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Innledningsvis redegjorde rådmann Bjørn Fauchald nærmere om rådmannens 

tilleggsnotat etter formannskapets behandling/vedtak i møte 14. november. 

 

Ordfører Leif Waarum fremmet følgende endret budsjettinnstilling: 

Innledende kommentarer til prosess og utfordringer: 

 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.  
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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 

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 

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: 

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. 

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

75.000 kr til opprustning av RA-pensjonistenes hus. 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 nedtak av 

antall sykehjemsplasser fra fem til tre). 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 naturligvis 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      1,0 mill kr 

 Resterende salderingsbehov vil ordføreren foreslå dekket av  
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disposisjonsfond.                             1,075 mill 

kr 

 

Alternativet til fondsbruk er å legge enda større salderingskrav på 

tjenesteområdene. I praksis betyr dette – for å oppnå sikre effekter i 2019 - å 

redusere på styrbare budsjettposter som vegvedlikehold, tilskudd til lag / 

foreninger osv da potensialet på vakanser og «slakk» er brukt opp gjennom 

andre salderingsforslag og at rådmannen fortsatt har utfordring med å finne 

dekning for 1,2 millioner kroner innenfor tjenesteområdenes rammer. 

 

Investeringsplanen for 2019 

Når det gjelder investeringene 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.  

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. Markedet er «hett» og det er ordførerens 

oppfatning at kommunen ikke kan sette i gang store investeringsprosjekter «for 

enhver pris». Ordføreren foreslår at bygging av brannstasjon gjennomføres med 

oppstart i 2019. Det forutsettes videre 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. 

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 



 

Vestre Toten kommune 

 

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 utenom det som er nevnt ovenfor om ny 

brannstasjon, men påpeker at nivå på investeringer i årene framover også må være 

en del av den strukturerte gjennomgangen første halvår 2019.  

 

Avstemning: 

Ordførerens forslag fikk 5 stemmer, - 4 stemte mot. 

 

 

 

Vedtak: 

 

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 det særskilte skattegrunnlaget 

(produksjonsutstyr og -installasjoner) redusert med en syvendedel i 2019. Den 

generelle skattesatsen settes til 7 promille(eskl.§13). 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 4 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. 
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