden», og vi ser 

det som både økonomisk riktig og ellers nødvendig å ta med utvidelsen nå, heller 

enn å måtte komme tilbake med det behovet allerede om noen få år. 

Det er meldt inn behov for å investere i to tjenestebiler for hhv. forebyggende og 

beredskap, til daglig tjenestebruk, småtransport, representasjon, m.v. Dette er noe 

brannvesenet ikke har fra før, bortsett fra feiervesenet, og det vil være et 

kjærkomment og ikke minst nødvendig løft, slik at personellet slipper å bruke egne 

privatbiler i deler av tjenesten. Privatbiler er ikke verken hensiktsmessig eller særlig 

egnet i f.t. en del bruk og transportbehov i tjenesten. Plass til disse bilene er en del 

av begrunnelsen for ovenfor nevnte behov for utvidelse av brannstasjonen. 

Ellers er fornyelse av brannvesenets bilpark kommende 10-års periode spilt inn med 

de intervaller som bør følges for de forskjellige kjøretøyene. Disse kommer senere 

enn det som er synliggjort i 4-årsperioden (fra 2023). 
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5.5 Grunnskole 

5.5.1 Status 

Grunnskolens arbeidsoppgaver består av: 

 Grunnskoleopplæring  

 Skolefritidsordning (SFO) 

 PP-tjeneste 

 Tilsyn ved hjemmeopplæring 

Noen nøkkeltall fra skoleåret 2018/19: 

Skole Elevtall Klassetall Elevtall SFO Minoritetsspråklige elever 

        m/særskilt språkopplæring 

Bøverbru 118 7 32 5 

Korta 347 14 83 16 

Raufoss 298 14 79 78 

Reinsvoll 147 7 51 8 

Thune 94 7 32 0 

Raufoss-u 255 11  15 

Reinsvoll-u 188 9  3 

        

VTk 1447 69 277 125 

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 

VTK 

2017 

VTK 

2016 

Oppland 

2017 

Kostra-gr 7 

2017 

Landet /u 

Oslo 2017 

Netto driftsutg. grunnskolesektor 
i % av samlede netto driftsutgifter 25,3 25,6 22,3 25,7 23,2 

Netto driftsutgifter grunnskole- 
sektor pr innbygger 6-15 år 123 920 118 548 119 657 102 964 107 654 

Timer spesialundervisning i % av 
antall lærertimer totalt 12,0 11,0 14,9 16,5 17,7 

Driftsutgifter undervisnings- 
materiell, pr elev i grunnskolen 1 495 1 325 1 645 1 443 1 507 

Korr. brutto driftsutg. til skole-
fritidsordning, pr komm. bruker 39 910 36 721 26 019 30 212 29 152 

 
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter 
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Grunnskolens andel av kommunens totalramme i Vestre Toten var omtrent den 
samme i 2017 som den var i 2016.  
 
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 
Tallene viser en økning på hele 5.300,- pr elev fra 2016, og vi ligger for andre år på 
rad over snittet i Oppland. Dette skyldes at elevtallet i Vestre Toten har gått ned (en 
reduksjon på 30 barn fra skoleåret 16/17 til 17/18), slik at det har blitt færre elever å 
fordele utgiftene på samt en effektivisering av skolestrukturen. 
 
Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt 
Den relative andelen av spesialundervisning har gått litt opp igjen fra 2016.  
Elevgrunnlaget varierer fra år til år, og vi har enkelte år elever med større behov for 
spesialundervisning enn andre år. Prosentandelen til spesialundervisning vil derfor 
variere noe fra år til år. Andelen elever som får spesialundervisning har vært stabil de 
siste årene på rundt 7 %. Vestre Toten bruker fortsatt relativt sett mindre til 
spesialundervisning enn de fleste kommuner.  
 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 
Vi har hatt en økning fra 2016 – som igjen henger sammen med elevtallsnedgangen. 
Vi bruker fortsatt relativt mindre til materiell per elev enn Oppland, men omtrent like 
mye som kommunegruppene ellers i sammenligningsgrunnlaget.  
 
Korrigert brutto driftsutgift til skolefritidsordning, per kommunal bruker 
Fra å ha vært noe nærmere landsgjennomsnittet i 2015, ser vi at Vestre Toten i 2016 
og 2017 igjen øker sine driftsutgifter pr bruker i SFO. Vi ser at vi har utfordringer med 
å ta ned driftsutgiftene i takt med nedgangen i elevtall. Det er viktig å være klar over 
at timer til leksehjelp og timer til ekstra bemanning for elever med særskilte behov i 
vår kommune ligger inne i driftsutgiftene til SFO. Dette varierer fra kommune til 
kommune, og vil slå ulikt ut i statistikken. 
 

Nasjonale og lokale føringer 

Lovgrunnlag 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) med 

tilhørende forskrifter regulerer i prinsipp all virksomhet i grunnskolen, og er også det 

grunnlag som LÆREPLANVERKET FOR GRUNNSKOLEN (2006) hviler på. 

Læreplanverket for grunnskolen (læreplanene) inneholder kompetansemål som angir 

hva elever skal mestre. Kompetansemålene er angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i 

grunnskolen. Læreplanen har forskrifts gyldighet. 

5.5.2 Mål og utfordringer 

I kommuneplanen under felles planutfordringer og overordnede mål er det beskrevet 

følgende: 

2.2.4. Bærekraftige og fremtidsrettede oppvekstsvilkår 

En god barndom starter allerede i mors liv, og varer hele livet. Barn og unges 
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oppvekstsvilkår er sentralt for alle som bor i kommunen og for de som vurderer å 

flytte hit. Barnehagen er første frivillige trinn i et langt utdanningsløp og legger 

dermed det første grunnlaget for en livslang læring. Alle barn og unge i Vestre 

Toten kommune må få mulighet til optimalt læringsutbytte ut fra sine egne 

forutsetninger i løpet av barnehage- og skoletida. Gode oppvekstsvilkår 

kjennetegnes av et trygt og sikkert samfunn, omsorgsfulle og engasjerte foreldre, 

god kontakt mellom hjem og kommune, et godt og mangfoldig barnehage- og 

skoletilbud, muligheter for en sunn og aktiv livsstil, samt et bredt og et godt kultur- 

og aktivitetstilbud. 

…………. 

Viktige fokusområder vil derfor være: 

- Det er avgjørende at det gis et sammenhengende tjenestetilbud som skaper 

trivsel og gode og trygge oppvekstsvilkår, og at fokuset på kvalitet bygger på 

forskningsbasert kunnskap om hva som faktisk gir en positiv effekt. 

- Det blir særlig viktig å legge vekt på tilbudet til barn og unge for å gi dem et 

godt oppvekstmiljø preget av trygge arenaer og et bredt og aktivt 

kulturtilbud. 

 

2.3. Overordnede mål og strategier i samfunnsdelen 

 

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

Strategier: 

o Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv 

o Utvikle gode overganger i tjenestekjeden 

o Utjevne sosial ulikhet 

o Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem 

 
Mål og satstingsområder 

Kommunestyret fastsatte i sitt møte den 12. juni 2014, sak 59/14  
Mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten kommune 2014-2018 
Her er det valgt tre hovedsatsingsområder: 

• LÆRINGSUTBYTTE 
• LÆRINGSMILJØ 
• ORGANISASJONSUTVIKLING 

Disse målsettingene er styrende for løpende oppfølging og støtte til skolene og er 
også førende for fokuset i den årlige tilstandsrapporteringen til kommunestyret. 
 
Nye læreplaner fra og kommunale mål og satsingsområder fra 2020. 
Nasjonale myndigheter har satt i gang et arbeid med å fornye Kunnskapsløftet. Målet 
er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal 
løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med 
demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.  
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-er-fornyelse-av-fagene/  

Arbeidet med å utvikle læreplanene skal være ferdig i løpet av 2019.  

http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C1257CEE0035FE79?OpenDocument&frame=yes
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-er-fornyelse-av-fagene/
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Nye læreplaner skal tas i bruk høsten 2020. 
Nye mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten kommune vil bli revidert 
og utarbeidet i tråd med nasjonale føringer, men dette er først mulig når nye 
læreplaner er ferdig utarbeidet.  
Vestre Toten må tilpasse seg dette og legge opp til at nye mål og satsingsområder 
for grunnskolen skal være på plass fra skolestart høsten 2020. 
Rådmannen har derfor foreslått at hovedtrekkene i gjeldende mål og 
satsingsområder videreføres ut 2019. 
I sak 46/18 TILSTANDSRPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2017 vedtok Vestre Toten 
kommunestyre at gjeldende mål og satsingsområder videreføres ut 2019 med fokus 
på tverrfaglig samarbeid og livsmestring, og at eventuelle justeringer legges fram for 
utvalg for velferd og oppvekst til godkjenning i egen sak.  
http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C12582980028F93F?opendocument&frame=yes 

Hovedtyngden av arbeidet med å utvikle nye mål og satsingsområder for 
grunnskolen i Vestre Toten vil komme fra høsten 2019, parallet med at de nye 
læreplanene ferdigstilles på nasjonalt nivå.  

 

Vestre Toten hadde status som realfagskommune ut året 2017. I tråd med kommunens 

målsettinger for perioden 2014-2018 ble det utarbeidet en Strategi og tiltaksplan for realfag 

i barnehage og grunnskoler. for 2016-2019. 

 

Realfagsnettverk, med deltakere både fra barnehagene og skolene i kommunen, bidrar til å 

styrke relasjoner og gi en kollektiv forståelse for behovet for endringsprosesser. 

 

I tråd med vedtatte mål og satsingsområder er også kompetanseplan for grunnskolen 

skoleåret 2018-2019 rullert og videreutviklet.   

Fokusområde Resultat 2017 
Anslag Mål  Mål  

2018 2019 2022 

Brukere 
Læringsmiljø (elevundersøkelsen) 
- Alle elever skal føle seg 

inkludert og ingen skal oppleve 
seg mobbet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. trinn: Bedre enn 
kommunegruppe (kgr) 
07 på fire av seks 
indikatorer. 
Elevdemografi og 
mobbing er likt med 
kgr 07.  
10. trinn: Bedre 
resultater enn kgr 07 
på indeksene 
læringskultur, 
mestring og 
elevdemokrati og 
medvirkning, likt på 
støtte fra lærerne og 
vurdering for læring, 
mens vi scorer 
dårligere på mobbing. 

Kontinuerlig bedring i målinger.  
Resultater minimum på nivå med kommunegruppe 07.  
 
 

http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C12582980028F93F?opendocument&frame=yes
http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C1257F4E002FEB1D?opendocument&frame=yes
http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C1257F4E002FEB1D?opendocument&frame=yes
http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C125822C0044E6EA?OpenDocument&frame=yes
http://www2.vestre-toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C125822C0044E6EA?OpenDocument&frame=yes
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Fokusområde Resultat 2017 
Anslag Mål  Mål  

2018 2019 2022 
Læringsutbytte 
- Nasjonale prøver 5., 8. og 9. 

trinn på nivå med 
kommunegruppe 7 

 
 
 
- Avgangskarakterer 10. trinn 

på nivå med 
kommunegruppe 7 

 
Brukerundersøkelse  
Gode resultater på: 
- Foreldreundersøkelsen 

skole (UDIR) 
- Brukerundersøkelse SFO 

(egen VTk) 
 
Overgang barnehage-skole 
- Øke samarbeidet med 

barnehagen 
 
Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
Sykefravær/nærvær 

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 07 

Mål nådd i norsk. 
 
 
 

 
 
Svarprosent 17,8 % 
 

 
 
Øke svarprosenten 

 
 
Øke svarprosenten 

 
 
Øke svarprosenten 
 

Ingen undersøkelse  
 

Ingen 
undersøkelse 

Ingen 
undersøkelse 

Undersøkelse 
hvert 5. år, neste 
gang i 2021 

Mål nådd; vedtatt 
lokal realfagsstrategi 

Videreutvikle felles 
mål og satsings-
områder 

Videreutvikle felles 
mål og satsings-
områder 

Felles mål og 
satsingsområder 

Barnetrinnet deltar i 
drøftingsteam  

Øke samarbeidet Øke samarbeidet Øke samarbeidet 

Nærvær 92,8 % 93 %  Nærvær 94 % Nærvær 94 % 

Medarbeidere 
Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkelsen 
-  
-  
- Lærerundersøkelsen (UDIR) 
 
 
Rekruttering 
- Andel lærere med godkjent 

utdanning på nivå med 
Oppland 

 
 
Videreutdanning 

 

 
Ingen gjennomføring 

Minimum på nivå 
med landet 
Fokus på 
utviklingsområder 

 
Gjennomføres ikke 

Minimum på nivå 
med landet 
Fokus på 
utviklingsområder 

Svarprosent 85,5 % 
Følges opp på skolene 

Svarprosent nær   
100 % 

Svarprosent nær  
100 % 

Svarprosent nær  
100 % 

Mål nådd. 
VTk: 98,7 % 
Oppland: 96,3 % 
Landet: 95,9 % 

Opprettholde nivå, 
minimum på nivå 
med Oppland  

Opprettholde nivå, 
minimum på nivå 
med Oppland 

Opprettholde nivå, 
minimum på nivå 
med Oppland 

12 lærere 
gjennomførte 
videreutdanning i 
17/18 (3 på 
kompetanse for 
kvalitet og 9 på 
regional videreutd i 
engelsk) 

18/19: 
3 lærere på 
kompetanse for 
kvalitet 
14 assistenter tar 
fagbrev i barne-og 
ungdsarb 

Nærmere oss 
sentrale 
kompetansekrav. 
Gjenta regional 
videreutd i engelsk  

Nærme oss 
sentrale 
kompetansekrav 
for 
undervisningspers 

Økonomi 

 Rammeforutsetninger 

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

Regnskapsmessig 
overskudd i 2017 i 
hovedsak som følge av 
ekstra tilskudd fra  
IMDI til flyktninger 
med særskilt behov i 
2016 og 2017. 

Mulig balanse 
forutsatt at 
omsøkte 
tilskuddsmidler fra 
IMDI innvilges. 

 
 
Sikre at balanse 
opprettholdes 
uten å bli avhengig 
av IMDI-midler. 
  

Utvide / gjenvinne 
handlingsrom slik 
at sentrale og 
lokale krav kan 
innfris. 
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5.5.3 Endringer drift 

 

Rammeforutsetninger og skolestruktur  

Skolestruktur er en viktig faktor for ressursdisponeringen.  
 
Høsten 2019 tas nye Vestre Toten ungdomsskole i bruk. Dette er en stor omlegging 
av skolestrukturen som betyr at både Reinsvoll ungdomsskole og Raufoss 
ungdomsskole legges ned. Byggingen er i rute. Parallelt pågår det et omfattende 
arbeid med å skape en felles kultur og plattform for innholdet i den nye skolen.  
Driftsmessig innebærer strukturendringen en besparelse fra 1. august 2019. Dette er 
en viktig del av det finansielle grunnlaget for å kunne bygge nytt. På grunnskolens 
ansvarsområde er det beregnet at bidraget til dette blir ca. 3 millioner pr. år. I tillegg 
kommer besparelse på driften av selve bygget. For 2019 vil grunnskolen spare ca. 
1,5 mil. Dette forutsetter at merkostnader til flytting og oppstart i nytt skolebygg i sin 
helhet belastes byggebudsjettet. 
 

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 som i likhet med 

ressurser til spesialundervisning, tas av den totale rammen for grunnskolen og 

konkurrerer derfor med ressurser til ordinær undervisning. Våren 2017 opprettet vi, i 

samarbeid med voksenopplæringen, en velkomstgruppe ved Raufoss ungdomsskole 

i henhold til reglene i Opplæringsloven § 2-8, 5. ledd. En slik gruppe er fra før etablert 

ved Raufoss skole. Velkomstgruppen er en aldersblandet gruppe med hovedfokus på 

norskopplæring. Alle elevene har i tillegg tilhørighet i sin ordinære klasse.  

Gjesteelevsutvikling  

Vestre Toten kommune er økonomisk ansvarlig for grunnskoleopplæringen for elever 

som går på skole i andre kommuner og som i henhold til lovverket er 

hjemmehørende i Vestre Toten. Tilsvarende har vi mulighet til å kreve refusjon for 

elever som er plassert ved våre skoler, men som er hjemmehørende i andre 

kommuner. Fra å ha hatt et positiv oppgjør i flere år, har vi nå langt flere elever å 

betale for enn vi kan kreve refusjon for.  

Kommunen har likeledes det økonomiske ansvaret for elever i private skoler som er 

hjemmehørende i Vestre Toten. Antall søknader om ressurser for å dekke særskilte 

behov for elever i private skoler har økt de siste årene, og vi må påregne økte utgifter 

for å dekke kostnader til ekstra bemanning.  

Lean 
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I samarbeid med utviklingsavdelingen i Vestre Toten er det i løpet av 2016 og 2017 

nedlagt et omfattende arbeid ved begge ungdomsskolene for å legge grunnlaget for 

nye Vestre Toten ungdomsskole fra høsten 2019. Fra høsten 2017 tok alle trinn i 

bruk sine leantavler, - i alt seks team -, der felles mål danner grunnlaget for det 

videre arbeidet i begge skolene. Gjennom hele 2018 er dette arbeidet videreført og 

videreutviklet og vil våren 2019 være et sentralt verktøy i arbeidet med å forberede 

oppstart og drift av ny skole fra 1. august. 

Leirskole 

Økt kommunalt tilskudd til leirskoleopphold ble lagt inn med 250.000 kroner i 

opprinnelig budsjett for 2018. Dette ble senere strøket da budsjettet måtte salderes.  

Dette legges nå på nytt inn i budsjettet. Regjeringen foreslår nå også å endre 

opplæringsloven slik at kommunen får plikt til å tilby leirskole, noe som forsterker 

behovet for å dette på plass! 

 

IKT 

Grunnskolen har et vedvarende behov for oppgradering av IKT-materiell, primært 

PC-er, men også nettverksutstyr, elektroniske tavler m.v. Dette er utgifter som ikke 

kan tas innenfor investeringsbudsjettet. Det er derfor nødvendig å øke driftsbudsjettet 

for å få dette på plass. Det foreslås derfor at dette gradvis legges inn med 1 million 

per år fra 2020 til 2022. 

5.5.4 Økonomisk ramme 

Grunnskole 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 160 943 160 943 160 943 160 943 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 3 359 3 359 3 359 3 359 

Finansiering opphold leirskole (sannsynligvis lovpålagt fra 2019) 250 250 250 250 

Økt elevtall Reinsvoll (redusert behov fra 2019) -180 -180 -180 -180 

IKT – oppgradering skole 0 1000 2000 3000 

Gjesteelever - forutsatt reduksjon 0 -1 500 -2 000 -2 000 

Tidlig innsats skole (i inntektssystemet) 600 600 600 600 

Effekt sammenslåing av ungdomsskoler  -1 500 -3 000 -3 000 -3 000 

Kutt saldering -2 238 -2 238 -2 238 -2 238 

Sum endringer 291 -2 709 -3 209 -3 209 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 161 234 159 234 159 734 160 734 

 
Salderingsutfordringen foreslås dekket slik: 

Inntektsøkninger: 

Økt refusjon sykepenger 500 000  

Sum inntektsøkninger 500 000  

  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 
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Drift - reduksjon rammer 200 000  

Bemanning - redusert bemanning tilsvarende fire lærerstillinger høst 2019 1 500 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 1 700 000  

  Effekt av forbedringsarbeid 

Kopi / sikker print 38 000  

Sum effekt av forbedringsarbeid 38 000  

  Sum alle forslag 2 238 000  

 

5.5.5 Investeringer 

Grunnskole 2019 2020 2021 2022 SUM B 

13221   
Vestre Toten ungdomsskole, inkl. 
infrastrukturtiltak 67 500 0 0 0 67 500 

18229   Rehabilitering / opprusting av skolebygg 200 200 200 0 600 

Sum Grunnskole 67 700 200 200 0 68 100 

 
 
Rehabilitering/opprusting av skolebygg 

Dette er en generell post til bruk for uforutsette investeringer i skolebygg som 

erfaringsmessig vil komme i løpet av året.  

Vestre Toten ungdomsskole 

Kostnader til ny felles ungdomsskole i VTK 
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5.6 Helse 

5.6.1 Status 

Organisasjon og arbeidsoppgaver  

Helseavdelingen i Vestre Toten kommune er organisert under tjenesteområdeleder 

med stillingsbetegnelse helsesjef. Tjenesteområdet er inndelt i fire driftsenheter med 

egne driftsenhetsledere: Legetjenester, Helsestasjon- og skolehelsetjenester, Fysio- 

og ergoterapitjenester og Barneverntjenester. 

Rett til kommunale helsetjenester følger av Helse og omsorgstjenesteloven, 

Folkehelseloven og Pasientrettighetsloven. Helseavdelingens oppgaver inn under 

dette lovverket ivaretas gjennom helsestasjonstjenester for barn og ungdom, 

skolehelsetjenester, legevakt, smittevern, fysio- og ergoterapitjenester inkludert 

rehabiliteringstjenester og hjelpemidler, kommuneoverlegefunksjoner / offentlige 

legeoppgaver, kommunepsykolog, private fysioterapeuter og fastleger.  

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

og unge får trygge oppvekstsvilkår og skal gi riktig hjelp til riktig tid til barn og unge 

som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet skal 

oppfylle konkrete lovkrav gitt i Barnevernloven. 

Alle tjenestene har et grunnleggende helsefremmende perspektiv rettet mot 

samfunn, sårbare grupper og utsatte individer. Individuelle tiltak og behandlinger 

dominerer i sum ressursbruken. 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 og gir positive 

resultater.   

Større avstand mellom disponible ressurser og forventninger til oppgaver som skal 

utføres vil stille enda større krav til tjenestenes innsats for å fremme økt mestring av 

eget liv i egen hverdag. Tjenestene må i så stor grad som mulig gjøre den enkelte 

bedre i stand til å ta ansvar for egen livssituasjon slik at behovet for offentlige 

tjenester reduseres. Samtidig er det behov for å sikre at de mest utsatte 

brukergruppene får nødvendige tjenestetilbud. 

Nøkkeltall og statistikk 

KOSTRA-tall 2017 og 2018 / egne tall VTK 2017 VTK 2016 

Oppland 

2017 

Oppland 

2016 

Landet 

2017 

Landet 

2016 

Helsetjenester :        

Netto driftsutgifter helsetjenesten  i 3,8 4,5 5,0 5,1 4,6 4,7 
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KOSTRA-tall 2017 og 2018 / egne tall VTK 2017 VTK 2016 

Oppland 

2017 

Oppland 

2016 

Landet 

2017 

Landet 

2016 

prosent av  netto driftsutgifter  

Avtalte legeårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
11,4 11,5 12,4 12,1 11,1 10,7 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
10,9 11,1 11,8 11,3 9,5 9,2 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten per 10 000 

innbyggere 0-20 år (årsverk) 

57,1 52,5 43,4 39,9 41,7 37,1 

Barnevern:        

Netto driftsutgifter til barnevern per 

innbyggar 0-22 år (kr) 
11680 11695 9202 7596 7978 6854 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 

år (prosent) 
7,0 8,4 5,3 5,4 4,6 4,6 

Barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggarar 0-22 år (prosent) 
6,6 5,5 4,6 4,2 3,8 3,9 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per 

barn med undersøking eller tiltak (kr)  
54215 45872 53848 48579 46496 44795 

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje 

er plassert av barnevernet (funksjon 

251) (kr)  

31290 28485 37544 38870 37963 34874 

Brutto driftsutgifter per barn som er 

plassert av barnevernet (funksjon 252) 

(kr) 

446333 456732 468015 406182 432387 392767 

                                                           (telledato 31.12) 2017 2016  2017 2016 

Antall meldinger til barnevernet 277 286 Antall fosterhjem 43 38 

Antall barn med hjelpetiltak i hjemmet 114 102 Fylkesnemnd/Tingrett 13 6 

SSB/KOSTRA har fom 2018 innført ny statistikkinndeling. Tabellene over er derfor satt sammen på en annen måte enn i 

tidligere styringsdokument.  

Kommunehelsetjenester: Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av 

kommunens samlede netto driftsutgifter er lavere enn for Oppland og landet utenfor 

Oslo. Antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er høyt på grunn av 

statlig satsing der Vestre Toten kommunen er tildelt vesentlig styrking som 

øremerkede tilskudd.  

Barnevern: Barnevernet har siden 2012 hatt en stor økning i antall meldinger og barn 

med tiltak i hjemmet og barn med plassering utenfor hjemmet.  Økningen i Vestre 

Toten er vesentlig større enn i sammenlignbare kommuner / landet som helhet. 

Helårskostnaden på grunn av mange fosterhjemsplasseringer siste 3-5 år og enkelte 

kostnadsdrivende enkeltsaker har medført at Vestre Toten ligger svært høyt i netto 

driftsutgifter til barnevern sammenlignet med Oppland og landet som helhet. Når det 

gjelder utgifter til fosterhjem vil denne kostnaden forbli høy frem til barna enten blir 

voksne eller flytter tilbake til biologiske foreldre. De fleste barn som plasseres i 

fosterhjem vokser opp i fosterhjemmet.  
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Barnevernet hadde igjen en stor økning i 2. og delvis 3. kvartal 2018 med mange 

saker som medførte nye plasseringer. Dette er beskrevet i halvårsrapport for 2018 og 

i egne orienteringer til hovedutvalg og formannskap. 

5.6.2 Mål og utfordringer  

Fokus-område Resultat 2017 Anslag  2018 Mål 2019 Mål 2022 

Brukere 

Opprettholde god 

kvalitet på 

tjenestene med høy 

brukertilfredshet. 

 Rekruttering til 

fastlegestillinger har 

blitt vesentlig 

vanskeligere siste 

året. 

Vurdere 

organisering av 

fastlegeordningen 

Alle stillinger 

besatt med 

ønsket kompe-

tanse.  

16 % av meldinger 

med behandlingstid < 

3 mnd. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

meldinger. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

undersøkelser. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

meldinger. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

undersøkelser. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

meldinger. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

undersøkelser. 

Barn og ungdom der 

det er grunnlag for 

bekymring følges 

opp koordinert og 

tverrfaglig av alle 

tjenester. 

 

 

Handlingsveileder for 

alders-gruppa  0-6 år 

er innført. 

 

Innføring av 

handlingsveilederen  

for aldersgruppe 7-13 

år har startet opp. 

 

 

Fullføre innføring 

av  

handlingsveileder

en for alders-

gruppe 7-13 år. 

Vurdere innføring 

avhandlingsveiled

er for aldergrupp 

15-18 år 

Evaluere bruken 

av 

handlingsveileder 

alle alders-

grupper. 

Kontinuerlig 

forbedre og 

videreutvikle 

tverrfaglig samarbeid 

uavhengig av 

administrativ 

organisering 

Opprettet 

styringsgruppe for 

utvikling og 

koordinering av helse 

og omsorgstjenester 

Avklare arbeidsform 

og avdekke 

fokusområder for 

forbedring 

Gjennomføre 

reelle endringer 

bygd på LEAN. 

 

Påvise 

gevinstrealisering 

Oppfølging 

øremerket styrking 

av helsestasjon og 

skolehelsetjenesten  

 

 

Ved utgang av 2017 

tilsetting avklart. 

Tiltredelser i løpet av 

1. halvår 2018. 

Oppfyller veileder. 

 

Alle tilsettinger 

gjennomført pr 1. 

halvår 2018.  

Vektlegge hjelp til 

selvhjelp. 

Fokusere på 

mestring. 

Styrking av 

foreldrerollen.  

Målbare 

resultater på 

forebygging og 

tidlig 

intervensjon ved 

uønsket utvikling. 

Hverdags-

rehabilitering og 

hverdagsmestring 

 

Fra Hjelpetjenester 

til 

Hovedprosjekt 

iverksatt : Redusere 

behovet for 

kompenserende 

omsorgstjenester.   

Har ansatt 

fysioterapeut og 

ergoterapeut i 

samsvar med 

forutsetning i 

tilskudd. 

Etablert og 

organisert fysio- 

og ergoterapi-

tjeneste som 

følger bruker fra 

institusjon til eget 

Hverdagsrehabilit

ering og 

hverdagsmestrin

g er innført. 

 

Holdningsendring 
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Fokus-område Resultat 2017 Anslag  2018 Mål 2019 Mål 2022 

Mestringstjenester 

 

Mestringsteam er 

etablert. 

Ombygging 

Sagatunet ferdig 

våren 2018. 

 

 

hjem ved 

utskrivelse. 

  

Innføre 

egenandel for 

kommunal 

fysioterapi iht 

takstplakat. 

fra 

Hjelpetjenester 

til Mestrings-

tjenester 

 

Medarbeidere  

Ledelse utøves på en 

effektiv og 

profesjonell måte 

med godt 

innarbeidet 

medarbeiderskap 

Gjennomført ny 

medarbeiderundersø

kelse første gang 

2016. 

Ny 

medarbeiderundersø

kelse årsskiftet 

2017/2018 

Ligge over 

landsgjennomsnit

t for tilsvarende 

tjenester 

Ligge over 

landsgjennomsnit

t for tilsvarende 

tjenester 

Løpende 

arbeidsmiljøtiltak 

samt tett oppfølging 

av sykemeldte. 

Nærvær 94,3% 92 % 95 % 95 % 

Økonomi 

Barnevern.                        

Redusere volum på 

kjøpte tjenester fra 

private 

barnevernsaktører 

og heller bygge opp 

egen tiltaks- og 

veiledningstjeneste 

Egen tiltaks- og 

veiledertjeneste er 

etablert. Ikke helt 

samsvar mellom 

resurser og behov. 

Totalkostnad 

redusert på KOSTRA-

tjeneste 2017-

hjelpetiltak i 

hjemmet er redusert. 

 

Det er samsvar 

mellom kapasitet 

i egen tiltaks- og 

veiledningstjenest

e og behov for 

hjelpetiltak i 

hjemmet. 

Det er samsvar 

mellom kapasitet 

i egen tiltaks- og 

veiledningstjenes

te og behov for 

hjelpetiltak i 

hjemmet. 

Alle tjenester. 

Balansere drift opp 

mot hva som er 

forsvarlig juridisk, 

faglig og økonomisk. 

Redusert negativt 

avvik både på 

fristoverskridelser i 

barnevern og 

økonomisk 

merforbruk. 

Minst mulig negativt 

avvik / ikke ha 

negativt avvik. 

 

Sterk økning i 

utgiftene til 

barnevern i løpet av 

2018 

Ikke ha vesentlige 

avvik juridisk, 

faglig eller 

økonomisk. 

 

Vektlegge type 

tiltak i 

barnevernet som 

reduserer 

utgiftsvekst. 

Ikke ha vesentlige 

avvik juridisk, 

faglig eller 

økonomisk  

 

Agenda-rapporten fra 2014 viser at Vestre Toten kommune har prioritert helse og 

barnevern på et gjennomsnittlig og «anstendig» nivå målt opp mot historiske tall til og 

med 2013. Fra og med 2014 og videre tom 2017 endrer dette bildet seg mot lavere 

prioritering av kommunehelsetjenester og vesentlig økt ressursbruk i barnevernet. 
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Denne trenden har igjen blitt forsterket i 2018 med en kraftig utgiftsvekst i 

barnevernet samtidig som netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av 

kommunens samlede netto driftsutgifter har gått ned.  

Utgiftene til fosterhjem vil forbli høy de nærmeste årene fordi barn plassert i 

fosterhjem vokser som hovedregel opp i fosterhjemmet og flytter ut mellom 18 og 23 

år slik unge voksne ellers gjør.  

Antall nye omsorgsovertagelser og evt tilbakeføringer de nærmeste årene er selvsagt 

vanskelig å tallfeste. Viktigste strategien er veiledning og støttetiltak slik at 

omsorgsovertagelse forebygges.  

Endringer drift 

Det mest markerte utviklingstrekket er som tidligere år igjen det høye antallet 

meldinger til barnevernet med påfølgende store utgifter sammenlignet med andre 

kommuner. Det har blitt tilført betydelige resurser i form av stillinger og dekking av 

utgiftene til den kraftige veksten i tiltak i familie og antall plasseringer utenfor familie.  

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 2017 ha 13,6 årsverk. 

Fom 2018 vil antallet årsverk stige ytterlige fordi tjenesten har blitt tilført 3,6 mill 

kroner i øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet. Det er gjennomført omfattende 

tilpasninger innenfor dagens areal. Det er nå vedtatt at barnevernet flytter til nye 

lokaler i løpet av 2019 og det må da foretas en gjennomgang av arealene på 

Sagatunet for best mulig utnyttelse for gjenværende tjenester. 

Endring og utvikling i tjenestene medfører også at man må ha en gjennomgang av 

kontorfaglige resurser og oppgaveinnhold. 

Kommunen har ansvar for en rekke funksjoner der det er krav om legeressurser. For 

eksempel tilsyn i sykehjem og helsestasjon for barn og unge. Kommunen opplever 

store demografiske endringer. Økende antall eldre samt stadig økende antall 

arbeidsinnvandrere og asylsøkere / flyktninger med minoritetsbakgrunn medfører et 

behov for oppjustering av legeressurser avsatt til formålene. Det vil være viktig å se 

på ulike nasjonale tilskuddsordninger, i tillegg til rammetilskuddene som gjelder, 

spesielt innenfor flyktningesektoren, for å få friske midler. Behovet for og etterspørsel 

etter legetjenester er økende både når det gjelder fastlegeoppgaver og offentlige 

legeoppgaver. Det bør gjøres en behovsvurdering og drøfting i Samarbeidsutvalget 

for fastlegeordningen med tanke organisering og drift av legetjenestene.  
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5.6.3 Økonomisk ramme 

Helse 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 71 219 71 219 71 219 71 219 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 1 706 1 706 1 706 1 706 

Digitalisere klientarkiv helsestasjon og barnevern. 160 160 160 160 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten (i inntektssystemet) 300 300 300 300 

Opptrapping habilitering og rehabilitering (i inntektssytemet) 300 300 300 300 

Økning i utgifter til barnevern 4 300 1 300 -1 700 -4 000 

Kutt saldering -993 -993 -993 -993 

Sum endringer 5 773 2 773 -227 -2 527 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 76 992 73 992 70 992 68 692 

 

Kutt saldering tas inn slik: 

Helse 

 
Kortsiktig 2019 

Inntektsøkninger: F.eks Økte betalingssatser - Refusjoner - Salg av tjenester - 
Tilskuddsordninger - Eventuelt andre nye og økte inntekter 

Fysio-ergo. Innføre egenandel kommunal fysioterapi 160 000  

Sum inntektsøkninger 160 000  

  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå:  Konkretisering / beskrivelse av tiltak, - Økonomiske 
effekter, - Konsekvenser 

    

Fysio-ergo : Lønnsdifferanse vikar med lav lønnsansiennitet - 
sykemeldt med full ansiennitet 73 000  

Helsestasjon: Vurder ut fra regnskapshistorikk og forventet 
sykefravær (spesielt MCB)  i 2019 om kan få netto refusjon fra NAV 150000 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 223 000  

  Strukturendringer: Noen varige endringer krever strukturendringer. Presenter mulige forslag 
med kommentarer og vurdering av konsekvenser 

Barnevern: Privat innleie til tiltak / råd og veiledning  i hjemmet : Pr 
nå ca 135 timer privat innleie x 800kr inkl reisetid + km og diett = ca 
kr.110.000,- pr mnd. Kommunalt ansatt 135 timer x kr.300,- = 
kr.40.500. Besparelse (110.000-40.500)x12.  834 000  

Barnevern: Privat innleie til tiltak / oppfølging knyttet til fosterhjem : 
Ca 30 fosterhjem med 3,5 t/mnd inkl reisetid  = 105 t/mnd x 800kr = 
84.000 pr mnd. Kostnad om kommunalt ansatt pr mnd 105 t x 
300kr=31.500. Besparelse (84.000-31.500)x12. Beregnet kostnad pr 
2018 er kr.1.400.000,-. Budsjettert beløp 2019 : (1400`-630`)=770` 630 000  
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Barnevern: Ansatte langtidsvikarer i stillinger med langtidsfravær slik 
at kontrakter med private aktører til fosterhjem og saksbehandling 
(fosterhjemsoppfølging 50%, tiltak / undersøkelse 100% + 50%). 
Kostnad privat innleie pr nå ca kr.300.000,- pr mnd. 2 x 100% 
kommunal stilling er ca 100.000,- pr mnd. 2 400 000  

Barnevern: Økt midlertidig plassering i nettverk istedenfor BUFetat 
tiltak / beredskapshjem, estimert til 5 stk pr år. Timer lokal plassering 
750 timer oppfølging pr år , timer ekstern 1875 timer oppfølginger pr 
år. Innsparing 1125 timer x 300kr=337.500 337 500  

Sum strukturendringer 4 201 500  

  Sum alle forslag 4 584 500  

 

5.6.4 Investeringer 

Ingen på eget tjenesteområde, men behov for mer plass vil medføre investeringer for 

eiendom. 
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5.7 Kultur  

5.7.1 Status 

Fyrverkeriet – kultur i Vestre Toten er rommer tjenesteyting innen kulturfeltet, 

ungdomsarbeid, idrett/friluftsliv og frivillighet. Avdelingen består av følgende 

driftsenheter: folkebibliotek og kulturhusdrift, Fyrverkeriet Ung ( kulturskolen og 

ungdomsavdelingen), og idrett og fysisk aktivitet, allmennkultur. Antall ansatte i 

tjenesteområde kultur er 18 årsverk fordelt på 26 personer. I tillegg omfatter 

tjenesten kommunens ca. 100 støttekontakter og fritidsassistenter. Frivilligsentralen 

med 1.14 årsverk er i tillegg budsjettert inn under kultur. 

Nasjonale føringer 

Lovpålagte tjenester: Tjenestene som leveres av kulturavdelingen er i stor grad 

lovpålagt ved at kommunen plikter å yte tjenestene. Nasjonale føringer er kulturlova, 

kulturutredningen, opplæringslova, bibliotekloven, pengespilloven, kulturminnelova 

og helse- og omsorgstjenesteloven. Det er gjennomgående forankret i både 

nasjonale og regionale føringer at kommunene har et ansvar for å fremme et bredt 

spekter av kulturtilbud. Kulturlivet skal ha forutsigbare utviklingsvilkår, profesjonalitet 

og kvalitet skal fremmes, og det skal legges til rette for egen deltakelse. 

Utvalgte nøkkeltall  

 VTK 
2017 

VTK 
2016 

Oppland 
2017 

Oppland 
2016 

Landet 
2017 

Landet 
2016 

Netto driftsutgifter kultur pr 
innbygger (kroner) 

1592 1328 2245 2085 2297 2148 

Netto driftsutgifter til musikk- og 
kulturskoler pr innbygger 6-20 
år(kroner) 

2327 2324 3242 3049 2275 2230 

Andel elever i kulturskole  i 
grunnskolealder, av antall barn 6-15 
år. (prosent) 

12,4 11,4 17,4 17,9 13,3 13,7 

Netto driftsutgifter til bibliotek pr 
innbygger (kroner) 

271 261 353 347 282 274 

Besøk i folkebibliotek pr innbygger 3.4 3.3 4,5 4.5 4,6 4.8 

 

Driftsenhetenes ansvarsområder:  

Allmennkultur: 

Tjenester: arrangementer/kunstformidling, museumsformål/kulturminne, administrativ 

og politisk saksbehandling og ledelse, kulturtilbud institusjoner og hjemmeboende 

eldre via tjenesten «Slipp kulturen inn», støttekontakttjenesten, 

støtte/tilrettelegging/samarbeid frivillige, festivalen “Friluftsliv for alle”, SLT – arbeid 

(Samordnede lokale forebyggende tiltak) inkludert forebyggende tiltak mot 

radikalisering, samarbeid med andre tjenesteområder om blant annet stedsutvikling, 
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profilering, tiltak for barn/unge, folkehelse og politiråd. Regionalt samarbeid generelt 

innen kultur. 3,1 årsverk. 

Folkebibliotek og kulturhusdrift  

Bibliotekets tjenester: Åpent 42 timer per uke. 43 000 besøk per år. Prosjektledelse. 

Publikumsveiledning og -betjening, litteratur- og kulturformidling, blant annet 

foredrag, konserter, debatter og utstillinger, formidling og leselystmotivering til skoler 

og barnehager, støttespiller for skolebibliotekene, drift av Verkstedet, oppsøkende 

bibliotektjeneste, digitale nettjenester. 3.98 årsverk 

Fyrverkeriet kulturhus: Drift/utleie/programmering/kulturformidling, billettsalg til 

kulturarrangementer. 0,5 årsverk.   

Avdeling Idrett og fysisk aktivitet:  

På grunn av organisatoriske endringer innenfor kultur ble avdelingen opprettet 1. 

august 2018. Avdelingen jobber innenfor feltet idrett og fysisk aktivitet herunder 

friluftsliv. Leder har også 50 % stilling som folkehelsekoordinator underlagt 

rådmannen.  

Idrett og fysisk aktivitet, drift og utleie av Raufosshallen, kommunal løypekjøring,  

kommunale friluftsområder/badeplasser, kommunale idrettsanlegg og friluftsområder, 

spillemiddelsøknader og idrett/friluftsliv generelt. 0,5 årsverk idrett og fysisk aktivitet 

og 0,42 årsverk løypekjører. Ungdomstiltaket ungdom i arbeid (Ungdomsgruppa) , 

0,70 årsverk. 

Kulturskolen og Fyrverkeriet Ung:  

Kulturskolen har 283 ordinære elevplasser og 113 på venteliste. Tilbud til over 1000 

elever per år. Det undervises i ulike instrumenter, musikk fra livets begynnelse, 

teater, band, billedkunst, tilrettelagt billedkunst- og musikkundervisning. 

Kulturskolens arrangerer teaterforestillinger, konserter og utstillinger. Store deler av 

virksomheten er knyttet til salg av prosjektledelse, utøvende aktivitet og undervisning 

i for eksempel Flere Farger. Samarbeidspartnerne våre er nasjonale- og regionale 

aktører, kulturinstitusjoner, Den kulturelle skolesekken, foreninger, kunstnere, 

voksenopplæring, grunnskole, helsesøstertjenesten, NAV, flyktningetjenesten og 

kulturskoler i Gjøvikregionen.  5,81 årsverk. 

Den kulturelle skolesekken i VTK organiseres av kulturskolen i samarbeid med 

kulturkontoret. Alle grunnskolebarn i VTK får en eller flere opplevelser i året.  

Fyrverkeriet UNG drifter ungdomsklubben, ungdomskontakten, tilrettelagt kultur- og 

fritidstilbud og Ung Kultur Møtes (UKM). I tillegg tilbys en rekke aktiviteter og kurs av 

kortere og lenger varighet. Nært samarbeid med skoler, interne- og eksterne aktører 

og frivillige organisasjoner. Til sammen 2,62 årsverk. Ungdomshuset er åpent 5 

kvelder i uka som tilsvarer til sammen 24 timer. 
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5.7.2 Mål og utfordringer 

Kulturaktiviteter skaper arenaer for tilhørighet og sosialt fellesskap og inspirerer til 

deltagelse. Deltagelse og mestring gir mening, impulser utenfra, identitet, folkehelse 

og livskvalitet. 

Fyrverkeriet kulturs visjon er: Gnistrende kultur som setter spor. Vi skal være en 

vesentlig aktør i samfunnsbygging og i demokratibygging. Vestre Toten er en 

industrikommune som er avhengig av blant annet høyteknologisk kompetanse, av 

nasjonale og internasjonale konjunkturer og av å være et attraktivt arbeidssted og 

bosted for mennesker med mangfoldig bakgrunn og utdanningsnivå.  

Fyrverkeriet kultur ønsker å tilpasse våre tjenester til samfunnsutviklingen. Vi er 

overbevist om at vi har veldig mange av de ressursene som skal til for dette. Vi vil 

bruke vår kompetanse på tvers av driftsenhetene, og være relevante for enda flere 

av kommunens innbyggere. Vesentlige verktøy er innbyggermedvirkning og LEAN. 

Omfattende samarbeid med frivillige krefter er en forutsetning. 

En stor andel av aktiviteten i enhetene er helt eller delvis finansiert av eksterne 

prosjektmidler og salg av tjenester/ansattes arbeidsinnsats. Det er avgjørende for 

driften at det er kapasitet til å søke prosjektmidler og å drifte prosjekter. 

 

Fyrverkeriet kulturs visjon:  

Gnistrende kultur som setter spor 

-spor fra en god oppvekst 

-spor i et meningsfylt liv 

Fokusområde 
 2018 2019 2022 

 Hovedmål Anslag Mål Mål  
Brukere 
Fyrverkeriet kultur 
skal yte riktige 
tjenester til rett tid. 
 
Fyrverkeriet kultur 
skal skape arenaer for 
mening, læring, 
nyskapning og 
samfunns-
engasjement 

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

 Helhetlig  utvikling 
av Fyrverkeriet 
kultur i Vestre 
Toten – med 
optimal 
organisering 

 Alle innbyggeres 
mulighet for 
deltagelse i 
lokalsamfunnet og 
en meningsfull 
fritid.  

 Et særlig fokus på 
barn og unge. 

Gjennomført 
samlende aktivitet 
for alle avdelinger.  
 
Etablert Alle barn og 
unge i aktivitet som 
fast tjeneste og 
Flere Farger 
(folkehelsesatsing) 
som femårig 
interkommunalt 
prosjekt. Vedtak om 
idrettshaller. 

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

 Alle barn og 
unge i aktivitet 

 Flere Farger  

 Samskapings-
prosjekt 

 Idrettshaller 
er hovedsatsinger. 

 Fyrverkeriet- en 
helhetlig kultur- og 
fritidsaktør for flere, 
med bredde og 
kvalitet. 

 Alle barn og 
unge kan delta 
i fritidsaktivitet 

 Flere farger 
/Fargespill) 
ordinært tilbud 

 Innbyggere 
aktive 
samskapere 

 Idrettshaller er 
bygget etter 
plan 

MI: god 
innbyggertilfredshet 
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Fokusområde 
 2018 2019 2022 

 Hovedmål Anslag Mål Mål  
skal tilrettelegge for 
fysisk aktivitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyrverkeriet kultur 
skal understøtte og 
tilrettelegge tiltak 
som skaper 
meningsfulle liv 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyverkeriet kultur skal 
utvikle kvalitativt 
gode tjenester 
gjennom kontinuerlig 
forbedring 
 

Styrke 
kommunikasjonen med 
befolkningen på digitale 
plattformer 

Selvbetjeningsløsnin
ger innføres og 
selvbetjent 
åpningstid  

Meråpent bibliotek er 
iverksatt 
Digital deltagelse for 
innbyggere  

Digitaliserte 
tjenester innført. 
MI: antall tjenester, 
antall brukere 

 
Sikre god og systematisk 
innbyggermedvirkning 
 
 

-Innbyggerstyrt 
programmering» 
  

-Etablere 
innbyggerstyrte 
arenaer 

-Innbyggerstyrt 
innovasjon  
-Innbyggerstyrt 
programmering 
MI: ant. tjenester , 
god innbygger-
tilfredshet 

Forbedre tjenestene 
gjennom samhandling 
med frivilligheten 

-Frivilligdag 
etablert. 

-Styrke samarbeid 
med Frivillig-
sentralen 

-God rekruttering til 
frivilligheten 
MI: antall frivillige 

Forbedre tjenestene 
gjennom samhandling 
med frivilligheten 
 

-Syngende 
kommune etableres 
og gjennomfører 
prosjekter i 
samarbeid med 
andre aktører 

-Syngende kommune 
videreføres 

-Sikre alle 
innbyggerne i 
kommunen et 
deltagende 
sangtilbud 

Alle barn/unge får møte 
profesjonell kunst og 
kultur  

Alle elever i 
grunnskolen skal 
utvikle sin kulturelle 
forståelse  

 

Elevene i grunnskolen 
utvikler sin kulturelle 
forståelse i møte med 
profesjonelle 
kulturarbeidere  

 

DKS skaper 
entusiasme, 
nysgjerrighet, 
irritasjon og 
skaperlyst  
-MI: Antall brukere 

Skape arenaer for 
mening, læring, 
nyskapning og 
samfunns-engasjement 

Verkstedet tilbyr et 
omfattende 
program sammen 
med Intek AS. 

-Videreutvikle 
Verkstedet sammen 
med skolene. 
-Øke fritidsbruk av 
Verkstedet 

En sterk 
kunnskapsarena er 
etablert 

Festivalen «Friluftsliv for 
alle» en nasjonal arena, 
med utdeling av «Den 
Norske 
Friluftslivsprisen» 

Vel gjennomført, 
innholdsmessig god 
utvikling. 6000 
deltagere 

Styrke regional og 
nasjonal forankring 

-Etablert nasjonal 
arena  
-MI: antall 
deltagere og 
mediedekning 

 God innføring av LEAN i 
alle enheter 
 

 Innført i bibliotek 
kulturskole, 
allmenkultur 

Innføres ungdomshus 
og overordnet for 
kulturavdelingens 
ledergruppe 

 Godt etablert i alle 
avd. 
-MI: antall 
avdelinger 

Medarbeidere 

Utvikle og beholde 
godt arbeidsmiljø 
 
Lavt sykefravær 
 

 Medarbeiderunders. 
2016: snitt 4.5 

Resultat 4.5 
 

 =>4.5  =>4.5 

Ungdomshus:  
Bedre de fysiske 
arbeidsforholdene for de 
ansatte 

Forbedre 
arbeidsforholdene 

Etablere bedre 
kontorløsninger og 
møterom. 

De ansatte har fått 
bedre 
arbeidsforhold  

Redusere langtidsfravær 
og holde korttidsfravær 
på dagens nivå. 

Fravær samlet 5.5% 
Egenmeld 1.1% 
Sykmeld 1-16 dgr 0.8% 
Sykmeld >=17 dgr 3.7% 

 < =4%  <= 4 % 
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Fokusområde 
 2018 2019 2022 

 Hovedmål Anslag Mål Mål  
Økonomi 

 Holde 
budsjettramme, øke 
aktivitet og inntekt på 
mulige områder 

  
  
  

 Balanse 
  
  

Balanse 
  
  

Balanse  
  

MI= måleindikator 

5.7.3 Endringer drift 

 Flere Farger Toten og Gjøvik har fått støtte fra fylkeskommunale 

folkehelsemidler i en femårsperiode. Tilbudet skal innarbeides i kulturskolene 

og som en varig tjeneste. Kommunal egenandel 200.000 pr år, det bes om 

100.000 i rammeøkning fra 2019 til dette. 

 SLT-koordinator med et ansvar for radikaliseringsfeltet former ny rolle i VTK. 

 Ungdomshus og kulturskole er slått sammen til en ny felles driftsenhet: 

Fyrverkeriet Ung. Etableres og utvikles. Fokus på Alle barn og unge i aktivitet. 

 Bibliotek og kulturhus fortsetter sitt samordningsarbeid, med fokus på nye 

tjenester som Verkstedet og programmering. Nye oppgaver gir behov for 30% 

stilling for å kunne delta i sektorovergripende arbeid som Alle barn og unge i 

aktivitet. 

 Avdeling for Idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, er etablert som egen 

driftsenhet. 

5.7.4 Økonomisk oversikt 

Kultur 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 19 262 19 262 19 262 19 262 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 442 442 442 442 

Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% stilling -65 -65 -65 -65 

Overført driftstilskudd Sentralbaneanlegget fra Kultur til Eiendom -331 -331 -331 -331 

Økt tilskudd Nammo Stadion 383 383 383 383 

Økt støtte Mjøsmuseet 75 75 75 75 

Egenandel flere farger 100 100 100 100 

SLT-koordinator - egenfinansiering 215 215 215 215 

Kutt saldering -279 -279 -279 -279 

Sum endringer 540 540 540 540 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 19 802 19 802 19 802 19 802 
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Salderingsutfordringen tas slik: 

Inntektsøkninger: 

SLT: Lønnsutgifter reduseres hvis vi innvilges tilskudd 215 000  

Sum inntektsøkninger 215 000  

  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Legge ned Fyrverkeridagene annenhvert år 40 000  

Dele ut kultur- og idrettspris, frivilligpris og kultur- og idrettsstipend 

annenhvert år 40 000  

  80 000  

  Sum alle forslag 279 000  

 

5.7.5 Investeringer 

Kultur 2019 2020 2021 2022 SUM B 

13381 ¤ Idrettshall Reinsvoll 24 250 0 0 0 24 250 

17331   Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet 150 600 0 0 750 

18370   Løsning for "meråpent" bibliotek 300 0 0 0 300 

18381 ¤ Toppsprøyting og remerking av friidrettsbanen på Raufoss 200 0 0 0 200 

18384   Rehabilitering lysløyper 100 100 100 100 400 

Nytt ¤ Ny Raufosshall 30 000 60 000   0 90 000 

Nytt ¤ Oppussing gamle Raufosshallen 0 0 30 000 0 30 000 

Nytt   Opprustning badeplasser med toalettanlegg 0 500 0 0 500 

Nytt   Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst 0 100 0 0 100 

Nytt   Verksted ungdomshuset 0 500 0 0 500 

Nytt   Rehabilitering sportshytta Raufoss, tak 450 0 0 0 450 

Nytt   Lyskastere og lysstyring Fyrverkerisalen 200 0 0 0 200 

Nytt   Komplett flyttbart lydanlegg  150 0 0 0 150 

Nytt   Ominnredning og møblering bibliotek 0 300 0 0 300 

Nytt   Kulturhuset, møbler i kommunetyresalen 0 0 1 000 0 1 000 

Nytt   Flytte scene i salongen 0 200 0 0 200 

Nytt   Ungdomshus Ombygging og rehabilitering 100 500 500 0 1 100 

Nytt   Belysning rundt ungdomsklubben 0 100     100 

Nytt   Deling av Fyrverkerisal for arra opp til 200 deltagere 0 400 0 0 400 

Nytt   Forprosjekt bibliotek 0 0 200 0 200 

Sum Kultur 55 900 63 300 31 800 100 151 100 
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5.8 NAV kommune 

5.8.1 Status 

Organisasjon og arbeidsoppgaver  
Den kommunale delen av NAV Vestre Toten utgjør per 1.10.2018 følgende stillinger: 
32,4 faste stillinger (inkl. 4 stillinger ved ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter) samt 2 
midlertidige vikarstillinger.  (Antall stillingshjemler på statlige vilkår er 10).   
NAV Vestre Toten yter kommunale tjenester knyttet til økonomisk sosialhjelp, 
kvalifiseringsprogram (KVP), koordinering av flyktningarbeid, boligsosialt arbeid og 
boligtjenester (Husbank, bostøtte, kommunale boliger).    
Alle ansatte utfører både kommunale og statlige arbeidsoppgaver uavhengig av 
ansettelsesforhold.  Den enkelte veileder er kontaktperson for et visst antall brukere, 
og følger opp brukeren ut fra de behov denne har, uavhengig av om dette dreier seg 
om kommunale eller statlige ytelser og tjenester.   

Nasjonale føringer  
NAVs viktigste innsatsområder:   

 Arbeid først: Styrking av den arbeidsrettede brukeroppfølgingen, styrking av 
arbeidsmarkedskompetansen, samarbeidet med arbeidslivet.  
 Pålitelig forvaltning: Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like 
arbeidsprosesser.  
 Aktive brukere: Legge til rette for økt bruk av selvbetjeningsløsninger, 
digitalisering av tjenestene.  

 Kunnskapsrik samfunnsaktør: Forskningsbasert kunnskap om hvilke tiltak 
som virker.  
 Løsningsdyktig organisasjon: Tydelig ledelse og helhetlig styring, 
videreutvikling av det statlige og kommunale partnerskap.  

  

Prioriterte områder i NAV’s langtidsplan:  
 Flere i arbeid  
 Bedre brukermøter  
 Økt kompetanse  

  

Fra 01.01.19 er NAV Innlandet etablert som egen region. Det er utarbeidet et 
eget målbilde for NAV i Innlandet som består av et regionkontor og NAV-
kontorene. I tillegg til de nasjonale føringene vil dette målbildet være 
retningsgivende for prioriteringer:   
 NAV Innlandet som samfunnsaktør.  
 NAV Innlandet som helsefremmende arbeidsplass.  

  

Nøkkeltall og statistikk  
KOSTRA-tall:  
  VTK   

2017  

VTK   

2016  

Oppland 
2017  

Oppland 
2016  

Landet  

2017  

Landet  

2016  
Netto driftsutgift til økonomisk 
sosialhjelp pr innb. (kroner)  

878  625  1056  1001  1203   1141  

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold 
til innbyggere (%)  

2,6  2,5  2,7  2,6  2,6  2,6  
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Gjennomsnittlig stønadslengde 
(mndr.)  

for mottakere av økonomisk 
sosialhjelp  

 4,5  

  

3,7  

  

-  -  

  

5,3  

  

5,1  

  

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 
6 mndr. eller mer (antall 
langtidsmott.)  

112  80          

Mottakere av kvalifiseringsstønad 
(KVP) per 1000 innb. 20 – 66 år  

2,8  3,9  1,7  2,2  2,6  2,7  

Husbankindikatorer    

Kommunalt disponerte boliger per 
1000 innbyggere (antall)  

37  32  26  25  21  21  

Beløp per innbygger i 
startlån videretildelt av kommunen 
(kroner)  

4018  4423  1790  1330  1598  1248  

  

Kommentarer til tallene:  
 Det er en økning av sosialhjelpsmottakere fra 2016 til 2017.  Det samme 
gjelder gjennomsnittlig stønadslengde og antall langtidsmottakere. Det er en 
utfordring som er tatt tak i ved at det i 2018 ble satt inn ekstra tiltak overfor 
langtidsmottakere.  Dette er langsiktig innsats hvor en er avhengig av tett 
samarbeid med andre instanser, og en vil ikke se gevinst av dette før i 
2019. Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) har gått gradvis ned (noe 
som også er en trend både i fylket og i landet).  Det skyldes bl.a. at den 
potensielle målgruppa for ordningen naturlig nok blir mindre år for år.    
 På indikatorene for antall kommunale utleieboliger og tildelte startlån ligger 
VTK fortsatt svært bra an sammenlignet med mange andre kommuner.    

  
5.8.2 Mål og utfordringer   
Flere i arbeid  
Det er en overordnet prioritering at arbeid skal være førstevalget, både utfra at arbeid 
gir økonomisk selvstendighet og handlingsrom for den enkelte samtidig som det også 
er den viktigste arenaen for sosial inkludering. Dette sammenfaller i høy grad med 
alle kommunale mål, - og det er også kommunens innbyggere som er «målet» for 
våre tjenester.  Arbeidsrettet brukeroppfølging rettet mot de som trenger det mest 
skal ha sterkt fokus.  NAV VT vil jobbe aktivt og målrettet på dette området, blant 
annet ved   

 høy kvalitet på arbeidet med introduksjonsordningen for flyktninger, og   
 sterk målrettet innsats/oppfølging av langtidsmottakere av økonomisk 
sosialhjelp.   
 Bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP) skal også ha stort fokus; på linje med 
de øvrige arbeidsrettede tiltakene i NAV.    
 Det er ønskelig å sette inn større ressurser for å gi tett arbeidsrettet oppfølging 
til personer som har vært langvarig utenfor arbeidslivet. Vi skal som følge av 
etatens kanalstrategi gevinstrealisere mot økt kvalitet i møte med brukere og om 
mulig vri ressurser til planlagt og målrettet veiledning av de brukerne som har 
størst behov for bistand for å beholde/komme i arbeid.   
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Inkluderingsdugnaden ble kick-startet av regjeringen i juni 2018. Dette er et politisk 
initiativ hvor en gjennom tettere samarbeid mellom arbeidsgivere, helsevesenet og 
NAV skal inkludere personer som står utenfor arbeidslivet - bl.a. ungdom, 
innvandrere og personer med nedsatt arbeidsevne. Dette er en styrking av allerede 
prioriterte områder i NAV og understreker forventningene om økt sysselsetting av 
disse gruppene, styrking av opplæringsmulighetene og utvikling av samtidige 
tjenester for blant annet personer med psykiske helseutfordringer og/eller 
rusproblemer. Et ledd i dette er at vi i løpet av 2019 ønsker å få på plass et 
strukturert tverrsektorielt samarbeid med tjeneste for psykiatri og rus knyttet 
til enkeltbrukere.(Dette er også i tråd med forventninger fra rådmannen om økt 
tverrsektorielt samarbeid).   
 
Andre viktige områder som er viktige for å lykkes med «flere i arbeid»:  

 Innsatsen overfor sykemeldte innbyggere skal ha et stort forebyggende fokus, 
jfr. sykefraværs-oppfølging. Gjennom økt veilederressurs vil vi 
dreie oppfølgingsarbeidet til en enda tidligere og hyppigere oppfølging av den 
enkelte, tettere samarbeid med leger og arbeidsgivere.  
 Målrettet innsats for ungdom mellom 18 – 29 år som står utenfor arbeidslivet. 
“NAV-veileder i videregående skole” er fra 2019 lagt inn som et permanent tiltak i 
ordinær drift i samarbeid med Østre Toten kommune og Raufoss videregående 
skole. En stilling finansieres med 50 % fra hver av kommunene. Dette anses som 
et svært viktig tiltak for å hindre at ungdom blir brukere av de arbeidsrettede NAV-
tjenestene. En målsetting her er at antall akutthenvendelser til NAV fra ungdom 
under 18 år skal være 0. Med akutt menes henvendelser som vi ikke har kunnet 
forutse, eller som kommer uten at noen har vært i dialog med vedkommende 
tidligere.   
 En tettere struktur på kontorets markedsarbeid gjennom bl.a. utvikling av 
modell for jobbmatching og ansettelse av jobbspesialist vil underbygge NAV-
kontorets strategi for flere i arbeid.  Jobbspesialist er en 100 % stilling som er 
etablert i samarbeid med NAV-Oppland hvor kommunen finansierer 
50%.  Jobbspesialisten skal jobbe i tett samarbeid med tilsvarende funksjoner i 
Gjøvik-regionen.  
 Gjeldsrådgivning er et kommunalt tjenestetilbud i NAV-kontoret. Gjeldssaker 
kommer inn via NAV-veiledere, samarbeidspartnere, familie eller ved at den 
enkelte tar kontakt selv. På slutten av 2018 er kapasiteten økt noe ved å 
kombinere gjeldsrådgivning og økonomisk rådgivning i en stilling i tillegg til 
eksisterende gjeldsrådgiver i 60 %. Et tettere interkommunalt samarbeid på dette 
området kan være hensiktsmessig framover.  
 Bosetting av flyktninger i henhold til vedtak i kommunestyret. I 2018 
ble kommunen anmodet om å bosette 12 flyktninger. Dette ble senere utvidet til 
15. Pr. d.d er det ikke mottatt henvendelse om bosetting i 2019, men det 
påregnes bosetting av ca. samme antall som i 2018.      
 ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter (i samarbeid med Isiflo AS) benyttes som 
arbeidstreningsarena i introduksjonsprogrammet for flyktninger og andre som har 
behov for trening og oppfølging på veg mot «vanlig» jobb. Samtidig har tiltaket 
utviklet seg til å bli en viktig rekrutteringsarena for andre bedrifter i Industriparken 
og for arbeidsmarkedet for øvrig. Målet er å videreføre de gode resultatene fra de 
siste årenes drift.   
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 Boligsosialt arbeid sammen med boligtjenestene er viktige element for å sikre 
en helhetlig tjeneste overfor utsatte grupper, og for å hindre bostedsløshet. Aktiv 
bruk av startlån/boligtilskudd gir personer med begrenset økonomi muligheten til 
å kjøpe og eie bolig, og gi gode og trygge oppvekstmuligheter for barn.  

  
Bedre brukermøter  
Brukerne i NAV skal oppleve at møtet med NAV dekker behovene de har innen vårt 
oppdrag. NAV er i ferd med å digitalisere sine tjenester i stor grad for å gjøre 
informasjon og kontakt mer tilgjengelig og brukervennlig og det er en forventning om 
å ta ut effekter til bedre service og kvalitet i oppfølgingen overfor de som trenger det 
mest. Digitaliseringsarbeidet i NAV styres i all hovedsak fra sentralt hold (Arbeids- og 
velferdsdirektoratet). Fram til nå har det hovedsakelig vært statlige ytelser og 
tjenester som har vært gjenstand for digitalisering slik at brukerne i større grad kan 
benytte selvbetjeningsløsninger. Enkelte kommunale tjenester gjennomgår nå en 
tilsvarende digitaliseringsprosess.  

 På linje med øvrige NAV-kontor skal NAV Vestre Toten fortløpende ta i bruk 
de nye løsningene og tjenestene som rulles ut i etaten. Målet er at flest mulig skal 
bruke tilgjengelige selvbetjeningsløsninger, slik at det lokale NAV-kontors innsats 
først og fremst skal rettes mot brukergruppene som har størst behov for personlig 
bistand og oppfølging.  
  DIGISOS (digital søknad om økonomisk sosialhjelp) er ferdig utprøvd og tas i 
bruk så snart det lar seg gjøre.  Det er mål om at min. 75% av alle søknader skal 
være digitale innen utgangen av 2019.  
 NAV Vestre Toten har i 2018 tatt initiativ til å utvikle et digitalt hjelpeverktøy til 
økonomisk råd og veiledning for enkeltgrupper og vil jobbe aktivt med å utvikle 
dette videre i samarbeid med andre aktører i kommunen samt lokalt næringsliv. 
Målet er å kunne redusere veiledernes tidsbruk betraktelig når det gjelder rent 
informasjonsarbeid én-til-én med NAV’s brukere.   

   
Kompetanse  
NAV skal ha kapasitet, kunnskap og virkemidler til å løse vårt oppdrag sammen med 
brukere og samarbeidspartnere. Det forventes at NAV har strukturerte og etablerte 
arenaer for læring og utvikling.   

 I løpet av 2019 oppdatere kontorets kompetanseplan.  
 Økt digital kompetanse i organisasjonen gir bedre muligheter til å benytte 
datagrunnlag i arbeidet med tiltak og oppfølging.  Dette gir også mulighet til i 
større grad å ta i bruk forskningsbasert kunnskap.  
 Folkehelseloven har gitt kommunen et tydelig, og lovpålagt ansvar for innsats 
og tiltak …….”for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte påvirker 
befolkningens helse og trivsel, forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere 
fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen” (Folkehelseloven 
§ 3).  NAV har medarbeidere med utdanning innen folkehelse, noe som har 
medført at kroppsøving/fysisk aktivitet er implementert i introduksjonsprogrammet 
for nyankomne innvandrere. Tilbudet er utvidet med kostholds- 
og livsstilsveiledning, samt friluftsaktivitet.  Målet er å fremme fysisk- og psykisk 

helse og øke bevisstheten rundt kosthold blant innvandrerbefolkningen i 

kommunen.  Målsettingen er å opprettholde tilbudet i 2019.  
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 Det er viktig for NAV-kontoret å beholde flest mulig medarbeidere etter fylte 62 
år.  Dette er en felles målsetting fra arbeidsgiver både på statlig og kommunal 
side.  Seniorer har lang erfaring, god kompetanse og er stabil arbeidskraft med 
lavt sykefravær.  Gode omstillingsprosesser kjennetegnes av aktiv deltakelse fra 
både ledere og ansatte. Forskning viser at det er spesielt viktig for seniorer å 
gjøre sin kompetanse og sin endringsvilje synlig. Det er derfor både leder-, 
medarbeider- og kollegautfordring å motivere seniorene til å delta i etatens 
utviklingsarbeid og derved stå lenger i jobb. Ledere og tillitsvalgte skal stimulere 
ansatte til å stå lenger i jobb og stimulere til videre vekst og utvikling.  Alle 
tilgjengelige ordninger skal vurderes for å nå målsetningen.   

  

Utfordringer i planperioden  
Det er av stor betydning at den historisk lave arbeidsledigheten som har vært i 
kommunen og regionen de siste par år fortsetter også i 2019.  Det gir større 
muligheter for forutsigbarhet i NAV-kontorets arbeid med å skaffe arbeid til de som 
faller utenfor.  Dette må skje i nært samarbeid med bedrifter og arbeidsgivere i 
kommunen. Det er helt avgjørende for en god utvikling av velferdstjenestene, og vil 
også ha stor betydning i arbeidet med å redusere sosialhjelpsutgiftene.   
Bosetting av flyktninger er et område som stiller store krav til kommunen i sin helhet, 
- både knyttet til de kommunale tjenestene og med hensyn til lokalsamfunnets evne 
til integrering på alle områder, også i arbeidslivet.  Det blir viktig å videreføre arbeidet 
knyttet til flyktninger med kjente funksjonshemminger og atferdsproblemer, ved 

å sørge for at kommunen får de tilskuddene som følger med, og for at tilskuddene 

fordeles til tjenestene slik at de kan bli brukt til det beste for de som har behov for 

tjenestene.  Det er en nesten umulig utfordring å forhåndsberegne eksakte inntekter 

og utgifter på flyktningområdet, i og med at forventet bosetting varierer fra år til år, 
men uansett er den viktigste faktoren for å holde utgiftene på et lavest mulig nivå, at 
flyktningene kommer inn i inntektsgivende arbeid så raskt som mulig.  
 
Tilrettelegging for større bruk av elektroniske selvbetjeningsløsninger for de ulike 
NAV-tjenestene har vært og vil fortsatt være et stort satsingsområde. Det forventes 
at innbyggerne som har behov for NAV-tjenester i større og større grad selv kan 
utføre disse hjemmefra via nettet.  Dette betyr at færre personer har behov for å 
oppsøke NAV-kontoret for å få en tjeneste.  Det er et mål at flere og flere samtaler 
mellom veileder og bruker skal være planlagte/forberedte, og at antall såkalte ad-hoc 
samtaler reduseres.  Målet er å frigjøre tid for veiledere til å bistå de som trenger det 
mest når det gjelder arbeid og aktivitet.    
Arbeidssituasjonen for veilederne blir i betydelig grad endret ved en slik 
omlegging.  Samtidig er IKT-verktøyet utviklet til at systemene kan brukes på mobile 
løsninger (bærbar PC og mobiltlf.), noe som gjør at veilederne har en langt større 
fleksibilitet i å bistå brukere og arbeidsgivere utenfor selve NAV-kontoret.  
 

Fokusområde  
Resultat 

2017  

Anslag  Mål   Mål   

2018  2019  2022  

Brukere  

Brukermedvirkning: Regionalt 
brukerråd  
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Sosialhjelp/Sosialtjeneste          

 Andel langtidsmottakere av 
sosialhjelp (% av alle som mottar 
øk. sos.hjelp mer enn 3 mndr.)  

19%  17%  Max 15%  Max 15 %   

Arbeid          

 Andel arbeidssøkere med 
overgang til arbeid (% av alle 
arbeidssøkere) B15  

65%  74%  Min 65%  Min 65%  

 Andel personer med nedsatt 
arbeidsevne med overgang til 
arbeid (%) B16  

53%  45%  Min 48%  Min 48%  

 Andel deltakere ved ISIFLO 
som går ut i arbeid, utdanning eller 
tiltak (% av alle som avsluttes)  

65%  75%  Min 75%  Min 75%  

Kvalifiseringsprogram (KVP)          

 Andel i arbeid eller utdanning 
etter endt program (% av alle som 
avslutter per år)  

 47%   70%  Min 70 %  Min 70 %  

Flyktninger          

 Andel i arbeid eller utdanning 
etter endt intro-program (% av alle 
som avslutter per år)  

 40%  50%  Min 50 %  Min 70 %  

Ungdom          

 Andel unge 18-25 år som 
mottar øk. sos.hjelp per mnd. (% av 
antall i aldersgr. bosatt i 
kommunen)  B103  

 Tverrsektorielt samarbeid med 
NAV, psyk/rus rundt 
enkeltpersoner  

 Antall akutthenvendelser fra 
ungdom under 18 år  

2,0%  
  
  
  
  
  
  
  

2,2%  
  
  
  
  
  
  
  

Max 1,8%  
  
  
  

4 unge  
  
  

0  

Max1,7%  
  
  
  

4 unge  
  
  

0  

Boligtjenester          

 Antall startlån per år  38  40  40  40  

Medarbeidere  

Årlig medarbeiderundersøkelse (avholdes i 
oktober hvert år)  

        

 Deltakelse (% av alle ansatte)   97,5%  ?  100 %  100 %  

 Resultat (gjennom-snitt score)  24,5  ?  Min 25,0 %  Min 25,0 %  

Økonomi  

Regnskapsresultat (% av budsjett)  103 %  100 %  100 %  100 %  

  

  

5.8.3 Endringer drift  
Tett oppfølging av brukere, - med prioritering av ungdom og langtidsmottakere av 
økonomisk sosialhjelp, målrettet samarbeid knyttet til flyktningarbeidet, tidlig innsats i 
sykefraværsoppfølgingen og iverksettelse av NAV sine virkemidler er blant de 
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viktigste oppgavene som NAV-medarbeiderne utfører for å nå målet om at flest mulig 
personer kan skaffe seg arbeid og beholde arbeidet.  Dette er krevende og ofte 
langvarig, da vegen til arbeid kan være lang for mange.  Digitalisering (bl.a. innføring 
av digital søknad om økonomisk sosialhjelp) og 
bruk av andre selvbetjeningsløsninger skal frigjøre tid for veiledere til å yte bistand til 
de brukere som trenger mer oppfølging.  Mobile løsninger (bærbar PC og mobiltlf.) 
legger til rette for fleksibilitet og muligheter for å bistå brukere og arbeidsgivere på en 
langt mer hensiktsmessig måte enn tidligere.  
 

5.8.4 Økonomisk ramme 

NAV kommune 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 37 735 37 735 37 735 37 735 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 862 862 862 862 

Stillingsressurs ekstratilskudd flyktninger  250 250 250 250 

Satsing reduserte sosialhjelputgifter/ekstratislkudd/NAV videregående 500 0 0 0 

Nedtrapping - ressurser til bosetting 0 -2 000 -4 000 -6 000 

Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet -250 -250 -250 -250 

Kutt saldering -539 -539 -539 -539 

Sum endringer 823 -1 677 -3 677 -5 677 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 38 558 36 058 34 058 32 058 

  

  
Kutt saldering tas inn slik:  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Delvis vakans i flyktn.tjeneste i forbindelse med permisjon 200 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 200 000  

  Organisatoriske endringer: 

Ekstra innsats/tiltak overfor langtids sosialhjelpsmottakere (dermed samme 
utgiftsnivå som 2018 uten prisøkning) 200 000  

Ekstra innsats overfor ungdom (jfr. jobbspesialist og NAV i videregående 
skole), redusert behov for økonomisk sosialhjelp 139 000  

Sum organisatoriske endringer 339 000  

  Annet: 

Iflg. kommunestyrevedtak opprettet to stk. 50% stillinger (jobbspesialist og 
NAV-veileder i videregående skole).  Avsatt sum kr 400' er sannsynligvis alt 
for lavt, og må justeres.   

Sum effekt av forbedringsarbeid 0  

  Sum alle forslag 539 000  
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Konsekvenser av kutt:  
Kuttene er hovedsakelig knyttet til innsparinger på bemanningssiden.  Utviklingen av 
sosialhjelpsutgiftene de senere år viser at det er helt urealistisk å regne med 
reduksjoner på disse områdene (uten at det settes inn ekstra ressurser til et målrettet 
oppfølgingsarbeid).  Selv om beregninger viser at det er et potensiale for å kunne 
redusere utgiftene på denne måten, har en ingen garanti for å lykkes.  Det eneste 
konkrete tiltaket som det da går an å beregne er å redusere de faste utgiftene til 
bemanning.  En organisatorisk endring (som foreslått) vil ha en flerårig virkning, 
mens en vakans (permisjon) kun vil ha effekt i 2018. 
   
5.8.5 Investeringer 

NAV 2019 2020 2021 2022 SUM B 

Nytt   Resterende IKT-løsn. Mobilt kontor 150 0 0 0 150 

nytt   Fullføre ombygging + skjerming 300 0 0 0 300 

Sum NAV 450 0 0 0 450 

  
 Kommunal andel av resterende IKT-investeringer. (bærbar PC, mobiltlf. m.m.) 
til siste tredjedel av ansatte (forskuttert av NAV Oppland).  
 Fullføre ombygging fra 2017/2018 (modulvegg + dør m/adgangskontroll + 
støyskjerming kontorlandskap)  
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5.9 Omsorg  

5.9.1 Status 

Organisasjon og arbeidsoppgaver  

Omsorg sin hovedoppgave er å gi et forsvarlig og kvalitativt godt tjenestetilbud til de 

som har behov for pleie og omsorgstjenester i Vestre Toten kommune.  

Omsorgstjenesten dekker hele livsløpet, og har pasienter og brukere i alle 

aldersgrupper og med svært ulike behov. 

Tjenesteområde består av institusjonstjenester og hjemmebaserte tjenester.  

Institusjonstjenester omfatter korttids- og langtidsplasser i sykehjem og Helsehus 

samt avlastningsplasser. Hjemmebaserte tjenester er alle ambulerende tjenester til 

hjemmene og inkludert heldøgns bemannede omsorgsboliger. Omsorg administrerer 

og følger opp brukerstyrt personlig assistent (BPA), omsorgslønn og 

hjemmeavlastning. Det er fire dagsentrer til ulike brukergrupper. Storkjøkken og 

vaskeri er en del av tjenesteområdet og produserer henholdsvis mat og vasker tøy 

for institusjon og hjemmeboende.  

Tjenesteområdet ledes av Omsorgssjef og har rådgiver og stab i støttefunksjoner for 

tjenesten. Det er 11 driftsenhetsledere med fag-, personal- og økonomiansvar for til 

sammen 22 enheter.  Driftsenhetsledere rapporterer til Omsorgssjef. 

Et omfattende lov – og forskriftsverk regulerer tjenesten. Sentrale lover er blant annet 

helse - og omsorgstjenesteloven, pasient – og brukerrettighetsloven, 

forvaltningsloven og helsepersonelloven. Av forskrifter kan nevnes forskrift om 

ledelse og kvalitetsforbedring, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, legemiddelforskrift, m.fl. 

Regelverk og bevilgninger setter de ytre rammene for omsorgstjenesten. 

Hovedutfordringen for omsorgstjenesten er: 

- Endring i demografi og sykdomsbilde 

- Økt etterspørsel og forventninger til omsorgstjenestene 

- Arbeidskraftutfordring  

- Økt krav til prioriteringer, utvikling og innovasjon 

For å møte utfordringene må omsorgstjenesten bevege seg bort fra et 

mottakerperspektiv til en mer aktiv og mestringsorientert brukerrolle. 
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Nøkkeltall og statistikk 

Tall fra KOSTRA  

 VTK    
2016 

  VTK  
2017      

Oppland 
2016 

Oppland 
2017 

Landet 
2016 

Landet 
2017 

Netto driftsutg. pleie/omsorg i 
%  av kommunens samlede 
netto dr.utg (%) 

31,4 31,3 35,3 34,7 31,4 31,1 

Utgifter til kommunale helse - 
og omsorgstjenester pr 
innbygger (kr) 

23 018 23 408 28 799 29 798 24 341 25 456 

Utgifter pr oppholdsdøgn i i 
nstitusjon (kr) 

2 844 4026 3 403 3 588 3 295 3 439 

Andel innbyggere 80 år og over 

som bebor på sykehjem (%) 

7,7 5,8 12,2 11,1 13,0 12,6 

Andel innbyggere 80 år og over 

i bolig med fast tilknyttet 

bemanning hele døgnet (%) 

8,6 10,1 4,6 4,6 3,8 4,0 

Andel innbyggere 80 år og over 

som bruker hjemmetjeneste (%) 

34,1 35,9 34,4 32,4 32,9 32,4 

Andel brukere av 

hjemmetjenester 0 – 66år (%) 

43,4 46,6 45,1 45,8 46,5 47,0 

Andel hjemmetjenestebruker 

med høy timesats 

6,3 6,6 7,1 7,0 7,3 7,4 

Legetimer pr beboer pr uke i 

sykehjem (timer) 

0,72 0,90 0,65 0,66 0,56 0,55 

Tidsbegrenset opphold – 
gjennomstrømning – opphold 
pr plass (antall) 

23,2 30,7 22,2 25,2 18,3 18,9 

Tidsbegrenset opphold – 
gjennomstrømning – antall 
døgn pr opphold (antall) 

15,9 9,8 15,4 14,7 19,6 19,8 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten med 
helsefaglig utdanning (%) 

74,4 73,7 75,2 75,4 74,6 74,8 

Årsverk pr bruker av 
omsorgstjenester (årsverk) 

0,57 0,54 0,54 0,53 0,56 0,57 

Vestre Toten har valgt å prioritere hjemmetjenester fremfor institusjonstjenester og 

med satsning på heldøgns bemannede omsorgsboliger. Beboere i bemannede 

omsorgsboliger defineres som hjemmeboende og mottar tjenester etter vedtak som 

øvrige hjemmeboende.  

Netto driftsutgifter i pleie og omsorg av kommunens totale netto driftsutgifter ligger på 

samme nivå i 2016 og 2017. Kostnader per mottaker av pleie og omsorg i Vestre 
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Toten kommunen er lavere enn gjennomsnittet for kommuner i landet. «Kostra – og 

effektivitetsanalyse» for Vestre Toten kommune viser at behovene for pleie og 

omsorg i Vestre Toten ligger over landsgjennomsnittet. Til tross for dette viser tallene 

at kommunen bruker mindre innenfor pleie og omsorg enn det som er beregnet 

behov ut fra delkostnadsnøkkel.  Dette indikerer at Omsorg har tilpasset seg 

kommunens økonomiske situasjon og drives på en ressurseffektiv måte.  

Kommunen har samlet sett et lavt antall institusjonsplasser og en stor andel av 

plassene er korttidsplasser. Utgiftene per plass i institusjon ligger høyere i 2017 enn 

2016, og også i forhold til andre kommuner. Kostnaden beregnes ut fra antall 

oppholdsdøgn og dette var lavere i 2017 enn foregående år. Årsaken er noe færre 

innleggelser samt kortere liggetid. De totale kostnader pr innbygger for alle tjenester 

både institusjon og hjemmetjenester ligger lavere i Vestre Toten enn gjennomsnittet i 

Oppland og Landet. 

Yngre tjenestemottakere 0 - 66 år har hatt den største prosentvise veksten i antall 
brukere både av korttids institusjonsplasser og hjemmetjenester fra 2016 til 2017.  
Gruppen 67 – 79 år er tilnærmet uendret i antall brukere av hjemmetjenester og 
institusjonstjenester i perioden.  
 
En økende andel av eldre over 80 år får dekt sitt tjenestebehov av hjemmetjenester. 
Dette har sammenheng med at flere over 80 år bor i heldøgns bemannet 
omsorgsbolig og i tillegg er det fokus på å gi mer og bedre tjenester i hjemmet før det 
tildeles en bemannet omsorgsplass. Dette er i henhold til målet om å bo lengst mulig 
i eget hjem.  
 
Andelen med fagutdanning i Vestre Toten er litt under gjennomsnittet for Oppland og 

landet. Det er et mål å øke andelen med fagutdanning i årene fremover.  

5.9.2 Mål og utfordringer 

Nasjonale føringer 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten må utvikles for å møte dagens og 

fremtidens utfordringer. En befolkning og et samfunn som forandrer seg vil kreve ny 

og tilpasset kunnskap og endrede arbeidsmetoder.  

Samhandlingsreformen (Meld St. 47 2008 -2009) med tilhørende lovendringer i 

Helse- og omsorgstjenesteloven og pasient - og brukerrettighetsloven gir merkbare 

endringer i kommunale helse - og omsorgstjenester. Samhandlingsreformen har mål 

om økt forebygging, økt brukermedvirkning, bedre koordinerte tjenester og 

behandling nærmere der pasienten bor. Kommunene får flere oppgaver og større 

ansvar. Det krever faglig omstilling med oppbygging av tjenester og kapasitet. 

Innbyggeren skal få større innflytelse på egen hverdag, leve et aktivt liv i fellesskap 

med andre og ta i bruk egne ressurser med mål om å klare hverdagslivet lenger på 

egenhånd. Forebygging, rehabilitering og teknologiske hjelpemidler er bidrag til dette. 
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Fremtidens primærhelsetjeneste, st.meld. 26 (2014 – 2015), følger opp 

samhandlingsreformen og fremhever teamorganisering, kompetanse og god ledelse 

som satsingsområder. Samspill mellom kommune, spesialist-helsetjeneste, brukere, 

pårørende og frivillige må bedres. 

Fra 2019 innføres kvalitetsreformen for eldre «leve hele livet». En reform som 

handler om å endre praksis og bidra til omstilling og kvalitetsutvikling av ordinær 

virksomhet 

Lokale føringer  

Omsorgsplan 2040 har følgende hovedmål og strategiske innsatsområder: 

«omsorgstjenesten skal bidra til at innbyggerne mestrer eget liv»  

1. Forebygging og tidlig innsats 

2. Legge til rette for å kunne bo lengst mulig i eget hjem 

3. Arbeidskraft, kompetanse og god ledelse 

4. Samarbeid med frivillige  

5. Botilbud i takt med befolkningsutviklingen 

 

Utfordringer 

Vekst i tjenestebehov – både for yngre og eldre  
Antallet yngre brukere har økt prosentvis mer enn eldre de siste årene, og gjør det 
fortsatt. Dette gjelder psykiatri, rus, utviklingshemminger og yngre mennesker med 
ulike somatiske sykdommer. 
 
Det blir flere eldre og dermed flere med aldersrelaterte lidelser som blant annet 
demens og kreft. I perioden 2015 – 2018 har antall eldre 80 - 89 år økt litt for hvert 
år, mens antall eldre over 90 år har gått litt ned. Fra 2020 viser framskrivinger at det 
vil øke i større grad for begge aldergrupper frem mot 2025, for deretter å øke 
betydelig sterkere.  
 
Flere skal få tjenester i kommunen fremfor i spesialisthelsetjenesten. Tilstander som 
tidligere ble henvist spesialisthelsetjenesten, og gjerne krevde innleggelse, skal nå 
håndteres i kommunen. Innlagte pasienter skrives raskere ut. Flere med 
sammensatte og komplekse behov følges opp i kommunen. Når sykehusene 
reduserer i antall senger for å tilpasse til økonomiske rammebetingelser, så vil 
presset kunne øke ytterligere. Raskere utskrivinger fra psykisk helsevern er 
utfordrende da tjenestebehovet kan være større enn kommunen har mulighet til å 
håndtere. Det kan medføre kjøp av institusjonstjenester.  

Med utskrivningsklare både innenfor somatikk, psykiatri og rus vil det være 
utfordrende å ta i mot alle utskrivningsklare og utgifter for overliggerdøgn må 
påregnes. 
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Oppbygging av kompetanse og rekruttering av fagpersonell i takt med nye og 
endrede oppgaver i kommunens helse og omsorgstjeneste er utfordrende, men helt 
nødvendig. 
 
Ressurskrevende tjenester.  
Med ressurskrevende tjenester menes person med store hjelpebehov som mottar 
omfattende helse- og omsorgstjenester. Det er personer med ulike 
utviklingshemninger, demens, alvorlig psykisk sykdom og rusproblemer, nevrologiske 
sykdommer. De siste par årene har det flyttet personer med store tjenestebehov til 
kommunen. Noen av disse har sammensatte behov og samarbeid mellom flere 
enheter og tjenesteområder er ofte nødvendig. Tjenesten må ofte tilpasses rundt 
enkeltbrukere, noe som medfører store utgifter. Utgiftene kan variere med flere 
millioner fra ett år til et annet. Nye enkelttiltak vil gi store budsjettavvik som Omsorg 
vanskelig kan omstille seg på eller forutse på kort tid.  

Det søkes om delvis refusjon fra staten for tjenestemottakere inntil 67 år. Etter 67 år 
er det ingen refusjon. Tjenestemottakere er i alle aldre. Kommunens egenandel har 
økt for hvert år. 

Endring og utviklingsarbeid i perioden 2019 – 2022 
 
Helhetlig pasientforløp 
Helhetlig pasientforløp skal bidra til mer koordinert og kvalitativt bedre tjenester som 
sikrer overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og mellom 
deltjenestene i kommunen. Legetjeneste, hjemmetjenester og institusjonstjenester i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten, er sentralt. Fastlegen har en nøkkelrolle. 
Rutiner må utarbeides og etterleves, roller og forventinger avklares, fag - og 
samhandlingskompetansen må forbedres. Arbeidet pågår over tid.  
 
Mestring og ansvar for eget liv 
Tjenesten skal bidra til å øke innbyggernes mulighet til å mestre og å ta ansvar for 
eget liv. Arbeidsmetoder må endres slik at det legges til rette for egenaktivitet, 
mestring og selvstendighet fremfor kompenserende tiltak. For å bidra til endring er 
det etablert hverdagsmestringsteam og det er vedtatt strategisk plan. Temaet jobber 
med trenings – og mestringstiltak hos innbyggere i tillegg til undervisning og 
veiledning av ansatte.  Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er verktøy i 
hverdagsmestring. Aktiv og langsiktig innsats for å endre arbeidsmåter, og med 
tilhørende forventningsavklaring med brukere og pårørende. 
 
Pasientsikkerhet 
Omsorgstjenesten deltar i det nasjonale pasient – og brukersikkerhetsprogrammet 
gjennom to læringsnettverk. Det jobbes med målrettede tiltak. Kommunene er 
lovpålagt å jobbe med kvalitet. I 2018 deltar 5 enheter i læringsnettverk. Temaene er: 
ledelse av pasient og brukersikkerhet og tidlig oppdagelse av forverret tilstand. 
Systematisk arbeid med pasientsikkerhet innføres i resterende enheter i 2019. 
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Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi endrer hvordan tjenester ytes og skal bidra til bedre 
ressursutnyttelse i tjenesten. Personalressursene må brukes der den trengs mest. 
Det er store økonomiske kostnader med å ta i bruk utstyr. Kostnadene må ses opp 
mot nytte. Arbeid med gevinster og realisering av disse må sikres. Kompetanse om 
teknologien hos den enkelte tjenesteyter må bygges opp, og i tillegg er det 
nødvendig at tjenestemottakerne får opplæring og forståelse i bruk av hjelpemidlene. 
Det er etablert en ressursgruppe som skal sikre at velferdsteknologiske løsninger tas 
i bruk, driftes og utvikles i årene fremover.  
 
Samarbeidet med frivilligheten. Det er stort behov for frivillig innsats og utvikling av 
samarbeidet med frivillige er et satsningsområde. Frivilligheten er sentral i 
kvalitetsreformen for eldre.  
Tjenestenivå 
Det skal være gode faglige og medisinske begrunnelser for vedtak om tjenester. Med 
knappe ressursrammer er det avgjørende at tjenester gis på et lavest mulig effektivt 
nivå og med prinsipper om likeverdighet. Forventningsavklaring om hva de 
kommunale tjenestene kan bidra med og hva innbyggeren har ansvar for selv, må bli 
tydeligere. Nye tjenestekriterier er under utarbeidelse.  
 
Hjemmetjenestene 
Innbyggerne skal ha mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. Dette krever 
bevisst satsning på utvikling av hjemmetjenesten med riktig bemanning, god 
organisering, god samhandlings - og samarbeidsevne og med høy faglighet.  
Det er et potensiale for at flere kan få bistand hjemme lengre før de tildeles en 
heldøgns bemannet omsorgsplass.  
 
Institusjonsplasser 
Økt behandling og oppfølging i kommunen og vekst i antall eldre gjør at det må 
forventes at flere plasser på Raufosstun Helsehus tas i bruk frem mot 2022. 
Langtids sykehjemsplasser må i større grad enn i dag forbeholdes mennesker med 
store hjelpebehov og langtkommen demens.  
 
Bemannede omsorgsboliger 
Bemannede omsorgsboliger er for både yngre og eldre. Å bo i egen bolig skal bidra 
til å bevare og øke selvstendighet og aktivitet innenfor trygge rammer. 
Hensiktsmessig boligstruktur og tjenestenivå må tilpasses samfunnsutviklingen. 
 
Dag- og avlastningstilbud 
Dag- og avlastning er et tilbud til ulike grupper av eldre og yngre. Behovene endres 
og tilbudet må tilpasses, og med mål om å bidra til at flere kan bo hjemme lengre. 
Det blir nye lokaler og endringer i organisering innenfor noen av tilbudene. Dagtilbud 
for mennesker med demens blir lovpålagt fra 2020. 
 
Arbeidskraftbehov, kompetanse og kvalitet  
Behovet øker for helse og sosialfaglig kompetanse på høyskole - og videregående 
nivå. Både spesialist - og generalistkompetanse er nødvendig og 
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samhandlingskompetanse må utvikles. Digitale - og velferdsteknologiske løsninger 
fordrer økt kompetanse innenfor disse områdene, både hos ansatte og innbyggere.  
Utvikling og mobilisering av eksisterende kompetanseressurser må forbedres og økt 
samarbeid på tvers av enheter. Kulturendring som bygger opp om god praksis med 
vekt på faglighet og god samhandling er avgjørende for å sikre kompetanse, kvalitet 
og riktig ressursbruk. Bemannings - og arbeidsplaner med utprøving av alternative 
turnusordninger må fortsatt ha fokus.   
 
Heltidskultur  
Større andel heltidsstillinger gir bedre utnyttelse av samfunnets arbeidskraftressurs, 
økt kontinuitet og kvalitet for tjenestemottakerne og bedre rekruttering. Etablering av 
heltidskultur er utfordrende. Det krever forankring og samarbeid for å finne løsninger 
som sikrer kompetent personell 24 timer i døgnet, året rundt. Arbeidstidsordninger 
som tar utgangspunkt i tjenestemottakernes behov.  
 
Utbygging av omsorgsplasser  
Det er behov for utbygging av flere heldøgns plasser i årene fremover.  
 
Boliger til mennesker med utviklingshemminger: Flere personer med 
utviklingshemminger vil trenge et heldøgns botilbud i løpet av 2-3 år. Det pågår 
utredning av fremtidig behov og hvordan dette kan møtes med god kompetanse og 
best mulig ressursutnyttelse. Boligstiftelsen er aktuell utbygger.  
 
Gimlebygget er gammelt, nedslitt og ikke i henhold til dagens krav til omsorgsbygg. 
Arbeid med utredning og planer for Gimletomten er igangsatt. I sammenheng med 
dette pågår arbeid med utredning av fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri. Mål 
om ferdigstilt bygg på Gimle i 2023/2024.  
 
Konsekvenser av færre plasser i psykisk helsevern kan resultere i behov for 
utbygging av bemannede botilbud, men det er knyttet usikkerhet til dette. 
 
 
Fokusområde  Resultat 

 2017 

Anslag 

 2018 

Mål 

 2019 

 Mål  

2022 

Brukere 

Pasient/bruker 
opplever tjenester av 
god kvalitet  

Brukerundersøkel
se Resultat 2,0 
(skala 0-2)           

2,0 Gjennomføres 
annethvert år 

2,0 

 
 
 
 
 
Rett tjeneste, på rett 
sted, til rett tid 
 

Utvikle helhetlige 
pasientforløp 

Utvikle Helhetlig 
pasientforløp 

Helhetlig 
pasientforløp; fag,  
samhandling og 
pasientsikkerhet 

Helhetlig pasient- 
forløp; faglighet, 
samhandling og 
pasientsikkerhet 

Utskrivningsklare 
pas. somatikk 
overliggerdøgn:5 

Utskrivningsklare 
pas. somatikk 
Overliggerdøgn: 20 

Utskrivningsklare 
pas. somatikk og 
psykisk helsevern 
Overliggerdøgn: 20 

Utskrivningsklare 
pas. somatikk og 
psykisk helsevern 
Overliggerdøgn:10 
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Fokusområde  Resultat 

 2017 

Anslag 

 2018 

Mål 

 2019 

 Mål  

2022 

Team 
Hverdagsmestring 
er etablert 

Hverdags-
rehabilitering 

Hverdags-
rehabilitering: 
10 % av vedtak i 
hjemmetjenesten 

Hverdags-
rehabilitering 
30 % av vedtak i 
hjemmetjenesten 

Prosjekt 
Velferdsteknologi 
over i drift 

Strategi og 
handlingsplan 
vedtatt, anskaffelse 
av digitale 
trygghetsalarmer 

Øke og ta i bruk ny 
velferdsteknologi ;   
- Digitale 
trygghetsalarmer    
- Medisindispenser 
- Digitale tilsyn 

Velferdsteknologi 
en integrert del av 
tjenesten 

Medarbeidere 
Medarbeidere deltar 
aktivt i forbedring og 
endringsarbeid.  

Oppfølging av 
medarbeider-
undersøkelse  

Medarbeider-
undersøkelse: 
Svarprosent 56 % 

Oppfølging av 
medarbeider-
undersøkelse  

Medarbeiderunder
søkelse. 
Svarprosent 80% 

Nærvær Gjennomsnitt 
88,5% 

Gjennomsnitt  
89,5 % 

Gjennomsnitt  
90,5% 

Gjennomsnitt  
92% 

Kompetanse: 
rekruttere, utvikle og 
beholde   

Andel helsefaglig 
kompetanse 76% 

 
77% 

 
79% 

 
85 % 

Heltidskultur i samsvar 
med kompetent 
arbeidskraft 24/7/365 

65% 65% 70% 75 % 

Tjenesteproduksjon og fremtidsrettet utvikling 

«Leve hele livet»: 
Frivillige i 
omsorgstjenesten 

Frivillig-
koordinator i 30%  
stilling 

Videreutvikle 
samarbeid og øke 
frivilligaktivitet i 
omsorgstjenesten 

Utvikle samarbeid 
og øke 
frivilligaktivitet i 
omsorgstjenesten 

Utvikle samarbeid 
og øke 
frivilligaktivitet i 
omsorgstjenesten 

Institusjonsplasser 
tilpasset fremtidens 
tjenestebehov 

Andel 
korttidsplasser  
52% 

Andel 
korttidsplasser  
52% 

Andel 
korttidsplasser  
57% 

Andel 
korttidsplasser 60% 

Hjemmetjenester 
tilpasset fremtidens 
tjenestebehov for 
eldre og yngre 

Utvikle hjemme-
tjenestene 

Utvikle hjemme-
tjenestene og flere 
kan bo hjemme 
lengre 

Utvikle 
hjemmetjenestene 
og flere kan bo 
hjemme lengre 

Hjemmetjeneste i 
takt med samfunns-
utviklingen 

Opptrapping psykiatri 
og rustjenester, 
forebygge, behandling 
og oppfølging 

Økt henvisninger 
kommunale 
psykiatri og 
rustjenester 

Utvikle 
ambulerende 
tjenester 

Utvikle 
ambulerende 
tjenester  

Ambulerende 
tjenester i møte 
med økt 
tjenestebehov 

Botilbud i takt med 
befolkningsutvikling 

 Utrede og 
planlegge 
heldøgnsomsorg  

Utrede og 
planlegge 
heldøgnsomsorg  

Heldøgnsomsorg 
tilpasset 
befolkningsvekst og 
bærekraft 

Økonomi 
Tilpasse drift til 
økonomiske rammer 

+ 4 mill - 6 mill Balanse Balanse 

 



 

 

 
Styringsdokument 2019 
 
 

137  

 

 

5.9.3 Endringer drift 

Omsorg er en tjeneste i sterk vekst og det er gjennomført store omorganiseringer i 

2017 og 2018 for å innrette tjenesten til samfunnsendringene. Det er en utfordrende 

situasjon for 2019 med økning i utgifter til ressurskrevende tjenester som stiller oss 

overfor krav om reduksjon og omstilling for å tilpasse til budsjettrammene.   

Vi vet at det blir flere eldre og må også planlegge for en fremtid med vekst i tjenester 

til eldre. Omstilling av tjenesten, både på kort og lang sikt, er nødvendig slik at vi kan 

møte utfordringene med flere eldre, flere yngre og flere med store, sammensatte og 

ressurskrevende behov.  

Endring av institusjonsplasser ved Gimle sykehjem og Raufosstun helsehus 

Gimle sykehjem har 28 langtids sykehjemsplasser og 6 avlastningsplasser. 

Raufosstun Helsehus har 21 korttidsplasser. Helsehuset har klargjorte rom for 

fremtidig utvidelse til 29 plasser.  For å tilpasse driften til budsjettrammene for 2019 

så endres fordeling av plasser mellom helsehuset og sykehjem samtidig med 

reduksjon av 5 langtids sykehjemsplasser.  

For å få best mulig ressursnyttelse og minst mulig reduksjon i plasser så må 

institusjonsplassene ved helsehuset og sykehjemmet ses på samlet.  

6 avlastningsplasser flyttes fra Gimle sykehjem til Raufosstun Helsehus og 5 

sykehjemsplasser legges ned ved Gimle sykehjem. Helsehuset øker antall plasser 

innenfor dagens bemanningsramme. Gimle sykehjem får 23 langtids 

sykehjemsplasser når det legges ned 5 plasser. Disse samles på ett plan, dvs. 1. 

etasje. Det er totalt 25 plasser i 1. etasje og med en tilrettelagt enhet for 

skjermingsplasser. 

Konsekvens og tiltak Helsehuset: Bemanningen vil bli mer sårbar og spesielt på helg. 

Fleksibiliteten med å ha rom å gå på blir noe mindre og risikoen for at vi ikke kan ta 

imot alle utskrivningsklare, og dermed får overliggerdøgn, kan øke. Det vil for øvrig 

fortsatt være 2 plasser som ikke er tatt i bruk. Viktig at Helsehuset fortsetter det gode 

arbeidet med faglig målrettet behandling og opprettholder god flyt i pasientstrømmen.  

Konsekvenser og tiltak sykehjem: Med færre langtids sykehjemsplasser må disse 

benyttes kun til de aller dårligste og først og fremst mennesker med langtkommen 

demens. Reduksjon med 5 plasser øker sårbarheten. Det kan medføre at det av 

forsvarlighetsgrunner eller akutt mangel på plasser gjør at vi må ta inn på 

overbelegg, og tilhørende overforbruk i budsjettet. Beleggsprosenten for 

langtidsplass i 2017 og 2018 er gjennomsnittlig 90%. Det vil, som for Helsehuset, 

være 2 plasser å gå på. Å ha alle langtids sykehjemsplassene på ett plan gir god 

ressursutnyttelse da det skaper stordriftsfordeler med hensyn til bemanning, og også 
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betryggende for nattevaktene ved utageringer på skjermet enhet. Utviklingen i 

behovet for bemannede omsorgsplasser vil bli løpende fulgt opp gjennom 2019.  

Hjemmetjenester og bemannede omsorgsboliger 

Hjemmetjenesten i Vestre Toten ble samlet i en stor enhet i nye lokaler i Sagatunet i 

mai 2018. Dette skal bidra til økt faglighet og god ressursutnyttelse. Vestre Toten har 

en tydelig hjemmetjenesteprofil og det er fortsatt et potensiale for at flere kan få 

tjenester hjemme lengre. Når det reduseres i sykehjemsplasser vil behovet for 

hjemmetjenester øke. En hovedregel har vært at for hver plass som legges ned i 

sykehjem bør det økes med 0,3 årsverk i hjemmetjenesten. Budsjettutfordringene 

gjør at hjemmetjenesten må tilpasse seg en reduksjon i 0,8 årsverk.  

Konsekvenser og tiltak: Det er en forventet stordriftsfordel ved samling av 

hjemmetjenesten. Dette gir redusert ressursbruk med omdisponering av oppgaver og 

personell, gevinstrealisering av forbedringsarbeid på flere områder. Hjemmetjenesten 

favner mange ulike tjenestemottakere som kan ha store variasjoner i behov, over kort 

eller lang tid. Utskrivningsklare pasienter fra sykehuset er en del av dette bildet. 

Ressursbruken i hjemmetjenesten vil derfor alltid ha en del svingninger gjennom året, 

og dette er vanskelig å forutse. Mestring og økt selvhjulpenhet samt 

velferdsteknologiske løsninger er viktige satsningsområder opp mot innbyggerne, og 

med tilhørende omdisponering av personalressurser. 

Det må forventes et økt tjenestebehov i bemannede omsorgsboliger, og det er derfor 

prioritert å opprettholde dagens bemanningsnivå i omsorgsboligene for eldre og 

mennesker med demens. Samarbeid på tvers av enheter for å sikre faglighet blir 

viktig. I tillegg skal det jobbes med etablering av flere dagaktivitetsplasser i 2019 

gjennom tilskuddsordningen for dagaktivitet til hjemmeboende mennesker med 

demens. Organisering av dette i samarbeid med frivilligkoordinator.  

Psykisk helse - og rustjenesten 

Vestre Toten får tilskuddsmidler fra fylkesmannen til å bygge opp det kommunale 

rusarbeidet i henhold til regjerningens opptrappingsplan 2016 – 2020. Det ble 

innvilget økte tilskuddsmidler høsten 2018. Dette innebærer at vi nå har nådd målet 

som ble satt om 4.5 årsverk til det kommunale rusarbeidet.  Fylkesmannens tilskudd 

trappes gradvis ned og det må derfor kompenseres med årlig økning i 

budsjettrammen. Dette er lagt inn i kommunens økonomiplan.  

For å tilpasse til budsjettrammene må psykisk helse - og rustjeneste redusere med 

0,8 årsverk. 

Konsekvens og tiltak: Reduksjonen medfører at åpningstiden ved dagsentret på 

Fossegård reduseres med 3,5 timer én dag pr. uke. Brukerne omfordeles til andre 
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dager. I tillegg økes gruppetilbudet slik at flere får tilbud innenfor ressursrammen. 

Gjennomgang av organiseringen og arbeidsmåte for best mulig ressursutnyttelse. 

Utprøving av FACT- team i samarbeid med DPS Gjøvik og kommunen i Gjøvik 

regionen vil pågå i 2019. Et prosjekt for ambulerende tjenester innenfor fagfeltet. 

Miljøarbeidertjenesten  

Den største andelen av ressurskrevende bruker er innenfor dette tjenesteområdet. 

For å møte denne veksten jobbes det med langsiktige tiltak hvor vi ser på fremtidig 

boligbehov, oppbygging av fagmiljøer og god ressursutnyttelse.  

Nye brukere krever igangsetting av tjenester i løpet av kort tid og det har vært store 

utfordringer med å rekruttere personale til nye bruker i 2018. Det er fortsatt ubesatte 

stillinger og med uerfarne og ufaglærte vikarer for å dekke opp vakter.  

Nytt dag - og avlastningssenter står ferdig i 2019. Sentret vil få kapasitet til å ta inn 

flere brukere enn i dag. Noen av de som vi i dag følger på ATS kan få et mer 

tilpasset tilbud i det nye sentret. Produksjonskravene ved ATS er i meste laget for 

enkelte. I tillegg når andre pensjonsalder og trenger et dagtilbud. Bemanningsmessig 

vil det kunne gi en effektiviseringsgevinst. Det vil være en overgangsperiode for 

endringen. 

Det legges opp til en reduksjon på 0,5 årsverk for 2019. 

Kontor for tildeling og koordinering 

Flere oppgaver samles i kontor for tildeling og koordinering, blant annet 

søknadsbehandling av støttekontakt er flyttet fra Kultur til Omsorg. Tilførte midler til 

formålet er omdisponert for å prioritere opprettholdelse av bemanningsnivå i 

omsorgsboliger. Arbeidsprosessene med søknadsbehandling, kartlegging og 

vurderinger av tjenestebehov samt koordinering av tjenesten må effektiviseres.  

Storkjøkken og vaskeritjenester 

Det er i 2018 gjennomført en utredning av alternative løsninger for investering og drift 

av storkjøkken- og vaskeritjenester for Vestre Toten. De to hovedretningene for 

utredningen er om Vestre Toten skal inngå et samarbeid med Gjøvik kommune eller 

om Vestre Toten skal stå alene om drift og investeringer. Rapporten fra utredningen 

ble lagt frem for utvalg og formannskap i oktober. Saken vil komme til endelig politisk 

behandling i januar 2019. 

Rapporten fra utredning av storkjøkken og vaskeri viser at det er økonomiske 

besparelser for Vestre Toten ved et samarbeid med Gjøvik. Saken skal til endelig 

politisk behandling i januar. Rådmannen forskutterer ikke resultatet av denne 

behandlingen. Blir utfallet fortsatt drift i Vestre Toten så må denne tjenesten 
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effektiviseres i likhet med andre områder.  Det vil være særlig utfordrende hvis 

Vestre Toten ikke får en ny avtale med Østre Toten om levering av mat til 

hjemmeboende. Dagens avtale går ut mai 2019.  

Velferdsteknologi 

Velferdsteknologiske løsninger og tjenester som bygger opp under økt selvhjulpenhet 

er et helt nødvendig for å møte etterspørselen. Alle analoge trygghetsalarmer skal 

byttes ut med digitale trygghetsalarmer i løpet av 2019. Vestre Toten har 270 

trygghetsalarmer og med en antatt økning til 330. I tillegg skal ytterligere 

teknologiske løsninger prøves ut.  

Den tekniske og praktiske løsningen som sørger for et sikkert system må det på 

plass.  Velferdsteknologi krever omstilling både for innbygger og tjenesten, og 

oppfølgingen av dette blir avgjørende. Det er store kostnader med innføring av 

velferdsteknologi og det må derfor påregnes behov for midler i driftsbudsjettet i årene 

fremover for å kjøpe inn utstyr.   

Økte egenbetalinger 

Økning i egenbetalinger for enkelte tjenester.  

TRYGGHETSALARM: Sats 2018 Prisjustert 
2,8% 

Sats 2019 

Kommunal trygghetsalarm 262 268 285 

PRAKTISK BISTAND M/BETALING:    

Inntil 2 G 205 210 210 

2 - 3 G 550 562 562 

3 - 4 G 980 1002 1100 

4 - 5 G 1400 1431 1550 

Over 5 G 1800 1840 2000 

MATOMBRINGING: Sats 2018  Sats 2019 

Enkeltporsjon mat 65 66 69 

Enkeltporsjon dessert/suppe 11 11 15 

5.9.4 Økonomisk oversikt 

Omsorg 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 224 793 224 793 224 793 224 793 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 4 589 4 589 4 589 4 589 

Midlertidige kutt 2018 - tilbakeført 1 000 1 000 1 000 1 000 

Rustilskudd inn i rammen i statsbudsjettet 863 863 863 863 

Støttekontakt overf. fra Kultur til Omsorg. Økt saksbeh 20% stilling 195 185 185 185 

Flytting av "Huset" til Almenvegen fra Omsorg til Eiendom -50 -50 -50 -50 

Økning ressurskrevende brukere 6 000 6 000 6 000 6 000 
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Utskifting tlf/PDAer 460 120 120 120 

Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering - drift 300 300 300 300 

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

Kutt saldering -3 195 -3 195 -3 195 -3 195 

Sum endringer 9 662 8 812 8 312 8 312 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 234 455 233 605 233 105 233 105 

 

Budsjettsalderingene i tabellen nedenfor gir betydelige endringer i Omsorg sin drift. 

Viser derfor til mer utførlig beskrivelse i kap. 5.1.3 endringer drift og konsekvenser av 

budsjett 2019. 

Inntektsøkninger: 

Øke egenbetalinger for følgende tilbud: Kommunal trygghetsalarm, praktisk 
bistand over 2G, Matombringing. (skjematisk oppstilt  kap 5.1.3) 200 000  

Sum inntektsøkninger 200 000  

  Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Legge ned 5 langtids sykehjemsplasser på Gimle. Reduserer 7,15 årsverk, 
tapte inntekter ca 1 mill. Langtidsplasser må benyttes til de som trenger det 
mest og flere får tjenester hjemme lengre. Generelt ser det ut til å være et 
potensiale for å gi mer tjenester i hjemmet. Medisinsk og faglige 
vurderinger av tjenestebehov og omsorgsnivå er avgjørende. I 
sammenheng med reduksjon i antall langtidsplasser flyttes 6 
pendler/avlastningsplasser fra Gimle til Raufosstun Helsehus. Øker fra 21 til 
27 plasser. Ingen bemanningsøkning ved Helsehuset selvom det økes med 6 
plasser.  

Tiltak og konsekvenser beskrevet i kap 5.1.3 
4 000 000  

Reduksjon i årsverk i andre tjenester:  Hjemmetjenesten 0,8 årsverk,  
Miljøarbeidertj. 0,5 årsverk Psykisk helse og rustjeneste 0,8 årsverk. 
Vaktmestertjenester 0,4 årsverk.  

Tiltak og konsekvenser er beskrevet i kap 5.1.3. 
1 600 000  

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 5 600 000  

  Strukturendringer: 
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Rapporten fra utredning av storkjøkken og vaskeri viser at det er 
økonomiske besparelser for Vestre Toten ved et samarbeid med Gjøvik. 
Saken skal til endelig politisk behandling i januar. Rådmannen forskutterer 
ikke resultatet av denne behandlingen. Blir utfallet fortsatt drift i Vestre 
Toten så må denne tjenesten effektiviseres i likhet med andre områder.  
Det vil være særlig utfordrende hvis Vestre Toten ikke får en ny avtale med 
Østre Toten om levering av mat til hjemmeboende. Dagens avtale går ut 
mai 2019. 500 000  

Sum strukturendringer 500 000  

  Annet: 

Meldt behov for tjenester som foreløpig ikke har startet i 2018 4 000 000  

Avsluttet tjeneste 2018 1 700 000  

Sum effekt av forbedringsarbeid 5 700 000  

  Sum alle forslag 12 000 000  

 

5.9.5 Investeringer 

Omsorg 2019 2020 2021 2022 SUM B 

15233 ¤ Dag- og avlastningssenter Lunders veg 16 000 0 0 0 16 000 

17252   Løsninger innen digitalt tilsyn velferdsteknologi  100 100 0 0 200 

17265   Gimle - utredning av bygningsmessige fremtidige 
behov inkl Storkjøkken og vaskeri 

0 0 2 000 2 000 4 000 

18252   pasientløftere 0 150 0 0 150 

18261   Gimle - omb./rehab./utskifting 200 0 0 0 200 

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

Nytt   Helelektronisk arkiv, ny modul Gerica med svar ut 175 0 0 0 175 

Nytt   Lifecare infrastruktur, ikt struktur for økt digitalisering 520 0 0 0 520 

Nytt   Almenvegen, tilpasning til dagsenter for 
rusmisbrukere 

400       400 

Nytt   storhusholdning oppvaskemaskin  120 0 0 0 120 

Sum Omsorg 17 515 1 250 3 000 2 000 23 765 

 

15233 Dag- og avlastningssenter Lunders veg 

Nye lokaler for dag - og avlastning for mennesker med utviklingshemminger er under 

oppføring. Det nye bygget erstatter eksisterende lokaler i nordenden på gamle 

Raufoss skole, samt utvidelse for fremtidige behov. Bygget blir på ca. 1000 m2 i to 

etasjer. Byggestart august 2018. Ferdigstilt august 2019. 

17252 Velferdsteknologi; Digitalt tilsyn 

Digitale løsninger som reduserer behovet for å være fysisk tilstede på tilsyn 
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17265 Gimle - utredning av bygningsmessige fremtidige behov 

Utredning av bygningsmessige muligheter på eksisterende Gimletomt. Gimlebygget 

er gammelt og det er anbefalt å bygge nytt innen 2023/2024. Storkjøkken og vaskeri, 

som i dag er en del av Gimlebygget, inngår i dette. Arbeidet er påbegynt og følges 

opp.  

18252 Pasientløftere 

Hjelpemiddel i omsorgsboliger og institusjon 

18261 Gimle - omb./rehab./utskifting 

En generell post til bruk for uforutsette investeringer på Gimle som erfaringsmessig 

vil komme i løpet av året. 

Nytt: Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 

Planlegging av nye omsorgsboliger på Raufosstun, på nordsiden. Jfr omsorgsplan 

2040 

Nytt : Helelektronisk arkiv, ny modul Gerica med svar ut 

Digitalisering av saksbehandling 

Nytt: Lifecare infrastruktur for økt digitalisere 

For å øke digitalisering av oppgaver i Omsorg så må det på plass en ny infrastruktur 

for fagsystemet Gerica, «lifecare infrastruktur». Dette er knyttet både til 

velferdsteknologi, dokumentasjon og saksbehandlingssystem.  

 Nytt: storhusholdning oppvaskemaskin 

Anskaffelse av ny oppvaskemaskin 

Nytt: Almenvegen, tilpasning til dagsenter for rusmisbrukere 
Lokalene i Almenvegen, tidligere legesenter, skal tilpasses for dagtilbudet til 
mennesker med rusproblemer. Det er behov for nytt kjøkken slå sammen ett par rom, 
samt behandling av overflater på vegg og gulv. Lokalene skal være innflyttingsklare 
første halvdel 2019.  
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5.10 Plan 

5.10.1 Status 

Planavdelingen har 17,5 årsverk.  

Arbeidsoppgavene innenfor fagfeltene strekker seg fra forvaltningsoppgaver med 

klare overordnede føringer og rammer, til bolig-, nærings- og samferdselsutvikling 

som skal sikre fortsatt vekst og utvikling i kommunen. Ofte vil oppgavene ligge i 

skjæringspunktet mellom lovpålagte oppgaver og samfunnsutvikling. Lovpålagte 

oppgaver prioriteres og arbeidsoppgavene bygger på et vidt spekter av særlover med 

tilhørende forskrifter, retningslinjer.  

Avdelingen besitter derfor god kompetanse innenfor mange fagfelt, og ligger langt 

framme når det gjelder samhandling og samarbeid, både internt på avdelingen, mot 

andre tjenesteområder, mot andre kommuner og mot overordna myndigheter.  

Kompetanseoppbygging, intern organisering, tjenesteproduksjon og 

kontrollfunksjoner er en kontinuerlig utfordring. 

Den enkelte medarbeider har stort ansvar innenfor eget fagfelt. Flere fagområder har 

liten mulighet for duplisering av fagkompetansen, noe som gjør avdelingen sårbar for 

fravær. 

Fagområder: 

Kommuneplanlegging / Samfunnsutvikling 

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2014. Lovverket har utviklet seg i retning av at 

kommuneplanleggingen skal være en kontinuerlig prosess. Avdelingen har god 

kompetanse på området, men selv om ressursen er styrket i forhold til 

forventningene fra lovverk og overordna myndigheter er den fortsatt knapp. 

Avdelingen jobber ofte med prosjekter som ikke er direkte lovpålagte, men som 

følger opp kommuneplanens samfunnsdel. Dette kan være stedsutviklingsprosjekter, 

arkitektkonkurranser, kartlegging av faktagrunnlag, osv.  Disse oppgavene krever 

som regel stor grad av tverrfaglig samarbeid, og Plan jobber ofte i samarbeid med 

andre tjenesteområder. Påbegynte prosjekter som videreføres i 2019 er 

«Arealbruksstrategi, ATP, Raufoss 2040», «Europan 15» og 

«Barnetråkkregistreringer». Et forsøksprosjekt med «ByLab» høsten 2018 kan 

tenkes videreført da det så langt har vært en døråpner for å få innbyggerne til å delta 

på vår arena i samfunnsdebatten.  

Plansaksbehandling, delingssaker og utbyggingsavtaler 

Kommunens målsetninger realiseres i stor grad gjennom private og offentlige 

reguleringsplaner, noe som gjør plansaksbehandlingen til et viktig redskap for 
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kommunal utvikling. Det er et etterslep på utarbeiding av kommunale 

reguleringsplaner, og all kommunal utbygging krever et planarbeid.  

Utbyggingsavtaler med utbyggere der kommunen skal overta veg-, vann- og 

avløpsanlegg, samt delingssaker, er oppfølgingsarbeid etter at reguleringsplanen er 

vedtatt. Utbyggingsavtalene krever en del oppfølging. 

Kart- og oppmåling 

Kart- og oppmålingsarbeidene ligger til grunn for all planlegging og saksbehandling 

innenfor plan- og byggevirksomheten. Det er stor aktivitet på området, men vi leverer 

innenfor pålagte frister. Vi har god back-up innenfor oppmålingsfaget, men mangelfull 

back-up innenfor kartfaget. 

Byggesaksbehandling 

Det er fortsatt høy byggeaktivitet i kommunen. Pga. ny medarbeider har det vært 

bedre mulighet til å følge opp eldre uavsluttede saker og enkelte saker på 

avdelingens oppfølgingsliste. Det er også jobbet mye med rutiner samt 

tilsynsaktiviteten.  

Delingssaker/ Seksjonering 

Videreutvikling av kompetanse samt gode rutiner og maler er i fokus, for å 

kvalitetssikre saksbehandlingen og gjøre den ytterligere effektiv. 

Næringsutvikling (tilrettelegging)/tomteutvikling 

Fra 2017 har avdelingen blitt tillagt et utvidet ansvar for næringsutvikling mot det 

etablerte næringslivet. Dette er en videreføring av arbeidet i kommunens 

Omstillingsprogram, og er et ledd i en nyorganisering av næringsutviklingsarbeidet i 

Gjøvikregionen. Konkret vil dette innebære et fast kontaktpunkt og en forsterket 

dialog med næringslivet i kommunen, et samarbeid med de næringsansvarlige i 

Gjøvikregionen for øvrig, og identifikasjon av aktuelle prosjekter for det nye regionale 

næringsutviklingsprogrammet.  

Planavdelingen har også en viktig rolle i forbindelse med å tilrettelegge for 

næringsutbygging. Det er stor interesse for etablering av næring/industri i 

kommunen.  

Jordbruks-, skogbruks- og utmarksforvaltning 

Kommunens landbruksforvaltning har som mål å opprettholde og videreutvikle våre 

produktive arealer på en bærekraftig måte. Innovasjon innen, og i tilknytning til 

landbruket prioriteres. To år med henholdsvis rovvilt og tørke har satt sitt preg på 

forvaltningen og flyttet fokus fra utvikling og planmessig arbeid til informasjonsarbeid 

og saksbehandling i hht. erstatningsordninger. Det er viktig med en god og faglig 

forankret kvalitetssikring av jordbruket for å rettferdiggjøre og legitimere store statlige 
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overføringer. Landbruksforvaltningen er styrket ved omorganisering i 2018 ved at 

skog-, utmark-, vilt- og fiskeforvaltning er samlet i en stilling.  

 

Miljøvern - Vassdragsforvaltning/ Forurensningssaker/Viltforvaltning 

Dette er et meget bredt fagområde. Det gjør det utfordrende å ha spisskompetanse 

på alle felter. Vannkvalitet og vannforvaltning prioriteres. Tjenestene har over lang tid 

hatt for liten bemanning til at alle forventinger fra innbyggere og lovverk innfris. 

Spredt avløp/nedgravde oljetanker  

Avløpsanlegg i spredt bebyggelse kartlegges og følges opp gjennom egen 

gebyrfinansiert stilling. 

Eiendomsskatt 

Endringer i eiendomsskatteloven fra 2019 medfører at forvaltningen av 

eiendomsskatt på sikt blir enklere. Verk og bruk blir borte som eget område for 

taksering. Skatt på maskiner- og installasjoner skal fases ut i løpet av 7 år.   

Dagens takster har sin bakgrunn fra innføring av eiendomsskatt på verk og bruk i år 

2000. I 2014 ble det innført generell eiendomsskatt i kommunen. 

Eiendomsskattekontoret må være forberedt på å gjennomføre ny «alminnelig 

taksering» i 2019 eller i 2020 dersom kommunestyret ønsker det. Ved 

Eiendomsskattekontoret mener en at en nytaksering er fornuftig siden deler av 

takstgrunnlaget har sin opprinnelse så langt tilbake som i år 2000. I tillegg har det 

oppstått noen skjevheter i takstnivået mellom boliger og fritidseiendommen på den 

ene siden og boliger som får skattegrunnlaget fra skatteetaten. En nytaksering vil 

legge beslag på eiendomsskattekontorets ressurser med om lag 1,7 stillinger. I tillegg 

kommer innleid hjelp etter innhenting av anbud. 

Kostrastatistikk (ikke oppdatert med tall fra 2017) 

KOSTRA-tall VTK 2016 VTK 2015 

Oppland 

2016 

Oppland 

2015 

Landet 

u/oslo  

2016 

Landet 

u/oslo  

2015 

Nto. dr.utgift til fysisk planlegging 

i kr per innb 

184 150 401 431 339 

 

312 

Gjennomsnittlig saks-

behandlingstid for byggesaker 

15 15 14 18 17 18 

Gebyr for kart- og delings 

forretning for 750 m² boligtomt 

15 920 15 430 15 522 15 104 16 781 15 990 

 

Kostra-statistikken viser at Vestre Toten har lavere driftsutgifter i plansaker pr 

innbygger enn gjennomsnitt for Oppland og hele landet. Det vil si lavere bemanning 
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innenfor plansak. Enkelte gebyrer er høgere enn gjennomsnittet i Oppland, men 

likevel lavere enn for hele landet. Saksbehandlingstiden for byggesak er stabil, vi har 

relativt sett lavere bemanning enn de nærmeste nabokommunene. Delegert 

myndighet til saksbehandlere gir likevel effektiv og kort behandlingstid.  

 

5.10.2 Mål og utfordringer 

Kommuneplanens samfunns- og arealdel peker blant annet på 3 overordnede mål 

med tilhørende strategier for kommunen. Tabellen er ikke ferdig. 

Fokusområde Hovedmål 
Anslag Mål  Mål  

2018 2019 2022 

Brukere 

God service – raske og 
tydelige svar.  

Fornøyde brukere 
– gode 
tilbakemeldinger 

Generell reduksjon 
i antall restanser 
og svar over 
tidsfrister.  

Løpende saker løses 
fortløpende innenfor 
frist. 
 
Mulighet til å arbeide 
med egne saker 
(regulering, oppfølging 
m.v.) i tillegg til 
løpende henvendelser.  

Ingen nye restanser. 
 
Løpende saker løses 
fortløpende. 
 
Mulighet til å arbeide 
med egne saker ut fra 
prioriteringsliste.  

Medarbeidere 

Høy kompetanse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godt arbeidsmiljø 
Teamarbeid 

Opprettholde god 
og variert 
kompetanse med 
nødvendig 
backup på alle 
fagområder.  

Kurs etter behov. 
 
Revidere 
stillingsbeskrivelser 
og rutiner for alle 
fagområder. 

Reviderte stillingsbesk. 
og rutinebesk. som 
viser behov for 
kompetanseheving og 
rekruttering. 

Fortløpende 
kompetanseheving 
gjennom kurs og 
rekruttering.  

God score på 
medarbeider-
undersøkelse.  

Stort sett 
gjennomført 
planlagte og 
etterspurte tiltak 
og arrangementer i 
og utenfor 
arbeidstid som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Gjennomføre som 
tidligere. Ha ytterligere 
fokus gjennom 
arbeidsdagen på 
forhold som påvirker 
arbeidsmiljøet positivt. 

Gjennomføre som 
tidligere. Ha 
ytterligere fokus 
gjennom arbeidsdagen 
på forhold som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Høy tilstedeværelse 

Minimalt 
sykefravær. 
 
Ingen vakanser. 

Akseptabelt 
sjukefravær. 
Vakanser ved bl.a. 
nyrekruttering. 

Redusert sykefravær. 
Vakanser bl.a. pga. 
nyrekruttering. 

Minimalt sykefravær. 
 
Ingen vakanser. 
 

Økonomi 

Balanse 
budsjett/regnskap 

 Balanse Balanse  Balanse  Balanse 
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Målbare mål: 
Avdelingens målsettinger kan konkretiseres ytterligere bl.a. ved at:  

 Lovpålagte tidsfrister overholdes. Dette viser at tilstrekkelig kapasitet på 

saksbehandling er prioritert. 

 Få klagesaker blir omgjort av Fylkesmannen på grunn av 

saksbehandlingsfeil/manglende administrative vurderinger. Dette viser at det er god 

kvalitet og nødvendig kompetanse på saksbehandlingen. 

 Stabile eller økte gebyrinntekter. Dette viser generelt aktivitetsnivå, men også 

kapasitet til å gjennomføre saksbehandling ut fra aktivitetsnivået, samt akseptabelt 

gebyrnivå mot nabokommuner.   

 Hoveddelen av private reguleringsarbeid skjer i tråd med vedtatt kommuneplan. Dette 

viser god kvalitet på det overordna planarbeidet opp mot generell utvikling i 

kommunen.  

 Fullføre en eller to interne reguleringsplaner hvert år, i tillegg til det kontinuerlige 

arbeidet med overordna planlegging og private planer. Dette viser kapasitet/mulighet 

til å arbeide framoverlent med utvikling av kommunen.  

 Følge opp min. 100 uavsluttede byggesaker i løpet av vinterhalvåret.  

 Øke tilsynsaktiviteten med foretak gjennom egne tilsyn. 

 Følge opp 100 tilsyn med separate avløpsanlegg gjort i 2018, samt gjennomføre 

tilsvarende antall nye tilsyn. 

 Være i gang med de planer som jf. gjeldende planstrategi er tenkt utarbeidet og/eller 

revidert i valgperioden 2016-2019. 

 Vitalisere arbeidet innenfor de fagområdene (miljøvern, skog- og utmarksforvaltning, 

landbruk) som er styrket med utvidet stillingsressurs i 2018. 

 Styrke kommunens overordnede beslutningsgrunnlag gjennom fullføring av 

arealbruksstrategier og ATP-Raufoss. 

 Gjennomgang av kommunens eiendommer i LNF. 

5.10.3 Endringer drift 

Avdelingen ble i 2018 styrket med 2 stillingshjemler. To nye medarbeidere, en 

miljøvernrådgiver og en rådgiver innen skog og utmark, ble ansatt mot sutten av 

2018. Strukturelle endringer bl.a. på bakgrunn av dette gjør at vi går inn i 2019 med 

styrket ressurs på fagområdene: miljøvern, skog- og utmarksforvaltning, landbruk, 

kommuneplanlegging og tjenesteområdeledelse. Samtidig vil stillingsressursen som 

kommuneplanlegger bli stående vakant første halvår 2019. Dette gjør at vi må bruke 

ressurser fra reguleringsplan over på overordnet planlegging/samfunnsplanlegging. 

Næringsutvikling ble i 2018 trukket ut av avdelingen og lagt under rådmannen. 

Tanken var at denne avdelingen skulle styrkes med en stillingshjemmel og dermed 

avlaste en av våre reguleringsplanleggere. Denne prosessen er satt på vent. Nevnte 

reguleringsplanleggeren tar også mange oppgaver i grensesnittet mellom flere 

tjenesteområder. Summen av dette gjør at vi ikke får utnyttet vår 

reguleringsplankompetanse optimalt. 
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5.10.4 Økonomisk oversikt 

Plan 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 6 753 6 753 6 753 6 753 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 277 277 277 277 

ATP-prosjekt - egenandel 150 150 150 150 

Geovekst IKT system  300 300 300 300 

Reduksjon gebyrer 500 500 500 500 

Styrking planavdelingen  med to stillinger 1 500 1 500 1 500 1 500 

Kutt saldering -600 -600 -600 -600 

Sum endringer 2 127 2 127 2 127 2 127 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 8 880 8 880 8 880 8 880 

 

Kutt saldering tas inn slik: 

Annet: 

1/2 år med vakans kommuneplanlegger 450 000  

Bruk av bundet driftsfond Byggesak 150 000  

Sum effekt av forbedringsarbeid 600 000  

  Sum alle forslag 600 000  

 

5.10.5 Investeringer 

Plan 2019 2020 2021 2022 SUM B 

08314   Opparbeidelse Dragerlia 100 100     200 

14312   Tomteopparbeidelse Vadlia Eina 400       400 

18301   ATP-Raufoss 1 000       1 000 

18302   EuroPan arkitektkonkurranse 200 0     200 

18320   Bergsjøen Industriområde 500 500     1 000 

18321   Stedsutvikling Raufoss 200 200     400 

18331   Elvelia 0 300     300 

18332   Svein Erik Strandlies veg 200 100     300 

18700   Tomtesalg -1 100 -1 200 -1 200 -1 300 -4 800 

18800   Salg av næringsareal -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -6 000 

Nytt   Kart GEOVEKST planavdelingen   500     500 

Nytt   
Sentrumsutvikling Eina, Bøverbru, 
Reinsvoll 200 200 0   400 

Nytt   Raufosskogen Nord 350 200 200   750 

Nytt   
Miljøgate Reinsvoll, ferdigstillelse 
uteanlegg 400       400 

Nytt   Grimsrudvegen   100     100 

Sum Plan – eks. inntektene 2 700 2 200 200 0 5 950 
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5.11 Teknisk drift 

5.11.1 Status 

Teknisk Driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, 

kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg. Teknisk drift har ansvar for 

renovasjonsforskrift.  

Teknisk driftsavdeling har 2 driftsenheter; Vann/avløp(VA), og Veg/park. Avdelingen 

ledes av driftssjef og to driftsenhetsledere. Driftsenhetsleder for vann og avløp har 

vært vakant fra midten av oktober 2017 til slutten av august. Avdelingen har følgende 

stabsfunksjoner; prosjektleder for vann og avløp, prosjektleder for infrastruktur og 

konsulent for merkantile oppgaver.  

I mangel på driftsenhetsleder for vann og avløp store deler av året, har 

lederoppgavene blitt løst i et samspill mellom arbeidsledere, prosjektleder vann og 

avløp, konsulent og driftssjef. Gjennomføringsevnen i 2018 er påvirket av dette, og 

arbeid med planverk har ikke latt seg prioritere slik det er beskrevet i 

styringsdokumentet for 2018. Noen VA-prosjekter har vi også vært nødt å skyve på.  

Veg/park avdelingen har i 2018 hatt 0,8 årsverk som driftsenhetsleder, 3,5 årsverk 

som fagarbeidere veg, 0,5 årsverk fagarbeider park og 0,3 årsverk fagarbeider 

gatebelysning. Det ble leid inn en sesongarbeider i sommerhalvåret.  

Kommunedelplan for veg er ikke sluttført som planlagt i 2018. Det er utarbeidet en 

grundig statusrapport som fokuserer på det eksisterende vegnettet og dets behov. 

Nøkterne vedlikeholdsbehov og levetider er lagt til grunn. Årlig driftsbehov er 

beregnet til 11,5 mill kr, årlig ordinært vedlikeholdsbehov er beregnet til 6,9 mill kr, 

årlig ordinært fornyelsesbehov av eksisterende vegobjekter på grunn av elde og bruk 

er beregnet til 4,8 mill kr – totalt 23,2 mill årlig. Beregnede tall forutsetter et vegnett 

uten forfall. Forfallet (investeringsbehovet) er beregnet til 117,4 mill kr.  

Tildelte økonomiske rammer for 2018 var om lag halvparten av det som er nødvendig 

for et nøkternt vegvedlikehold, og tjenesteleveranse blir deretter. Vinteren 17/18 var 

meget snørik og medførte høye kostnader. Teknisk drift fikk ekstraordinær bevilgning 

i juni for å kunne utføre tjenesteleveranse resten av året. Av samfunns- og 

trafikksikkerhetshensyn er det alltid vinterdrift som blir prioritert. Kvaliteten på dette er 

at brøyting iverksettes ved 10 cm snødybde, og strøing gjøres ved behov. Av 

økonomiske hensyn er tjenesteleveransen på gatebelysning slik: Det er gatelys i 

perioden 15. august – 15. april. Det er ikke gatelys i perioden 23.30 – 05.30 søndag 

– torsdag. Fredag og lørdag står gatelyset på hele natten. Gatelys slokkes via 

fotoceller når det blir dagslys, og slår seg på når mørket faller på om kvelden. 10 cm 

og mer i snødybde medfører utfordringer for noen grupper av myke trafikanter, 

spesielt de som bruker hjul. Det mottas en del klager, spesielt fra innbyggere som 

jobber skiftordninger vedrørende tidspunkt for gatebelysning. 
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Veglysnettet har et stort forfall. Kvikksølvdamppærer er ikke lenger tilgjengelig. I 

mangel på driftsrammer for å utarbeide plan for dette, har teknisk drift løst 

situasjonen i flere år med å bytte til LED-armaturer når det har blitt nødvendig med 

pæreskift. Andelen armaturer som er byttet ut så langt begynner nå å bli så stor at 

det er naturlig å velge å gå over til LED-teknologi på hele veglysnettet. Veglysnettet 

mangler også digital driftsovervåking/styring, og er i dag avhengig av at publikum 

melder fra ved feil eller at det oppdages ved inspeksjon. Kartlegging av status er 

iverksatt i 2018. Dette blir grunnlag for planarbeidet i 2019. Det er sannsynlig at 

investering ved å gå over til LED-teknologi vil lønne seg i form av redusert 

strømforbruk på sikt.  

Tjenestenivå for sommerdrift avhenger av hvordan man ligger regnskapsmessig an 

ved utgangen av mai, når utgiftene for brøytesesongen er kartlagt. Forfallet er stort, 

og vil fortsette å øke så lenge økonomiske rammer ikke står i forhold til behovet.  

Finnes det ikke rom for økning i økonomiske rammebetingelser, må kommunen ta 

konsekvensen av dette for å oppnå en bærekraftig forvaltning av vegkapitalen. 

Hvilket kvalitetsnivå av tjenester er godt nok? Er det forsvarlig å senke kvalitetsnivået 

ytterligere med hensyn til samfunnssikkerhet, trafikksikkerhet og næringsinteresser? 

Skal kommunen nedklassifisere kommunale veger til private? Hvilke retningslinjer for 

nedklassifisering skal kommunen evt følge? Hvilke konsekvenser vil evt privatisering 

av vegnettet få? Modernisering av gatelysnettet med overgang til LED vil gi lavere 

driftskostnader, men krever investeringer, er kommunen villig til å gjøre dette løftet? 

Finnes det andre moderniseringsgrep som kan gjøre at driftskostnadene kan 

senkes? Skal kommunen tilrettelegge for folkehelse og trafikksikkerhet ved å bygge 

ut gang og sykkelvegnettet slik nasjonale føringer sier – har vi råd til å drifte dette? 

Om fortetting i sentrumsnære områder medfører at vegvedlikeholdet må utføres som 

i byer får kommunen økte driftskostnader på vegvedlikeholdet – har kommunen råd 

til dette?   

Avdelingen trenger å frigjøre ressurser for å jobbe strategisk med kommunedelplan 

for veg, temaplan for veglys, plan for sykkelnett i Raufoss og Areal- og 

transportplanarbeidet(ATP). 

Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 – 2023 ble vedtatt av kommunestyret 

23. april 2015, det jobbes godt og målrettet i tråd med planen. I 2019 planlegges å 

revidere ROS-analyser og starte en større revisjon av internkontrollsystemet som 

forarbeider for rullering av VA-plan. 

Ved Breiskallen renseanlegg er det behov for noen prosessmessige tiltak samt 

vedlikehold på kort og lang sikt. Oppgradering av Breiskallen RA starter i 2018 og 

videreføres i 2019. Store mengder fremmedvann som tilføres avløpsnettet bidrar til at 

Breiskallen RA i dag ikke tilfredsstiller rensekrav fastsatt av Fylkesmannen i Oppland. 
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Saneringstakten er trappet opp og målet er å sanere 3 km vann og avløpsnett i året. I 

2018 ligger vi ikke an til måloppnåelse, da prosjektleder VA har måttet ta fagansvar 

for drift i mangel på driftsenhetsleder VA. 

Eina renseanlegg ble oppgradert med biologisk rensetrinn i 2010, og fungerer 

tilfredsstillende. Renseanleggene Breiskallen og Eina, samt pumpestasjoner for 

avløpsvann driftes av 4 årsverk i vaktordning.  

Skjelbreia vannverk og ledningsnettet i kommunen driftes av 3,7 årsverk, med 4 

fagarbeidere i vaktordning. Drikkevann fra Skjelbreia vannverk ble i 2015 kåret til 

innlandets (Hedmark og Oppland) beste drikkevann fra overflatekilder, og deltok i 

Norges beste drikkevann i 2016 som 1 av 10 inviterte. I 2015 ble det byttet 

membranfilter på to av riggene. Opprinnelig lengde på filter er ikke mulig å skaffe, og 

konsekvensen av dette er at vannproduksjonskapasiteten har gått noe ned. Siden 

det nå er flere skjøter enn før trenger disse to riggene oftere vask og vedlikehold. 

Vi har som mål i VA plan 2015-2023 at vi skal systematisere lekkasjesøk på 

vannledninger og søk etter innlekk på avløpsledninger. Driftsoperatør med fagansvar 

for lekkasjesøk er ansatt, og det forventes at systematisert lekkasjesøk kan 

iverksettes i sommerhalvåret 2019. Personalet ved Breiskallen RA har startet 

arbeidet med søk etter innlekk, og arbeidet videreføres i 2019.  

Kartverket for VA-nettet er ikke oppdatert, dette byr på utfordringer daglig. Innmåling 

av X-Y-Z-koordinater gjøres på alle nyanlegg. Avdelingen må ta tak i etterslep i 2019. 

I 2018 har avdelingen gått over til digital samordnet gravetjeneste. Dette er resultat 

av en verdistrømanalyse. Gevinst for publikum er at de bare trenger å henvende seg 

på ett sted for å få alle svar de trenger for å utføre gravearbeider. Når ordningen er 

godt innarbeidet i avdelingen, vil gevinsten i tid spart på behandling av 

gravesøknader bli brukt på tilsyn av gravearbeider. Dette vil på sikt spare kommunen 

for utgifter i forbindelse med graveskader. Ansvarshavende for gravearbeidene kan 

pålegges å utbedre graveskader i garantitiden. Det forventes at tilsynsordninger 

kommer på plass i 2019. 

Drift, vedlikehold og investeringsutgifter for å ivareta Veltmanåa dam er under 

utarbeidelse, og vil legges fram for politisk behandling. 

I juni 2017 ansatte teknisk drift prosjektleder infrastruktur. Prosjeklederstillingen 

skulle ivareta kommunaltekniske anlegg i kommunens utbyggingsprosjekter og følge 

opp utbygging av kommunaltekniske anlegg i utbyggingsavtaler i privat regi. I tillegg 

antok vi at prosjektleder infrastruktur kunne lede investeringsprosjekter på tjenesten 

veg. Det er høy byggeaktivitet i kommunen. Etter ett års drift med prosjektleder 

infrastruktur på plass ser vi at oppdragsmengden generert fra oppfølging av 

tettstedsutvikling, utbyggingsområder, fibergraving osv, legger beslag på nesten hele 

stillingen. Aktiviteten på utbygging og tettstedsutvikling vil fortsette å være høy de 

kommende årene. Det er høy aktivitet på investeringsprosjekter på veg.  



 

 

 
Styringsdokument 2019 
 
 

154  

 

 

Driftsavdelingen har et meget høyt aktivitetsnivå, på tross av begrensede 

personalressurser både for drift og administrasjon.  

Nasjonale føringer 

Nasjonale føringer er tatt inn i planverkene ved avdelingen. I tillegg må avdelingen 

forholde seg til en rekke lover og forskrifter. De viktigste innenfor hvert fagområde er:  

Vannforsyning – Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven), Lov om 

helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven), Lov om folkehelsearbeid 

(folkehelseloven), Drikkevannsforskriften, Internkontrollforskriften. Nasjonale mål for 

vann og helse – Mattilsynet. 

Avløp og renovasjon – Vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), 

Gjødselvareforskriften, Renovasjonsforskriften. 

Kommunale veger – Vegloven, vegtrafikkloven, Skiltforskriften, Plan- og 

bygningsloven. Nasjonal transportplan. 

 

Trafikksikkerhet – Sortingsmld 33 – nasjonal transportplan 2018-2029, Stortingsmld 

40 – trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering, Nasjonal tiltaksplan for 

trafikksikkerhet på veg 2018-2021. 

Veltmanåa dam: Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven), Forskrift om 

sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) 

Nøkkeltall og statistikk 

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om 

kommunal virksomhet. 

KOSTRA-tall VTK 2017 VTK 2016 

Oppland 

2017 

Oppland 

2016 

Landet 

2017 

Landet 

2016 

Prioriteringsindikator       

Samferdsel: 
Brutto investeringsutgifter i kr per 
innbygger, kommunale veger og gater 

 
1485 

 

 
755 

 

 
1187 

 
883 

 
1032 

 
870 

Vann:  
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år i % 

0,9 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 

Avløp: 
Andel fornyet kommunalt 
spillvannsnett, gjennomsnitt for siste 3 
år i % 

1,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 

Dekningsgrad       

Vann:  
Andel av befolkningen som er tilknyttet 
privat eller kommunalt vannverk i % 

 
92,6 

 
93,6 

 
75 

 
75 

 
88,2 

 
87,7 

Avløp:       
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Andel av befolkningen tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste i % 

93,1 94,1 67,2 68,2 84,9 84,4 

Produktivitet       

Samferdsel:  
Netto driftsutgifter til kommunale veger 
og gater per km (kr)  

 
91328 

 
79263 

 
135420 

 
103096 

 
135420 

 
121790 

Vann: 
Andel av total kommunal 
vannleveranse til lekkasje i % 

41 - 35,7 35 30,3 20,9 

Kvalitet:       

Vann:  
E.coli: andel innbyggere tilknyttet 
kommunalt vannverk med 
tilfredsstillende prøveresultater 

 
100 

 
100 

 
97,5 

 

 
100 

 
98,3 

 
99,2 

Avløp: 
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt i % 

6,7 6,6 64,9 49,3 57,3 55,5 

Kommentarer til kostratall: 

Prioriteringsindikatorene viser at kommunen følger opp overordnet mål og strategi i 

samfunnsdelen av kommuneplanen om å ha en sikker og robust infrastruktur. 

Satsing på VA-sektoren ved fornying av ledningsnettet er offensiv sammenlignet med 

Oppland og landet for øvrig, og er i tråd med vedtatt kommunedelplan for vann og 

avløp. Dekningsgraden er god for vann og avløp. Vannkvaliteten er god, men 

lekkasjeprosenten er høy. Breiskallen RA klarer ikke å oppfylle rensekravet i 

utslippstillatelsen. Eina renseanlegg oppfyller rensekravene. Fornying av 

ledningsnettet vil på sikt fjerne volum fremmedvann inn på renseanlegget i 

Breiskallen og øke produktiviteten i forhold til lavere lekkasjeprosent på 

drikkevannsledningene.  

VTK har investeringsnivå som for første gang er høyere enn landet og fylket inne 

samferdsel, men driftsnivået er fortsatt lavere enn landet og Oppland for øvrig.  

5.11.2 Mål og utfordringer 

Kommuneplanens overordnede mål og strategier er styrende for målnedbrytningen 

på teknisk driftsavdeling. 

Fokusområde Fokusmål 
Anslag Mål  Mål  

2018 2019 2022 
Et vegnett som 
fungerer under 
alle værforhold, 
og som skaper 
minst mulig 
ulemper både 
for de som 
ferdes på vegen 
og de som bor 
langs den. 

Standard for 
vegvedlikehold 
følges. 

Vintervedlikehold 
overholdes. 
 
Sommervedlikehol
d overholdes ikke 
tilstrekkelig, 
grunnet for liten 
økonomisk ramme.  

Standard for 
vintervedlikehold 
overholdes. 
 
Sommervedlikehold 
gjøres i den grad det 
er mulig innenfor 
økonomisk ramme. 
 
 

Standard for 
vegvedlikehold 
overholdes 
sommer og 
vinter. 
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Fokusområde Fokusmål 
Anslag Mål  Mål  

2018 2019 2022 
 Kommunedelplan 

for veg politisk 
vedtatt og fungerer 
som 
styringsdokument 

Ikke mulig å 
prioritere grunnet 
manglende 
personalressurser 

Prosjektlederstilling 
for veg opprettes. 
Kommunedelplan for 
veg utarbeides og 
behandles politisk 

Kommunedel-
plan for veg er 
styringsdokume
nt for drift-, 
vedlikehold- og 
fornyelsesbehov 
på kommunale 
veger. 

Veglysplan er 
utarbeidet og styrer 
prioriteringer for 
modernisering av 
veglysnettet. 
Driftskostnadene 
reduseres. 

Status for det 
kommunale 
vegnettet er 
kartlagt og 
restlevetid er 
fastsatt for 
eksisterende 
veglysnett. 

Kost/nytte-
vurderinger for 
overgang til LED-
teknologi og 
driftsovervåking er 
foretatt og arbeid 
med planverk er 
iverksatt. 

Plan for veglys 
er politisk 
vedtatt, og 
styrende for 
modernisering. 
Driftskostnader 
reduseres. 

Trafikksikkerhet 

Trygge, sikre og 
attraktive skoleveger 
i 2 km radius rundt 
skoler. 

Trafikksikkerhetspl
an 2018-2021 
politisk vedtatt, og 
er styrende for 
trafikksikkerhetsarb
eidet i kommunen. 
Planarbeidet følges 
opp i rådmannens 
ledergruppe. 

Trafikksikkerhetsplan
en er styrende for 
trafikksikkerhetsarbei
det i kommunen – og 
følges opp i alle 
tjenesteområdene. 

Trafikksikkerhet
splan 2022-
2025 er vedtatt 
og styrende for 
trafikksikkerhets
arbeidet. 

Nok vann av 
hygienisk 
betryggende 
kvalitet til alle 
abonnenter. 
 
 

Tilfredsstillende 
prøvesvar. 

Tilfredsstillende 
prøvesvar. 

Tilfredsstillende 
prøvesvar. 

Tilfredsstillende 
prøvesvar. 

Redusere 
lekkasjeprosent. 
 
 
 
 

Lekkasjeprosent 
redusert fra 42,9 % 
i 2016 til 40,6% i 
2017. 
 
 
 
 

Lekkasjeprosent 
redusert 
 

VTKs mål er 
lekkasjeprosent 
på 35 % innen 
2021.  
 
Nasjonalt mål er 
mindre enn 25 
% innen 2020. 

Sanering av ca 3 km 
vannledning årlig 

Sanering av ca 2 
km vannledning. 
Redusert aktivitet 
grunnet vakanse 
driftsenhetsleder 
VA 

Sanering av ca. 3 km 
vannledning. 

Sanering av ca. 
3 km 
vannledning. 

Saneringsplan er 
styrende for 
prioriteringer. 

Saneringsplan 
forventes ferdig 
utarbeidet i 
oktober/november. 
Politisk behandling 
rundt årsskiftet. 

Saneringsplan politisk 
vedtatt og er styrende 
for prioriteringer. 

Saneringsplane
n er revidert. 

 

Systematisert 
lekkasjesøk 

Lekkasjesøk ved 
behov, ny 
driftoperatørstilling 
tas i bruk for å 
systematisere 
arbeidet. 
 

Systematisk 
lekkasjesøk sommer 
2019. 

Resultater fra 
lekkasjesøk er 
innarbeidet som 
tiltak i 
saneringsplan 
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Fokusområde Fokusmål 
Anslag Mål  Mål  

2018 2019 2022 

 

Kommunedelplan 
for vannforsyning og 
avløp  

Brukes som 
styringsverktøy for 
drift og investering 

2015-2023 brukes 
som styringsverktøy.  
 
Revisjon av ROS-
analyser og 
internkontrollsystem 
for rullering 2024 – 
2031. 

2015-2023 
brukes som 
styringsverktøy.  
 
Arbeid med 
rullering av plan 
2024-2031 er i 
gang. 

Alt avløp skal 
gis en forsvarlig 
behandling slik 
at forurensning 
av miljø unngås. 

Overholde 
utslippstillatelsen for 
renseanleggene 
(RA) 

Eina RA OK. 
Breiskallen RA 
overholder ikke 
utslippstillatelsen 

Tiltak på 
ledningsnettet; 
sanering, innlekksøk. 
Prosessmessige tiltak 
i forbindelse med 
oppgradering av 
Breiskallen RA. 

Overholde 
utslippstillatelse 
på begge RA. 

Systematisert 
innlekksøk 

Søk er iverksatt Systematiserte 
innlekksøk 

Resultater fra 
innlekkasjesøk 
er innarbeidet 
som tiltak i 
saneringsplan 

Sanering av ca. 3 
km avløpsledning.  

Sanering av ca 2 
km avløpsledning. 
Redusert aktivitet 
grunnet vakanse 
driftsenhetsleder 
VA  

 
Sanering av ca. 3 km 
avløpsledning.  

Sanering av ca. 
3 km 
avløpsledning. 
 

Kommunedelplan 
for vannforsyning og 
avløp  

Brukes som 
styringsverktøy for 
drift og investering 

2015-2023 brukes 
som styringsverktøy.  
 
Revisjon av ROS-
analyser og 
internkontrollsystem 
for rullering 2024 – 
2031. 

2015-2023 
brukes som 
styringsverktøy.  
 
Arbeid med 
rullering av plan 
2024-2031 er i 
gang. 

Bedre kontroll på 
industripåslipp 

Lokal forskrift 
utarbeidet og 
behandles politisk 
innen utgangen av 
året 

Lokal forskrift er 
politisk vedtatt og 
påslippsavtaler 
reguleres av denne. 

Kontroll på 
industripåslipp. 

Folkehelse –  
Legge til rette 
for at det skal 
være attraktivt å 
bruke sykkel 
som 
transportmiddel 
på korte reiser 

  
Plan for hovednett 
sykkel i Raufoss 
(nasjonalt bestemt – 
skulle vært på plass 
i 2013) 

Ikke mulig å 
prioritere grunnet 
manglende 
personalressurser 

Prosjektlederstilling 
for veg opprettes. 
Plan for hovednett 
sykkel i Raufoss 
utarbeides og 
behandles politisk. 
Tas med inn i Areal 
og transportplan-
leggingsarbeidet for 
Raufoss. 

Plan for 
hovednett 
sykkel er politisk 
vedtatt og 
benyttes som 
styringsdokume
nt. Plan for 
lokalnett for 
sykkel på 
Raufoss 
igangsettes. 
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5.11.3 Endringer drift 

Driftsenhetsleder for veg og park styrer pr i dag størstedelen av 

investeringsprosjektene i tillegg til driftsoppgavene. Dette går på bekostning av 

strategisk planarbeid. Sykkelplan, kommunedelplan for veg og plan for veglys må få 

høy prioritet, og for å få rom for dette må prosjektlederstilling for veg opprettes. 

Erfaringsvis er det vanskelig å rekruttere til kommunaltekniske stillinger 

lederstillinger, og det vil ta tid å rekruttere. Avdelingen tar derfor ned aktiviteten på 

investeringsprosjekter for ikke gebyrfinansiert område i 2019.  

Konsekvenser av saldering for ikke-gebyrfinasiert område 

Vintervedlikehold prioriteres etter politisk vedtak med brøyting ved 10 cm snødybde, 

strøing ved behov og ingen endring i tjenestelevering mhp gatelys i perioden januar - 

april. I ØA-rapport for mai beskrives tiltak for å holde rammen ut året. Evt tiltak må bli 

reduksjon av tjenestenivå (dvs mengde eller kvalitet) på drift, vedlikehold og 

fornyelsesbehov på kommunal veger, miljø og trafikksikkerhetstiltak, parkdrift eller 

tjenesteområdeledelse for resten av året. Regnskapsutviklingen på området er i all 

vesentlighet væravhengig, og rammen er i utgangspunktet halvparten av det vi 

trenger for forsvarlig drift. Av samfunnsøkonomiske- og trafikksikkerhetsgrunner er 

det sommervedlikeholdet som vil bli salderingsposten, vintervedlikeholdet må 

prioriteres høyt. Budsjettrammen legger opp til ytterligere forringelse av vegkapitalen 

i 2019. 

5.11.4 Økonomisk ramme 

Teknisk drift - ordinære midler 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 12 008 12 008 12 008 12 008 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 1 003 1 003 1 003 1 003 

Prosjektleder infrastruktur 200 300 300 300 

Tilbakeført kutt - planarbeid gatelys 400 -750 -750 -750 

Kutt saldering -181 -181 -181 -181 

Sum endringer 1 422 372 372 372 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 13 430 12 380 12 380 12 380 

 

Teknisk drift - gebyrområdet 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 -15 949 -15 949 -15 949 -15 949 

Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 288 288 288 288 

Endring gebyrinntekter netto  -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Sum endringer -1 712 -1 712 -1 712 -1 712 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 -17 661 -17 661 -17 661 -17 661 
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Salderingskrav tas der det er mulig. 

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Vintervedlikehold prioriteres etter politisk vedtak med brøyting ved 10 cm 
snødybde, strøing ved behov og ingen endring i tjenestelevering mhp 
gatelys i perioden januar - april. I ØA-rapport for mai må vi evt beskrive 
tiltak for å holde rammen ut året. Evt tiltak må bli reduksjon av 
tjenestenivå (dvs mengde eller kvalitet) på drift, vedlikehold og 
fornyelsesbehov på kommunal veger, miljø og trafikksikkerhetstiltak, 
parkdrift eller tjenesteområdeledelse for resten av året. 
Regnskapsutviklingen på området er i all vesentlighte væravhengig, og 
rammen er i utgangspunktet halvparten av det vi trenger for forsvarlig 
drift. Av samfunnsøkonomiske- og trafikksikkerhetsgrunner er det 
sommervedlikeholdet som vil bli salderingsposten, vintervedlikeholdet må 
prioriteres høyt. Budsjettrammen legger opp til ytterligere forringelse av 
vegkapitalen i 2019. 181 000 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå 181 000  

  Sum alle forslag 181 000  

5.11.5 Investeringer 
Teknisk drift 91 ordinære 2019 2020 2021 2022 SUM B 

17334   Fjordgata, reguleringsplan, grunnerverv, 
prosjektering, nyanlegg veg, gs-veg og 
gatebelysning 

7 500 0 0   7 500 

17338   Rehabilitering av bru i Elvesvingen   0   1 500 1 500 

17340   Bru over Bøvra GS-veg      0 1 500 1 500 

18325   Opprusting Bakkerudvegen     2 000   2 000 

18326   Svein Erik Strandlies veg -  ny 
planløsning for kryss, ny g/s veg og mytt 
fundament og asfalt på kjøreveg. 
Reguleringsplan, grunnerverv, 
prosjektering og gjennomføring. 

500 5 000 0   5 500 

18333   Mindre tiltak på vegnettet 500 500 500 500 2 000 

18334   Reinvesteringer vegnett 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

18335   Gatelys - rehabilitering/utskifting 1 500 1 500 1 500 0 4 500 

18336   Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750 750 750 750 3 000 

Nytt   Utstyr trafikktelling 150       150 

Nytt   GS-veg i Grimsrudvegen 500 500 4 000   5 000 

Nytt   Skifte ferist Fv.114 
Trevannsvegen/Rudsveen 

300       300 

Nytt    Asfaltering veger i Dragerlia - Økte 
asfaltmengder enn beskrevet i 
utbyggingsavtale  

300       300 

Nytt   Opprusting Prøvenvegen     2 500   2 500 

Nytt   Oppgradering Skolebrua 500 2 500     3 000 

Nytt   Snøfreser til traktor - Teknisk 
driftsavdeling 

100       100 



 

 

 
Styringsdokument 2019 
 
 

160  

 

 

Teknisk drift 91 ordinære 2019 2020 2021 2022 SUM B 

Nytt   Nytt strøapparat hjullaster 150       150 

Nytt   Grensag til redskapsarm hjullaster 150       150 

Nytt   Oppgradering GS-veg 
Prøvenvegen/Svinestien 

500       500 

    Gatelys Sigurd Østliens veg 0 300     300 

Nytt   Gatelys Løvåsvegen 280       280 

Nytt   Gatelys Severin Olsens veg - syd i fbm. 
saneringsarbeider 

0 250     250 

Nytt   Gatelys og asfaltering 
arm/Framstadvegen 

0 200     200 

Nytt   Opprusting Skjelbreiavegen    6 500 0   6 500 

Nytt   Skogheimstien 2 000 0 0   2 000 

Nytt   Skifte ferist Fv.117 Eina 
vestside/Pluggroa 

    300   300 

Nytt   Asfaltering Vestrumvegen   250     250 

Nytt   Asfaltering Plogvegen 0 200     200 

Nytt   Oppgradering Elvevegen - Eina     500   500 

Nytt   Bygging av gatelysanlegg i Rognlyvegen   200     200 

Nytt   Kulturstien - Forprosjektering       800 800 

Nytt   Opprusting veg Røyskattlia 0 3 000 0 0 3 000 

Nytt   Opprusting veg Roksvoll- Sagvoll 0 0   4 500 4 500 

Nytt   Opprusting Holthe -  Østre Toten grense 0   6 500   6 500 

Nytt   Opprusting Nils Juls gate 0   0 4 000 4 000 

Nytt   Opprusting veg Heksumhøgda 0 0   6 000 6 000 

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

Nytt   Opprusting veg Østvoll - Ringvoll 0     5 500 5 500 

Nytt   Tiltak etter gatelysplan   1 000 1 000 1 000 3 000 

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

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

Nytt   Hjullaster avdeling veg/park 0   2 500   2 500 

Nytt   Oppgradering Ekornvegen       500 500 

Nytt   Trafikksikkerhets- og parkeringsbehov 
Nammo stadion, Storhallen og 
Skistadion 

    500 2 500 3 000 

Sum teknisk drift ordinære 18 680 28 400 27 050 33 650 107 780 

 

Beskrivelse prosjekter 91100 ordinære 2019 
17334 Fjordgata 
Reguleringsplan ferdig 2018. I strategidokument 2018-2021 er det planlagt gjennomføring av 
prosjektet i 2019. Prosjektet omfatter planlegging og bygging av oppgradert veg/veglys og 
bygging av fortau i Fjordgata på strekningen fra kryss Fv.117 Vestsida i Eina sentrum til 
krysset i sør ved Parkvegen. 
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18326 Svein Erik Strandlies veg 

I 2019 omfatter prosjektet ny reguleringsplan, og oppstart av prosjektering samtidig med 

grunnerverv. Byggestart i 2020. 

18333 Mindre tiltak på vegnettet 

Reetablering av veg ved uforutsette hendelser som for eksempel utvasking. 

18334 Reinvesteringer vegnett 

Rundsum som benyttes for mindre investeringsprosjekter som ikke er nærmere beskrevet i 

styringsdokumentet. Årlige handlingsplaner for tiltak utarbeides. 

18335 Gatelys – rehabilitering/utskifting 

Rundsum som benyttes for utskifting av gamle tekniske installasjoner og for mindre 

prosjekter med veglys som ikke er spesielt beskrevet i styringsdokumentet. 

Kvikksølvdamppærer er ikke lenger tilgjengelige, og medfører skifte av armaturer. 

18336 Trafikksikkerhetstiltak – kommunal andel 

Rundsum som blir brukt til den kommunale andelen av trafikksikkerhetsprosjekter som får 

fylkeskommunale tilskudd. 

NYTT: Teknisk utstyr for måling av antall kjøretøyer/myke trafikanter. 

Med utstyr som muliggjør telling av trafikkmengder uten manuell arbeidskraft vil det kunne 

gjennomføres flere målinger av trafikkmengder på aktuelle punkter og vegstrekninger. 

Hensikten med målinger er å dokumentere og skaffe et grunnlag for vurderinger av 

utbyggingsprosjekter og tiltak for å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen. 

NYTT: Gang- og sykkelveg i Grimsrudvegen 

I 2019 omfatter prosjektet planlagt oppstart av prosess med ny reguleringsplan. 

NYTT: Utskifting av ferist Fv.114 Trevannsvegen 

Ferista like sør for Rudsveen har en teknisk tilstand som gjør at den ikke lenger kan driftes 

uten hyppige utbedringer og reparasjoner i beitesesongen. Ferista er av typen el-ferist. 

Erfaringen med el-ferist på veger med høy trafikkbelastning er at dette ikke er et godt valg. 

Ferista foreslås skiftet til en ferist i utførelse som rør-ferist. 

NYTT: Asfaltering av veger i Dragelia 

Utbyggingsavtalen er avvikende fra vegnormaler. Det er ønskelig å følge vegnormalen med 

økte asfaltmengder, dette krever finansiering.  

NYTT: Oppgradering Skolebrua 

I 2019 omfattes prosjektet av et forprosjekt med hensikt å produsere et grunnlag for 

vurderinger av omfanget av nødvendige tiltak for oppgradering og reparasjon av brua. 
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NYTT: Ny snøfreser til traktor – Teknisk driftsavdeling 

Nåværende snøfreser er fra 2008. Freseren har slitasje som krever reparasjons- og 

vedlikeholdsarbeider for videre drift.  

NYTT: Nytt strøapparat til hjullaster – Teknisk driftsavdeling 

Nåværende strøapparat er fra 2008-2009. Strøappatatet har slitasje som krever reparasjons- 

og vedlikeholdsarbeider for videre drift. 

NYTT: Ny grensag til redskapsarm hjullaster 

Grensag er et nyttig verktøy for rydding av vegetasjon. Vil gjøre det mulig med maskinell 

kutting av grener som alternativ til manuell utførelse. 

NYTT: Oppgradering av gang- og sykkelveg fra Prøvenvegen til Svinestien 

Vegen brukes av beboere i området som veg til offentlig transport og dagligvarebutikk. 

Vegens brukere er i dette området i stor grad beboere i tilrettelagte boenheter med ulike 

behov for fremkommelighet. Gang- og sykkelvegen har standard som ikke tilfredsstiller 

brukernes krav til fremkommelighet. Det er behov for utvidelse av bredde, nytt vegdekke og 

oppgradering av veglyset.  

NYTT: Gatelys Løvåsvegen 

Utskifting og oppgradering av eksisterende gatelys. Vann og avløp er sanert og det er 

ønskelig å utføre arbeidene med gatelysanlegget når vegen er et anleggsområde. 

NYTT: Skogheimstien 

Gang- og sykkelvegen er skoleveg fra områder i Raufoss øst/nord. 

Etter siste års oppgradering av Maurstien og Kortabakken er dette siste del av prosjektet 

med oppgradering av gang og sykkelveger til Korta skole. Prosjektet omfatter oppgradering 

av veg og gatelys. Kan være et aktuelt prosjekt å søke trafikksikkerhetsmidler til av Oppland 

fylkes trafikksikkerhetsutvalg.  

Beskrivelse prosjekter 91100 ordinære 2020 
NYTT: Gang- og sykkelveg i Grimsrudvegen 

I 2020 omfatter prosjektet planlagt grunnerverv og prosjektering. 

NYTT: Oppgradering Skolebrua 

Videreføring av forprosjekt fra 2019 med utførelse av nødvendige tiltak for oppgradering og 

reparasjon av brua. 

NYTT: Gatelys Sigurd Østliens veg 

Bygging av nytt gatelysanlegg og utskifting og oppgradering av eksisterende gatelys. Vann og 

avløp skal saneres og det er ønskelig å utføre arbeidene med gatelysanlegget når vegen er et 

anleggsområde. 
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NYTT: Gatelys Severin Olsens veg - syd 

Bygging av nytt gatelysanlegg og utskifting og oppgradering av eksisterende gatelys. Vann og 

avløp skal saneres og det er ønskelig å utføre arbeidene med gatelysanlegget når vegen er et 

anleggsområde. 

NYTT: Gatelys og asfaltering i arm/Framstadvegen 

Bygging av nytt gatelysanlegg og asfaltering av en blindveg i Framstadvegen som har fire 

husstander. Vegen ender i en gang- og sykkelveg opp mot Severin Olsens veg. 

NYTT: Opprusting Skjelbreiavegen 

Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 

lapping. Prosjektet omfatter grøftearbeider, vurdering og eventuell tilpasning av antall 

ferister, utbedring av bæreevne og asfaltarbeider. Utskifting av stikkrenner er påbegynt i 

2018. 

NYTT: Asfaltering i Vestrumvegen 

Vegen er en av de resterende veger i Vestrumenga som har grusdekke. 

Det er svært ønskelig at veger i boligområder har asfaltdekke ut fra hensyn til beboere og 

miljøet som vil få reduserte plager med støv fra vegen. 

NYTT: Asfaltering i Plogvegen 

Vegen er en av de resterende veger i Vestrumenga som har grusdekke. 

Det er svært ønskelig at veger i boligområder har asfaltdekke ut fra hensyn til beboere og 

miljøet som vil få reduserte plager med støv fra vegen. 

NYTT: Bygging av gatelysanlegg Rognlyvegen 

Rognlyvegen er en blindveg med 8 husstander. Det har kommet ønske fra beboere i vegen 

om utbygging av gatelys. 

NYTT: Oppgradering veg Røyskattlia 

Prosjektet omfatter oppgradering av bæreevne og vegdekke, bygging av nytt gatelysanlegg 

og asfaltering av strekning i syd som har grusdekke. For gjennomføring i 2020 forutsettes at 

utskifting av vann- og avløpsledninger i deler av vegen gjennomføres i 2019.  

NYTT: Tiltak etter gatelysplan 

Gjennomføring av prosjekter som blir beskrevet i gatelysplan for Vestre Toten. Forutsettes 

vedtatt plan. 

NYTT: Stor lastebil til Teknisk driftsavdeling veg/park 

Avdelingens lastebil er fra 2009. Med tiden og bruk får kjøretøyer økt reparasjons og 

vedlikeholdsbehov som gjenspeiles i økte kostnader. 
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Vestre Toten kommune har som mål at kjøretøyer skal ha best mulig teknologi for 

avgassutslipp. Kjøretøyer av eldre modell tilfredsstiller ikke dagens krav til utslipp. 

 

Beskrivelse prosjekter 91100 ordinære 2021 
 

17338 Bakkerudvegen 

Prosjektet omfatter utskifting av bærelag og ny asfalt. Strekningen er mellom krysset 

Bakkerudvegen/Grimsrudvegen og sørover til rundkjøringen i Dragerlia. Vil kunne 

omklassifiseres til BK 10. 

NYTT: Gang- og sykkelveg i Grimsrudvegen 

I 2020 omfatter prosjektet planlagt anleggsfase. 

NYTT: Opprusting Prøvenvegen 

Prosjektet strekker seg fra krysset med Kildalvegen i sør til innkjøring Raufoss videregående 

skole. Strekningen har vegdekke med asfalt som er lagt rett på gammel grusveg. Vegen har 

ikke bæreevne til å tåle dagens trafikkbelastning. Forslaget til utbedring er utgraving av veg, 

etablering av ny traubunn, bygging av nytt bærelag og nytt asfaltdekke. 

Det foreslås at eksisterende fortau blir liggende uten å berøres. 

NYTT: Skifting av ferist Fv.117 Eina vestside. 

Ferista er av typen el-ferist. Erfaringen med el-ferist på veger med høy trafikkbelastning er at 

dette ikke er et godt valg. Ferista foreslås skiftet til en ferist i utførelse som rør-ferist. 

NYTT: Elvevegen – Eina 

Vegen er boligveg for 7 husstander nedenfor boligområdet Vadlia der det blir påbegynt 

utbygging i 2019. Vegen er adkomstveg til Vestre Toten kommunes renseanlegg på Eina. 

Elvevegen har ingen direkte tilknytning til Vadlia, men en oppgradering vil gjøre at området 

vil fremstå som betydelig mer helhetlig for beboerne. Av hensyn til beboere og miljø er det 

svært ønskelig at veger i boligområder har asfaltdekke. 

NYTT: Opprusting av veg fra Holthe til Østre Toten grense 

Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 

lapping.  

Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av bæreevne og 

asfaltarbeider. 

NYTT: Tiltak etter gatelysplan 

Gjennomføring av prosjekter som blir beskrevet i gatelysplan for Vestre Toten. Forutsettes 

vedtatt plan. 
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NYTT: Liten lastebil med kran til Teknisk driftsavdeling veg/park 

Avdelingens lastebil er fra tidlig på 2000-tallet.  

Bilen har pr. i dag ikke store reparasjons og vedlikeholdskostnader, men det er for eldre 

kjøretøyer økende kostnader for reparasjon og vedlikehold. 

Bilen har ikke moderne teknologi for rensing av avgass. 

Vestre Toten kommune har som mål at kjøretøyer skal ha best mulig teknologi for 

avgassutslipp.  

NYTT: Hjullaster til Teknisk driftsavdeling veg/park 

Avdelingens hjullaster er fra 2009.  

Maskinen har pr. i dag ikke unormalt store reparasjons- og vedlikeholdskostnader.  

Den har ikke moderne teknologi for rensing av avgasser. 

Vestre Toten kommune har som mål at maskiner og kjøretøyer skal ha best mulig teknologi 

for rensing av avgass. 

NYTT: Trafikkavvikling, trafikksikkerhets og parkeringsbehov – Nammo stadion, Storhallen 

og Skistadion 

Prosjektet omfatter omregulering i 2021. Bygging av anlegg for trafikkavvikling og parkering i 

området ved Nammo stadion, Storhallen og Skistadion i Raufosskogen i 2022. 

Beskrivelse prosjekter 91100 ordinære 2022 
17338 Rehabilitering av bru i Elvesvingen 

Rehabilitering jf. Brurapport 2015. Prosjektering og flomberegning 2018 – 

anleggsfase 2022. 

17340 Bru over Bøvra GS-veg 

Jf brurapport - i en slik forfatning at ny bru må bygges. Prosjektering og 

flomberegning 2018 – anleggsfase 2022. Blir muligens fylkeskommunal før 2022? 

NYTT: Kulturstien – forprosjektering 

Kulturstien er en sti som går langs Hunnselva fra Amfi kjøpesenter i nord til Svinestien ved 

Rema 100 i syd. Stien er ment tilrettelagt for bevegelseshemmede. Forprosjektet er tenkt å 

klarlegge ulike utfordringer og kostnader med oppgradering og bygging av et universelt 

utformet veganlegg langs Hunnselva. 

NYTT: Opprusting av veg fra Roksvoll til Sagvoll 

Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 

lapping. Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av 

bæreevne og asfaltarbeider. 
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NYTT: Opprusting av Nils Juls gate 

Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 

lapping. Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av 

bæreevne og asfaltarbeider. 

NYTT: Opprusting av veg fra Bruflat til Børsvoll (Heksumhøgda) 

Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 

lapping.  

Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av bæreevne og 

asfaltarbeider. 

NYTT: Opprusting av veg fra Rudsveen til Paulsrud 

Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 

lapping. Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av 

bæreevne og asfaltarbeider. 

NYTT: Opprusting av veg fra Østvoll til Ringvoll 

Vegen har betydelige skader i vegdekket og har kontinuerlig behov for vedlikehold i form av 

lapping. Prosjektet omfatter utskifting av stikkrenner, grøftearbeider, utbedring av 

bæreevne og asfaltarbeider. 

NYTT: Tiltak etter gatelysplan 

Gjennomføring av prosjekter som blir beskrevet i gatelysplan for Vestre Toten. Forutsettes 

vedtatt plan. 

NYTT: Oppgradering Ekornvegen 

Oppgradering med nytt bærelag, asfalt og moderne veglysanlegg. 

NYTT: Trafikkavvikling, trafikksikkerhets og parkeringsbehov – Nammo stadion, Storhallen 

og Skistadion 

Bygging av anlegg for trafikkavvikling og parkering i området ved Nammo stadion, Storhallen 

og Skistadion i Raufosskogen. 

Følgende prosjekter er tatt ut av 4-årsplanen 

Feie/sugebil avdeling veg/park 

Anskaffelse av enhet for feiing av gater, tømming av sandfang og spyling av stikkrenner. 

Veghøvel avdeling veg/park 

Avdelingens veghøvel er fra 2007. Maskinen har varierende behov for reparasjon og 

vedlikehold. Eldre maskiner har normalt økende kostnadsnivå for reparasjoner og 

vedlikehold. Maskinen har ikke moderne teknologi for rensing av avgass.  
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Vestre Toten kommune har som mål at maskiner og kjøretøyer skal ha best mulig teknologi 

for rensing av avgass. 

Kaldtlager for utstyr 

Stipulert kostnad 4.2 mill (2018-tall). Med ny brannstasjon på plass vil feiebilene få parkering 

der, og frigjøre plass i garasjeanlegget på teknisk. Det vurderes på nytt om det er behov for 

kaldtlager etter at feiebilene har flyttet ut. 

Teknisk drift 91 selvfinansierende; netto 2019 2020 2021 2022 SUM B 

14355 * Pumpestasjon Hagen 0 0 900 0 900 

16352 * PST Kalkovn og pumpeledning 0 0 2 500 0 2 500 

18341 * Sanering - vannledninger 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

18342 * VA-anlegg Pumpevegen til RNP  0 3 500 0 0 3 500 

18343 * Solbakkvegen Vann 300 0 0 0 300 

18350 * Solbakkvegen Avløp 500 0 0 0 500 

18351 * Oppgr. Breiskallen Renseanlegg 150 3 000 0 0 3 150 

18352 * Sanering - avløp 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

18353 * Sanering Gimlevegen 500 0 0 0 500 

Nytt * Ny linje UV Skjelbreia VV 0 2 800 0 0 2 800 

Nytt * 
Nye vinduer produksjonshall Skjelbreia 
VV 400 0 0 0 400 

Nytt * Grenledning Midtåsen vann 0 400 0 0 400 

Nytt  * Grenledning Midtåsen avløp 0 600 0 0 600 

Nytt  * Utskifting av vannmålere 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 

Nytt * Komprimator/vals 650 0 0 0 650 

nytt * Strømping spillvann Elveparken 2 000 0 0 0 2 000 

Nytt * Servicebil andel vann 340 0 0 0 340 

Nytt * Servicebil andel avløp 340 0 0 0 340 

Nytt * Strømping Karl Løkken - Pumpevegen 2 000 0 0 0 2 000 

Sum teknisk drift selvfinansierende; netto 23 680 26 800 19 900 16 500 86 880 

Kommentarer 

14355 Pumpestasjon Hagen 

Bunnen på eksisterende pumpestasjonen er i stykker og kan ikke repareres. Det er 

også behov for mer dybde for å få større magasin. Løsningen blir å bygge en ny 

pumpestasjon ved siden av den gamle. Prosjektet var planlagt i 2018, men utsettes 

til 2021 da Hagenfeltet inntil videre er lagt på is. 

16343 Nytt høydebasseng Eina 

Eksisterende høydebasseng på Eina er i en så dårlig bygningsmessig forfatning at 

det bygges nytt på samme sted. Prosjektering av høydebassenget er i gang og 

byggearbeider starter i 2019. 
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VA-anlegg Pumpevegen til RNP 

VTK overtok VA ledning fra RNP 01.01.17. Ledningene er gamle om bør legges i ny 

trasè, i forbindelse med Raufoss sentrum-prosjektet.  

Solbakkvegen avløp 

Nytt investeringsprosjekt i styringsdokumentet 2017-2020. Blir en del av 

saneringsprosjekt i området Østvoll. 4 nye abonnenter tilknyttes offentlig avløp. 

Oppgradering Breiskallen Renseanlegg. 

Investering i nye energikilder flyttes fra 2019 til 2020. Nytt investeringsobjekt for 2019 

på 150’. Ny utvendig port for inntransport av kjemikalier i storsekk til nytt 

polyméranlegg. 

Grenledninger vann og avløp Midtåsen 

Objektene flyttes fra 2019 til 2020 grunnet nødvendige omprioriteringer 

Komprimator/vals 

Investering i tungt komprimeringsutstyr til bruk i gjenoppbygging veg etter sanering 

av VA-ledninger. 

Strømping spillvann Elveparken 

Ekstraordinært tiltak for å unngå sanering av avløpsleding etter etablering av 

Elveparken. 

Servicebil (Utskifting av Toyota Hi-Ace) 

Servicebil til ny driftsoperatør avdeling Vann og Avløp 

De øvrige VA-prosjektene: 

Er prosjekter i tråd med politisk vedtatt handlingsplan i kommunedelplan for vann og 

avløp. 

 

 

5.12 Voksenopplæring 

5.12.1 Status 

Voksenopplæringens arbeidsoppgaver består av: 

 Grunnskoleopplæring tilpasset ungdom og voksne 
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Obligatoriske grunnskolefag med mulighet for å ta eksamen 

 Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område  

Undervisning av voksne med fysiske eller psykiske funksjonshemninger, 

afatikere, voksne med lese- og skrivevansker, tilpasset bruk av PC, 

mennesker med ervervede skader 

 Opplæring for minoritetsspråklige  

Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere / flyktninger 

 Salg av tjenester  

Betalingskurs til lokale bedrifter 

 Fagopplæringskontor  

Administrerer inntak av lærlinger, står for den faglige gjennomføringen av 

læretiden og legger til rette for fagprøvene 

 

Elevtall skoleåret 2018/19: (pr 1.10.18) 

Tilbud Antall deltakere 

Opplæringsloven § 4A-1 (grunnskoleopplæring*) 22 

Opplæringsloven § 4A-2 (spesialundervisning) 19 

Introduksjonsloven §§ 2 og 17 (språkopplæring for bosatte 

flyktninger 

45 

Introduksjonsloven § 17 (språkopplæring) 17 

Betalingselever 14 

  

Antall deltakere til sammen 117 

*inkludert grunnleggende ferdigheter 

 

KOSTRA-tall 

VTK 

2016 

VTK 

2017 

Oppland 

2016 

Oppland 

2017 

Landet 

2016 

Landet 

2017 

Netto driftsutgifter til 

grunnskoleopplæring for voksne, per 

innbygger 

440 483 221  233 273 

Netto driftsutgifter til 

voksenopplæring i prosent av samlede 

netto driftsutgifter 

0,8 0,9 0,4  0,4 0,5 

 

Det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder hva slags oppgaver 

som er lagt under kommunal voksenopplæring. Voksenopplæringen i Vestre Toten 

har et bredt ansvarsområde, og våre tilbud er forankret i Opplæringsloven og 

Introduksjonsloven. I tillegg administreres kommunens lærlingekontor herfra.   

Nasjonale føringer 
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Våre oppgaver er underlagt to ulike lovverk med forskrifter; Opplæringslovens (§ 4A-

1 og 4A-2) og Introduksjonsloven. 

Regjeringen varslet i Jeløya-erklæringen at det skal gjennomføres et 

«integreringsløft» som vil berøre mange sider ved integreringspolitikken. Det er 

varslet at denne nye integreringsstrategien skal være klar innen utgangen av 2018. 

Dette kommer på bakgrunn av Fafos evaluering av ordningene i introduksjonsloven 

høsten 2017. Her ble det, til tross for en del svakheter i datamaterialet, avdekket til 

dels store forskjeller mellom kommunenes måloppnåelse. Integreringsløftet, slik det 

har blitt presentert hittil, handler om mer enn bare introduksjonsprogrammet og 

hvordan kommunene skal jobbe med dette. Likevel er det denne delen som er 

viktigst for oss. Vi kan anta at integreringsløftet, dersom det blir gjennomført som 

planlagt, vil bli den mest omfattende reformen av introduksjonsordningen siden loven 

ble innført i 2003/04 – noe som vil utfordre oss i hvordan ordningen skal praktiseres i 

fremtiden. 

5.12.2 Mål og utfordringer 

I kommuneplanen har Vestre Toten blant annet som overordnet mål å legge til rette 

for gode levekår for alle. 

Fokusområde Resultat 2017 
Anslag Mål  Mål  

2018 2019 2022 

Brukere 
Læringsmiljø  
Deltakerne skal føle seg 
inkludert i Vestre Toten 
kommune 
 
Læringsutbytte 
Digital norsk-prøve for 
innvandrere 
 
 
 
 
 
 
Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undersøkelse fra KS 
utsatt.  

Gjennomføre 
undersøkelse. 
Resultat på nivå med 
landet. 

Gjennomføre 
undersøkelse. 
Resultat på nivå 
med landet. 

Gjennomføre 
undersøkelse. 
Resultat på nivå 
med landet. 

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet. Tekniske 
problemer grunnet feil 
hos leverandør førte til 
manglende resultater, 
men VTk ikke spesielt 
påvirket av 
problemene.  
 

Gjennomføringsgrad 
og resultat på nivå 
med landet 
 
 

Gjennomføringsgrad 
og resultat på nivå 
med landet 
 
 

Gjennomføringsgrad 
og resultat på nivå 
med landet 
 
 

Tilsatt IKT-konsulent i 
samarbeid med 
grunnskolen. 
 
 

Videreutvikle 
samarbeidet med 
grunnskolen spesielt 
for minoritets-
språklige.  
 
Tettere samarbeid 
med helse- og 
omsorgstjenestene i 
arbeidet med 
rehabilitering. 
 
Videreutvikle 

Samarbeidet med 
grunnskolen godt 
innarbeidet. 
 
 
 
Samarbeid med 
helse og omsorg 
vedr rehabilitering 
godt i gang.  
 
 
Faste ukentlige 

Øke samarbeidet 
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Fokusområde Resultat 2017 
Anslag Mål  Mål  

2018 2019 2022 

 
 
Opprette kommunalt 
lærlingekontor, ansette 
lærlinger etter planlagt 
økning 
 
Sykefravær/nærvær 

samarbeidet med 
helsesøster-
tjenesten 
 
 
Utarbeide sak til 
politisk behandling 

treffpunkt med 
helsesøster for våre 
deltakere. 
 
Lærlingekontor er 
etablert ut fra gitte 
kriterier. 

 
 
 
 
Minimum to 
lærlinger per 1000 
innbygger 

Nærvær 97,5 % 
 

Nærvær ca 95 % 
(Innen utgangen av 
august, 95,7%) 

Nærvær ca 95 % Nærvær ca 95 % 

Medarbeidere 

Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkel

sen 
 
 

Videreutdanning 

 

Gjennomføres ikke 
 

Over nivå med 
landet på alle 10 
faktorene 
 

Gjennomføres ikke Minimum på nivå 
med landet 
 

Egen kompetanse- plan 
for VO 

Kompetanseplan 
brukes aktivt i 
rekruttering. Nærme 
oss nye sentrale 
kompetansekrav for 
undervisningspers 

Innarbeidet og 
videreføres. 

Innarbeidet og 
videreføres. 

Økonomi 

Årsresultat 
 
 
 
 
 
 
Økte inntekter  

1,1 mill i pluss. Dette 
skyldes i hovedsak 
høyere norsktilskudd 
enn budsjettert, vakant 
stilling og færre 
lærlinger enn 
budsjettert. 

Holde budsjett 
 

Holde budsjett 
 
 
 

Holde budsjett 

  Økt salg av kurs til 
lokalt næringsliv 

Økt salg av kurs til 
lokalt næringsliv 

 

5.12.3 Endringer drift 

 

Lærlingplasser  

Det er politisk vedtatt at VTk på sikt skal ha to lærlinger per 1.000 innbyggere i 

kommunen. Det er tatt inn tre ekstra høsten 2017 (totalt 8). Deretter tas det inn to 

ekstra hvert år i 2018, 2019 og 2020. Ved en slik økning vil vi i 2020 til enhver tid ha i 

underkant av 30 lærlinger i hvert sitt lærlingeløp. 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 lærlingekontor. I tillegg må 

det ses på kompensasjon til faglige ledere og instruktører. Sak til politisk behandling 

utarbeides.  

 

Lovkrav om fulltidsprogram for deltakere etter introduksjonsloven 
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I henhold til Introduksjonsloven skal bosatte flyktninger gjennomgå et fulltidsprogram 

over to år (helårlig og på fulltid). Programmet planlegges og gjennomføres i 

samarbeid mellom voksenopplæringen og flyktningetjenesten i Nav.  

 

Bosetting av flyktninger 

Etter en periode med høyt antall bosettinger, er vi nå nede på et lavt nivå. Dette vil få 

konsekvenser for vårt aktivitetsnivå siden antall klasser reduseres. Den første 

reduksjonen vil vi merke ved skolestart høsten 2019, deretter ytterligere nedtrekk ved 

årsskifte 19/20. Arbeidet med hvilke konsekvenser og muligheter dette gir, prioriteres 

fremover.  

Kontinuerlig forbedring 

Vi har gode erfaringer med å jobbe etter disse prinsippene og har et godt samarbeid 

med Utviklingsenheten i kommunen. 

Integreringsløftet – en ny integreringsstrategi 

Regjeringen varslet i Jeløya-erklæringen at det skal gjennomføres et 

«integreringsløft» som vil berøre mange sider ved integreringspolitikken. 

Integreringsløftet, slik det har blitt presentert hittil, handler om mer enn bare 

introduksjonsprogrammet og hvordan kommunene skal jobbe med dette. Likevel er 

det denne delen som er viktigst for oss. Vi kan anta at integreringsløftet, dersom det 

blir gjennomført som planlagt, vil bli den mest omfattende reformen av 

introduksjonsordningen siden loven ble innført i 2003/04. 

Statsborgerprøven 

Fra 1. januar 2017 gjelder nye regler for norsk statsborgerskap. De som skal søke 
om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må ha bestått en prøve i 
samfunnskunnskap på norsk, eller statsborgerprøven. 

Prøvene arrangeres hos oss, det er også åpent for deltakelse for privatister. 

 

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 å søke etter kompetanse- og innovasjonsmidler fra 
fylkesmannen. En lignende søknad fra kommunens omsorgstjeneste ble også sendt 
og kommunen har mottatt kr 800 000,- som det innad bestemmes hvordan fordeles. 
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 det skal etableres som et prosjekt.   

5.12.4 Økonomisk ramme 

Voksenopplæringen 2019 2020 2021 2022 

Vedtatt ramme 2018 8 632 8 632 8 632 8 632 
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Justeringer og endringer fra 2018 til 2019         

Lønns- og prisjustering 41 41 41 41 

Ekstraordinær inntekt - norskundervisning -1 000 0 0 0 

Økt antall lærlinger 200 400 600 600 

Kutt saldering -123 -123 -123 -123 

Sum endringer -882 318 518 518 

Nettoramme økonomiplan 2019-2022 7 750 8 950 9 150 9 150 

 

Salderingsutfordringen foreslås dekket som beskrevet i tabellen under, merk at hvert 

enkelt forslag ikke er tallfestet, hele summen tas som en kombinasjon av alle 

elementene. 

Inntektsøkninger: 

Vurdere økning av pris for betalingselever   

Holde oppe fokus på ekstratilskudd   

Sum inntektsøkninger 0  

  Strukturendringer: 

Se på muligheter for samarbeid med andre kommuner   

Sum strukturendringer 0  

  Organisatoriske endringer: 

Kan bli overtallighet i løpet av året på grunn av reduksjon av antall 
flyktninger, men foreløpig vanskelig å si. Det nye Kompetanseløftet fra 
regjeringen krever sannsynligvis ytterligere ressurser.   

Sum organisatoriske endringer 0  

  Effekt av forbedringsarbeid 

Vi jobber mer effektivt med mulighet for å å jobbe strategisk med det 
padagogiske utviklingsarbeidet - så tidsmessig positivt 123 000  

Sum effekt av forbedringsarbeid 123 000  

  Sum alle forslag 123 000  

 

5.12.5 Investeringer 

Voksenopplæring 2019 2020 2021 2022 SUM B 

17211   Utvidelse av lokaler.  100 0 0 0 100 

Nytt   Digitalt oppfølgingsprogram - Lærlinger 100 0 0 0 100 

Nytt   Utearealer Sagatunet samarbeid med Eindom- benker, parkering  200 0 0 0 200 

Sum Voksenopplæringen 400 0 0 0 400 

 

 


