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BUDSJETT- OG AKTIVITETSOPPFØLGING 1. HALVÅR 2019  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar rådmannens budsjett- og aktivitetsrapport etter første halvår 2019 
til etterretning.  
 

 

  
Trykte vedlegg:  

Budsjett- og aktivitetsoppfølging for første halvår 2019.  
 
 
Fakta: 

 
Etablert praksis er at rådmannen rapporterer status på budsjett og aktivitet hvert 
kvartal. Forslag til budsjettendringer er innarbeidet i rapporten.  
 
 
Sammendrag: 
 

Rapporten for første halvår 2019 viser at det vil bli svært vanskelig å klare å nå 
resultatmålet i driftsbudsjettet for 2019. som er et nullbudsjett  
 
Med et samlet avvik på tjenesteområdene på  9 mill. kr ligger det an til et negativt 
avvik på vel 11 mill. i forhold til revidert budsjett. Det er en del forbedringer på flere 
tjenesteområder og det jobbes intensivt for å justere driften slik at vi kommer ut med 
et nullresultat  
 
Investeringsbudsjettet inneholder rebudsjetterte midler fra 2018 og enkelte prosjekter 
som er nye siden budsjettet for 2019 ble vedtatt. Budsjettrammene til investering 
2019 ble ved forrige rapportering økt fra 219,2 millioner til 342,5 millioner. Justert for 
ubrukte lånemidler fra 2018 på 46,725 millioner og økt momskompensasjon så 
innebærer dette en økning i bruk av lånemidler på 85,881 millioner til 310,138 
millioner inklusive ubrukte lånemidler. Det foreslås ingen endringer i 
investeringsbudsjettet i denne rapporteringen. Det tas forbehold om at det kan bli 
noen endringer her som legges fram i møtet på grunn av tekniske utfordringer. 
 
 
Vurdering: 
Rådmannens rapport og oppsummering har en prognose som tilsier at det fortsatt blir 
vanskelig å komme ut med årets regnskap i balanse i forhold til det som er 
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budsjettert. Det er gjort betydelige kutt i budsjettet for 2018 og 2019 i 
tjenesteområdenes rammer slik at det er strammere grunnlag enn hva som var tilfelle 
i 2016 og 2017. Det viser hvor nødvendig det er å jobbe langsiktig med omstilling i 
virksomheten for å få bærekraftig drift.  
 
Rådmannens oppsummering 
 
Rådmannens kortfattede oppsummering er at det er en alvorlig situasjon 
budsjettmessig og at det blir vanskelig å unngå underskudd. Det viser hvor 
nødvendig det er å jobbe langsiktig med omstilling i virksomheten for å få bærekraftig 
drift. 
 
 
  
Bjørn Fauchald  
rådmann Odd Arnvid Bollingmo 
 assisterende rådmann 
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Rådmannens samlede vurdering

Budsjett og aktivitetsoppfølging for 1. kvartal 2019 hadde en årsprognose med et
samlet negativt avvik (merforbruk) på omlag 8 mill. Det var et positivt avvik på
sentrale inntekts- og utgiftsanslag slik at det er 12 mill. mer til fordeling til drift.
Tjenesteområdene hadde et samlet avvik på 20 mill. Det ble på dette grunnlaget
budsjettjustert netto 12 mill. kr inn i tjenesteområdenes rammer mot økte inntekter på
sentrale inntekter på til sammen 12 mill. kr I tillegg ble 3,5 mill. av ufordelte kutt på
6,5 mill. kr fordelt ut på tjenesteområdene ut ifra relativ størrelse og skjønn. Følgende
områder fikk styrket rammene sine:

Område 11 Overordnede funksjoner 3,0 mill.

Område 13 Eiendom 2,0 mill.

Område 51 Helse 7,0 mill.

Område 71 Omsorg -2,0 mill

Område 91 Teknisk drift, ansvar 91100 2,0 mill.

Rapporten for 1. halvår 2019 har en årsprognose med et samlet negativt avvik
(merforbruk) på omlag 11 mill. Tjenesteområdene har et samlet avvik på om lag åtte
mill.

Justeringen av budsjettet til tjenesteområdene etter første kvartal har gitt en bedre
balanse i driften. Det er et avvik på lønnsreserven på grunn av dyrere lønnsoppgjør
på fem mill. Dette kan oppveies noe av økt premieavvik på pensjon som er en inntekt
slik at samlet avvik blir 3 mill. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til den enedelige
pensjonsberegningen.

Ordinært tilskudd til flyktninger ser ut til å bli noe lavere enn budsjettert. Her er det
budsjettert en netto effekt av særskilt øremerket tilskudd til flyktninger på 3 mill. som
inntektsføres på tjenesteområdene og styrker resultatet her.

Sentrale inntekter ser ut til å bli som anslått i 1. kvartal selv om det er beheftet med
flere usikkerhetsmomenter



Rådmannens rapport og oppsummering har en prognose som tilsier at det fortsattblir
vanskelig å komme ut med årets regnskap i balanse i forhold til det som er
budsjettert. Det er gjort betydelige kutt i budsjettet for 201 8 og 2019 i
tjenesteområdenes rammer slik at det er strammere grunnlag enn hva som var tilfelle
i 2016 og 2017. Det viser hvor nødvendig det er å jobbe langsiktig med omstilling i
virksomheten for å få bærekraftig drift.

Investeringsbudsjettet inneholder rebudsjetterte midler fra 2018 og enkelte prosjekter
som er nye siden budsjettet for 2019 ble vedtatt. Budsjettrammene til investering
2019 ble ved forrige rapportering øktfra 219,2 millioner til 342,5 millioner. Justert for
ubrukte lånemidler fra 2018 på 46,725 millioner og økt momskompensasjon så
innebærer dette en økning i bruk av lånemidler på 85,881 millioner til 310,1 38
millioner inklusive ubrukte lånemidler. Det foreslås ingen endringer i
investeringsbudsjettet i denne rapporteringen.

Frie inntekter
De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd fra staten samt eiendomsskatt.
Skatt og rammetilskudd forventes å få en merinntekt på 7 mill. kr i forhold til budsjett.
Skattetall til å med mars viser en merinnntekt på 6,4 mill. i forhold til opprinnelig
budsjett og i samasvar med justert budsjett. Samlet så er skatteinngangen på
landsbasis som avgjør sum frie inntekter for kommunen utenom eiendomsskatt. Så
langt er veksten på landsbasis enda høyere enn i VTK med 4,0 % mot 3,6 %.
Skatteveksten har imidlertid flatet ut i juli og august så det er noe usikkerhet rundt
hva som blir sluttresultatet. Eiendomsskatt ser samlet ut til å bli som justert budsjett -
0,3 mill. høyere enn opprinnelig budsjett på 53,3 mill. Skatt på boliger ser ut til å bli
1,3 mill. høyere enn opprinnelig budsjett.

Andre sentrale inntekter

Lønnsreserve og pensjon
Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2019 er det som for de siste årene flere usikre
faktorer vedrørende pensjon og lønnsoppgjøret. Utfallet av lønnsoppgjøret og
avkastningen på pensjonsmidlene har de siste årene gitt store endringer i forhold til
beregningsforutsetningene.

Lønnsreserven fikk et overforbruk basert på prisvekst og forventninger i forkant av
lønnsoppgjøret på til sammen fem mill. Pensjon ser ut til å bli 1-2 mill. bedre enn
budsjett.

Finans
Langsiktige plasseringer

Det er budsjettert med lav avkastning på plasserte midler. Etter at det ble et svakt år
innenfor finans i 2018 er det muligheter for avkastning i samsvar med justert budsjett.
Helt siden finanskrisen i 2008 har detimidlertid vært stor usikkerhet i markedet og jo
flere år det har vært med høy avkastning er nedturen nærmere. Det er derfor stor



usikkerhet rundt det endelige resultatet her. 1. halvår viser en avkastning 1.0 mill. så
langt i år av budsjettert avkastning på 2,5 mill. Det forventes en avkastning på 0,5
mill. høyere enn budsjett.

Rente-og avdragsutgifter
Anslag over netto renteutgifter motjustert budsjett for 2019 ser samlet ut til å bli som
budsjett. Det forventes renteinntekter litt over budsjett på bakgrunn av tall for 2018.
På renteutgifter er anslagetbeheftet med usikkerhet, spesielt siden spredningen
mellom markedsrenter og tilbudte renter de siste årene har variert noe, men
langsiktige renter har falt drastisk. Ti års swaprente er nå på 1,5 % og synkende og
lavere en 3 mnd. renten. Norske forhold er avvikende fra resten av Europa slik at det
kan bli en kortvarig særnorsk renteoppgang før de faller til negative renter som i
resten av Europa. Avdrag på lån ser ut til å bli 1,5 til 2 mill. lavere enn opprinnelig
budsjett i tråd med justert budsjettert

Foreslåtte budsjettjusteringer
Justeringer i driftsbudsjettet

Det foreslås ingen endringer i driftsbudsjettet.



Investeringer –status

Vedlagt følger investeringsstatus per 1. halvår 2019. Det er ikke foreslåttnoen
endringer denne gangen.

Status viser at det er mange mindre prosjekter som tilsynelatende ikke er igangsatt.
De store prosjektene går sin gang og de fleste forventes avsluttet eller overgått til
reklamasjonsfasen i løpet av året. Det er tatt opp lån på 177,1 millioner til
investeringer hittil. Finansieringsbehovet i budsjettet er 310 millioner inklusiv udekket
fra 2018, og det er 46,7 millioner i ubrukte lånemidler fra 2018. Behovet for nye
låneopptak vurderes løpende, men erfaringsmessig blir det investert mindre enn det
som er foreslått på grunn av kapasitetsmangel både internt til prosjektstyring og
eksternt til utføring.



Tabellen under er litt endret i forhold til forrige rapportering da vi har valgt å legge alle
finanstransaksjonene i finansieringstabellen. Dette er mer i tråd med hvordan det
fremstår i årsregnskapet.

Investering i anleggsmidler

Navn

Opprinnelig
budsjett
2018

Regulert
budsjett
2018

Regnskap
hittil i år

Mer-
/mindre-
forbruk

Endrings-
forslag

Egentlig avsluttet før 2018
12314 Næringsareal Roksvoll øst 0 0 -1 054 1 054 0
16255 Trygghetsalarmer/velferdsteknologi 0 176 7 169 0
17251 OM -Nye moduler i Gerica 0 238 0 238 0

Totalt Avsluttet før 2018 0 414 -1 047 1 461 0

Vann-avløp-renovasjon
11341 Vann Sørlien-Nyseth 0 1 319 172 1 147 0
11353 Avløp Sørlien-Nyseth 0 900 256 644 0
16342 Utstyr til lekkasjesøk 0 565 18 547 0
16343 Rehabilitering høydebasseng Eina 0 7 374 448 6 926 0
17352 Andel oppgradering Hunnselvvegen 12 0 1 628 110 1 518 0
18341 Sanering -vannledninger 0 0 295 -295 0
18342 VA-anlegg Pumpevegen til Raufoss Næringspark 0 500 0 500 0
18343 Vann Solbakkvegen 300 662 74 588 0
18350 Avløp Solbakkvegen 500 1 044 104 940 0
18351 Oppgr.Breiskallen renseanlegg 150 5 998 3 965 2 033 0
18352 Sanering -avløp 0 0 395 -395 0
18353 Sanering Gimlevegen 500 500 0 500 0
19340 Oppgradering vinduer prodhall Skjelbreia VV 400 400 0 400 0
19341 Sanering -vannledninger 5 000 5 000 1 838 3 162 0
19342 Utskifiting vannmålere 1 500 1 340 0 1 340 0
19343 Komprimator/vals 650 650 0 650 0
19344 Utvidelse Gemini VA, Portal og Powel Varsling 0 0 33 -33 0
19350 Strømping spillvann Elveparken 2 000 2 000 0 2 000 0
19351 Servicebil VA 680 680 0 680 0
19352 Sanering -avløp 10 000 21 961 2 862 19 099 0
19353 Strømping Karl Løkken -Pumpevegen 2 000 2 000 2 298 -298 0
19354 Tømmestasjon 0 160 0 160 0

Totalt Vann-avløp-renovasjon 23 680 54 681 12 868 41 813 0

Plan
11311 Tomteopparbeidelse Skogvegen, Reinsvoll 0 447 9 438 0
14312 Tomteopparbeidelse Vadlia Eina 400 50 105 -55 0
17311 Utbygging Skundbergjordet/Heimlyfeltet 0 0 -146 146 0
17332 Elveparken 0 1 274 367 907 0
18320 Bergsjøen Industriområde 500 1 000 0 1 000 0
18321 Stedsutvikling Raufoss 200 315 0 315 0
18332 Svein Erik Strandlies veg regulering 200 329 7 322 0
18700 Tomtesalg 0 0 -588 588 0
18301 ATP-Raufoss 500 900 1 899 0
18314 Opparbeidelse Dragerlia 100 346 737 -391 0
19310 Sentrumsutvikling EBR 200 200 0 200 0
19311 Raufosskogen Nord 350 663 0 663 0
19312 Prøven industriområde 0 0 2 -2 0
19330 Miljøgate Reinsvoll, ferdigstillelse uteanlegg 400 400 0 400 0
19800 Salg av næringsareal 0 0 34 -34 0

Totalt Plan 2 850 5 924 528 5 396 0



Investering i anleggsmidler

Navn

Opprinnelig
budsjett
2018

Regulert
budsjett
2018

Regnskap
hittil i år

Mer-
/mindre-
forbruk

Endrings-
forslag

Kultur
13381 Idrettshall Reinsvoll 24 250 38 366 29 463 8 903 0
15231 Rehabilitering av skateanlegg på Reinsvoll og Raufoss 0 149 66 83 0
15383 Oppgradering tak sportshytta på Raufoss 450 450 0 450 0
16371 It-utstyr på biblioteket - integrering Visma - bibliofil 0 100 0 100 0
16372 Ny server på biblioteket 0 95 0 95 0
17331 Sentrumsprosjektet - aktivitetsanlegg nytorget 150 150 0 150 0
17371 Verkstedet videreutvikling 0 93 0 93 0
18370 Meråpent Bibliotek 300 300 0 300 0
18381 Toppsprøyting og remerking friidrettsbanen Raufoss 200 960 0 960 0
08362 Ås kirkestaller 0 0 43 -43 0
19382 Lyskastere og lysstyring Fyrverkerisalen 200 200 0 200 0
19383 Komplett flyttbart lydanlegg 150 150 0 150 0
19384 Rehabilitering av lysløyper 100 100 0 100 0
19385 Ombygging Ungdomshus 100 100 0 100 0

Totalt Kultur 25 900 41 213 29 572 11 641 0

Eiendom
13131 ENØK forberedelse til felles driftsentral 300 1 446 50 1 396 0
13322 ENØK Totenbadet 500 601 0 601 0
14321 Oppgradering Hunnselvvegen 12 0 73 68 5 0
15221 Ombygging av varmesentral på Reinsvoll skole 0 253 0 253 0
16123 ENØK tiltak øvrige bygg 200 200 137 63 0
16124 Ombygging underetasje Sagatunet 0 0 72 -72 0
16181 Renholdsmaskiner og -utstyr 0 81 0 81 0
16242 Ombygging i mottaket i henhold til nye sikkerhetskrav 300 300 0 300 0
16331 Ny bru over Hunnselva sentrum sør 12 000 15 406 8 150 7 256 0
17121 Utbedring VA Folkvang 0 250 691 -441 0
17123 ENØK tiltak omsorgsbygg 100 334 0 334 0
17124 ENØK tiltak skolebygg 200 841 127 714 0
17131 Ombygging Sagatunet 200 200 0 200 0
17222 Riving Raufoss skole 0 0 40 -40 0
17312 Rådhuskvartalet 4 500 4 500 44 4 456 0
18124 Nødstrøm Rådhuset 0 6 309 4 380 1 929 0
18125 Omlegging skifertak - Raufoss gård 0 2 000 0 2 000 0
18130 Utbedring brannsikkerhet Rådhuset 0 0 9 -9 0
18133 Ombygging kontorer Prøven 0 41 0 41 0
18229 Rehabilitering/opprusting av skolebygg 0 0 5 -5 0
18322 Renseanlegg "System 2" Totenbadet 0 0 70 -70 0
18383 Universell utforming 200 376 307 69 0
19131 Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg 300 300 0 300 0
19132 Kildesortering 200 200 0 200 0
19133 Snøfreser/gressklipper - henger Eiendom 200 200 0 200 0
19220 Utredning hjertesoner skoler 150 150 40 110 0
19221 Gjerde Bøverbru barnehage 165 165 0 165 0
19222 Riving Reinsvoll ungdomsskole og gymbygg 0 0 58 -58 0
19229 Rehabilitering/opprusting av skolebygg 200 637 87 550 0
19240 Tilpassing av lokaler Sagvollvegen 1 200 200 109 91 0
19320 Parkeringsplass Ihle flerbrukshus 150 150 0 150 0
19321 Totenbadet trapp/gangvei fra parkeringsplass 250 250 21 229 0
19380 Oppgradering Raufoss sportshytte 280 280 0 280 0
19381 Ny Raufosshall 30 000 30 000 0 30 000 0

Totalt Eiendom 50 595 65 743 14 467 51 276 0



Investering i anleggsmidler

Navn

Opprinnelig
budsjett
2018

Regulert
budsjett
2018

Regnskap
hittil i år

Mer-
/mindre-
forbruk

Endrings-
forslag

Grunnskole
13221 Vestre Toten ungdomsskole 67 500 95 293 48 182 47 111 0
17224 Ihle skole/bhg, div tilpasninger 0 2 011 2 464 -453 0
18226 TEOAH - Reklamasjonsperiode Raufoss skole 0 133 18 115 0

Totalt Grunnskole 67 500 97 437 50 665 46 772 0

Stab og støtte
18127 IKT-investering felles økonomisystem 0 0 75 -75 0
19121 IKT-investeringer 2 000 2 000 84 1 916 0
19127 IKT-investering felles økonomisystem 300 300 0 300 0
19128 Arbeidsmiljøinvesteringer 300 300 0 300 0
19129 IKT-investesteringer - lisenser 150 150 0 150 0

Totalt Stab og støtte 2 750 2 750 159 2 591 0

Brannvern
14332 Brannstasjon 20 000 20 000 488 19 512 0

Totalt Brannvern 20 000 20 000 488 19 512 0

Omsorg
15123 Gerica e-rom 0 400 0 400 0
15233 Dag- og avlastningssenter Lunders veg 3 600 17 988 19 293 -1 305 0
17252 Velferdsteknologi - nye løsninger innen digitalt tilsyn 100 400 0 400 0
17253 Raufosstun påbygg 2017 0 0 9 -9 0
17261 Raufosstun - tilpassing av bygg 0 694 765 -71 0
17263 Fossegård tilpasning psykisk helsetjeneste 0 0 -1 255 1 255 0
17264 Boliger for psykisk utviklingshemmede 0 750 0 750 0
17265 Gimle - utredning av fremtidige behov 0 976 0 976 0
18253 Velferdsteknologi 0 87 107 -20 0
18254 Trygghetspakke, øke antall digitale alarmer 0 410 0 410 0
18255 Ny legemodul i Gerica/PDA 0 165 0 165 0
18256 Raufoss omsorgsboliger trinn 1 reklamasjonsperiode 0 310 2 308 0
18261 Gimle - omb/rehab/utskifting 0 96 0 96 0
19243 Ombygging Almenvegen til dagsenter rusmisbrukere 400 400 338 62 0
19250 Gerica - helelektronisk arkiv m Svar Ut 175 175 0 175 0
19251 Lifecare infrastruktur 520 520 0 520 0
19261 Gimle - omb/rehab/utskifting 200 200 12 188 0
19262 Storhusholdning vaskemaskin 120 120 0 120 0

Totalt Omsorg 5 115 23 691 19 271 4 420 0

Teknisk (veg og park)
16336 Miljøgate Reinsvoll 0 2 052 14 2 038 0
17334 Fjordgata Eina 7 500 2 296 9 2 287 0
17338 Oppgradering bru Elvesvingen 0 307 335 -28 0
18326 Opprusting Svein Erik Strandlies veg 500 1 000 0 1 000 0
18327 Opprusting veg Sørlien-Vildåsen 0 750 411 339 0
18334 Reinvesteringer vegnettet 0 0 20 -20 0
18335 Gatelys - rehabilitering/utskifting 0 345 12 333 0
18401 Veltmanåa dam forprosjekt 0 843 74 769 0
18402 Anleggsbidrag gatelys Prøvenvegen VTU 0 636 0 636 0
18409 Gatelys Vestrumvegen 0 300 0 300 0
18410 Gatelys Plogvegen 0 700 0 700 0
18411 Gatelys Langåkervegen 0 100 0 100 0
19322 Snøfreser til traktor 100 0 0 0 0
19323 Nytt strøapparat hjullaster 150 150 0 150 0
19324 Grensag til apparatarm hjullaster 150 150 0 150 0



Investering i anleggsmidler

Navn

Opprinnelig
budsjett
2018

Regulert
budsjett
2018

Regnskap
hittil i år

Mer-
/mindre-
forbruk

Endrings-
forslag

19325 Oppgradering GS-veg Prøvenvegen/Svinestien 500 500 0 500 0
19326 Gatelys Løvåsvegen 280 280 247 33 0
19327 Skogheimstien 2 000 1 250 847 403 0
19328 Oppgradering Skjelbreiavegen 0 6 600 2 417 4 183 0
19331 Utstyr for trafikktelling 150 150 2 149 0
19332 Gang- sykkelvei Grimsrudvegen 500 500 0 500 0
19333 Beredskapspott vegnettet 500 500 202 298 0
19334 Reinvesteringer vegnettet 3 000 3 000 622 2 378 0
19335 Gatelys - rehabilitering/utskifting 1 500 1 500 970 530 0
19336 Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750 1 224 14 1 210 0
19337 Skifte ferist Fv114 Trevannsvegen/Rudsveen 300 300 328 -28 0
19338 Asfaltering veger i Dragerlia 300 300 217 83 0
19339 Oppgradering Skolebrua 500 500 1 499 0

Totalt Teknisk (veg og park) 18 680 26 233 6 743 19 490 0

Voksenopplæringen
17211 Utomhus Sagatunet 300 300 6 294 0
19210 Digitalt oppfølgingsprogram -lærlinger 100 100 0 100 0
19211 Ombygging lokaler Voksenopplæringen 100 100 0 100 0

Totalt Voksenopplæringen 500 500 6 494 0

NAV
18340 Mobilitetsløsninger 150 400 0 400 0

Totalt NAV 150 400 0 400 0

Kirken
18390 ENØK Raufoss kirke 500 500 0 500 0
08391 Seremonibygg -Bakkerud gravlund 500 2 000 0 2 000 0
18392 Ny lastebil 2018 0 750 0 750 0
19390 ENØK Eina kirke 500 0 0 0 0
19391 Navnet minnelund Bakkerud 0 250 0 250 0

Totalt Kirken 1 500 3 500 0 3 500 0

Totalsum 219 220 342 486 133 720 208 766 0

Finanstransaksjoner i investeringsregnskapet:

Finanstransaksjoner

Transaksjonstype

Opprinnelig
budsjett i
år

Regulert
budsjett

Regnskap
hittil

Gjen-
stående

Forslag til
budsjett-
endring

Morarente 0 0 0 0 0
Byggelånsrenter / rentetap form.lån 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 10 000 10 000 4 998 5 002 0
Ekstraordinære avdrag 0 0 0 0 0
Videreutlån 55 000 55 000 25 588 29 412 0
Kjøp av aksjer 2 600 2 600 2 551 49 0
Kjøp av andeler 0 0 0 0 0
Dekn.tidligere års rm merforbruk 0 27 793 0 27 793 0
Avsetninger til bundne fond 0 0 0 0 0
Salg av tomter -2 600 -2 600 -295 -2 305 0



Momskompensasjon -41 688 -60 141 -24 201 -35 940 0
Bruk av lån -232 532 -365 138 -25 588 -339 550 0
Mottatt avdrag på videreutlån -7 000 -7 000 -2 537 -4 463 0
Mottatt avdrag på andre utlån (infrielse) -3 000 -3 000 -2 881 -119 0
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0
Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 0
Totalt: -219 220 -342 486 -22 365 -320 121 0



Tjenesteområdene

Tjenesteområde 12 –Sentral stab og støtte
Opprinnelig budsjett 2019

(1 000 kr)
Avvik per 30.6 i 1000 kr Årsprognose 201 9 i 1000 kr

30 1 51 - ? Balanse
Økonomi

Regnskapet viser et forbruk pr. 30.06.2019 på 42,9 %. På samme tid i 2018 var
forbruket 47,2 %. Den største driftsmessige utfordringen er omlegging av sak/arkiv
og kontorstøtteverktøyene. Dette er fortsatt i en planleggingsfase.

Nærvær

Mål Resultat i fjor/hittil i år
I fjor 98 % 97,1
I år 98 % 93,4 (2,5 og 4,1 )
Måloppfølging

Fokusområde Resultat2018 Mål 2019 Status 2019

God samhandling
og dialog.
Innbyggerne har
tilgjengelige
kanaler til
politikere og
tjeneste-område.

Økt andel digital
kommunikasjon. Andel via
«Svar ut» (okt 17 –okt 18 =
+ 7 500)

Øke andel digital
kommunikasjon

Andel via «Svar ut» (1. kv
19 –2.kv 19 = ÷ 6 524
(årsak eiendomsskatt 1.
kv))

Kurs gjennomført for og
med skjenkenæringen.

Bedre kontakt med
skjenkenæringen. Kartlegge
muligheter og gjennomføre
kurs med næringen.

Kurs gjennomført i
januar.

Gode
nettløsninger og
lett tilgjengelig
informasjon med
mulighet for
elektronisk
samhandling

Ny hjemmeside tatt i bruk.
Mål: 100 %digitale
skjemaer. Anslag 40 %.
Antall besøkende, definert
med «klikk» på kommunens
nettside:
Anslag 800000 stk.

Endre leverandør –øke
andelen.
1 000 000 «klikk» på
kommunens nettside.

100 % digitale skjemaer.
403 886 antall «klikk»
(noe som er om lag
20000 flere enn samme
periode i 2018).

2500 følgere 3000 følgere 2 812 følgere

Oppstart digital strategi Gjennomføring av fase 1 av
digitalstrategi. Ny versjon
sak/arkiv-løsning

Revidert digital strategi
vedtatt og sak/arkiv-
oppdatering bestilt

Legge til rette for
politisk arbeid
med gode
arbeidsvilkår og
god

Arbeid med revidert
delegeringsreglement i
gang.

Økt profesjonalisering,
gjennomføring og godkjent
Kommunevalg. Revidert og
godkjent
delegeringsreglement.

Revidert og godkjent
delegeringsregle-ment.



Fokusområde Resultat2018 Mål 2019 Status 2019

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

Folkevalgtopplæring (etter
valget). Skolering av ledere og
andre.

Opplæring etter
kommunevalget planlagt.
Kun digital
kommunikasjon.

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

Mål nærvær 98 %,
anslag 97 %

98 % 93,4 %, fordelt på 2,5
egenmeldt og 4,1
sykemeldt.

Avholdt
medarbeiderundersøkelse,
10-faktor, resultat 4,3

Følge opp
medarbeiderundersøkelsen
(gjennomføre
medarbeidersamtaler, faglig
utvikling/kurs, mm)

Ikke gjennomført p.t.

Ny arbeids-
giverpolitikk-
strategi

Vedtak. Under arbeid.

Seniorpolitikk:
Andel 62 +
fortsatt i jobb

1 1

Lean innføres i
alle enheter

Ny enhet Ny enhet. Alle enheter har
Lean på plass

Ingen ny Lean-enhet p.t.
Innmeldt en ny.

Høy kvalitet på
oppgaver og
tjenester.

Avlegge årsregnskapet
innen fristen 15.2

15.2 26.02.2019

eFaktura av inng
fakturaer (EHF)

78 % 90 % 84,5 %

eHandel i % av
rammeavtale-
leverandører

48 % 80 % 50 %

Status LEAN

- Planlagte forbedringsprosesser (hele verdistrømmer)
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)



Aktivitet: Mål pr.år: Resultat
(pr.kvartal og
ved års slutt):

Kommentar:

Planlagte
forbedringsprosesser

Det er ikke satt
måltall for Stab og
støtte for hele året.

Lønnskontoret:
Vi har et mål om å
utarbeide to gode
rutiner hver måned for
å sikre «best og lik
praksis».

Pr 1. kvartal: 3 totalt.

5S: 1
VSA: 2
Lønnskontoret:har ikke
gjennomført noen VSA
1. kvartal, men plan
om en VSA
foreldrepermisjon.

Det er gjennomført 5S
på arkivet

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)



Aktivitet: Status pr.kvartal Status
pr.år

Kommentar:

Identifisert
gevinstpotensial

5S: 30 min –i tillegg avdekket
potensiell sikkerhetsrisiko.

VSA: Økt kvalitet og mulige
besparelser/dreining av ressurser.

Lønnskontoret:
Det er i igangsatt flere webmoduler samt
annen digitalisering som på sikt har en
gevinst/besparelse/kvalitet på kortere og
lengre sikt.

SPAM:
Planlagte eller gjennomførte
forbedringsprosesser siste kvartal -så er
det 0.
.

Realiserte
gevinster

5S: Tatt ut i økt kvalitet gjennom og
«henge oppgaven» på bestemte
personer –ikke mange skal gjøre litt.
Rydding har også ført til økt sikkerhet.

VSA: Ikke tatt fullt ut ennå på alle
områder.

Økt kvalitet: Gjør ikke samme feil to
ganger, forbedret dokumentasjon fører
til korrekt informasjon i møte med
bruker.

Besparelser: Frigjorte ressurser i et
team er overførte til et annet team som
igjen fører til økt kvalitet der (ikke
gjennomført ettermåling på denne).

Lønnskontoret:
Ved å ha tatt i bruk DigiSyfo og fravær
web er lønn i gang med å registrere
tidsbruk. Måleperioden er ikke ferdig.
Avdelingen redusert med ett årsverk pr.
01.01.2019

SPAM:
Siste gevinstrealisering ble gjennomført
17/10-18. Reell gevinst ble da satt til ca 50
% stilling.



Tjenesteområde 13 –eiendomsavdelingen
Justert budsjett 2019 (1000

kr)
Avvik per 30/06 i 1000 kr Årsprognose 201 9 i 1000 kr

43 457 0 0
Økonomi

Strømprisene er fortsatt høye og over budsjett. Vi fikk tilført 2 mill. ekstra for å
kompensere for dette.

Måloppfølging

I rute

Status LEAN

Ikke startet med Lean

Nærvær

Mål Resultat i fjor/hittil i år
I fjor 89,1
I år 87,9

Fokusområde
Resultat 2018 Mål Status

2019 2019
Prosjekter/Drift

Prosjekter:
Ny V.Toten U-
skole
Ny idrettshall
Reinsvoll

Byggeperiode gjennom hele 2018.
I rute Overtagelse juni

Bygget ble tatt over
i juni

Oppstart oktober 2018
Overtagelse av
bygget i juli

Bygget ble tatt
over 12. juli

Dag- og
avlastningssenter
Lundersveg

Byggestart august 2018
Overtakelse av
bygget i september

I rute

Ombygging Ihle
skole til
barnehagelokaler

Byggestart august 2018
Ferdigstillelse 1.
februar

Ferdigstilt 15.
februar, men det
gjenstår å flytte
lekeplass. Dette tas
til høsten.

VA Folkvang Oppstart senhøstes/vinter
Ferdigstilles når
bakken tørker opp

Ferdigstilt i mai

Drift:
Tilstandsrapporter

Er forsinket i dette arbeidet grunnet
vakanser

Utarbeide
tilstandsrapporter
og
vedlikeholdsplaner
for de største

I rute



byggene 1. halvår

Medarbeidere

Medarbeidere
med riktig
kompetanse i alle
ledd

InnførtINSTA 800 som renholds
standard

Levere en riktig
renholdskvalitet
med riktig
ressursbruk

I rute

Vi har styrket Eiendomsavdelingen
sentralt ved å ansette en ny
Driftstekniker.
Vi har også rekruttert en
driftsansvarlig vaktmester internt.

Få på plass nye
rutiner for drift. Vi
har også planlagt
kompetansehevende
tiltak for
vaktmestere.

I rute.

Økonomi

ENØK
Energimerke de største byggene

Dette er satt på vent
i påvente av nye
forskrifter/krav

Utskifting av energikrevende og
gammelt utstyr

Fortsette utskifting
av energikrevende
og gammelt utstyr

Pågående



Tjenesteområde 21 –Barnehage
Opprinnelig budsjett 2019

(1 000 kr)
Avvik per 30.06 (1 000 kr) Årsprognose 201 9

(1 000 kr)
88 952 250 Balanse

Økonomi

Per 30.06 har det gått ut mer enn halve budsjett på styrket tilbud. Hvor mange som
vil få ekstra ressurser andre halvår er ikke helt avklart. Kommer an på nye barn som
starter i august og som per dato ikke har en kjent problematikk. 16 barn tilhørende
Vestre Toten har barnehageplass i nabokommuner, og der har vi et overforbruk.

Fra 1. august har også 2-åringer fått gratis kjernetid, og veldig mange har fått vedtak
fra høsten. Allerede i juni har vi fått inn mindre enn budsjettert foreldrebetaling i de
kommunale barnehagene, og utgifter til de private er over budsjett. Prognoserer
likevel at budsjettet skal gå i balanse, men det blir lettere å anslå årsprognosen etter
august når nytt barnehageår er i gang.

Måloppfølging

Fokusområde Hovedmål
Resultat Mål Status
2018 2019 30.06

Brukere

Kompetent
pedagogisk
personale

Samarbeid med
grunnskolen

Tidlig innsats

Lean

Rekruttere gode
medarbeidere med
godkjent kompetanse

Dispensasjoner
fra
utdanningskravet:
2 årsverk i
kommunale bhg
3,9 årsverk
private bhg

Ingen
dispensasjoner fra
august

Det har ikke kommet
inn nye søknader for
neste barnehageår.

Gi barna trygg og god
overgang fra barnehage til
skole

Fortsatt
samarbeidet om
lokal
realfagstrategi

Videreføre
realfagsstrategien i
samarbeid med
grunnskole

Har arrangert
samling med skolen
og industriparken

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.

Har hatt et møte med
helsesykepleierne
hvor rutiner ble
gjennomgått

Alle barnehagene skal
bruke kontinuerlig
forbedring i planlegging

Bøverbru, Eina og
Veltmanåa
barnehager.
Vestrumenga ble
utsatt.

Få Vestrumenga inn
i Leanopplæring

Ikke noen endring

God kvalitet i
barnehagene

Fornøyde foreldre –god
score i
brukerundersøkelser

Beholde score på
4,6 eller høyere

Ikke
brukerundersøkelse

Ikke undersøkelse

Medarbeidere



Legge til rette for
kompetanseheving

Godt arbeidsmiljø,
fornøyde
medarbeidere

Kompetente
ledere

God seniorpolitikk

Høyt nærvær

Øke kompetansen til
pedagogisk personale

Fire pedagoger
startet
videreutdanning,
30 studiepoeng

Fire nye starter på
videreutdanning,
30 studiepoeng

Samme status

Øke andelen ansatte med
relevant utdanning

Flere ansatte med
fagarbeider-
utdanning

Øke andelen med
utdanning, både
pedagoger og
fagarbeidere

Skal tilby assistenter
stipend for å ta
fagarbeiderutdanning
i samarbeid med
skole

Gode score på
medarbeiderundersøkelsen
i kommunale barnehager

Score på 4,4 av
5,0

Ikke undersøkelse Ingen ny status

Gjøre styrerne gode som
ledere

Har gjennomført
kommunens
lederopplæring

Arrangere
styrersamling i
samarbeid med
nabokommunene

Har hatt to samlinger
med HiNN.
(Høgskolen i
Innlandet)

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

Kontinuerlig jobbing
og motivering

Redusere sykefraværet i
samarbeid med Nav

Nærvær
kommunale
barnehager 87 %

Øke nærværet Øke nærværet

Økonomi

Budsjett
Tilpasse drift til
økonomiske rammer +130 000 Balanse Balanse

Status LEAN

Når det gjelder jobbing med Lean, er det vanskelig å rapportere samlet.
Barnehagene har hatt fokus på forskjellige områder, og gevinsten er at det skal
spares tid på unødvendige ting som skal brukes til f.eks. språktrening.
Fra august er det planlagt at Vestrumenga skal starte opplæring, og at
barnehageadministrasjonen skal starte i januar 2020. Da vil jobbing med Lean bli mer
helhetlig, og det blir lettere å rapportere gevinster.
Nærvær

Mål Resultat i
fjor/hittil i år

Egenmeldinger Sykmeldinger

I fjor 84,5 98,7 86,0
I år Øke

nærværet
Pr 30.06:

85,8
98,5 88,1

Antall
dagsverk
fravær

834 dager 81 dager 753 dager

Når man ser at antall dager sykefravær i løpet av et halvt år er på 834 dager, er det
et brutalt høyt tall. Antall dager er lettere å forstå enn prosenter, derfor er dager satt
inn i tillegg til prosenter.

Vi har et samarbeid med arbeidslivssenteret og Nav for å lage enda bedre rutiner og
oppfølging av de syke. Vi har også sett på hva Østre Toten og Gjøvik jobber med



innen barnehagesektoren. Målet er å øke nærværet og se på andre arbeidsplasser
for de med diagnoser som er uforenlig med å jobbe i barnehage.

Alle styrerne og barnehagesjefen har deltatt på et lederutviklingsprogram arrangert
av Nav arbeidslivssenter Innlandet med hovedmål og utvikle ledere som kan og vil
skape helsefremmende, inkluderende arbeidsplasser. Dette programmet ble
arrangert i mai-juni.



Tjenesteområde 31 –brannvern
Budsjett inkl. endring

2019
(1000 kr)

Avvik per 30.6
(1000 kr)

Årsprognose 2019
(1000 kr)

Utenfor
gebyrområdet

8 373 Lønn: 100
Drift: 0

Sum: 100

Lønn: 40
Drift: 0

Sum: 40
Gebyrområdet

(feiervesen)
-88 Lønn: 20

Drift: -100
Sum: -80

Lønn: 0
Drift: 0
Sum: 0

Økonomi

Utenfor gebyrområdet:

Et negativt mindre avvik pr. d.d. Forventer et negativt avvik på lønn ved årsslutt pga.
ekstra vaktgodtgjørelser i høytider (nyttår, påske) og på overtid for arbeid på vakt
(lønnsbudsjettet er pr. d.d. ikke oppdatert etter lønnsoppgjøret).

I forbindelse med virksomhetsoverdragelse av avdeling i Raufoss Beredskap AS,
Raufoss Brann og Redning, fom. 1 .1 .2020, kan det komme på ekstra
engangskostnader i 2019 til bl.a. omprofilering av brannvesenet (emblemer/merking
av kjøretøy og (nye) uniformer) og IKT-kostnader for tilknytning av kommunalt
ansatte i dagens brannstasjon (i mangel/påvente av ny brannstasjon). Det er
foreløpig usikkert hvor store kostnader det vil bli i 201 9 og disse er derfor ikke tatt
med i prognosene over i denne omgang.

Gebyrområdet:

Et positivt avvik pr. d.d. Forventer balanse (evt. positivt avvik) ved årets slutt.

Nærvær

Mål Resultat i fjor/hittil i år Egenmeldt Legemeldt
I fjor - 98,0 % 98,8 % 99,3 %
I år - 98,1 % (foreløpig) 98,1 % 100,0 %
Måloppfølging

Fokusområde
Resultat Mål Status

2018 2019 2019
Brukere

Ny brannstasjon:
Fastsetteplassering
Få på plass budsjett for
prosjektering, bygging og
drift

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

Prosjektering
gjennomført
Anslag:
Kr. 1 300000
Bygging starter opp
Anslag:
Ca. kr. 52 500 000

Forprosjekt avsluttet
5 Anbud mottatt
Regnskap:
Se eiendomsavd.
Bygging i 2020/21
Anslag:
Kr. 52 500000
(2018 kroner)

Medarbeidere
Rekruttere og beholde Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse(kurs)



Fokusområde
Resultat Mål Status

2018 2019 2019
medarbeidere med rett
kompetanse

2 gjennomført
2 mangler

1 Gjennomføres
1 Mangler

1 Gjennomføres
november 2019
1 Mangler

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

- Feiing og tilsyn

- Tilsynsaktivitet i særskilte
brannobjekter

- Befaringer i andre
brannobjekter

Informasjon-og motivasjonstiltak brannvern, satsingsområder

95 –100 % i f.t. plan Gjennomføre tiltak i
samsvar med
informasjonsplan

Ca. 85 % gjennomført pr.
juni 2019.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med krav og behov (omlegging fom.
2017)

Gjennomføring i samsvar
med risiko
Feiing: 100 %
3 328 av 3 328
Tilsyn: 100 %
1 123 av 1 123
Fritidsboliger: 100 %
90 av 90 varslet
(39 utført/fakturert)

Gjennomføring i samsvar
med risiko
Feiing minst hv. 6. år
Dvs. minst 950/år
Tilsyn minst hv. 8. år
Dvs. minst 700/år
Fritidsboliger:
Ca. 50 i 2019

Gjennomføring i samsvar
med risikofor hele 2019
Feiing minst hv. 6. år
Feiing: 2 098 av 3 400 (62
%)
Tilsyn minst hv. 8. år
Tilsyn: 920 av 1538 (60 %)
Fritidsboliger:
1 (2 % fakturert)

Tilsynsaktiviteti særskilte objekter i samsvar med risiko (omlegging fom. 2017)

Gjennomført 40 av 43
tilsyn

Gjennomført 30 andre
befaringer

Gjennomføring i samsvar
med risiko (anslag: ca. 45)

Etter risikovurderinger og
behov (anslag 20 - 25)

Gjennomføring i samsvar
med risiko for hele 2019
Tilsyn: 20 av 52 (38 %)
Etter risikovurderinger og
behov - 10 befaringer pr.
juli 2019

Effektiv brann-og
rednings-beredskap og
god regional
ressursutnyttelse

- Ivareta korrekt nivå og
kvalitet på brannvesenets
tjenester

Materielle fornyelser og oppgraderinger (kjøretøy)

- - (Neste planlagt i 2021)

ROS-analyser og dokumentasjon

- - (ROS-analyse i 2020/21)

Brannordning 2020 er
under utarbeidelse (ny
dokumentasjon av
brannvesenet)

Brannordning 2020 trer i
kraft 1.1.2020

Brannordning 2020 er
under revisjon

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:
Handlingsplan er
utarbeidet

Helhetlig ROS-analyse:
Rullere handlingsplan

Helhetlig ROS-analyse:
Handlingsplan ikke rullert
–utsettes

Kommunal
beredskapsplan:
Revidert pr. 1.12.2018

Kommunal
beredskapsplan:
Revideres

Kommunal
beredskapsplan:
Revideres til høsten

Gått gjennom
beredskapsorg. og
beredskapsplaner
Table top øvelse
gjennomført
Grunnopplæring CIM
gjennomført

Gjennomføre nødvendig
opplæring og intern
kriseøvelse

Opplæring CIM,
gjennomført (mai)
Fullskala øvelse 4. juni,
gjennomført som planlagt
Øvelsen evalueres i
etterkant, underveis

Økonomi



Fokusområde
Resultat Mål Status

2018 2019 2019

Tilstrekkelig økonomi til å
levereforsvarlige / gode
nok tjenester

Økte inntekter

Alarmabonnenter:
Regnskap Kr. 140000

Alarmabonnenter:
Budsj. kr. 167000

Alarmabonnenter:
Fakturert ca. kr. 180000

Øvrig budsjett: Se egen tabell

Status LEAN

LEAN er ikke innført ved noen del av avdelingen enda. Innfases fram mot innflytting i
ny brannstasjon i 2021 (forskjøvet igjen).

Investeringer status (Teknisk og Eiendom)

Ny brannstasjon

Forprosjektet er ferdig og lagt ut på anbud. 5 anbud har kommet inn innen fristen (1 .
juli). Disse skal gjennomgås i august/september. Planen er å legge fram ønsket
anbud for Kommunestyret for behandling og vedtak (bevilgning) 28. september.
Kontraktsinngåelse 1 . oktober.

Se ellers rapporter fra eiendomsavdelingen.



Tjenesteområde 41 – grunnskole
Opprinnelig budsjett 201 9

(1000 kr)
Avvik per 30.06.1 9

(1000 kr)
Årsprognose 201 9

(1000 kr)
1 61 234 minus 3 000 1 64 234

Økonomi

Budsjettgjennomgang pr. 30. juni viser samme prognose som sist rapportering.

Fastlønn er i hovedsak i balanse, men vi har et merforbruk på variabel lønn.
Sykepengerefusjon under forventet nivå. Ingen bedring fra forrige rapportering. Det
jobbes med å forsøke å finne årsaker.

Mot nytt skoleår har det vært stort fokus på å tilpasse ressursforbruk inn mot tildelt
ramme. Årsprognosen vil avhenge av kompensasjon for lønnsoppgjøret.
Ser ut til å bli en bedring i SFO-inntekter fra forrige rapportering. Usikkerhet rundt
totale skyssutgifter.

Samlet ligger det ved utgangen av 1 . halvår an til en underdekning på om lag 3
millioner kroner.

Måloppfølging

Fokusområde
Resultat Mål Status 1. halvår

2018 2019 2019

Brukere
Læringsmiljø (elevundersøkelsen UDIR)

Foreldreundersøkelsen skole (UDIR)

Brukerundersøkelse SFO (egen VTk)

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

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

Kontinuerlig bedring i
målinger.

Resultater minimum på
nivå med
kommunegruppe 07.

Gjennomføres
høsten 2019

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

Øke svarprosenten Gjennomføres
høsten 2019

Ingen undersøkelse Undersøkelse hvert 5.
år, neste gang i 2021



Fokusområde
Resultat Mål Status 1. halvår

2018 2019 2019
Læringsutbytte
- Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn på

nivå med kommunegruppe 7
- Avgangskarakterer 10. trinn på nivå

med kommunegruppe 7

Overgang barnehage-skole
- Øke samarbeidet med barnehagen

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

Resultaterpå nasjonale
prøver og
avgangskarakterer
minimum på nivå med
kommunegruppe 7

Gode avgangsresultater
våren 2019. Mål nådd.

Nasjonale prøver
gjennomføres høsten
2019.

Opprettholdt og
utvidet samarbeid

Videreutvikle felles mål
og satsings-områder

Samarbeidet fortsetter

Samarbeid med VO om
velkomstgruppe på u-
trinnet.
Folkehelse

Øke samarbeidet Igangsatt helhetlig
arbeid i kommunen.

Nærvær 93,2 % Nærvær 94 % Nærvær 92,7 %

Medarbeidere
Medarbeidere
- Medarbeiderundersøkelsen
-
- Lærerundersøkelsen (UDIR)

Rekruttering
- Andel lærere med godkjent utdanning

på nivå med Oppland

Videreutdanning

Snitt for grunnskolen på
4,3

Gjennomføres ikke

Svarprosent 59,6 %.
Mål ikke nådd

Svarprosent nær
100 %

Gjennomføres høsten
2019

VTk: 97,4 %
Oppland: 97,3 %
Landet: 95,4 %
Mål nådd.

Opprettholde nivå,
minimum på nivå med
Oppland

Telledato 1.10.19.

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

Nærmere oss sentrale
kompetansekrav.

Gjenta regional
videreutd i engelsk

14lærere på
videreutdanning
(kompetanse for
kvalitet)
Nytt tilbud om fagbrev i
barne-og ungdarb.

Iverksatt.

Økonomi

Rammeforutsetninger
- Handlingsrom for kvalitetssikring og

utvikling av skolen i tråd med lokale
mål

Regnskapsmessig lite
overskudd i 2018.
Mål nådd

Sikre at balanse
opprettholdes uten å bli
avhengig av IMDI-
midler.

Vanskelig å komme inn i
tildelt ramme for 2019.

Status LEAN

LEAN-verktøyet i bruk på ungdomstrinnet og ved Korta skole.



Tjenesteområde 51 –helse
Opprinnelig budsjett 2019

(1 000 kr)
Avvik per 31 .3 i 1000 kr Årsprognose 201 9 i 1000 kr

76 992
(Justert budsjett 83 992)

-1 000 84 992

Økonomi

Legetjenesten, merutgifter fastleger pga rekrutteringssvikt
- Har pr. 30.06.201 9 fått innvilget statlig tilskudd på 1 ,9 mill kroner til

rekrutteringstiltak.
- Merutgifter til innleie av vikarer i vakante fastlegestillinger er ikke budsjettert.

Det er pr dato inngått vikaravtaler i 3 fastlegehjemler. Ledige hjemler
annonseres med ekstra tilskuddsmidler med mål om fast rekruttering –ny
utlysning med frist 19. august.

- Merkostnad vanskelig å anslå, avhengig om lykkes med rekruttering finansiert
av tilskuddsmidler. Merutgift kan bli +/- 1 mill kroner.

Barnevern, underbudsjettert ved inngangen til 201 9
- I balanse etter budsjettjustering.

Prosjekter + søkte prosjektmidler
- Helsestasjon, tilskudd for 201 9 til styrking av helsestasjon- og

skolehelsetjenesten er redusert med kr.627.000,-. Differanse i 201 9 kan
dekkes gjennom vakanser og fravær uten vikarinnleie.

- Fysio-ergo, tilskudd for 201 9 til styrking av kommunal habilitering og
rehabilitering er redusert med kr.1 00.000,-. Differanse i 201 9 dekkes opp via
overførte tilskuddsmidler fra 201 8.

- Både på helsestasjon og fysio-ergo er det lagt inn store utgifter og inntekter
ifm statlig styrking av tjenestene. Det må søkes prosjektmidler fra år til år i
satsingsperioden. Det er ikke automatikk i at tilskuddene videreføres med
samme beløp fra år til år.

Varslet merutgifter og merarbeid / nytt ansvar som opplæringsbedrift ifm nytt
spesialiseringsforløp for leger LIS3.

- Det er innført nytt spesialiseringsforløp for allmennleger fom 1 . mars 201 9. Det
er fra staten varslet både økte utgifter og nye oppgaver for kommunene i
201 9, men hverken beløp eller omfang av nye oppgaver er definert enda.

Nærvær
Mål Resultat i fjor/hittil i år

I fjor pr 1. halvår 95% 89,2%
I fjor pr 2. halvår 95% 87,0%
I fjor samlet 95% 88,0%
I år pr 1. halvår 95% 87,5%



Måloppfølging

Fokus-område Resultat 2018 Mål 2019 Status 1. halvår 2019

Opprettholde god kvalitet på
tjenestene med høy
brukertilfredshet.

Barnevern

Ved utløp av 2018
mangler fast avtale i 3
fastlegehjemler.

Alle stillinger
besatt med
ønsket kompe-
tanse.

Vurdere
organisering av
fastlegeordningen

Nasjonal evaluering av
fastlegeordninger startet i
2019 med planlagt
konklusjon tidligst i 2021.

Rekruttering til
fastlegestillinger har blitt
vesentlig vanskeligere siste
året. Pr rapporteringer det
3 fastlegehjemler som
ivaretas med vikarer.

Rekruttering av
helsesykepleiere også blitt
vesentlig vanskeligere. Er
ikke søkere til utlyste
stillinger. Pr rapportering
er 2 x 100% stillinger
vakant.

0,72% / 2 av 276
meldinger med
fristoverskridelse.
13,87% / 19 av 137
undersøkelser med
fristoverskridelse.unde
rsøkelser.

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

2,3% / 3 av 132 meldinger.
24,5% / 13 av 53
fristoverskridelse
undersøkelser –herav 11
mellom 3-6 mnd og 2 over
6 mnd.

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

Er under vurdering.

Vakanser / jobbskifte
medfører forsinkelser og
omdisponering av
gjenværende ressurser.

Kontinuerlig forbedre og
videreutvikle tverrfaglig
samarbeid uavhengig av
administrativ organisering

Styringsgruppe for
utvikling og
koordinering av helse
og omsorgstjenester er
opprettet.

Avklare arbeidsform
og avdekke

Gjennomføre
reelle endringer
bygd på LEAN.

Løpende prosess.
Ses i sammenheng med
rådmannens «Økonomisk
omstilling 2019-2022»
vedtatt politisk i 1. kvartal
2019.



Fokus-område Resultat 2018 Mål 2019 Status 1. halvår 2019

fokusområder for
forbedring

Oppfølging øremerket styrking
av helsestasjon og
skolehelsetjenesten

Oppfyller veileder.

Alle tilsettinger
gjennomført pr 1.
halvår 2018.

Vektlegge hjelp til
selvhjelp.
Fokusere på
mestring.
Styrking av
foreldrerollen.

Er iverksatt fom 2019. Egen
rapport levert
Helsedirektoratet
Vakanser / jobbskifter i
2019 ny utfordring.
For tidlig å vurdere
resultat.

Hverdags-rehabilitering og
hverdagsmestring

Fra Hjelpetjenester til
Mestringstjenester

Har ansatt
fysioterapeut og
ergoterapeut i samsvar
med forutsetning i
tilskudd.
Mestringsteam er
etablert.
Ombygging Sagatunet
ferdig våren 2018.

Redusere behovet
for
kompenserende
omsorgstjenester
Etablert og
organisert fysio-
og ergoterapi-
tjeneste som
følger bruker fra
institusjon til eget
hjem ved
utskrivelse.

Innføre
egenandel for
kommunal
fysioterapi iht
takstplakat.

Hverdagsrehabilitering og
hverdagsmestring er
innført.

Organisering er under
vurdering.

Egenandel under vurdering

Ledelse utøves på en effektiv og
profesjonell måte med godt
innarbeidet medarbeiderskap

Ny
medarbeiderundersøk
else årsskiftet
2017/2018

Ligge over
landsgjennomsnit
t for tilsvarende
tjenester

Følges opp i hver tjeneste.

Løpende arbeidsmiljøtiltak samt
tett oppfølging av sykemeldte.

88% 95 % 87,5%
Fravær særlig i
barnevernet vært svært
høyt siste halvår. Fravær
følges opp iht kommunens
rutiner.

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

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.

For liten kapasitet –
forbereder styrking av
tiltaks- og
veiledertjenestenStillinger
opprettet og besatt.

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

Sterk økning i
utgiftene til barnevern
i løpet av 2018

Ikke ha vesentlige
avvik juridisk,
faglig eller

Økt avvik i barnevernet.



Fokus-område Resultat 2018 Mål 2019 Status 1. halvår 2019

og økonomisk. økonomisk.

Vektlegge type
tiltak i
barnevernet som
reduserer
utgiftsvekst.

Status LEAN

- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)



Aktivitet: Mål pr.år: Resultat
(pr.kvartal og
ved års slutt):

Kommentar:

Planlagte
forbedringsprosesser

- VSA barneteam med
helsestasjon og
skolehelsestasjonstje
nesten.

- Konkretisering av
måletall på leantavla

- Helhetlige
pasientforløp i
samarbeid med
Omsorg

- Forventningsavklari
ng mellom skole og
helsestasjon på
oppgaver utført av
helsesykepleier.

- Jordmor innkaller
gravide til
helsestasjon.

- Utarbeide og
iverksette rutine for
samarbeid
helsestasjon og
barnehage.

- Utvikling av
familieteamets
rutiner for
henvisninger og
brukerevaluering.

- Digitalisert
tilgjengelighet for
helsesykepleiere

- Oppfølging av
Faktor10
medarbeiderundersø
kelse

Oppstart august -19

Fra august /
september -19
Oppstart i -18

Riktig bruk av
fagressurs / følge
veileder fra
Helsedirektoratet

Tidlig innsats /
helsefremmende og
forebyggende innsats
før fødsel.
Økt tverrfaglig
samarbeid mellom
tjenestene barnet har
de første leveårene.

Godt organisert
tilbud som både
foreldre og
samarbeidspartnere
nyttiggjør seg.

Økt tilgjengelighet

Økt mestringstro og
godt mestringsklima

Mål mer sømløse
tjenester for bruker.
Tverrfaglig
samarbeid
Mer forebyggende og
helsefremmende
arbeid for å redusere
/ utsette hjelpebehov.

Klargjøring av
helsesykepleiers
oppgaver inn mot
samarbeidspartnere

Etablere kontakt og
gjøre helsestasjon
kjent for den gravide.

Tryggere i
foreldrerollen

Prosedyrer ferdig
utarbeidet

Digital
kommunikasjon
direkte med
helsesykepleiere
istedenfor «gule
lapper» og meldinger
via mellomledd

Fiskebensanalyse har
vist tiltak det må
jobbers med

Barnevern restarter
lean i2020 pga ny
ledelse fom 2. halvår
2019.



- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)

Aktivitet: Status
pr.halvår

Status pr.år Kommentar:

Identifisert
gevinstpotensial

- Frigjøre tid til
direkte
pasientarbeid

- Mer målrettet
faglig
organisering

- Helhetlige
pasientforløp –
har gått
gjennom alle
nåsituasjoner på
alle
arbeidsområder
for fysio- og
ergotrapitjeneste
n.

- Etablere
helhetlige og
tverrfaglige
tjenester rundt
barn, gravide,
foreldre og
familier

- Har revidert og
oppdatert alle
rutiner og EPL-
er for fysio-
ergoterapitjene
sten i Compilo.

- Har opprettet
funksjon for
fagansvarlig
barneteam og
voksenteam.

- Prosesser
startet opp i 1.
halvår.

Barnevern restarter
leani 2020 pga ny
ledelse fom 2. halvår
2019.

Realiserte gevinster

- Økt helhetlig og
tverrfaglig
kvalitet for
bruker

- Er i prosess,
ikke
konkretisert
enda.

Barnevern restarter
lean i 2020 pga ny
ledelse fom 2. halvår
2019.



Tjenesteområde 61 –kultur
Opprinnelig budsjett 2019

(1 000 kr)
Avvik per 31 .3 i 1000 kr Årsprognose 201 9 i 1000 kr

1 9.802 - -
Økonomi

Tjeneste 3602 friluftsområder vil få et underskudd på ca. kr. 1 00.000,-. Det ble mer
omfattende brøyting til Rørmyra i vinter, tatt over renovasjon og avtaler på
friluftsområder uten kompensasjon i ramma.

Stillingsressurs for idrett og friluftsliv (50 %) og støttekontakt (40 %) er ikke
tilstrekkelig med hensyn økende arbeidsmengde.

Omfattende feilføringer gjør rapportering på tjenestenivå vanskelig. Oppretting under
arbeid. På rammenivå er vi helt i rute.

Nærvær

Mål Resultat i fjor/hittil i år
I fjor <=4 Egenm: 1 ,1 %

Sykm. 1 -1 6 dager: 1,1 %
Sykm.>16 dager: 3,6%
Sum: 5.7%, nærvær 94,3%

I år Egenm: 1 ,2%
Sykm.1 -16 dager: 0%
Sykm.>16 dager: 5.3%
Sum: 6.5%, nærvær 93,5%

Måloppfølging

Fokusområde 2018 2019 Status

Hovedmål Anslag Mål Avviksbehand.
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.

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.

Skal planlegges

Alt i rute
Bygging
Reinsvollhallen i
rute
Vedtak fattet.

Styrke
kommunikasjonen med
befolkningen på digitale
plattformer

Selvbetjeningsløsnin
ger innføres og
selvbetjent
åpningstid

Meråpent bibliotek er
iverksatt
Digital deltagelse for
innbyggere

Selvbetjent
åpningstid
iverkssatt.
Meråpent utsatt



Fokusområde 2018 2019 Status

Hovedmål Anslag Mål Avviksbehand.
Fyrverkeriet kultur
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

Sikre god og systematisk
innbyggermedvirkning

-Innbyggerstyrt
programmering»

-Etablere
innbyggerstyrte
arenaer

Brukerundersøkelse
kulturhuset
gjennomført. Skal
bearbeides..

Forbedre tjenestene
gjennom samhandling
med frivilligheten

-Frivilligdag
etablert.

-Styrke samarbeid
med Frivillig-sentralen

Forbedre tjenestene
gjennom samhandling
med frivilligheten

-Syngende
kommune etableres
og gjennomfører
prosjekter i
samarbeid med
andre aktører

-Syngende kommune
videreføres

I rute

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

I rute

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

Pilotprosjekt med
skole gjennomføres
Stillingsressurs
omprioriteres til
Verkstedet for å øke
fritidsbruk

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

I rute

God innføring av LEAN i
alle enheter

Innført i bibliotek
kulturskole,
allmenkultur

Innføres ungdomshus
og overordnet for
kulturavdelingens
ledergruppe

I rute

Utvikle og beholde
godt arbeidsmiljø

Lavt sykefravær

Medarbeiderunders.
2016: snitt 4.5

Resultat 4.5 =>4.5 -

Ungdomshus:
Bedre de fysiske
arbeidsforholdene for de
ansatte

Forbedre
arbeidsforholdene

Etablere bedre
kontorløsninger og
møterom.

Forprosjekt
påbegynt, økt
møteaktivitet for
ansatte

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% Uhus: høyt fravær
over tid tema i
personalmøter

Holde
budsjettramme, øke
aktivitet og inntekt på

Balanse Balanse Balanse



Fokusområde 2018 2019 Status

Hovedmål Anslag Mål Avviksbehand.
mulige områder
MI= måleindikator

Status LEAN

- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)

Aktivitet: Mål pr.år: Resultat
(pr.kvartal og
ved års slutt):

Kommentar:

Planlagte forbedringsprosesser

Leantavle ledere igangsettes

Bibliotek: reboot av LEAN-tavla med
hjelp fra utviklingsavd.

Lean på ungdomshus

I gang pr 1.3

Nye mål settes i forbindelse
med reboot

Igangsatt 1.3

Aktivitet: Status
pr.kvartal

Status pr.år Kommentar:

Kulturskole: Identifisert
gevinstpotensial 2019
1. rekrutering Flere Farger 2.
Identifisere beste praksis om
hvordan få elever til å jobbe
med flere stilarter 3. Alle skal
bruke
arrangementsplanleggingssyste
met i speedadmin.
4. Timeplaner, arrangementer
og nyheter skal alltid være
oppdatert i Speedadmin

1. Igangsatt
2. Tas opp på fagmøte
3. Systemet er gjennomgått

i fellesskap. Det må
gjøres avsjekk utover i
årer i forbindelse med
arrangementer

4. Sjekkes ofte for at elever
og foresatte alltid skal ha
riktig informasjon

Igangsatt og delvis
gjennomført

Kulturskole: Realiserte
gevinster 2018/2019
Kulturskolen:
1.Flere ansatte bruker sosiale
medier til å dele informasjon.
2. Nye trivselsmål er satt inn
3. Bedre målstyring. 4. Vi har
oftere fokus på fagpedagogiske
temaer.
5. Trivselsball elever lapp i
hodet til Monica.
6. Rutiner ved elever med
tilpasset behov

Gjennomført. Det er
gjennomføes avsjekk på
tiltakslista

Gjennomført. Det
gjennomføes avsjekk på
tiltakslista ca 1-2 ganger i året

Investeringer status



Omfattende feilføringer /feilposteringer i kulturbudsjettet vanskeliggjør rapportering. Oppretting under arbeid.

Kultur 2019 2020 2021 2022 Status

13381 ¤ Idrettshall Reinsvoll 24 250 0 0 0
Overtakelse
juni/ juli

17331 Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet 150 600 0 0
Engasjert
konsulentfirma

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

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

Konkurranse
ute

18384 Rehabilitering lysløyper 100 100 100 100 Fått tilbud

Nytt ¤ Ny Raufosshall 30 000 60 000 0 Vedtak fattet

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

Nytt Opprustning badeplasser med toalettanlegg 0 500 0 0

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

Nytt Verksted ungdomshuset 0 500 0 0

Nytt Rehabilitering sportshytta Raufoss, tak 450 0 0 0

Blir
gjennomført.
Eiendom har
prosjekt.

Nytt Lyskastere og lysstyring Fyrverkerisalen 200 0 0 0 I bestillinng

Nytt Komplett flyttbart lydanlegg 150 0 0 0
Følges opp til

høsten

Nytt Ominnredning og møblering bibliotek 0 300 0 0

Nytt Kulturhuset, møbler i kommunetyresalen 0 0 1 000 0

Nytt Flytte scene i salongen 0 200 0 0

Nytt Ungdomshus Ombygging og rehabilitering 100 500 500 0
Arkitekt i

arbeid

Nytt Belysning rundt ungdomsklubben 0 100

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

Nytt Forprosjekt bibliotek 0 0 200 0

Sum Kultur 55 900 63 300 31 800 100



Tjenesteområde 65 –NAVkommune

Opprinnelig budsjett 2019
(1 000 kr)

Avvik per 30.06. i 1000 kr Årsprognose 201 9 i 1000 kr

38558 -500 38558

Økonomi

Forbruk ca. 45% pr. 1. halvårser i utgangspunktet bra ut, men det det må fortsatt tas
forbehold når det gjelder noen av de samme usikkerhetsmomentene og forholdene
som ble rapportert pr. 1. kvartal.:

Tjeneste 2423 –Fordelte utgifter NAV: Der er det regnskapsført en inntekt
på -843’ i 201 9 vedr. manglende fakturering fra kommunens side til NAV
Økonomitjenester knyttet til lønn for avd.leder. i 201 8. (Lønnsutgifter for
ledere deles 50/50 mellom stat og kommune).
Tjeneste 2750 –Introduksjonsordning for flyktninger: I utgangspunktet kan det
se ut til at dette havner «langt utenfor budsjett». Imidlertid vil det i løpet av
første halvår avsluttes en rekke deltakere etter endt program, slik at det vil
«rette seg» betydelig opp i løpet av året.
Tjeneste 281 4 –Øk- sos.hjelp, strøm/brensel: Ser ut til et overforbruk på
ca. kr 300’.
Tjeneste 281 5 –Øk. sos.hjelp, husleie: Ser ut til et overforbruk på ca. kr 500’.
Tjeneste 281 9 –Øk. sos.hjelp, div. forhold: Mindre avvik, men for tidlig å se
helårsvirkning.

Nærvær første halvår pr. 30.06.:

Mål Resultat i fjor/hittil i år

I fjor 93,7 Hele året 201 8: 91 ,2%

I år 93,1 87,4%

Nærværet for første halvår ligger langt unna målsetningen. I all hovedsak er fraværet
knyttet til langtids sykmeldinger. Eksempelvis gjelder kun 1 ,9% av fraværet
korttidsfravær under 1 6 dager. Nærværsarbeid har hatt høy prioritet både gjennom
hele fjoråret og i år, uten at det nødvendigvis viser resultater i statistikken.



Måloppfølging

Fokusområde
Resultat Mål Status 1. halvår

2018 2019 2019
Brukermedvirkning: Regionalt
brukerråd Gjennomført 3 møter regionalt.

Sosialhjelp/Sosialtjeneste

Andel langtidsmottakere av
sosialhjelp (% som mottar
øk.sos.hjelp mer enn 6 mndr. av
alle mottakere)

14% Max 15% 9%

Arbeid

Andel arbeidssøkere med
overgang til arbeid (% av alle
arbeidssøkere) B15

73% Min 69% 66%

Andel personer med nedsatt
arbeidsevne med overgang til
arbeid (%) B16

36% Min 48% 49%

Andel deltakere ved ISIFLO
som går ut i arbeid, utdanning eller
tiltak (% av alle som avsluttes)

52% Min 75%

Kvalifiseringsprogram (KVP)

Andel i arbeid eller utdanning
etter endt program (% av alle som
avslutter per år)

100% Min 70 % En deltaker avsluttet i 1. halvår
(praksisplass)

Flyktninger

Andel i arbeid eller utdanning
etter endt intro-program (% av alle
som avslutter per år)

60% Min 50 %
62% (pr. Aug 2019)

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

2,2% Max 1,8%

4 unge

0

1,5%

-

0

Boligtjenester

Antall startlån per år 40 35 15 (43%)

Årlig medarbeiderundersøkelse(avholdes i
oktober hvert år)

Deltakelse (% av alle ansatte) - 100 % Ikke gjennomført (NAV sentralt)

Resultat (gjennom-snitt score) - Min 25,0 % Se over

Regnskapsresultat (% av budsjett) 103 % 100 % 45,8%



Status LEAN

- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser

Aktivitet: Mål pr.år: Resultat (pr. 1.
halvår 2019):

Planlagte
forbedringsprose
sser

Det er ikke satt måltall for NAV for hele
året.

5S på arkiv og lager i
1.etasje.

Igangsatte
forbedrings-
prosesser

VSA: Digisos. Ny verdistrøm på
økonomisk sosialhjelp
ved innføring av Digisos.
Den digitale prosessen er
utarbeidet sentralt så
lokalt handler det om å
implementere i egen
organisasjon.

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)

Aktivitet: Status pr. 1. halvår2019

Identifisert
gevinstpotensial

Kartlegging 1 –digisos- sammenlignet resultater med
nullpunktskartlegging.

Realiserte
gevinster

Innføringen av digisos har medført at det er en økning av
antall søknader, men som er behandlet uten at
saksbehandlingstiden er økt.



Tjenesteområde 71 –omsorg
Opprinnelig budsjett 2019

(1000 kr)
Avvik per .30.6 i 1000 kr Årsprognose 2019 i 1000 kr

232455 - 1 500 233 955
Økonomi

Etter 1. kvartal 2019 ble omsorgsitt budsjett redusert med 2 mill. For å svare opp
dette er det er lagt inn forventet økt inntekt på refusjon for ressurskrevende tjenester
med 2 mill.

Det er en betydelig økning i kostnader i forbindelse med økt tjenestebehov hos
eksisterende ressurskrevende brukere innenfor miljøarbeid. Tvangsvedtak kap 9 gir
økt bemanningsbehov. Det er også økning i avlastningsbehov for barn med
utviklingshemming.

Vedtakstid i hjemmetjenesten har første halvår økt med 14% sammenlignet med
2018. Dette er en betydelig økning og har medfører overforbruk. Også i psykisk helse
og rustjenesten øker henvisning og vedtakstid.

En av de ressurskrevende tjenestene med BPA ordning opphører fra 1. juli. Dette gir
en reduksjon i utgifter på kr700 000 når utgifter og refusjoner er beregnet.

En mulig ny ressurskrevende bruker er meldt til tjenesten, men det er foreløpig ikke
avklart hvordan dette blir.

Fra 2019 er det innført endringer i lør –og søndagstillegg som er beregnet til å
utgjøre ca. kr. 900 000 pr år i økte utgifter for Omsorg. Denne økningen er det ikke
budsjettert med.

Stillinger i tjenesten som ikke har vært besatt har medført en del høye
innleiekostnader. Dette er nå i bedring da det er rekruttert inn i ledige stillinger.

Et lavt nærvær de første månedene av 2019 har også utløst mye ekstra innleie og
overtidsbruk. Dette ser ut til å være i bedring. Alle enheter har nærværsarbeid som et
forbedringsområde. Det er høyt fokus på å omdisponere ressurser og prioritere for å
møte økt ressursbehov både kompetansemessig og økonomisk.

Ved Gimle sykehjem er alle plassene i hovedsak belagt til enhver tid. Det har ikke
vært overbelegg.

Ved Helsehuset er det sterkt trykk på plassene og økt arbeidsmengde. Det har ikke
vært overbelegg. Det ligger flere pasienter på korttidsplass som venter på
omsorgsbolig eller sykehjemsplass



Utgiftene i omsorg utover opprinnelig budsjett har økt med ca. 5 mill. første halvår.

Når utgifter og inntekter (refusjoner) knyttet til ressurskrevende tjenester er beregnet,
ligger det an til et overforbruk på ca. 1,5 mill.

Når det gjelder beregning av refusjoner for ressurskrevende tjenester så er det flere
faktorer som påvirker beregningen og som gjør det vanskelig å forutsi resultatet.
Endringer i vedtak kan gi store utslag for beregningen av det totale refusjonsbeløpet.
For å ha en antagelse om hvordan det ligger an så er det gjort en beregning for
refusjoner pr juni. I beregningen er det lagt til grunn samme gjennomsnittlige timepris
som i 2018 og vedtakstimer registret pr juni 2019. Det anslås en økning i refusjon på
ca 5,5 mill. Dette er et anslag med stor grad av usikkerhet.

Nærvær

Mål Resultat i fjor/hittil i år korttid langtid
I fjor 90 Pr. juni 89,5 2,2 8,3
I år 90,5 Pr juni 89,5 1 ,2 9,3
Måloppfølging

Fokusområde Resultat
2017

Anslag
2018

Mål
2019

Status 2019

Brukere
Pasient/bruker
opplever tjenester av
god kvalitet

Brukerundersøkel
se Resultat 2,0
(skala 0-2)

2,0 Gjennomføres
annethvert år

Følges opp i
enhetene

Rett tjeneste, på rett
sted, til rett tid

Utvikle helhetlige
pasientforløp

Utvikle Helhetlig
pasientforløp

Helhetlig
pasientforløp; fag,
samhandling og
pasientsikkerhet

Pågår

Utskrivningsklare
pas. somatikk
overliggerdøgn:5

Utskrivningsklare
pas. somatikk
Overliggerdøgn: 20

Utskrivningsklare
pas. somatikk og
psykisk helsevern
Overliggerdøgn: 20

0

Team
Hverdagsmestring
er etablert

Hverdags-
rehabilitering

Hverdags-
rehabilitering:
10 % av vedtak i
hjemmetjenesten

Følges opp

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

85 av 330 alarmer
er byttet ut,
GPS og
medisindispensere i
bruk

Oppstart senhøsten
Medarbeidere
Medarbeidere deltar
aktivt i forbedring og

Oppfølging av
medarbeider-

Medarbeider-
undersøkelse:

Oppfølging av
medarbeider- Følges opp



Fokusområde Resultat
2017

Anslag
2018

Mål
2019

Status 2019

endringsarbeid. undersøkelse Svarprosent 56 % undersøkelse

Nærvær Gjennomsnitt
88,5%

Gjennomsnitt
89,5 %

Gjennomsnitt
90,5% 89,5

Kompetanse:
rekruttere, utvikle og
beholde

Andel helsefaglig
kompetanse 76% 77% 79% Følges opp

Heltidskultur i samsvar
med kompetent
arbeidskraft 24/7/365

65% 65% 70%
Følges opp

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

Pågår

Institusjonsplasser
tilpasset fremtidens
tjenestebehov

Andel
korttidsplasser
52%

Andel
korttidsplasser
52%

Andel
korttidsplasser
57%

54%

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

Økning i
hjemmetjenester

Opptrapping psykiatri
og rustjenester,
forebygge, behandling
og oppfølging

Økt henvisninger
kommunale
psykiatri og
rustjenester

Utvikle
ambulerende
tjenester

Utvikle
ambulerende
tjenester

Hovedprosjekt
FACT team høst
2019

Botilbud i takt med
befolkningsutvikling

Utrede og
planlegge
heldøgnsomsorg

Utrede og
planlegge
heldøgnsomsorg

Følges opp

Økonomi
Tilpasse drift til
økonomiske rammer

+ 4 mill Balanse - 1,5

Status LEAN

Aktivitet: Mål pr.år: Resultat
(pr.kvartal
og ved års
slutt):

Kommentar:

Planlagte
forbedringsprosesser

-VSA lederrolle: 2

-VSA medisinrom hjemmetjenesten

-Kartlegging avlyste avtaler

-Helhetlig pasientforløp

-Identifisering av flaskehalser som
hindrer pasientflyt

Endringer i
lederstruktur
Innarbeiding av
nye rutiner

Pågår

Gjennomført



Aktivitet: Status
pr.kvartal

Status pr.år Kommentar:

Identifisert
gevinstpotensial

-VSA lederrolle ikke
ferdig

-Kartlegging av
avlyste avtaler gir
frigjort kapasitet til
andre oppgaver

-Forbedret
systematikk i å sikre
kurs i lovpålagt
opplæring

-Helhetlig
pasientforløp sikre
bedre flyt i tjenesten
til innbyggerne,
systematikk,
kompetanse og
kvalitet

-tiltak utarbeidet av
personalet som
iverksettes

Realiserte gevinster -Omdisponerer tid til
nye oppgaver

-Høy
gjennomføringsgrad i
opplæring

-åpner 6 flere plasser
ved Helsehuset uten
økning i bemanning



Tjenesteområde 75 –plan

Opprinnelig budsjett 2019
(1000 kr)

Avvik per 30.6 i 1000 kr Årsprognose 2019 i 1000
kr

9.134 (justert for
lønnsoppgjør)

570 Balanse

Økonomi -drift
Godt i rute i hht totalbudsjettet.
Regnskapet viserp.t. et positivt resultat på kr. 570’. Vi ligger langt etter budsjett mht
inntekter på byggesak. Samtidig har vi mottatt en del tilskudd/inntekter som
periodiseres ut som utgifter utover i året. Det er budsjettert med et halvt års vakans i
en stilling. Denne vakansen kommer til å gå hele året. Generelt sett er det større
økonomisk aktivitet i 2.halvår enn i 1.halvår. Vi styrer mot balanse.

Resultat pr. dato i grove trekk:
+ 400’ Kommuneplanlegging –vakans og prosess ikke startet
+ 150’ Finansiering Europan –utgift kommer senere
÷ 550’ Gebyrinntekter
+ 130’ Gebyrinntekter forurensningslov
+ 400’ Finansiering Gjøvikregionen Utvikling –ikke trukket
+ 300’ Veterinærvaktordningen –grunnet periodisering
+ 150’ Vilt-og fiskeforvaltningen –lønn ikke utbetalt, delvis vakans
÷ 100’ Skogdrift ikke gjennomført
÷ 200’? Periodisering lønn

Nærvær

Mål Resultat i fjor/hittil i år

I fjor 97,3

I år Beholde nærværet stabilt høyt Pr. 30.6.2019: 96,4

Måloppfølging
I rute.



Status LEAN
Oppstart august/september2019

Investeringer status
I rute.



Tjenesteområde 91 –teknisk drift
Budsjett
inkludert
endringer
(1000 kr)

Avvik per 30.06.19 (1000 kr) Årsprognose 2019 (1000 kr)

Utenfor
gebyrområdet

15 433 - Balanse

Vann -7 035 - Drift: Balanse
Selvkostprognose:

Avløp -8 617 Driftsutgifter:
mindreforbruk ca 1,4 mill
forhold til prognosert
periodisert budsjett, men
en del vedlikeholdsutgifter
gjenstår.

Drift: Balanse
Selvkostprognose:

Renovasjon -2 778 Driftsutgifter:
mindreforbruk ca 0,9 mill i
forhold til prognosert
periodisert budsjett

Drift: Mindreforbruk ca 0,9

Selvkostprognose:

Septikk -213 Driftsutgifter: normal
utvikling i forhold til
erfaringstall. Innkreving av
gebyr i 4. kvartal.

Drift: 0
Selvkostprognose:
Balanse

Økonomi

Horisont har redusert tjenestetilbudet i sommerhalvåret etter at budsjettet er lagt –
matavfall tømmes hver 14. dag –det forventes reduserte kostnader i
sommerhalvåret. Dette er ikke lagt inn i budsjett, prognosert mindreforbruk ca 1 mill.

Selvkostområdet vann har utbetalt 1.3 mill i forbindelse med Skjelbreiaskjønnet. Det
var ikke avsatt penger til dette i budsjettet.

Nærvær/fravær

Avdelingen har for tiden mange langtidssykemeldte. Fraværet er ikke jobbrelatert.

Måloppfølging

Fokusområde
Mål Status
2019 2019

Et vegnett som
fungerer under alle
værforhold, og som
skaper minst mulig
ulemper både for de
som ferdes påvegen
og de som bor langs

Standard for vintervedlikehold
overholdes. Sommervedlikehold
gjøres i den grad det er mulig
innenfor økonomisk ramme.

Standard for vintervedlikehold
overholdt.
Renhold og feiing av veger og gater,
høvling, støvdemping av grusveger er
utført. Lapping av faste dekker gjøres
fortløpende.
Standard for sommervedlikehold

Nærvær Mål i % Resultat Fravær Mål i % Resultat hittil i
år i %

I fjor 92,5 94,8 Korttid 2,5 0,8
Hittil i år 92,5 91 Langtid 5 8,4



den. overholdes så langt resursene tillater.
Status sommer PMS?

Prosjektlederstilling for veg
opprettes. Kommunedelplan for veg
utarbeides og behandles politisk.

Stilling besatt.
Planprosess er startet.

Kost/nytte-vurderinger for overgang
til LED-teknologi og driftsovervåking
er foretatt og arbeid med planverk
er igangsatt.

Mengder og tilstandsvurderinger er
gjort i 2018. Til nå har VTK ca. 500
LED-armaturer. Planverk utsettes til
prosjektleder veg er på plass

Trafikksikkerhet Trafikksikkerhetsplan er styrende for
trafikksikkerhetsarbeidet i
kommunen –og følges opp i
tjenesteområdene.

Regodkjent som Trafikksikker
kommune 2019-2021. Teknisk har
utarbeidet målskjema for alle TO som
følges opp jevnlig i RLG.

Nok vann av hygienisk
betryggende kvalitet til
alle abonnenter.

Tilfredsstillende prøvesvar. Har hatt forhøyede verdier på
indikatorbakterier, men ingen funn av
E.coli.

Lekkasjeprosent redusert.
VTKs mål er lekkasjeprosent på
mindre enn 35 % i 2021.
Nasjonalt mål er mindre enn 25 %
innen 2020.

59 % i 2016.
37 % i 2017.
47 % i 2018
Det har vært 4 store lekkasjer i 2018
Fiskevoll på 25000 m3
Reinsvoll på 5000 m3
Prøven på 4000 m3
Karl Løkken-Pumpevegen 8000 m3.
Vi har også tatt med Nammo stadion,
snø produksjon i lønnberga og brann
øvelser. Det blir satt inn vannmålere i
lønnberga og ved Nammo stadion i
høst. Disse blir avlest av dem som
benytter anlegget. De blir registrert på
lik linje som resterende i kommunen.

Sanering av ca 3 km vannledning. Ved utgangen av april er det sanert
1420 meter vannledning. I veg mellom
Framstadvegen-Severin Olsens veg,
Sigurd Østliens veg, VL mellom Karl
Løkken og Pumpevegen og ved ny bru
til ungdomsskolen, Ringvegen 1-11 og
del av Humlevegen.

Saneringsplan politisk vedtatt og er
styrende for prioriteringer

Handlingsplan sanering vann og
avløpsledninger 2019-2025. vedtatt i
KST 21.02.19. Planen følges.
Handlingsplanen skal rulleres
desember 2019.

Systematisk lekkasjesøk sommer
2019.

Interkommunalt samarbeid igangsatt for
kompetanseheving. Vi har samarbeidet
med Gjøvik kommune med
lekkasjesøk. Starter også opp med
digitalisering og bedre dokumentasjon
på ledningsnett i Gemini høsten 2019.

Kommunedelplan for vannforsyning
VA 2015-2023 brukes som
styringsverktøy. Revisjon av ROS-
analyser og internkontrollsystem for
rullering 2024-2031

Første utkast til ROS-analyse for
vannverket med tilhørende
installasjoner er utarbeidet. Arbeid med
revisjon av IK-system starter i høst.



Alt avløp skal gis en
forsvarlig behandling
slik at forurensning av
miljø unngås.

Prosessmessige tiltak i forbindelse
med oppgradering av BRRA.

Alle bassenger er renovert og har fått
nye overflater i epoxy. Omdisponering
av bassenger for økt lagring av slam.
Installert mekanisk foravvanner og nytt
polymeranlegg. Idriftsatt og under
test/innkjøringsperiode.

Systematiserte innlekksøk Det utføres kontinuerlig innlekksøk, og
det skal merkes ut områder der vi
systematisk skal gå over å se etter
innlekk. Det er i vår/sommer gått over
store deler av Bøverbru på innlekksøk.
Der er det utbedret flere strekk der det
kom inn mye overvann. Og vi ser
betydelig reduksjon på pumpetider på
pumper i flere pumpestasjoner.

Sanering av ca 3 km avløpsledning Ved utgangen av juni er det sanert 945
meter avløpsledninger, avløp felles og
betong. I veg mellom Framstadvegen-
Severin Olsens veg, Sigurd Østliens
veg, Ringvegen 1-11 og del av
Humlevegen.

Kommunedelplan for vannforsyning
VA 2015-2023 brukes som
styringsverktøy. Revisjon av ROS-
analyser og internkontrollsystem før
rullering 2024-2031

Revisjon av ROS-analyse, internkontroll
og beredskapsplaner avløp er planlagt
startet fra høsten 2019. Avløpstekniske
delmål og mål avdekket i
miljørisikovurdering fra 2017 tas inn i
LEAN-arbeidet når dette igangsettes i
mars. Bruke LEAN-tavla aktivt som
virkemiddel for målstyring.

Industripåslipp: Lokal forskrift er
politisk vedtatt og påslippsavtaler
reguleres av denne.

Forskrift nesten ferdig utarbeidet. Ikke
politisk behandlet.

Folkehelse –legge til
rette for at det skal
være attraktivt å bruke
sykkel som
transportmiddel på
korte reiser

Plan for hovednett sykkel i Raufoss
utarbeides og behandles politisk.
Tas med i areal og
transportplanleggingsarbeidet for
Raufoss.

Planarbeidet er planlagt videreført når
prosjektleder veg er på plass.
Sykkelplanen er nevnt i
kunnskapsgrunnlag Areal- og
transportplan Raufoss 2040.

Status LEAN



Aktivitet: Mål pr.år: Resultat Kommentar:

Planlagte
forbedringsprosesser

Avdelingen har ikke mål for antall
forbedringsprosesser

Flere ønsker om
VSAer på tvers
mellom plan og teknisk
kommet fram under
utarbeidelse av
masterplan.

Aktivitet: Status pr.kvartal Status
pr.år

Kommentar:

Identifisert
gevinstpotensial

Samordnet gravesøknad innført2018-
19 etter VSA. Det er dokumentert en
gevinst på 8 % stilling i ettermåling.

Gevinsten blir omsatt
til innføring av modul
for tilsyn av
gravearbeider høst
2019

Realiserte gevinster Planlagt høst 2019

Identifisert
gevinstpotensial

Masterplan 2019–2022 strategisk
aktivitet

Masterplan utarbeidet
med støtte fra
utviklingsenheten.
Kartlegging og
prioritering av
oppgaver for
masterplan teknisk.

Realiserte gevinster Økt medarbeidertilfredshet.
Forutsigbarhet. Bruker ikke tid på å
diskutere når vi skal gjøre ting/eller
hva vi ikke rekker. Tiden brukes til å
følge opp det vi gjør i hht masterplan.

Identifisert
gevinstpotensial

VSA. Fra måling/kartlegging av
ledningsnett til data inn i Gemini, 345
dagsverk. Ny funksjon i Gemini Portal
muliggjør direkte innmåling av VA-
ledningsnett ute i felt. Frigjøring av
serverkapasitet, automatisk
oppdateringer av programvare,
feltløsning for dagbok og bestilling i
gemini, korrektedata, dokumentasjon,
bedre kontroll på drift, økonomisk
gevinst. Bruker mindre ressurser ved
oppgradering av system, enn med
dagens løsning

Overgang til
skyløsning for Gemini
VA og Gemini Portal
etablerti juli.

Realiserte gevinster Vi har ikke hatt kapasitet til å utføre
dette med gammel og tungvindt
arbeidsmåte, nå får vi tatt igjen
etterslep og gjort målinger fortløpende
inn med eksisterende kapasitet.
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Budsjettjustering
Status

Vann-avløp-renovasjon

18351
Oppgr.Breiskallen
renseanlegg 150 150 920 -770

Budsjettjustert -3991 i 2018.
Planlagt rebudsjettert 3991 i
2019+ rest 2018. Idriftsatt. Test/innkjøringsperiode

16343
Nytthøydebasseng
Eina 0 0 148 -148

Budsjettjustert -5000 i 2018.
Planlagt rebudsjettert 3000 i
2019. 2000 ble omdisponert til
19353, rebudsjetteres og
omdisponeres tilbake til
prosjekt 16343 i 2019.

Prosjektering ferdig. Oversendes FE
for konkurranseutsetting. Ligger
etter opprinnelig gjennomføring.

18342

VA-anlegg
Pumpevegen til
Raufoss Næringspark 0 0 0 0

Budsjettjustert -500 i 2018.
Rebudsjetterer 500 i 2019+
rest 2018

Nedsetting av kum grensesnitt
RNP. Prosjektering mar-apr.
Anleggsfase juni. I rute.

18343 Vann Solbakkvegen 300 300 0 300
Restbeløp ved utgangen av
2018 rebudsjetteres i 2019. Under gjennomføring

18350 Avløp Solbakkvegen 500 500 0 500
Restbeløp ved utgangen av
2018 rebudsjetteres i 2019. Under gjennomføring

19340

Vinduer i
produksjonhall
Skjelbreia 400 400 0 400 -

Vinduer skal tilfredsstille sikring
mot tilsiktede uønskede hendelser
–ROS-analyse under utarbeidelse.
Prosjektering apr-mai. Anleggsfase
2. halvår 2019
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19342 Utskifting vannmålere 1 500 1 500 0 1 500 -

Det er ønskelig å gå over til smarte
vannmålere. Arbeidsgruppe smarte
vannmålere er bestemt opprettet
med nabokommuner. Det er mulig
utredningsfasen tar så lang tid at
midlene ikke benyttes i 2019.
Vurderer å kjøre pilotprosjekt på
Eina.

19343 Vals 650 650 0 650 -

Innkjøpsgrunnlag sendt
innkjøpsenheten i uke 5,
saksbehandler ikke tildelt.
Anskaffelse mar-jun.

19350
Strømping spillvann
Elveparken 2 000 2 000 0 2 000

19351 Servicebil andel vann 340 340 0 340
Innkjøpsgrunnlag sendt
innkjøpsenheten i uke 5,
saksbehandler ikke tildelt.
Anskaffelse mar-jun.19351 Servicebil andel avløp 340 340 0 340

18341
Sanering -
vannledninger 0 0 295 -295

Arbeidene går hele året. I rute.

19341
Sanering -
vannledninger 5 000 5 000 711 4288

18352 Sanering - avløp 0 0 374 -374

19352 Sanering - avløp 10 000 10 000 1172 8828

19353
Strømping Karl Løkken-
Pumpevegen 2 000 2 000 2241 -241

Rebudsjetterer rest 2018 og
omdisponerer tilbake til 16343
nytt HB Eina Utført

17352
Andel oppgradering
Hunnselvvegen 12 0 0 33 -33

Budsjettjustert -750 i 2018.
Rebudsjetterer 750 i 2019+
rest 2018.

Elektriske porter installert.
Parkeringsplan under utarbeidelse
før slukrenner skal settes ned.
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(Eiendomsavdelingen.)

18353 Sanering Gimlevegen 500 500 0 500
Kan omdisponeres til annet
prosjekt

Avsluttet –sluttfaktura mottatt i
2018.

18355
Oppgradering spillvann
Elveparken 0 0 0 0

Rest 2018 rebudsjetteres evt
og omdisponeres til 19350 Prosjektet videreføres i 2019

11342 Vann Sørlien-Nyseth 0 0 11 -11 Rest 2018 rebudsjetteres 2019
Ferdigstille skogsareal m/planting
og div

11353 Avløp Sørlien-Nyseth 0 0 16 -16 Rest 2018 rebudsjetteres 2019
Ferdigstille skogsareal m/planting
og div
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Budsjettjustering Status

Teknisk (veg og park)

16336 Miljøgate Reinsvoll 0 0 14 -14

Budsjettjustert -2356 i 2018.
227 ble omdisp. til prosjekt
16334. 220 ble omdisp. til
prosjekt 18329. 1909 kan
rebudsjetteres i 2019.

Uenighet mellom SVV og
leverandør, mulig tvist, og flere
utgifter.

17332
Elveparken asfalt og
gatelys 0 0 0 0

Rest 2018 må rebudsjetteres
av planavdelingen

Anleggsfase mai-august. Ferdig
asfaltert, ryddet og tilsådd med
korrekt frøblanding. Venter på at
Bravida skal få sluttført gatelys.

17334 Fjordgata Eina 7500 1000 9 991

Budsjettjustert -500 i 2018.
Rebudsjetteres i 2019 i tillegg
til evt rest fra 2018.

Reguleringsplan vedtatt oktober
2018. Grunnerverv utføres av
planavd. Rambøll utarbeider
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innkjøpsgrunnlag og alt
tegningsgrunnlag med
prosjektering for utlysning på
DOFFIN. Utførelses Enterprise.
Anleggsfase vedtatt i 2020, KST
21.02.19
6500` omdisponert til 19328
Skjelbreiavegen.

17338
Oppgradering bru
Elvesvingen 0 0 335 -335 Rest 2018 må rebudsjetteres.

Prosjektering og flomberegning
feb-mar. I rute. Anleggsfase er
flyttet til 2022.

18326
Opprusting Svein Erik
Strandlies veg 500 500 0 500

Budsjettjustert -500 i 2018.
Rebudsjetteres i 2019.

Reguleringsplanarbeid var
planlagt startet nov18. Det er
avholdt sonderingsmøte plan-
teknisk feb 19. Det er ikke meldt
oppstart. Prosjektering er planlagt
nov-des, men avhenger av
godkjent reg.plan.

18327
Opprusting veg Sørlien-
Vildåsen 0 750 0 750

Mangler finansiering, må
omdisponeres fra et annet
prosjekt. Omdisponering
vedtak KS

Jun-jul: Legge slitelag, bankett og
vegmerking.

18401
Veltmanåa dam
forprosjekt 0 0 74 -74

Budsjettjustert -830 i 2018,
rebudsjetteres i 2019 i tillegg
til rest 2019

Forenklet
dambruddbølgeberegning og
statusrapport foreligger. Rapport
sammenstilles og legges fram i
UTP i September.

18402
Anleggsbidrag gatelys
Prøvenvegen VTU 0 636 0 636

Rest 2018 må rebudsjetteres
Rebudsjettert Det kommer fakturaer i 2019.

18409 Gatelys Vestrumvegen 0 300 0 300

Budsjettjustert -300 i 2018.
Rebudsjetteres i 2019.
Rebusjettert Anleggsfase mai-sept
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18410 Gatelys Plogvegen 0 700 0 700

Budsjettjustert -700 i 2018.
Rebudsjetteres i 2019.
Rebudsjettert

Anleggsfase avhenger av
saneringfremdrift VA

18411 Gatelys Langåkervegen 0 100 0 100

Budsjettjustert -100.
Rebudsjetteres i 2019.
Rebudsjettert

Anleggsfase avhenger av
saneringsfremdrift VA

19322 Snøfreser til traktor 100 100 0 100
+100 kan omdisponeres til
annen prosjekt

Ble anskaffet med driftsmidler i
2018

19323 Strøapparat hjullaster 150 150 0 150
Planlagt anskaffet i mar-apr. Ikke i
rute.

19324
Grensag til
redskapsarm hjullaster 150 150 0 150

Planlagt anskaffet i mar-apr. Ikke i
rute.

19325
GS veg Prøvenvegen-
svinestien 500 500 0 500

Anleggsfase planlagt mai-aug.
Anleggsfase endret til August –
November .

19326
Gatelys Løvåsvegen
Nord 280 280 118 262

Anleggsfase planlagt mai –sept
I rute.

19327 Skogheimstien 2000 2000 761 1239

Anleggsfase planlagt mai –aug.
Prosjektet er tildelt TS-tilskudd.
Utført rydding av skog.
Anleggsarbeid i rute. Åpnet 15.08.

19328 Skjelbreiavegen 0 6500 1300 5200

Stikkrenner byttet i 2018. Ferister
anskaffet. Ryddet skog.
Anleggsarbeider med ferister og
stikkrenner i rute. Ferdigstilt
ferister og stikkrenner. Påbegynt
nytt bærelag.

19331 Utstyr for trafikktelling 150 150 2 148

Anskaffet i juni. To sett for
kjøretøyer (tohjulinger, biler og
store kjøretøy), og to sett for
gående og syklister.
Test av utstyr startet i
begynnelsen av august.



54

19332 G/S Grimsrudvegen 500 500 0 500
Reguleringsplanoppstart planlagt
oktober 2019 (planavd )

19333
Beredskapspott
vegnettet 500 500 105 395

Sikringstiltak rekkverk
Bakkevegen-Bakkesvingen.
Flytting kabler ferdig.

19334
Reinvesteringer
vegnettet 3 000 3 000 591 2409

Oppgradering Øvre Karlsborgveg
aug-okt
G/S-veg Gjestrumvegen –
Kluftvegen jun-sep
30-soner. Skiltplaner feb-apr.
Skiltplaner til høring. Anleggsfase
mai-okt. Fundamenter i stor grad
ferdige og innkjøp materielle
utført.
G/S-veg Dragerlia –Mårvegen
mai.
Skifte stikkrenner for prosjekter
planlagt i 2020 okt –nov.
Selvlukkende bilsperrer mai-okt
Asfalt Vestrumvegen? Ikke
bestemt utførelse 2019
Asfalt Skogvegen? Ikke bestemt
utførelse 2019.

19335
Gatelys utskifting / små
prosjekter 1 500 1 500 1004 496

Ca 80 punktbytter armatur
februar- .
Innkjøp av 225 LED-armaturer i
April. Skiftet armaturer og
påbegynt gatelys i Rustadvegen
Øvre Karlsborgveg aug-okt. G/S-
veg Gjestrumvegen-Kluftvegen og
Rustadvegen jun-sept.
Trogstadvegen?

19336 Trafikksikkerhetstiltak - 750 750 0 750 Budsjettjustert -474 i 2018, Søkt OFTU om tilskudd for
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kommunal andel kan evt rebudsjetteres ved
behovi 2019

prosjekt 19327 Skogheimstien og
19325 G/S-veg Prøvenvegen-
Svinestien.
TS-tilskudd 650` tildelt prosjekt
Skogheimstien

19337 Ferist Trevannsvegen 300 300 195 299
Anskaffet. Anleggsfase mai. Ferist
skiftet. Mangler fakturaer.

19338 Asfaltering Dragerlia 300 300 0 300 Anleggsfase mai

19339 Forprosjekt Skolebrua 500 500 0 500

Apr-nov. Kartlegge hva som må til
for å tilfredsstille brurapport.
SafeControll utarbeider alt som
treng for utlysning av jobb på
DOFFIN.

Har ikke
objektnr

Gatelys Sigurd Østliens
veg 0 0 0 0

Om prosjektet utføres i 2019
må det omdisponeres midler
til prosjektet.

Mulig anleggsfase aug-sept
avhengig av saneringsfremdrift. Er
planlagt i 2020.
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Tjenesteområde 97 –voksenopplæringen
Opprinnelig budsjett 2019

(1 000 kr)
Avvik per i 1000 kr Årsprognose 201 9

(1 000 kr)
7750 400 400 minus

Økonomi
Ansvar 1 807: Det har ikke skjedd noen store enderinger siden sist. Fortsatt samme
avvik:

1 . ca. 250.000,- minus. Nye koordinator stillingen
2. ca. 500.000,- minus. Lærling lønn - ser ut som det ligger på feil ansvar, 21 30.

Ansvar 21 30: Det har ikke skjedd noen store enderinger siden sist. Fortsatt samme
avvik:

1 . ca. 1 50.000,- minus. Gjelder tilbakebetaling av lønn til en lærer.
2. ca. 1 00.000,- pluss. Refusjon Raufoss ungdomsskole
3. Mangler budsjett midler fra ledig stilling?
4. ca. 500.000,- pluss. Lærling lønn - ser ut som det ligger på feil ansvar. Skal

være på 1 807.

Måloppfølging

Fokusområde
Resultat Mål Status 1. halvår 2019

2018 2019

Brukere
Læringsmiljø
Deltakerne skal føle seg inkludert i
Vestre Toten kommune

Læringsutbytte
Digital norsk-prøve for innvandrere

Øke samarbeidet med andre
kommunale tjenester

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

Undersøkelse ikke
videreført.

Undersøkelse ikke
videreført.
Oppstart av nasjonalt
forsøk med
modulstrukturerte
læreplaner høsten -19.

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet

Gjennomføringsgrad og
resultat på nivå med
landet

Prøver gjennomført våren
-19. Resultater ihht mål.

Tilsatt IKT-konsulent i
samarbeid med
grunnskolen.

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

Gode samarbeidspartnere
innenfor disse områdene.
Kombinasjonsklasse i
samarbeid med vidg. med
oppstart august -19.
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Fokusområde
Resultat Mål Status 1. halvår 2019

2018 2019
Opprette kommunalt lærlingekontor,
ansette lærlinger etter planlagt
økning

Sykefravær/nærvær

Sak til politisk behandling Ansettelse gjennomført.
Oppstart nyansatt uke 41

Nærvær 97 % Nærvær ca 95 % Nærvær ca 95 %

Medarbeidere
Medarbeidere
- Medarbeiderundersøkelsen
Videreutdanning

Gjennomføres ikke På nivå med landet
Ikke gjennomført

Egen kompetanse-plan for
VO

Nærme oss nye sentrale
kompetansekrav for
undervisningspers

Kompetanseplan vedtatt.
Dessverre ingen på
kompetansegivende
utdanning fom høsten
2019.Intern og ekstern
kursing etter plan.

Økonomi
Årsresultat

Økte inntekter

Holde budsjett Holde budsjett Se rapport

Økt salg av kurs til lokalt
næringsliv

Kveldskurs gjennomført, i
gang med planlegging av
ny nytt kurs høsten -19

Status LEAN

Vi er i gang med utarbeidelse av nye kvalitet- og trivselsmål ihht nasjonalt forsøk
med modulstrukturerte læreplaner.

Ukentlige tavlemøter flyttes til tirsdag morgen fom august -1 9.

- Planlagte forbedringsprosesser
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser)

Aktivitet: Mål pr.år: Resultat
(pr.kvartal og
ved års slutt):

Kommentar:

Planlagte
forbedringsprosesser

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde)
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde)
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Aktivitet: Status
pr.kvartal

Status pr.år Kommentar:

Identifisert
gevinstpotensial

Realiserte gevinster

Investeringer status

Kompetanseboka. Digitalt oppfølgingsprogram for lærlinger. Oppstart høsten 2019.
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