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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET  
Møtested: Fjernmøte  
Møtedato: 26.05.2020 Tid: 09:00 - 10:00 

 
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 00 / post@vestre-toten.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Møtet avholdes som et fjernmøte via «Teams» etter kommuneloven §11-7. 
Fjernmøter 
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Raufoss, 22. mai 2020 
 
 
 
 
Stian Olafsen 
ordfører Vegard Skogen 
 møtesekretær  
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 021  
Arkivsaksnr.: 20/1068    

 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Protokollen fra formannskapets møte 13.05.2020 godkjennes. 
 

 

 
 
 
Trykte vedlegg:  
Møteprotokoll - møte i formannskapet den 13.05.2020 

 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
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Postadresse: Vestre Toten kommune,  Rådhuset, 2830 Raufoss 
Tlf. sentralbord  61153300,  Telefaks: 61153555,  

E-post: Post@vestre-toten.kommune.no   Internett: www.vestre-toten.kommune.no 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Kommunestyresalen 
Møtedato: 13.05.2020 Tid: 09:00 – 14:25 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 

AP Leder Stian Olafsen   

AP Medlem Tonje Bergum Jahr   

AP Medlem Stian Pettersbakken   

AP Medlem Ingrid Tønseth Myhr   

AP Medlem Ann Marit Sandsengen   

SV Medlem Ahmed Haruun Ali   

SP Medlem Arild N. Ødegaard   

SP Medlem Kjersti Diesen Løken   

H Medlem Elin Synnøve Solberg   

H Medlem Arve Sørbo   

FRP Medlem Svein Erik Sørensen   

 

 
 

Fra adm. (evt. 
andre): 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald. ass.kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo, møtesekretær Vegard Skogen  

    

Fra/til saknr.: 50 – 61/20  

 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 14. mai 2020 
 
 
 
Underskrifter: 
 

Stian Olafsen  
ordfører  

  
Vegard Skogen  
møtesekretær  
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50/20   
20/958 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
Svein Erik Sørensen (FRP): Ang. spørsmål om mulighet for elektronisk 
registrering/dokumentasjon av tapt arbeidsfortjeneste hos NAV. Følges opp av NAV. 
 
Arve Sørbo (H): Ang. sak 45/20: Bemerket feil i teksten i forslagene det ble stemt 
over fra Sørbo. Forslagene rettes til: 
 
Forslag 2 om eiendomsskatt fikk tre stemmer og falt..  

Tilleggsforslaget fra Sørbo utredes til […] ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra formannskapets møte 22.04.2020 godkjennes. 
 
 
 

 

51/20   
20/958 

REFERATER  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte nærmere om: 

• Innlandsstrategien - utsatt høringsfrist  

• Presenterte økonomisk oppstilling om forholdet til Raufoss Fotball. Oversikt 
over forpliktelser og avtaler ble oversendt formannskapet. 

 
 
 
Vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

52/20   
20/958 

MELDINGER FRA ORDFØRER / KOMMUNEDIREKTØR  
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Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald: 

• Orienterte om status i koronasituasjonen  
 
Ordfører Stian Olafsen: 

• Presenterte programmet for gjennomføring av 17. arrangementer i Vestre 
Toten. 

 
Det gis en orientering om fastlegeordningen i neste møte.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Meldingene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

53/20   
20/760 

FORDELING AV EKSTRAORDINÆRE MIDLER TIL 
INVESTERINGSPROSJEKTER OG KULTURFORMÅL  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis. 
 
Representanten Stian Pettersbakken (AP) foreslo følgende: 
«Nytt tak, nedløp og takrenner på Ihle barnehage/flerbrukshus». 
 
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet på vegne av H, FRP og SP 
følgende forslag: 
Til pkt.1. Prioriteringsrekkefølge: 

• Reinsvoll skole: Ny adgangskontroll. Ca. 270.000 kroner  

• Reinsvoll skole: Ny varmepumpe. Ca. 450.000 kroner. 

• Thune skole: Rehabilitering tak på 1926-bygget. Ca. 250.000 kroner. 

• Bøverbru skole: Inngangsparti, takrenner, drenering. Ca. 250.000 
kroner  

• Ihle flerbrukshus  

• Raufosstun helsehus: Inngangsparti/resepsjon. Kostnad uavklart p.t. 

• Rådhuset: Rehabilitering av Borggården. Ca. 1 million kroner 

• Totenbadet: Støyskjerming. Ca 140.000 kroner 

• Store bygg: Etablering av Molok avfallsløsninger. Kostnad uavklart p.t. 
 
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 2:  
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«Det tas kontakt med Østre Toten kommune vedr. Holtevegen og oppgradering».  
 
Avstemning: 
Pkt. 1. i innstillingen (prioriteringsrekkefølge): 
Forslag til prioriteringsrekkefølge fra H, SP og FRP ble enstemmig vedtatt 
 
Pkt. 2. i innstillingen: Tilleggsforslaget fra Ødegaard ble enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 3. – 5. i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
 

1. Formannskapet godkjenner kommunedirektørens forslag til bruk av inntil 5 
millioner kroner på bygg i slik prioritert rekkefølge: 

• Reinsvoll skole: Ny adgangskontroll. Ca. 270.000 kroner  

• Reinsvoll skole: Ny varmepumpe. Ca. 450.000 kroner. 

• Thune skole: Rehabilitering tak på 1926-bygget. Ca. 250.000 kroner. 

• Bøverbru skole: Inngangsparti, takrenner, drenering. Ca. 250.000 
kroner  

• Ihle flerbrukshus – kostnad 1.784 888 

• Raufosstun helsehus: Inngangsparti/resepsjon. Kostnad uavklart p.t. 

• Rådhuset: Rehabilitering av Borggården. Ca. 1 million kroner 

• Totenbadet: Støyskjerming. Ca 140.000 kroner 

• Store bygg: Etablering av Molok avfallsløsninger. Kostnad uavklart p.t. 
 
2. Formannskapet tildeler 2 millioner til modernisering og utbygging av 

gatelysanlegg, og 3 millioner til oppstart av oppgradering av Holtevegen. 
Det tas kontakt med Østre Toten kommune vedr. Holtevegen og oppgradering.  
  

 
3. Investeringsrammen for sanering av vann og avløpsledninger økes med inntil 

5 millioner. Handlingsplan for sanering vann og avløpsledninger 2019 – 2025 
med tidfestet tiltaksplan 2020-2022 følges. Midlene fordeles 60 % på sanering 
avløp og 40 % på sanering vann.    

 
4. Avsatt pott på 250.000 til lag / foreninger og kulturtiltak bekjentgjøres bredt via 

kommunens informasjonskanaler. Bevilgninger opp til kr 20.000.- 
saksbehandles administrativt i kulturavdelingen, søknader over denne 
summen avklares med kommunedirektør/stedfortreder.   

 
5. Tildeling av i alt 100.000 kroner til tettstedene bekjentgjøres ved at 

kulturavdelingen kontakter Bøverbru vel/Ihle i vekst, Reinsvoll IF/ Reinsvoll 
vel, Eina Vel og Raufoss IL Allianse.  Aktørene som kontaktes blir bedt om å 
koordinere og invitere til å komme med forslag i eget tettsted, og deretter 
sørge for gjennomføring av tiltaket i samarbeid med andre aktører i eget 
tettsted. Tiltakene må beskrives før utbetaling, og må gjennomføres seinest i 
løpet av oktober 2020.  
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54/20   
20/760 

EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV - 
KORONAKRISEN - KONKRET FORSLAG OM STØTTE TIL NÆRINGSLIVET  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis. 
 
Arve Sørbo (H) foreslo følgende forslag: 
«Det settes av et beløp på inntil 10 mill kroner. Dette skal brukes til å sikre bedrifter 
som av en eller annen grunn faller utenom, eller kommer dårlig ut i annonserte 
støtteordninger. Arbeidet administreres av næringrådgiver i Gjøvik-regionen. som 
følger opp.  Inntil 500.000,- til hver bedrift. 50 % tilbakebetales med 10 % hvert år fra 
2021. Hvis vi redder 20 bedrifter med 10 ansatte = 200 ansatte som i snitt bidrar med 
60.000,- er det 12 mill kroner til fellesskapet både i 2020 og årene fremover. 
(Selvfinansierende år 1.) Selv om bare 50 % av bedriftene overlever til tross for 
tilskudd, er prosjektet finansiert i år 2». 
 
Representanten Stian Pettersbakken (AP) foreslo å utsette behandlingen av saken til 
juni. Kommunedirektøren jobber med kvalitetssikring av forutsetningene og se på 
muligheten for redusert ramme.  
 
Avstemning: 
Utsettelsesforslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med seks stemmer, - fem stemte 
mot. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Behandling av saken utsettes til juni. Kommunedirektøren jobber med kvalitetssikring 
av forutsetningene og se på muligheten for redusert ramme.  
 
 
 
 
 

 

55/20   
20/933 

BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1.KVARTAL 2020  
 
Behandling: 
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Kommunedirektør Bjørn Fauchald og ass.kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo 
orienterte innledningsvis om saken. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsrapport etter 
første kvartal 2020 til etterretning 

2. Kommunestyret påpeker viktigheten av stram budsjettstyring og at det 
iverksettes tiltak for å bringe de enkelte tjenesteområders budsjetter i balanse.  

3. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i 
investeringsbudsjettet for 2020 og vedtar at låneopptaket til investeringer økes 
med inntil 86,18 mill. kr. 

 
 
 
 
 

 

56/20   
19/167 

ØKONOMISK STATUS FOR 2020 OG FOKUS PÅ STRATEGIEN "ØKONOMISK 
OMSTILLING 2019 - 2022"  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis om: 

• Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2020 og 
Kommuneproposisjonen 2021 

• Presentasjon av KS’s anslag for året 
 
Kommunedirektøren gikk gjennom oppdatert tiltaksplan for strategien «Økonomisk 
omstilling 2019 – 2022». 
 
Signaler fra representanter i formannskapet: 

• Formannskapet ga ros til tiltaksplanen, - ryddig og fin til oppfølging 

• Arild N. Ødegaard (SP): Viktig med fokus på interkommunalt samarbeid og 
tjenesteyting 

• Svein Erik Sørensen (FRP): Gjennomgang av skoleutvikling/ og- struktur, 
bosettingsstruktur 

• Elin S. Solberg (H): Tverrfaglig samarbeid – eks. om hverdagsrehabilitering 

• Stian Pettersbakken (AP): Konsulentbruk ønskes gjenopptatt 
 
 

Gjennomførte prosjekter vedtatt av kommunestyret og andre kvitteres ut fra 
tiltaksplanen. 
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Vedtak: 
 
Formannskapet tar informasjonen til etterretning.  

 
 
 
 
 

 

57/20   
20/424 

SØKNAD OM STØTTE I FORBINDELSE MED TRENING I 
VARMTVANNSBASSENG  
 
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Formannskapet avslår søknaden fra Vestre Toten Revmatikerforening om fast 

økonomisk støtte. Begrunnelsen er at det ikke er avsatt midler til formålet i 
budsjettet. 

2. Tilskudd til formålet vurderes på nytt i forbindelse med budsjett 2021. 
3. Som en stimulering til den positive aktiviteten foreningen driver, innvilges likevel 

et engangstilskudd for 2020 på 20.000 kroner. Beløpet dekkes av avsatt pott til 
lag, foreninger og aktivitet knyttet til koronakrisen.  

 
 
 
 
 

 

58/20   
20/655 

NÆRINGSUTVIKLINGSPROGRAMMET I GJØVIKREGIONEN  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om saken. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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Formannskapet slutter seg til kommunedirektørens forslag til den justerte 
innretningen i næringsutviklingsprogrammet. 
 
 
 
 
 

 

59/20   
20/904 

VALG AV MEDDOMMERE TIL GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN 01.01.2021 - 
31.12.2024  
 
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Følgende velges til meddommere til Gjøvik tingrett for perioden 01.01.2021 – 
31.12.2024: 
 

Etternavn Fornavn F.år Poststed 

Sønes Hanne 1983 Raufoss 

Fremstad Anne Gudrun 1962 Raufoss 

Skjølås Trine Haug  1975 Reinsvoll 

Skartsetherbakken Lene Anita  1974 Raufoss 

Gravdahl Inger Kristin 1971 Raufoss 

Fremstad Kjersti  1969 Reinsvoll 

Kleiven Katrine  1993 Raufoss 

Berge Ida Sundt 1981 Raufoss 

Johnsen Hanne Charlotte Aarbakke 1970 Bøverbru 

Aspelien Siv Hege  1976 Raufoss 

Higdem Rose Marie Lybekk 1963 Raufoss 

Engelien Malin Lundgaard 1994 Raufoss 

Nordh Renate Carita 1969 Raufoss 

Mork Haldis  1963 Raufoss 

Christensen Jorunn 1965 Raufoss 

Amlie Ann Kristin  1968 Eina 

Slettum Bjørg Astri  1971 Raufoss 

Tveter Sissel  1951 Raufoss 

Løkken Torhild Kristine Ringeli 1960 Eina 

Hoff Ruth Laeskogen 1967 Bøverbru 

Faraas Siv Renate  1974 Raufoss 

Sinnerud Benedikte 1994 Raufoss 

Dullerud Mari 1965 Reinsvoll 

Nysetbakken Ellen Hege 1965 Raufoss 

Smestad Randi 1960 Reinsvoll 
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Ringen Siri Sandstedt 1970 Raufoss 

Scharffenberg Britt 1964 Reinsvoll 

Haugen Guri Westby  1953 Raufoss 

Korsen Lill Camilla Sønsteby 1975 Raufoss 

Olderheim Gunn Hasli 1972 Raufoss 

Andreassen Jane Iren  1966 Raufoss 

Haugom Aina 1974 Eina 

Snipstad Tone Johannessen 1969 Raufoss 

Ødegaard Reidi 1970 Reinsvoll 

Stenseth Kristin 1960 Raufoss 

Axelsen Trude Jeanette 1975 Raufoss 

Østbye Unni Tove Berglund 1956 Raufoss 

Jakobsen Anita Læhren 1975 Raufoss 

Markovic Kåre - Martin 1993 Raufoss 

Eldevik Jo Are 1970 Raufoss 

Vangstuen Trond 1968 Raufoss 

Smedsrud Geir Ronny  1967 Raufoss 

Frøsaker Bent 1968 Raufoss 

Lund Øystein 1979 Bøverbru 

Higdem Torfinn Prytz 1962 Raufoss 

Helgesen Tore Martin 1960 Raufoss 

Barthel Karl Remi Haaland  1974 Raufoss 

Sveen Ivar Helth  1955 Reinsvoll 

Iversen Tor Even 1968 Raufoss 

Smedsrud Kjell Arild  1977 Raufoss 

Rønning Stian Ødegård 1980 Raufoss 

Lien Ole Nino  1969 Raufoss 

Solbakken Terje 1967 Raufoss 

Nordsjø Trond Jarle 1961 Raufoss 

Haslem Per Erik  1981 Raufoss 

Tollefsrud Ola 1963 Bøverbru 

Olsen Hans Petter  1954 Raufoss 

Udseth Arild 1963 Bøverbru 

Haugli Odd Kenneth  1972 Raufoss 

Berger Per Einar 1963 Raufoss 

Børstad Odd Erling  1967 Reinsvoll 

Kvaalen Gunnar 1953 Bøverbru 

Bratsberg Thomas 1974 Raufoss 

Lien Tony Andre 1975 Raufoss 

Pedersen Arnstein 1961 Bøverbru 

Jahr Ivar Michael Bergum 1978 Raufoss 

Sørensen Svein Erik  1968 Raufoss 

Hansen Leif Petter 1969 Raufoss 

Halle Rolf Erik 1968 Eina 

Strande Per Olav 1969 Eina 

Granum Paal 1974 Eina 

Hoff Ole Anders 1966 Raufoss 

Vestlie Stig 1964 Bøverbru 
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Sangnes Kjetil 1970 Bøverbru 

Langedal Ola 1968 Raufoss 

Ødegaard Arild Nikolai 1953 Bøverbru 

 
 
 
 
 
 

 

60/20   
20/903 

VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 
01.01.2021 - 31.12.2024  
 
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Følgende personer velges til meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024: 
 

Etternavn Fornavn F.år Bosted 

Jørgensen Alexander 1987 Raufoss 

Bjarkli Skule Strand 1961 Eina 

Roseth Arnfinn 1959 Raufoss 

Vildåsen Sigurd 1988 Raufoss 

Bergersen Ole-Petter 1965 Eina 

Slettum Terje 1964 Eina 

Dijk Frode Aron Van 1961 Bøverbru 

Stikbakke Johannes 1974 Bøverbru 

Narten Lise 1967 Raufoss 

Jeppestøl Mari 1976 Raufoss 

Huuse Karianne 1978 Eina 

Nubdal Gerda Louise  1973 Raufoss 

Pettersbakken Bente 1974 Eina 

Strande Mona Hoelsveen 1971 Eina 

Solberg Elin Synnøve 1962 Raufoss 

Taasen Anne Merete G 1962 Bøverbru 
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61/20   
20/597 

VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE I JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 
2021 - 2024  
 
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Følgende velges til jordskiftemeddommere i Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal 
jordskifterett for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024: 
 

Etternavn Fornavn F.år Poststed 

Tollefsrud Ola 1963 Bøverbru 

Kvaalen Gunnar 1953 Bøverbru 

Haugli Odd Kenneth 1972 Raufoss 

Olsen Anders Kvaløy 1979 Eina 

Pettersbakken Stian 1961 Bøverbru 

Skjølås Trine Haug 1975 Reinsvoll 

Ballangrud Jorunn Signe 1967 Reinsvoll 

Mjølnerød Synøve 1961 Bøverbru 

Skinderviken Kristin 1965 Eina 

Ødegaard Hanne Haavi 1958 Bøverbru 

 
 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
 
Svein Erik Sørensen (FRP): Stilte spørsmål om hvor mye har det kostet 

kommunen å få klargjort (nedbrenning & fjerne 
miljøfarlig avfall) tomta etter Sagvoll skole for salg? 

  
Kommunedirektør: Kostnad kr.219.000,- 

 
  

 



Vestre Toten kommune 

 
 

  20/1000   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 031  
Arkivsaksnr.: 20/1000    
 
 
REGIONALT SAMARBEID - INNFORDRING  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det vedtas å etablere en felles samlokalisert innfordringssenhet med seks 
årsverk for Gjøvik, Søndre Land, Østre og Vestre Toten kommune med 
virkning fra 1.11.2020.  

2. Innfordringsenheten organiseres som en vertskommuneordning etter  
kommunelovens § 20-2 med Vestre Toten kommune som vertskommune og 
samarbeidssted. 

3. Det inngås en samarbeidsavtale mellom enheten og kommunene. 
4. Enheten finansieres med tilskudd direkte fra samarbeidskommunene. 

 
Trykte vedlegg:  
Prosjektrapport etablering om felles innfordringskontor i Gjøvikregionen 
Samarbeidsavtale – regionalt samarbeid innfordring 
Budsjettforslag felles innfordringskontor Gjøvikregionen 
Kartlegging – regionalt samarbeid innfordring 
 
 
Fakta: 
På bakgrunn av Stortingets vedtak om at skatteoppkreverfunksjonen skulle overføres 
til staten med virkning fra 1.6.2020, ble det etter initiativ fra Vestre Toten kommune 
opprettet et prosjekt for å se på muligheten for å etablere et interkommunalt 
innfordringskontor for to eller flere av kommunene innen Gjøvikregionen med 
oppstart 01.06.2020. Alle kommunene i regionen ble invitert inn i samarbeidet. 
Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Søndre Land har vist interesse for å delta i 
samarbeidet. På bakgrunn av dette ble det opprettet et prosjekt bestående av en 
prosjektgruppe og en styringsgruppe. Søndre Land og Vestre Toten kommune 
inngikk samarbeidsavtale om felles enhet for skatt- og innfordring med Vestre Toten 
kommune som vertskommune aktiv fra 1.6.2018. Det er utarbeidet utkast til 
delegasjonsavtale, samarbeidsavtale og leveranseavtale, budsjett og kartlegging av 
ansatte og virksomhet i forbindelse med innfordring av kommunale krav i 
kommunene.  
 
Med kommunal innfordring menes innkreving av formues rettslige krav, 
legalpantekrav, sosiallån, og kommunale utlån knyttet til bolig (Startlån). 
Overføringen av skatteoppkreveroppgavene innebærer at Skatteetaten overtar de 
skatteoppkreveroppgavene som i dag ligger i kommunene. Dette vil ha konsekvenser 
for de ansatte som arbeider med skatteoppkreveroppgaver i kommunene. 
Finansdepartementet har lagt til grunn at overføringen skal anses for å være en 
virksomhetsoverdragelse fra den enkelte kommune til Skatteetaten, og at 
arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse vil komme til anvendelse. 



  20/1000  

 
For kommunene i Gjøvik-regionen er innfordringsmiljøene innenfor kommunal 
innfordring og skatteinnfordring knyttet sammen. De er underlagt samme 
organisatorisk enhet, og innunder samme ledelse. En overføring av 
skatteoppkreverfunksjonen og herunder virksomhetsoverdragelse for de ansatte 
innenfor skatteoppkreverfunksjonen, innebærer en fragmentering og en betydelig 
reduksjon av innfordringsmiljøene og innfordringsoppgavene i kommunene. Miljøene 
innenfor den kommunale innfordringen vil i hovedsak bestå av en eller to ansatte. 
På bakgrunn av dette bør kommunene vurdere behovet for organisatoriske endringer 
som legger til rette for en effektiv oppgaveløsning med god kvalitet, herunder et 
interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen. 
 
Prosjektgruppa har gjennomført en kartlegging av ansatte, oppgaver, saksomfang og 
ressursbruk. På bakgrunn av dette er det vurdert ressursbehov, og utformet forslag til 
et budsjett samt en vurdering og forslag til en geografisk plassering. 
I tillegg til dette er det gjennomført informasjonsmøte med ansatte, samt informasjon- 
og drøftingsmøte med tillitsvalgte i Gjøvik, Vestre, Østre Toten og Søndre Land 
kommune. Den opprinnelige tidsplanen til prosjektet har blitt påvirket av utbruddet av 
Covid-19 da arbeidet skulle vært sluttført i løpet av mars.  
 
Vurdering: 
Ansatte som besitter innfordringskompetanse hos skatteoppkreverne i dag og som er 
omfattet av virksomhetsoverdragelsen har mottatt informasjon om innplassering i 
Skatteetaten den 19. mai. Fra denne dato vil det løpe en reservasjonsfrist til 2. juni. 
For at de ansatte skal kunne benytte reservasjonsfristen vil de være avhengig av at 
opprettelsen av et felles interkommunalt innfordringskontor er besluttet. 
Konsekvensen hvis dette ikke blir gjort vil kunne bli at ansatte som besitter 
kompetansen ikke reserverer seg og kommunene mister kompetansen. For å unngå 
dette må en beslutning foretas relativt raskt, og aktuelle ansatte må gis et jobbtilbud. 
Alternativt til dette er at hver kommune fortsetter med svært få medarbeidere med 
stor sårbarhet og små muligheter til å bygge opp et robust og sterkt fagmiljø innenfor 
dette området, eller at oppgavene ble overført til eksterne inkassoselskaper til en 
uviss kostnad og med liten mulighet til å påvirke serviceytelsen direkte. Vestre Toten 
kommune vil følge opp rekrutteringsarbeidet i samarbeid med de HR-ansvarlige i de 
øvrige kommunene. Samarbeidskommunene har selv ansvar for å håndtere de som 
eventuelt benytter reservasjonsrett/valgrett i forbindelse med 
virksomhetsoverdragelsen.  
 
Prosjektgruppa har tatt utgangspunkt i de samlede ressurser kommunene i 
Gjøvikregionen benytter på oppgaven i dag, samt det forventede volum på 
oppgaveporteføljen basert på kartleggingen. Kommunene bruker i dag til sammen 
fem årsverk på oppgaven og ledelsen ivaretas av skatteoppkreveren. I tillegg utfører 
skatteoppkreveren innfordringsoppgaver. I en fremtidig organisering i felles enhet 
legges det til grunn at enheten har behov for til sammen 6,5 årsverk. Dette inkluderer 
leder av enheten. Det er imidlertid i endelig forslag lagt til grunn at enheten 
bemannes noe lavere med 6 årsverk. Det må vurderes om dette er tilstrekkelig etter 
etablering og en tids drift og da sees opp mot inntektspotensialet for enheten. Slik 
enheten er foreslått med tanke på oppgaveportefølje vil det omfatte flere oppgaver 
enn hva som utføres i dag. Det legges opp til at fakturering for Østre Toten og andre 
oppgaver for Vestre Toten Kommune håndteres med egne avtaler utenfor 
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samarbeidsavtalen. Det innebærer at alle som ikke får tilbud fra Skatteetaten som i 
dag jobber med skatt og innfordring får tilbud om jobb i felles innfordringsenhet.  
 
Prosjektgruppa legger til grunn at innfordring av Startlån for alle kommuner med 
unntak av Gjøvik vil inngå som del av oppgaveporteføljen på kort sikt omkring 
årsskiftet. Dette vil gi merinntekter langt utover det enheten vil ha ved oppstart. Det 
var anslått til 0,6 mill. kr i sluttrapporten for felles skatt- og innfordring og kommunale 
krav fra 2011. Siden den gang har porteføljen på Startlån mer enn doblet seg slik at 
dette potensialet er prisjustert flere ganger høyere. Innfordring av kommunale krav vil 
generere inntekter til kommunene gjennom gebyrsystemet jfr. inkassoforskriften. på 
til sammen i overkant av 3,1 millioner kroner i 2019. Det innebærer at nettokostnaden 
for innfordring er tilsvarende lavere for kommunene. Hvis forslag utarbeidet som 
grunnlag for ny inkassolov vedtas vil gebyrinntektene til kommunesektoren på dette 
området bli vesentlig lavere, men det er uavhengig hvordan driften organiseres.  
 
Prosjektgruppa har funnet det hensiktsmessig å vurdere den geografiske 
beliggenheten etter objektive kriterier. De objektive kriteriene som legges til grunn er: 
- Nærhet 
- Rekrutteringsgrunnlag 
- Ledige kontorplasser 
- Hvor har de berørte ansatte kontorplass i dag. 
Prosjektgruppa vurderer kontorets tilgjengelighet som relevant ved beslutning om 
beliggenhet. Med utgangspunkt i innbyggertall og geografisk nærhet til alle 
samarbeidskommunene fremstår Vestre Toten som den mest hensiktsmessige.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunene er at de samlet vil bruke marginalt mer 
enn i dag ved oppstart for å sikre en forsvarlig innfordring. Det er et direkte resultat 
av at Stortinget har bestemt å overføre skatteoppkrevingen til staten fra kommunene. 
Samtidig ligger det et potensiale gjennom innfordring og forvaltning av egne utlån 
(Startlån) og synergieffekter som langt overstiger denne merkostnaden på kort sikt. 
Hoveddelen av dette potensialet kan tas ut i løpet av 2021. Gjøvik har inngått fireårig 
avtale med Lindorf med ettårig opsjon fra og med september 2019, men 
oppsigelsestiden er muligens betydelig kortere. Det vurderes at på sikt vil en felles 
innfordringsenhet være mer økonomisk gunstig enn å drive innfordring hver for seg 
forutsatt at tjenesten skal drives på samme kvalitetsmessige nivå som i dag. Det er 
brukt en fordelingsnøkkel for kostnader mellom kommunene hvor 80 % baseres på 
folketall og 20% på lik fordeling med 5 % på hver kommune. I tillegg belastes alle 
andre kommuner enn Vestre Toten som er vertskommune med overheadkostnader 
for lokaler. Kommunedirektørene vil utarbeide en felles fordelingsnøkkel for 
eksisterende og framtidige interkommunale samarbeid inkludert felles innfordring. 
Videre er konsekvensene for hver enkelt kommune beskrevet: 
 

 For Østre Toten kommune er det liten eller ingen forskjell i årsverkskostnaden 
i egen kommune og i det skisserte budsjettoppsettet for det interkommunale 
samarbeidet. Alternativkostnaden ved å drive innfordring alene vil ligge på 
samme nivå som skissert. 

  For Vestre Toten kommune er dagens kostnad om lag den samme som i 
forslaget. Alternativkostnaden for en innfordring på samme nivå ser ut til å 
være noe høyere.  
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 For Søndre Land kommune antas det på sikt å være om lag tilsvarende 
kostnader i forslaget som dagens kostnad. Som for Vestre Toten så antas det 
at alternativkostnaden vil være marginalt høyere i og med at kommunene i 
dag har et samarbeid på innfordring.  

 For Gjøvik kommune betyr vertskommunesamarbeidet på kort sikt en merutgift 
på om lag 0,6 mill. kr basert på gjeldende budsjettforutsetninger.  
Ressursøkningen knytter seg i hovedsak til å dekke leder for kontoret, samt 
kostnader for opprettelse av samarbeidet. På lang sikt kan 
vertskommunesamarbeidet gi kvalitetsmessige og økonomiske gevinster som 
belyst i saken. Alternativkostnaden til å ikke å delta i 
vertskommunesamarbeidet vil innebære økt sårbarhet og redusert evne og 
mulighet for faglig utvikling. 

 
Konklusjon og forslag: 
Med bakgrunn i prosjektgruppas rapport og styringsgruppas og rådmannsmøtets 
behandling foreslås følgende: 
 

 Det vedtas å etablere en felles samlokalisert innfordringssenhet med seks 
årsverk for Gjøvik, Søndre Land, Østre og Vestre Toten kommune med 
virkning fra 1.11.2020.  

 Innfordringsenheten organiseres som en vertskommuneordning etter  
kommunelovens § 20-2 med Vestre Toten kommune som vertskommune og 
samarbeidssted 

 Det inngås en samarbeidsavtale mellom enheten og kommunene. 
 Enheten finansieres med tilskudd direkte fra samarbeidskommunene.  

 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo 
                                                                                assisterende kommunedirektør 
 



Lønnsutgifter Årsverk Gj.sn.gr.lag AKKUMULERT
Lønn saksbehandlere 5,0 500 000 2 531 000 inkl. fp.a.

Lønn leder 1,0 750 000 759 000 inkl. fp.a.

Overtid og andre lønnstillegg 30 000

Pensjon 16,0 % 531 000

Arbeidsgiveravgift 14,1 % 543 000

Sum lønn og sosiale utgifter 4 394 000      

Driftsutgifter
Arealkostnad / husleie 914 pr. kvm. Norm:23 KVM pr. årsverk 21 022 126 000

Kontormateriell 15 000

PC-er 6 3 000 18 000

Aviser/tidsskrifter 10 000

Velferdstiltak 6 1 800 10 800

Kursutgifter 6 5 000 30 000

Oppholdsutgifter kurs 6 2 000 10 000

Kjøregodtgjørelser 10 000

Ikke oppgavepliktige, tog, bom ol. 10 000

Premie gruppeliv 10 000

Kontingenter 10 000

Utgifter - oppslag 150 000 Anslag

Oppdateringslisenser til saksbehandlersystem 100 000

It programvare 10 000

Opprettingsutgifter 200 000 Engangskostnad

Sum driftsutgifter 719 800         

Lønnsvekst 3,5 % 4 394 000 154 000 Budsjettårets lønnsvekst

Buffer 5,0 % 719 800 36 000 Risikotillegg

SUM UTGIFTER 5 303 800      

Indirekte kostnader Interntjeneste NETTO DRIFTSUTGIFTER Fordelingsnøkkel
REGNSKAPSAVDELINGEN BILAG 5 400 870 16 693 Antall årsverk

REGNSKAPSAVDELINGEN LØNN 3 553 204 10 982 Antall årsverk

HR STAB PERSONALTJENESTE 5 854 283 18 095 Antall årsverk

VELFERDSORDNINGER PERSONALTJENESTE 615 478 1 902 Antall årsverk

TILLITSVALGTE PERSONALTJENESTE 3 346 224 10 343 Antall årsverk

BUDSJETT/RAPPORTERING BUDSJETT/RAPPORTERING 1 346 563 4 162 Antall årsverk

FELLES POST, ARKIV- OG SENTRALBORDPOST/SENTRALBORD/ARKIV 11 248 476 34 767 Antall årsverk

RÅDHUSET DRIFT AV RÅDHUSET 14 965 435 46 256 Antall årsverk

HOVEDVERNOMBUD PERSONALTJENESTE 772 448 2 388 Antall årsverk

HR FELLESKOSTNADER GJØVIK KOMMUNEPERSONALTJENESTE 555 073 1 716 Antall årsverk

KOMMUNIKASJON KOMMUNIKASJON 1 863 329 5 759 Antall årsverk

IKT-TJENESTER PC/DRIFT 20 360 195 62 930 Antall årsverk

REVISJON REVISJON 1 328 242 4 105 Antall årsverk

ØKONOMI FELLES KS-KONTIGENTER 3 103 116 9 591 Antall årsverk

SUM INDIREKTE KOSTNADER 74 312 938 229 688         4,3 %

SUM DIREKTE OG INDIREKTE KOSTNADER 5 533 488      

BRUTTO KOSTNAD Innbyggerantall Lik fordeling PROSENTVIS FORDELTE UTGIFTER VERTSKOMMUNETILLEGG TOTALT Fordelte årsverk Årsverkskostnad Overhead
GJØVIK 30 560 5 % 43 % 2 273 139                                    98 441 2 371 580 2,6           922 248                  922 248      100,0 %
VESTRE TOTEN 13 427 5 % 22 % 1 147 413                                    1 147 413 1,3           883 967                  883 967      100,0 %
SØNDRE LAND 5 617 5 % 12 % 634 256                                       27 467 661 723 0,7           922 248                  922 248      100,0 %
ØSTRE TOTEN 14 973 5 % 24 % 1 248 993                                    54 089 1 303 082 1,4           922 248                  922 248      100,0 %
SUM 64 577 0 100 % 5 303 800                                    229 688 5 533 488 6,0           922 248                  922 248      100,0 %
Andel 80 % 20 %

SSB 4. kvartal 2019

Budsjettoverslag - Felles innfordringskontor for Gjøvikregionen
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1.0 Bakgrunn, sammendrag og prosess 

I statsbudsjettet for 2019 – 2020 fremmet regjeringen forslag om at skatteoppkreverfunksjonen skal 

overføres fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juni 2020. 

Skatteoppkreving brukes om de samlede oppgavene som ligger til skatteoppkreverfunksjonen. 

Skatteoppkreverfunksjonen står for fellesinnkreving av de fleste direkte skattene som fastsettes i 

Skatteetaten, men er ikke en del av Skatteetaten som sådan. Skatteoppkreveren krever inn 

inntektsskatt, formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift på vegne av staten, fylkeskommunene 

og kommunene, samt avgifter til folketrygden. Skatteoppkreverne er kommunalt ansatte.  

I tillegg til ansvaret for fellesinnkreving av de fleste direkte skattene, er også den kommunale 

innfordringen lagt til skatteoppkreveren. Den kommunale innfordringen er ikke foreslått overført til 

skatteetaten. 

Med kommunal innfordring menes innkreving av formues rettslige krav, legalpantekrav, sosiallån, og 

kommunale utlån knyttet til bolig. 

Overføringen av skatteoppkreveroppgavene innebærer at Skatteetaten overtar de 

skatteoppkreveroppgavene som i dag ligger i kommunene. Dette vil ha konsekvenser for de ansatte 

som arbeider med skatteoppkreveroppgaver i kommunene. Finansdepartementet har lagt til grunn 

at overføringen skal anses for å være en virksomhetsoverdragelse fra den enkelte kommune til 

Skatteetaten, og at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse vil komme til anvendelse. 

Det legges til grunn at "skatteoppkreveroppgaver" omfatter fellesinnkrevingen, arbeidsgiverkontroll 

og føring av skatteregnskapet, samt administrative oppgaver og ledelse knyttet til 

skatteoppkreveroppgaver. Ansatte som kun har arbeidsoppgaver knyttet til skatteoppkreving vil 

være omfattet. Ansatte hvor skatteoppkreveroppgaver utgjør deler av stillingen vil i utgangspunktet 

være omfattet hvis skatteoppkreveroppgavene utgjør minst 50 prosent av stillingen. 

For kommunene i Gjøvik-regionen er innfordringsmiljøene innenfor kommunal innfordring og 

skatteinnfordring knyttet sammen. De er underlagt samme organisatorisk enhet, og innunder samme 

ledelse. En overføring av skatteoppkreverfunksjonen og herunder virksomhetsoverdragelse for de 

ansatte innenfor skatteoppkreverfunksjonen, innebærer en fragmentering og en betydelig reduksjon 

av innfordringsmiljøene og innfordringsoppgavene i kommunene. Miljøene innenfor den kommunale 

innfordringen vil i hovedsak bestå av en eller to ansatte.  

På bakgrunn av dette bør kommunene vurdere behovet for organisatoriske endringer som legger til 

rette for en effektiv oppgaveløsning med god kvalitet, herunder et interkommunalt samarbeid i 

Gjøvikregionen. 

1.2 Sammendrag  

Prosjektgruppa anbefaler at det opprettes et interkommunalt innfordringskontor for 

samarbeidskommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Søndre Land. Enheten foreslås etablert 

etter reglene i kommunelovens § 20-2. Vertskapskommunen leverer tjenester til 

samarbeidskommunene i henhold til en leveranseavtale etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunene. Fellesenheten organiseres som en egen avdeling i vertskapskommunen. 



1.2 Prosess 

På initiativ fra Vestre Toten ble det opprettet et prosjekt for å se på muligheten for å etablere et 

interkommunalt innfordringskontor for to eller flere av kommunene innen gjøvikregionen med 

oppstart 01.06.2020. Alle kommunene i regionen ble invitert inn i samarbeidet. Gjøvik, Vestre Toten, 

Østre Toten og Søndre Land har vist interesse for å delta i samarbeidet. 

På bakgrunn av dette ble det opprettet et prosjekt bestående av en prosjektgruppe og en 

styringsgruppe med følgende medlemmer: 

Prosjektgruppa: 

Arne Eivind Moger 

Odd Arnvid Bollingmo 

Martin Nysveen Hovde 

 

Styringsgruppa: 

Ivar Dahl 

Jan Ove Moen¨ 

Odd Arnvid Bollingmo 

Terje Lindalen 

 

Prosjektgruppa har gjennomført en kartlegging av ansatte, oppgaver, saksomfang og 

ressursbruk. På bakgrunn av dette er det vurdert ressursbehov, og utformet forslag til et 

budsjett samt en vurdering og forslag til en geografisk plassering. 

I tillegg til dette er det gjennomført informasjonsmøte med ansatte, samt informasjon- og 

drøftingsmøte med tillitsvalgte i Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Søndre Land. 

Den opprinnelige tidsplanen til prosjektet har blitt påvirket av utbruddet av Covid-19 da 

arbeidet skulle vært sluttført i løpet av mars. 

2.0 Potensielle fortrinn med et interkommunalt innfordringskontor 

2.1 Kompetanse og oppgaver 

Innfordringskompetansen som skatteoppkrevermiljøene besitter nyttiggjøres også ved 

innfordring av de kommunale kravene. Rollen som kreditor er forholdsvis lik uavhengig av 

kravstypen som innfordres, og det kreves kunnskaper innenfor pengekravs rett og 

tvangsfullbyrdelse for at oppgaven kan løses på en kvalitetsmessig god måte.  

Ved å etablere et felles innfordringskontor vil kommunene i Gjøvikregionen hindre at 

innfordringsmiljøet blir små og sårbare. Man legger til rette for en enhet bestående av flere 

saksbehandlere med felles arbeidsoppgaver, og under en felles ledelse. Enheten kan 



etablere felles rutiner og i større grad standardisere sin saksbehandling for en mer effektiv 

oppgaveløsning.  

Ved små miljøer kan det være utfordrende med en planmessig strategisk 

kompetanseutvikling. Dette vil være enklere i en enhet under en felles ledelse. 

2.2 Bedre rettssikkerhet og likebehandling   

Kommunene bør i sin faglige oppfølging av kommunal innfordring ha oppmerksomhet på 

likebehandling og rettssikkerhet. Årsaken til dette er at kommunene vil forvalte rollen som 

særnamsmann, herunder bruk av tvangsfullbyrdelse også i fremtiden. Kommunene har med 

dette et ansvar for å ivareta rettssikkerheten og likebehandlingen i oppgaveutførelsen.  

I et interkommunalt samarbeid i form av en felles enhet med flere saksbehandlere og under 

en felles ledelse vil dette ansvaret være enklere for kommunene å ivareta.  

2.3 Bedre utnyttelse av personalressurser 

Det må legges til grunn at felles innfordringskontor bestående av  7 ansatte vil fremstå 

robust med tanke på fravær. Organiseringen vil tillate at flere saksbehandle har kompetanse 

på samme fagområder, og vil kunne ivareta oppgaver ved fravær. 

Etter statliggjøringen av skatteoppkreveren vil den enkelte kommune ha tilbake en eller to 

ansatte for å ivareta denne oppgaven, hvis det ikke gjøres endringer i organiseringen. Et 

fravær vil således kunne medføre at oppgaven ikke blir ivaretatt under fraværet, eller at den 

må løses av en annen enhet som ikke har den nødvendige kompetansen. Et felles 

innfordringskontor vil være fleksibelt med tanke på forvaltingen av personalressursene fordi 

man er flere ansatte. 

3.0 Økonomi 

Vedlagt følger forslag til budsjett basert på forutsetninger som følger nedenfor. Det er 

imidlertid knyttet noe usikkerhet til utgifter enheten vil ha knyttet til oppslag i ulike 

registeret. Skatteetaten har gitt signaler at kommunene fortsatt vil ha en innsynsløsning i 

Skatteetaten sine registre, men prosjektet er ikke kjent med hvilke utgifter dette vil medføre 

for kommunene. Imidlertid må vi legge til grunn at kommunene uansett vil få disse utgiftene. 

3.1 Budsjettforutsetninger 

3.1.1 Ressursbehov 

Kartleggingen viser at kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Søndre Land 

utfakturerer til sammen om lag 1 mrd pr. år. 

Prosjektgruppa har gjennomgått tall for Gjøvik for å finne hvilke restanser kommunen har av 

utfakturerte beløp. En gjennomgang av restansene samlet sett viser at 3,4% av utfakturerte 



beløp fremstår som restanser på statistikken. Man må legge til grunn at en større 

prosentandel ikke er betalt rettidig, men har blitt oppgjort gjennom ulike innfordringstiltak. 

Det er ikke innhentet tall på dette, men etter dette kan prosjektgruppa legge til grunn at 

minimum 3% av utfakturerte beløp må være gjenstand for innfordring.  

Prosjektgruppa har tatt utgangspunkt i de samlede ressurser kommunene i Gjøvikregionen 

benytter på oppgaven i dag, samt det forventede volum på oppgaveporteføljen basert på 

kartleggingen. Kommunene bruker i dag til sammen 6 årsverk på oppgaven og ledelsen 

ivaretas av skatteoppkreveren.   

I en fremtidig organisering i felles enhet legger vi til grunn at enheten har behov for til 

sammen 6,5 årsverk. Dette inkluderer leder av enheten. Slik enheten er foreslått i dag med 

tanke på oppgaveportefølje, er denne også noe større i enheten enn hva den er i dag. 

Prosjektgruppa legger til grunn at innfordring av startlån for alle kommuner med unntak av 

Gjøvik vil inngå som del av oppgaveporteføljen på noe sikt. 

3.1.2 Driftsutgifter 

Ved beregningen av driftsutgifter har prosjektet tatt utgangspunkt i budsjett og regnskap til 

skatteoppkreverkontorene på Vestre Toten og Gjøvik. Det vil ikke være store forskjeller med 

tanke driften av et skatteoppkreverkontor og et innfordringskontor for kommunale krav. 

Prosjektet finner det derfor naturlig å bruke dette som utgangspunkt. 

3.2 Inntekter 

Innfordring av kommunale krav vil generere noen inntekter til kommunene gjennom 

gebyrsystemet jfr. inkassoforskriften. For Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Søndre Land 

utgjør denne inntekten til sammen i overkant av 3,1 millioner kroner i 2019. 

Gebyrinntektene fordeler seg prosentvis slik: 

Gjøvik: 50% 

Vestre Toten: 20% 

Østre Toten: 20% 

Søndre Land: 10% 

 

Prosjektgruppa foreslår ingen endring i fordelingen av gebyrinntektene og legger til grunn at 

disse inntektene fortsatt beholdes av den kommune hvor gebyret oppsto. 

 

3.3 Kostnadsfordeling 

Prosjektet har gjennomført en kartlegging av innfordringsporteføljen, innbyggertall, antall 

saker i fagsystemet Procasso og øvrige forsystemer. Videre er det kartlagt hva de ulike 

kommunene hadde utfakturert pr. 31.12.2019. Kartleggingen ligger vedlagt. 

Oppgaveporteføljer hos de ulike kommunene vil ha enkelte forskjeller.  



Vestre Toten kommune benytter Lindorff ved innfordring på startlån. Søndre Land og Østre 

Toten kommune benytter også Lindorff til innfordring av startlån, men det er her kun 6 

måneders oppsigelse. Gjøvik kommune benytter også Lindorff, men løpetiden på avtalen er 

4 år fra 01.08.2019. Gjøvik har imidlertid avgiftsbelagt parkering i sin innfordringsportefølje. 

Det er ikke tilfelle for de øvrige kommunene. 

Prosjektgruppa er av den oppfatning at forskjellene i de ulike porteføljene utjevner 

hverandre og vil være så marginale at de vil være uten betydning i forhold til en 

kostnadsfordeling.  

Utover dette legger vi til grunn at det er svært få demografiske forskjeller i kommunene i 

Gjøvikregionen som skal tilsi at antall saker pr. tusen innbygger skal avvike mellom en eller 

flere kommuner.  

Etter dette legger vi til grunn innbyggertall som eneste parameter ved kostnadsfordelingen. 

4.0 Administrative konsekvenser 

Enheten foreslås etablert etter reglene i kommunelovens § 20-2. Fellesenheten organiseres som en 

egen avdeling i vertskommunen og leder av kontoret tilsettes av overordnede i vertskommunen, eller 

den han gir fullmakt. Det er vertskommunen som vil ha arbeidsgiveransvaret for ansatte i enheten. 

Samarbeidskommunene har rett til å få utført tjenester og vertskommunen har plikt til å levere 

tjenester i henhold til en samarbeidsavtale.  Vertskommunen rapporter årlig, med delrapporteringer 

halvårlig om leverte tjenester til de samarbeidede kommunene.  

Administrativ myndighet for fellesinnkrevingen av de kommunale kravene utøves av 

kommunedirektøren i vertskommunen etter delegert myndighet fra kommunaldirektørene i 

samarbeidskommunene. 

5.0 Geografisk plassering   

Prosjektgruppa har funnet det hensiktsmessig å vurdere den geografiske beliggenheten etter 

objektive kriterier. De objektive kriteriene som legges til grunn er: 

- Nærhet 

- Rekrutteringsgrunnlag 

- Ledige kontorplasser 

- Hvor har de berørte ansatte kontorplass i dag. 

5.1 Nærhet 

Prosjektgruppa vurderer kontorets tilgjengelighet som relevant ved beslutning om 

beliggenhet. Med utgangspunkt i innbyggertall og geografisk nærhet til alle 

samarbeidskommunene fremstår Vestre Toten som den mest hensiktsmessige plasseringen.  



Innbyggertallet i Gjøvik utgjør 43% av det totale innbyggertallet for samarbeidskommunene. 

Imidlertid utgjør Vestre Toten et naturlig geografisk midtpunkt mellom 

samarbeidskommunene. Det vil si at reiseavstanden til kontoret blir kortest for flest hvis 

beliggenheten er Vestre Toten.  

Det må derfor legges til grunn at Vestre Toten fremstår som det beste alternativet ved 

vurdering av nærhet isolert sett. 

5.2 Rekrutteringsgrunnlag  

Ved tanke på fremtidig rekruttering av personell tar prosjektgruppa geografisk plassering i 

betrakting. Enheten bør fremstå som en attraktiv arbeidsplass for attraktive arbeidssøkere 

ved nyrekruttering. Vi legger derfor dette til grunn som et objektivt vurderingskriterie.  

Gjøvik er kommunen med den største byen, og således med det største arbeidsmarkedet. 

Gjøvik huser også ulike høyere utdanningsinstitusjoner, og har gode 

kommunikasjonsmuligheter. Det må derfor legges til grunn at Gjøvik fremstår som det beste 

alternativet ved vurderingen av rekrutteringsgrunnlag isolert sett. 

5.3 Ledige kontorplasser 

En praktisk utfordring ved etableringen er tilgjengelig kontorplass. Vi legger imidlertid til 

grunn at enheten kan etableres på det tidspunkt hvor skatteoppkreverfunksjonen overføres 

til Skatteetaten. Dette innebærer at skatteoppkreveransatte får nye arbeidssteder og vil 

frigjøre ledige kontorlokaler i Gjøvik kommune, Vestre Toten og Østre Toten.  

Det er således Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten som fremstår som det beste alternativet 

isolert sett. 

5.4 Hvor har de berørte ansatte kontorplass i dag?  

Etableringen av et felles interkommunalt innfordringskontor slik prosjektgruppa foreslår det 

vil innebære en endring for alle berørte ansatte. Det er et mål for prosjektgruppa at denne 

opplevde endringen skal være så liten som mulig for flest mulig. Endring av oppmøtested for 

berørte ansatte er noe som kan oppleves negativt og det er derfor prosjektgruppa tar inn 

dette vurderingskriteriet i sin vurdering.  

Prosjektgruppa har kartlagt at det er til sammen 4 ansatte som er direkte berørt ved at de 

har arbeidsoppgaver innenfor kommunal innfordring i dag.  

Av disse har en ansatt kontorplass i Vestre Toten i dag. En ansatt har kontorplass på Gjøvik, 

og to ansatte har kontorplass på Østre Toten. 

Etter dette fremstår Østre Toten som det beste alternativet isolert sett. 

 



5.5 Samlet vurdering 

Vestre Toten blir vurdert som det beste alternativet for geografisk plassering av enheten. 

Prosjektgruppa legger avgjørende vekt på at Vestre Toten grenser til alle samarbeidskommunene og 

utgjør et naturlig geografisk midtpunkt for innbyggere og blant samarbeidskommunene. Videre er 

det forholdsvis kort avstand til Gjøvik med det største arbeidsmarkedet.  

Østre Toten har to ansatte som blir berørt, men er den kommunen i størst geografisk avstand til 

Søndre Land.  

Gjøvik fremstår som det beste alternativet med tanke på rekrutteringsgrunnlag, men prosjektgruppa 

legger ikke avgjørende vekt på dette.  Årsaken er at Gjøvikregionen i stor grad må ses på som ett 

arbeidsmarked. Det er ikke store geografiske avstander mellom de ulike alternativene. 

6.0 Risikoer  

6.1 Beholde kompetanse 

Ansatte som besitter innfordringskompetanse hos skatteoppkreverne i dag og som er omfattet av 

virksomhetsoverdragelsen vil motta informasjon om innplassering i Skatteetaten den 19. mai. Fra 

denne dato vil det løpe en reservasjon frist til 2. juni. For at de ansatte skal kunne benytte 

reservasjonsfristen vil de være avhengig av at opprettelsen av et felles interkommunalt 

innfordringskontor er besluttet. Konsekvensen vil være at ansatte som besitter kompetansen ikke 

reserverer seg og kommunene vil miste kompetansen. For å unngå dette må en beslutning foretas 

relativt raskt, og aktuelle ansatte må gis et jobbtilbud. 

Utover dette bør det gjennomføres ROS-analyser ved etableringen av enheten hvis den besluttes 

opprettet. Det bør foretas risikoanalyser med tanke på arbeidsprosesser og rutiner. Prosjektet 

forutsetter imidlertid at dette gjennomføres internt i enheten ved en senere anledning. 

6.2 Ny inkassolov og inkassoforskrift  

Justis- og Beredskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som fremmer forslag om ny 

inkassolov og ny inkassoforskrift, og i den forbindelsen et nytt gebyrsystem for utenrettslig 

inndrivning. 

Når det gjelder reduksjoner i gebyrer og salærer etter inkassoforskriften, foreslår departementet: 

- halvering av purregebyret  

- halvering av gebyret for inkassovarsel  

- halvering av gebyret for betalingsoppfordring ved egeninkasso  

- 50 % reduksjon i lett og tungt salær for krav t.o.m. 2500 kroner ved fremmedinkasso  

- 20 % reduksjon i lett og tungt salær for krav mellom 2500 og 50 000 kroner ved fremmedinkasso  

- 10 % reduksjon i lett og tungt salær for krav over 50 000 kroner ved fremmedinkasso 



- tilsvarende reduksjoner som for lett salær i gebyrmessig erstatning ved inndriving av egne 

pengekrav ved advokat der skyldneren har oversittet betalingsfristen i en betalingsoppfordring som 

fordringshaveren selv har sendt 

Reduksjoner i gebyrsatsene vil halvere inntektene til samarbeidskommunene og således 

påvirke inntektene. Vi må imidlertid legge til grunn at endringen kan komme uavhengig av 

opprettelsen av et interkommunalt innfordringskontor, og at dette fordrer at kommunene 

effektiviserer sin drift ytterligere i forbindelse med innfordringen av sine utestående krav. 

7.0 Forslag til vedtak 

Det besluttes et interkommunalt samarbeid ved at det opprettes et interkommunalt 

innfordringskontor for samarbeidskommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land. 

Fellesenheten organiseres som en egen avdeling under kommunedirektøren i Vestre Toten.  

Samarbeidet reguleres av en egen samarbeidsavtale og delegasjonsavtale. Vertskommunen leverer 

tjenester til samarbeidskommunene etter egen leveranseavtale.  

 

Brumunddal den 30.04.2020 

 

Odd Arnvid Bollingmo  Arne Eivind Moger  Martin Nysveen Hovde 

 

Vedlegg 

Utkast til Samarbeidsavtale 

Utkast til Delegasjonsavtale 

Utkast til Leveranseavtale 

Utkast til driftsbudsjett 

Kartlegging 

Oversikt over ansatte 

 

 



 

 

SAMARBEIDSAVTALE OM FELLESENHET FOR KOMMUNAL INNFORDRING MELLOM GJØVIK, ØSTRE 

TOTEN, SØNDRE LAND OG VESTRE TOTEN KOMMUNE. 

 

Etter kommunelovens § 20-1 og § 20-2 om samarbeid om kommunale oppgaver. 

 

 

Vertskommune, deltakere, definisjoner. 

Enheten etableres etter reglene i kommunelovens § 20-2 administrativt vertskommunesamarbeid. 

 Samarbeidskommuner:  Gjøvik, Østre Toten, Søndre Land 

 Vertskommune :  Vestre Toten  

 Virksomhetens navn:  Innfordringskontoret i Gjøvik, Land & Toten  

 Leders tittel:   Innfordringssjef  

 

Formål og oppgaver. 

Formålet med avtalen er å samarbeide om de kommunale tjenestene innenfor: 

 Kommunal innfordring av alle typer kommunale krav  

 Innfordring av NAV gjeldsbrev for de kommunene som har denne innfordringen selv 

 Et mulig fremtidig samarbeid knyttet til kommunene sine Startlån, herunder 

låneadministrasjon og innfordring 

 Veiledning om informasjonsarbeid innenfor disse fagfeltene 

Detaljert leveranseavtale mellom vertskommunen og samarbeidskommunene foreligger, og denne 

avtalen kan endres ved behov grunnet regelendringer, eller etter innspill fra partene.  

 

Avgjørelsesmyndighet. 

Samarbeidskommunene har rett til å få utført tjenester og vertskommunen har plikt til å levere 

tjenester i henhold til denne avtalen.  Vertskommunen rapporter årlig, med delrapportering per 

30.06 og 31.12 om leverte tjenester til de samarbeidede kommunene.  

Administrativ myndighet for fellesinnkrevingen av de kommunale kravene utøves av 

kommunedirektøren i Vestre Toten etter delegert myndighet fra kommunaldirektørene i Gjøvik, 

Østre Toten og Søndre Land. 

 



Organisering.  

Fellesenheten organiseres som en egen avdeling under kommunedirektøren i Vestre Toten. Leder av 

kontoret tilsettes av kommunedirektøren i Vestre Toten, eller den han gir fullmakt til å foreta 

ansettelse.  

Koordinering. 

Kommunedirektøren i Vestre Toten foretar nødvendig koordinering av aktiviteten. Det skal være 

minst et koordinerende møte i året. Det er opp til kommunedirektørene å delegere dette oppdraget 

til andre i organisasjonene (f.eks. medlemmer av den opprinnelige styringsgruppa). Vedtak som 

treffes i Vestre Toten kommune som har innvirkning på tjenesteleveransene fra fellesenheten, skal 

drøftes med kommunedirektørene i samarbeidskommunene før vedtak fattes, og innarbeides i 

leveranseavtalen.  

Det økonomiske oppgjøret mellom kommunene.  

BUDSJETTET. Budsjettet for fellesenheten fastsettes på kommunedirektørnivå (se pkt. 5). I budsjettet 

inngår følgende hovedposter: Lønn, driftsutgifter, husleie og fellesenhetens del av vertskommunens 

administrative felleskostnader (overheadkostnader). TILSKUDDET. Samarbeidskommunene overfører 

sin andel av utgiftene til drift av fellesenheten i Vestre Toten to ganger per år (01.04 og 01.10). 

Kostnadene ved driften av fellesenheten fordeles i forhold til folketallet i kommunene pr. 01. januar 

foregående år. Det skal utarbeides et driftsbudsjett som er godkjent av alle kommunene ved oppstart 

av samarbeidet.  For tilleggstjenester som ikke omhandler alle kommunene, skal det betales et årlig 

ekstra beløp, som beregnes uti fra antatt tidsbruk. Dersom ikke annet er avtalt mellom kommunene, 

justeres budsjettet i tråd med kommunal deflator. Ønske om andre endringer for neste budsjettår tas 

opp med samarbeidskommunene innen 01. september. Avregning skjer etter avsluttet og godkjent 

regnskap hvert år.  

Enerett.  

Fellesenheten har enerett til å drive kommunal innkreving fra kommunene i samarbeidet.  

Klage. 

Når det i et administrativt vertskommunesamarbeid treffes vedtak som kan påklages etter 

forvaltningslovens § 28 første ledd, er klageinstansen den kommunen som har delegert 

myndigheten. Administrasjonen i vertskommunen er da underinstans etter forvaltningslovens § 33 

andre ledd. Se kommunelovens § 20-5. Øvrige klagesaker som gjelder innfordring, behandles etter 

reglene i tvangsfullbyrdelseslovens § 5-16.  

Regler om avvikling av samarbeidet. 

Avtalen trer i kraft fra 01.11.2020 og gjelder inntil den sies opp av en av partene. Avtalen kan videre 

endres etter behov når partene er enige om det.  

Ved oppsigelse, gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 1 år fra 1. i påfølgende måned. Det gis ingen 

form for økonomisk kompensasjon til samarbeidskommunen dersom den velger og si opp avtalen og 

tre ut av samarbeidet. 

Kommunen har solidarisk ansvar for sin andel av de ansatte ved avvikling av fellesenheten.  

I forbindelse med etablering av denne fellesenheten, er det i tillegg til denne avtalen, utarbeidet en 

delegasjonsavtale og en leveranseavtale.  



 

Raufoss, den _______2020      Hov, den _______2020 

 

……………………………………….      …………………………………. 

Kommunedirektør       Kommunedirektør 

 

Gjøvik, den _______2020      Lena, den _______2020 

 

……………………………………..                                                                                   …………………………………… 

Kommunedirektør        Kommunedirektør  

 

 

  



KARTLEGGING – OPPRETTELSE AV ET FELLES INNFORDRINGSKONTOR I GLT REGIONENE GJELDENDE FRA 01.06.2020. 

 

 Vestre Toten Søndre Land Østre Toten Gjøvik 

Antall innbyggere  13.400 5.800 14.900 29.800 

Årsverk til innfordring 
av komm.krav  

1 1 2 2 

Utfakturert beløp  
Komm.krav 2019  

192.786.181 76.021.741 224 764 314 kroner  

Antall aktive saker i 
Procasso 

694 420 970 1477 

Antall lån i Lindorff  
Startlån/ tilskudd 

400  277 691 

Aktive NAV lån (sos) 
I Lindorff  

53 
0 

30 
110 

160 
32 hos Lowel 

 

Innfordring av startlån i 
egen kommune  

JA Nei Nei Nei  

Oppsigelsestid på lån i 
Lindorff  

6 mnd.   6 måneder 4 års avtale fra 
01.08.19 med opsjon 1 

år. 
 

Prosjektgruppe: Martin Nysveen Hovde   Styringsgruppe:  Ivar Dahl 

   Arne Eivind Moger       Terje Lindalen 

   Odd A. Bollingmo      Jan Ove Moen  

   Ivar Dahl – Østre Toten      Odd. A. Bollingmo (begge plasser på grunn av tidsperspektivet) 
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