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Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget: 
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Tid: Kl. 0830 – ca. 1400 
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Deltakelse fra andre: 

• Sak 53 (fastlegetjenesten): Administrasjonen ved helsesjef Bjørnar Eidsvik orienterer.
Saken er satt opp til behandling kl. 0900.

• Sakene 54 og 55: Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen orienterer. Sakene
er satt opp til behandling kl. 1030.
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For leder i kontrollutvalget 
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SAK NR. 51/2020 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.10.2020 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 09.12.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 07.10.2020 

 
Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.10.2020 godkjennes. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
KONTROLLUTVALGET I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 7. oktober 2020 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 – 1345. 

Som medlemmer møtte: 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap) 
Hege Eriksen (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) 

Følgende medlem møtte ikke: 
Torill Hansen (Frp)  
Følgende varamedlemmer møtte: 
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp – tiltrådte møtet kl. 0900 (etter sak 42). 

Ellers møtte: 
Innlandet Revisjon IKS: Daglig leder Bjørg Hagen (hele møtet) og oppdragsansvarlig revisor 
Heidi Holm Olafsen (sakene 46 og 47). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret, ordfører, kommunedirektøren, kontrollutvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

Til behandling: 
SAK NR. 41/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.09.2020 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.09.2020 godkjennes. 

SAK NR. 42/2020 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021 

Fra behandlingen:  
Fremlagt forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Kontrollutvalgets budsjett for 2021 (ansvar 12000, tjeneste 
1101/1102) fastsettes med en økonomisk ramme på  
kr. 1 528 000, med utgangspunkt i følgende fordeling: 

VEDLEGG 1
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Kto. Kontonavn                      Beløp 
10800 Fast godtgjørelse til folkevalgte 60 000 
10801 Møtegodtgjørelse        30 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 
10990 Arbeidsgiveravgift               13 000 
11001 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur                     14 000 
11151 Bevertning møter 5 000 
11500 Kurs / opplæring 22 000 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett 1 000 
12700 Kjøp av tjenester fra 

andre/sekretærtjenester  
280 000 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet 
Revisjon IKS 

1 093 000 

14290 Moms (utgift) 70 000 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 70 000 

 Totalt (kontrollutvalg og revisjon) 1 528 000 
 
 

 
 
SAK NR. 43/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-

2023  
 

Fra behandlingen: 
Varamedlem Inger Lilleby Fløgum tiltrådte møtet. Kontrollutvalget 
bestod etter dette av fire medlemmer og ett varamedlem. 
 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 
revisjonens innspill til plan. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende i plan 
for eierskapskontroll 2020-2023: 
 

• Oppfølgingen av kommunens vedtatte eierskapspolitikk 
og Kommunenes Sentralforbund sine anbefalinger på 
området.  
 

• Eieroppfølging av følgende selskaper:  
- Horisont Miljøpark IKS (eierandel: 18,57 %) 
- Topro AS (eierandel: 10,4 %) 
- Total Innovation AS (eierandel 11,02 %) 
- Komm-In AS (eierandel 4,66 %) 
- ATS Gjøvik/Toten AS (eierandel: 25 %) 

 
 
 
SAK NR. 44/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I 

SELSKAPER  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 
revisjonens innspill. 
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Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende 
selskaper i plan for forvaltningsrevisjons 2020-2023: 
 

• Horisont Miljøpark IKS 
• Krisesenteret i Gjøvik IKS 
• Topro AS 
• ATS Gjøvik/Toten AS 

 
 
 
SAK NR. 45/2020 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 
2020-2023  

 
Fra behandlingen: 
Fremlagt utkast til plan ble gjennomgått. Planen ble ferdigstilt i 
møtet. Det ble avtalt å innarbeide følgende tema i tillegg til 
prioriteringer i det fremlagte forslaget til plan:   

• Forvaltningsrevisjon i kommunen:  
- Internkontroll  
- Plan og byggesak 

• Forvaltningsrevisjon i selskaper: 
- Prioriteringer i hht. vedtak i sak 44/2020 

• Eierskapskontroll: 
- Prioriteringer i hht. vedtak i sak 43/2020 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll for perioden 2020-2023 godkjennes. 
 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 

omprioriteringer, og å igangsette undersøkelser på eget 
initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll 
på andre områder enn det som går frem av planen. 
Kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll rapporteres til kommunestyret. 

 
 
 
SAK NR. 46/2020 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 

KOMMUNENS REGNSKAPER FOR 2020 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 
Dybdal presenterte revisjonsstrategien for Vestre Toten kommune og 
Totenbadet Vestre Toten KF. Følgende dokumenter ble delt ut i 
møtet: 

• Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi 2020 for Vestre 
Toten kommune 

• Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi 2020 for 
Totenbadet Vestre Toten KF 
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Vedtak, enstemmig: 
 

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet 
revisjonsstrategi for revisjon av regnskapene for Vestre 
Toten kommune og Totenbadet Vestre Toten KF for 2020 
tas til orientering.  
 

2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen 
uavhengighet tas til orientering. 

 
 
 
SAK NR. 47/2020 REGNSKAPSREVISJON: RAPPORT FRA GJENNOMFØRT 

ETTERLEVELSESKONTROLL 2019  
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg 
Dybdal presenterte rapporten. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Revisjonens attestasjon fra forenklet etterlevelseskontroll for 
2019 tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at kontrollen for 2019, rettet 
mot etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser, indikerer 
svikt i kommunen rutiner når det gjelder oppfyllelse av 
dokumentasjonskravene for anskaffelser mellom kr. 100 000 
og kr. 1 300 000.  

 
 
 
SAK NR. 48/2020 TERTIALRAPPORT 2/2020 FRA INNLANDET REVISJON 

IKS 
 

Fra behandlingen: 
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen presenterte 
tertialrapporten. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Tertialrapport 2/2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 49/2020 BREV FRA KONTROLLUTVALGET I JEVNAKER 

KOMMUNE 
 

Fra behandlingen: 
Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune med følgende 
oppfordring til kontrollutvalget ble drøftet: 

 
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune oppfordrer 
kontrollutvalgene i de øvrige deltakerkommunene i Innlandet 
Revisjon IKS om å drøfte om det kan være formålstjenlig å åpne 
opp for at kontrollutvalgene kan bestille forvaltningsrevisjoner 
hos andre enn Innlandet Revisjon IKS. Dersom man kommer til 
at dette er hensiktsmessig oppfordres det til å videreformidle 
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dette til kommunes eierrepresentant i Innlandet Revisjon IKS 
som kan ta dette med inn i representantskapet når 
selskapsavtalen drøftes.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune tas til orientering. 

 
 
SAK NR. 50/2020 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert:  
1. Tilsynskonferanse 29.09.2020 – Fylkesmannen i Oppland 
2. Informasjon om vedtak i kontrollutvalget i Søndre Land 

kommune 09.03.2020 – Horisont Miljøpark IKS og henting av 
avfall i Søndre Land kommune  

3. Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke (infoskriv 
fra NKRF, 29.06.2020) 

4. Vil åpne for å oppløse kommunale boligstiftelser (infoskriv fra 
NKRF, 03.07.2020) 

5. Forvaltningsrevisjonsregisteret (infoskriv fra NKRF) 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
 
 

 
Raufoss, 7. oktober 2020. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 7. oktober 2020. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 

 
 

Møteplan for 2020 – Kontrollutvalget: 
 

• Tirsdag 04.02.2020 kl. 0830 
• Fredag 21.02.2020 kl. 0830  
• Onsdag 01.04.2020 kl. 0830 - avlyst 
• Onsdag 20.05.2020 kl. 0830  
• Tirsdag 16.06.2020 kl. 0830  
• Onsdag 02.09.2020 kl. 0830  
• Onsdag 07.10.2020 kl. 0830  
• Onsdag 09.12.2020 kl. 0830  

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
(ingen) 
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Kommunedirektørens samlede vurdering 
 

Samlet vurdering – driftsøkonomi 2020: 

Rapporten for første kvartal 2020 hadde en årsprognose med et samlet negativt 
avvik (merforbruk) på om lag 25. mill. kroner. 

Rapporten for andre kvartal (første halvår) viste en forbedring til negativt avvik på ca. 
20 mill. kroner  

Forbedringen har fortsatt gjennom tredje kvartal og beste prognose er nå et negativt 
avvik på ca. 10 mill. kroner. Det betyr at det ligger an til et regnskapsmessig 
underskudd inneværende år, men da langt lavere enn fryktet på våren. Det svake 
resultatet har nær sammenheng med corona-krisen, men skyldes også ubalanse / 
kostnadsvekst på enkelte budsjettområder. Det må understrekes at det fortsatt er 
knyttet usikkerhet til prognosen – og da i begge retninger. Usikkerheten er også 
knyttet til om det kommer mere statlige overføringer og eventuelle 
kompensasjonsbeløp knyttet til pandemien. Skatteveksten i november vil også ha 
betydning.     

Det er et negativt avvik på sentrale inntekts- og utgiftsanslag på litt under åtte mill. 
kroner. Tjenesteområdene har et samlet avvik på om lag 2 mill. kr  

Det er greit å minne hverandre på at driftsbudsjettet for 2020 var krevende å få på 
plass. Dette sammen med de negative økonomiske effektene av pandemien, gjør 
fortsatt opprinnelige anslag for drift usikre. Utfallet økonomisk avhenger av i hvilken 
grad staten kompenserer kommunene i tilstrekkelig grad. Det er foreslått fra 
regjeringen å kompensere en større andel av disse utgiftene enn tidligere vedtatt.  

Det er per september registrert og rapportert utgifter på 6,5 mill. kr som følge av 
pandemien. I tillegg er det utenom ordinær kommunal drift et inntektsbortfall for 
Totenbadet på grunn av stenging over en lengre periode som utgjør to til fire mill 
kroner.  

Det er negative avvik av en viss størrelse på følgende tjenesteområder: Grunnskole, 
omsorg og helse.  

Fellesområde 11 har ufordelt omstillingsbehov som ikke er lagt ut på 
tjenesteområdene. Dette vil imidlertid mer enn oppveies av et svært moderat 
lønnsoppgjør, redusert arbeidsgiveravgift og lavere netto utgifter til pensjon.  

Grunnskole har stort avvik på variabel lønn. Dette oppveies noe av økte 
sykepengerefusjoner.  



Helse har merutgifter som i stor grad er knyttet til utfordringene innen 
fastlegetjenesten og at det er utfordrende å nå det store målet om 
budsjettreduksjoner på barnevern sammen med mange omsorgsovertakelser i år. 
Det er mulig at det vil bli et relativt stort positivt avvik på selvkostområdet, men på 
grunn av endring av prinsipper for beregning av selvkost og kraftig fall i 
beregningsrenten som sammen gir en viss usikkerhet er det ikke lagt inn i 
prognosen. Det kan bidra positivt på sluttresultatet samlet for kommunen. 

Kraftig fall i strømprisen sammen med lavere forbruk medfører betydelig lavere 
strømutgifter sammenliknet med budsjett og de siste årene. I tillegg vil det bli en 
større positiv effekt av kjøpet av Sagatunet.  Det medfører at eiendomsavdelingen får 
et relativt stort positivt avvik. 

Det jobbes fortsatt aktivt for å redusere overskridelsene i tjenesteområdene. 
Kommunedirektørens oppfatning er at det er stort fokus på- og god økonomistyring 
på alle tjenesteområder. Dette er særs viktig i en krevende periode.     

 

Frie inntekter 
De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd fra staten samt eiendomsskatt. 
Det var i vedtatt budsjett lagt opp til en merinntekt utover det som beregnet i 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets kommuneopplegg. Etter at corona-
epidemien feide inn over kloden og Norge har det ført til kraftig nedgang i 
næringslivet og forventede skatteinntekter og påfølgende forventet skatteutjevning i 
rammetilskuddet. Det har oppstått en historisk høy arbeidsledighet og Stortinget har 
vedtatt flere redningspakker. Det er på det fortsatt vanskelig å anslå hva 
kommunesektorens frie inntekter for 2020 blir, men anslaget for året er oppjustert til 5 
mill. kr i negativt avvik. 

Eiendomsskatt ser samlet ut til å bli noe lavere enn justert budsjett med inntil 2,5 mill. 
Det skyldes at skatt på boliger ble budsjettert for høyt da på grunn av endringer i  
beregningsgrunnlaget ble anslått som høyere enn det reelle grunnlaget. Det 
oppveies noe av høyere inntekter fra næringseiendommer som følge av 
grensejusteringen mellom Gjøvik og Vestre Toten.  

Det forventes å bli en mindreinntekt samlet for frie inntekter på opp mot 7,5 mill. i 
forhold til justert budsjett. 

Lønnsreserve og pensjon 
Ved utarbeidelsen av budsjettet for 2020 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. Lønnsoppgjøret ble mye lavere enn anslått slik at det 
forventes et betydelig mindreforbruk på opp mot 9 mill. av lønnsreserven. Pensjon får 
også en betydelig merinntekt på rundt 4 mill. kr i forhold til lagt til grunn i budsjettet. 



Dette er imidlertid en kortsiktig inntekt for inneværende år som amortifiseres / 
utgiftsføres over de sju neste årene.  

Finans 
Langsiktige plasseringer                             
Det er budsjettert med lav avkastning på plasserte midler. Helt siden finanskrisen i 
2008 har det imidlertid vært stor usikkerhet i markedet og jo flere år det har vært med 
høy avkastning er nedturen nærmere. Det ble i starten av coronakrisen utløst 
historisk kraftige fall i verdens aksjemarkeder sammen med et unormalt fall i 
avkastning på obligasjoner og pengemarkedsfond l som under finanskrisen i 2008. 
Det er fortsatt stor usikkerhet rundt det endelige resultatet da markedene har svingt 
begge veier etter det kraftige fallet, men har gradvis hentet seg inn. Det anslås en 
avkastning om lag 1,0 mill. kr under budsjett. 

Rente- og avdragsutgifter 
Som følge av pandemien har sentralbankene verden over senket rentene mot eller 
under null. Den norske sentralbanken har redusert styringsrenta med 1,25 prosent til 
0 prosent for første gang i historien. På renteutgifter er anslaget en mindreutgift på 
over 5 mill. Avdrag på lån blir høyere opprinnelig budsjett på grunn av at ny 
beregningsmetode gir høyere avdrag enn antatt.   

 

Foreslåtte budsjettjusteringer 
Justeringer i driftsbudsjettet 

Det foreslås ingen endringer i driftsbudsjettet med bakgrunn i at det ikke har noen 
hensikt å justere ned driftsrammene når det allerede er et betydelig merforbruk. 
Stram styring og forsiktig disponering av budsjettene er det som er avgjørende for 
sluttresultatet sammen med nivået på inntektene, herunder den samlede 
kompensasjonen fra staten.  



 

 

Investeringer – status  

Vedlagt følger investeringsstatus per 3. kvartal 2020.  

Det er foreslått noen mindre endringer i investeringsbudsjettet til denne 
rapporteringen. De er på VAR-området og teknisk, se rapporten til teknisk for 
begrunnelsene. 

I tillegg har gebyrområdet på Brann og redning kjøpt ut to biler etter endt 
leasingavtale som finansieres med fondsmidler. Det må med i 
investeringsregnskapet slik at det kan aktiveres korrekt. 

Effekten av de foreslåtte endringene er at lånebehovet reduseres med 2,6 millioner til 
183 mill. Foreløpig er det lånt 78,7 mill. og rest lånebehov lånes opp på slutten av 
året. 

 

Årsprognose til fordeling drift og fordelt til drift/tjenesteområdene vs vedtatt budsjett - periode 9 2020
Driftsbudsjett

Regnskap rev 
budsjett Regnskap rev budsjett Oppr 

budsjett rev budsjett Årsprognose Årsprognose 
avvik

2018 2018 2019 2019 2020 2020 2020
 Skatt på inntekt og formue -319 630 -304 000 -330 293 -325 000 -333 000 -333 000 -323 300 9 700
Eiendomsskatt -51 169 -49 000 -53 337 -53 600 -55 014 -55 014 -53 285 1 729
verker og bruk -9 584 -10 000 -9 700 -9 700 -8 730 -8 730 -9 730 -1 000
boliger -37 667 -35 000 -40 282 -40 600 -42 884 -42 884 -40 200 2 684
næring og ellers -3 918 -4 000 -3 355 -3 300 -3 400 -3 400 -3 355 45
 Rammetilskudd -376 606 -385 000 -395 449 -396 300 -420 000 -422 108 -428 000 -5 892
Rente og investeringskomp fra staten -3 068 -3 900 -3 107 -3 000 -2 900 -2 900 -2 900 0
Integreringstilskudd flyktninger -27 851 -34 000 -26 338 -26 000 -21 811 -21 811 -19 811 2 000
Sum frie disponible inntekter -778 324 -775 900 -808 524 -803 900 -834 833 -840 725 -827 296 7 537
Renteinntekter og utbytte -4 020 -2 500 -3 177 -4 010 -2 500 -2 500 -1 500 1 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 065 -1 500 -3 588 -2 500 -2 000 -2 000 0 2 000
Renteutgifter 23 723 24 737 28 277 29 500 33 416 33 416 28 116 -5 300
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - 0 0 0
Avdrag på lån 34 422 36 553 37 601 37 735 50 528 50 528 53 378 2 850
Netto finansutgifter/inntekter 55 190 57 290 59 113 60 725 79 444 79 444 79 994 550
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk - 0 0 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond 31 193 31 193 5 627 5 586 0 0 0 0
Til bundne avsetninger - 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -23 557 -23 557 5 586 0 0 0 0
Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond -1 200 -1 200 -3 796 0 -6 200 -6 200 -6 200 0

Netto avsetninger 6 436 6 436 7 417 5 586 -6 200 -6 200 -6 200 0
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0
Til fordeling drift (handlingsramme) -716 698 -715 250 -733 707 -743 175 -761 589 -767 481 -753 502 8 087
Sum fordelt til drift -716 698 -715 250 -733 707 -743 175 -761 589 -767 481 -753 502 8 087
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftsbudsjettet (Handlingsramme) -716 698 -715 250 -733 707 -743 175 -761 589 -767 481 -753 502 8 087

Område 11 Overordnede funksjoner -7 103 -2 417 -8 773 -12 048 2 914 3 114 -6 886 -10 000
Område 12 Sentraladministrasjonen 26 666 27 450 29 024 31 087 33 463 33 328 33 328 0
Område 13 Eiendom 43 734 41 706 45 217 45 128 44 105 46 005 41 005 -5 000
Område 19 Kirken 7 584 7 273 7 546 7 442 7 706 7 706 7 706 0
Område 21 Barnehage 86 767 86 897 91 457 90 881 92 196 93 671 94 671 1 000
Område 31 Brannvern, ansvar 3110 8 666 8 317 8 512 0 8 700 8 700 9 100 400
Område 31, Gebyrområde (feiing) -156 -50 -271 0 -300 -1 175 -1 175 0
Område 41 Grunnskole 163 207 164 110 168 181 167 292 169 251 169 884 171 884 2 000
Område 51 Helse 83 108 72 608 87 504 86 058 82 526 82 526 86 526 4 000
Område 61 Kultur 19 095 19 545 20 631 20 578 20 778 20 913 21 513 600
Område 65 NAV Kommune 40 164 38 840 40 109 39 787 38 061 38 061 38 561 500
Område 71 Omsorg 228 873 232 433 239 350 242 763 241 329 241 329 247 629 6 300
Område 75 Plan 7 650 7 380 9 382 9 587 9 847 9 847 9 847 0
Område 91 Teknisk drift, ansvar 91100 14 412 14 693 120 -2 358 13 948 17 148 17 648 500
Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene -18 620 -15 426 -15 600 -17 990 -14 456 -14 456 -14 456 0
Område 97 Voksenopplæring 7 063 8 815 8 845 8 204 9 625 9 625 11 375 1 750
Sum fordelt til drift 711 112 712 174 731 234 734 401 759 693 766 226 768 276 2 050

Prognose: - betyr mindreforbruk/ + 
betyr merforbruk -5 586 -2 473 10 137
Netto driftresultat -5 586 3 223 regnskapsresultat 16 337



 

Investering i anleggsmidler 2020 

  Navn 

Opprin-
nelig 
budsjett 

Regulert 
budsjett 

 Regnskap 
hittil i år 

Mer-
/mindre-
forbruk  

Endrings-
forslag 

Vann-avløp-renovasjon      
11341 Vann Sørlien-Nyseth 0  74  4  70  0  
11353 Avløp Sørlien-Nyseth 0  37  4  33  0  
16342 Utstyr til lekkasjesøk 0  247  59  188  0  
16343 Rehabilitering høydebasseng Eina 1 000  7 783  3 471  4 312  0  
17352 Andel oppgradering Hunnselvvegen 12 0  1 518  12  1 506  0  
18342 VA-anlegg Pumpevegen til Raufoss Næringspark 0  500  0  500  0  
18343 Vann Solbakkvegen 0  0  65  -65  0  
18350 Avløp Solbakkvegen 0  0  96  -96  0  
18351 Oppgr.Breiskallen renseanlegg 500  1 931  827  1 104  0  
18352 Sanering - avløp 0  0  6  -6  0  
20341 Sanering vannledninger 5 000  7 203  6 792  411  2 300  
20351 Ny linje UV Skjelbreia VV 3 000  3 000  0  3 000  0  
20352 Sanering - avløp 8 000  14 973  7 785  7 188  -2 300  
20353 Grenledning vann Midtåsen 400  400  0  400  -400  
20354 Brannvarslingsanlegg Breiskallen RA 200  200  129  71  0  
20355 Brannvarslingsanlegg Skjelbreia VV 150  150  131  19  -19  
20356 Pumpevegen fordelerstasjon - tak og fasade 1 000  1 000  75  925  0  
20357 Prøven asfalt bak garasjebygg (andel) 500  500  0  500  0  
20358 Grenledning avløp Midtåsen 600  600  0  600  -600  
20359 Ny trykkøker Lindland 1 500  1 500  0  1 500  -1 500  

Vann-avløp-renovasjon Totalt 21 850  41 616  19 456  22 160  -2 519         
Plan       

17332 Elveparken 0  216  25  191  0  
18320 Bergsjøen Industriområde 500  500  34  466  0  
18321 Stedsutvikling Raufoss 200  515  7  508  0  
18332 Svein Erik Strandlies veg regulering 100  356  7  349  0  
18301 ATP-Raufoss 1 000  2 400  372  2 028  0  
18302 EuroPan konkretisering av vinnerutkast 500  500  1  499  0  
18314 Opparbeidelse Dragerlia 100  100  4  96  0  
19310 Sentrumsutvikling EBR 200  400  0  400  0  
19311 Raufosskogen Nord 100  563  144  419  0  
19330 Miljøgate Reinsvoll, ferdigstillelse uteanlegg 0  400  0  400  0  
20311 Raufosskogen trafikkregulering 500  500  273  227  0  
20312 Omregulering Brubakken 150  150  0  150  0  
20313 Ombygging rundkjøring Dragerlia 2 000  3 200  2 153  1 047  0  
20314 Bakkerudvegen forlengelse - anleggsbidrag 250  250  0  250  0  
20315 Friområde Eina - gjennomføring 100  100  0  100  0  
20316 Aktivitetsområde Raufoss 300  300  13  287  0  
20700 Tomtesalg 0  0  3  -3  0  

Plan Totalt 6 000  10 450  3 037  7 413  0         
Kultur       

15231 Rehabilitering av skateanlegg på Reinsvoll og Raufoss 0  83  0  83  0  
15383 Oppgradering tak sportshytta på Raufoss 0  450  250  200  0  
17331 Sentrumsprosjektet - aktivitetsanlegg nytorget 300  300  0  300  0  
17371 Verkstedet videreutvikling 0  93  0  93  0  
18370 Meråpent Bibliotek 0  300  0  300  0  
18381 Toppsprøyting og remerking friidrettsbanen Raufoss 0  43  257  -214  0  

08362 Ås kirkestaller 0  0  98  -98  0  
19385 Ombygging Ungdomshus 550  582  1  581  0  
20230 Verksted ungdomsshuset 100  100  7  93  0  
20380 Gjerde NAMMO stadion 200  200  0  200  0  
20384 Oppgradering lysløyper 100  100  22  78  0  

Kultur Totalt 1 250  2 251  635  1 616  0         
Eiendom       

13131 ENØK forberedelse til felles driftsentral 0  986  0  986  0  
13221 Vestre Toten ungdomsskole 0  8 000  4 532  3 468  0  
13322 ENØK Totenbadet 0  594  0  594  0  
13381 Idrettshall Reinsvoll 0  1 600  29  1 571  0  
14321 Oppgradering Hunnselvvegen 12 950  950  93  857  0  
14332 Brannstasjon 20 000  38 948  18 175  20 773  0  
14381 ENØK Raufoss sportshytte 500  500  0  500  0  
15221 Ombygging av varmesentral på Reinsvoll skole 0  252  0  252  0  
15233 Dag- og avlastningssenter Lunders veg 0  1 000  1 291  -291  0  



Investering i anleggsmidler 2020 

  Navn 

Opprin-
nelig 
budsjett 

Regulert 
budsjett 

 Regnskap 
hittil i år 

Mer-
/mindre-
forbruk  

Endrings-
forslag 

16123 ENØK tiltak øvrige bygg 100  153  84  69  0  
16242 Ombygging i mottaket i henhold til nye sikkerhetskrav 0  0  12  -12  0  
16331 Ny bru over Hunnselva sentrum sør 0  3 000  2 949  51  0  
17123 ENØK tiltak omsorgsbygg 100  100  0  100  0  
17124 ENØK tiltak skolebygg 100  200  55  145  0  
17224 Ihle skole/bhg, div tilpasninger 0  2 223  578  1 645  0  
17312 Rådhuskvartalet 0  5 965  3 462  2 503  0  
18124 Nødstrøm Rådhuset 0  468  0  468  0  
18125 Omlegging skifertak - Raufoss gård 0  1 943  1 527  416  0  
18226 TEOAH - Reklamasjonsperiode Raufoss skole 0  67  14  53  0  
18256 Raufoss omsorgsboliger trinn 1 reklamasjonsperiode 0  150  0  150  0  
18322 Renseanlegg "System 2" Totenbadet 0  0  78  -78  0  
18383 Universell utforming 0  69  0  69  0  

08391 Seremonibygg - Bakkerud gravlund 500  500  0  500  0  
19132 Kildesortering 0  200  0  200  0  
19220 Utredning hjertesoner skoler 0  67  0  67  0  
19222 Riving Reinsvoll ungdomsskole og gymbygg 0  1 960  1 108  852  0  
19229 Rehabilitering/opprusting av skolebygg 0  550  0  550  0  
19240 Tilpassing av lokaler Sagvollvegen 1 0  48  0  48  0  
19243 Ombygging Almenvegen til dagsenter rusmisbrukere 0  37  0  37  0  
19320 Parkeringsplass Ihle flerbrukshus 0  150  219  -69  0  
19321 Totenbadet trapp/gangvei fra parkeringsplass 0  0  11  -11  0  
19380 Oppgradering Raufoss sportshytte 210  490  365  125  0  
19381 Ny Raufosshall 20 000  47 903  6 958  40 945  0  
19313 Utbedring basseng Totenbadet 0  3 750  2 651  1 099  0  
19346 Salg av gamle Ihle skole 0  842  0  842  0  
20130 Sagatunet ombygging 5 375  5 507  2 504  3 003  0  
20220 Korta skole rehab garderober 250  250  0  250  0  
20221 Korta skole tak 1 475  2 575  660  1 915  0  
20222 Korta skole hjertesone 3 500  3 500  34  3 466  0  
20223 Thune skole utredning gymbygg 120  120  0  120  0  
20229 Rehabilitering/opprusting av skolebygg 200  200  0  200  0  
20321 Totenbadet Relax-Spa avdeling 1 670  2 200  1 130  1 070  0  
20322 Totenbadet Ny vannrutsjebane 200  200  0  200  0  
20131 Kjøp av Sagatunet - kommunens andel 0  450  0  450  0  
20128 El-sykler Hjemmesykepleien 0  0  130  -130  0  
20129 El-sykler ansatte 0  0  91  -91  0  
20901 Reinsvoll skole - ny adgangskontroll 0  270  0  270  0  
20902 Reinsvoll skole - ny varmepumpe 0  450  0  450  0  
20903 Thune skole - Nytt tak 1926-bygg 0  250  0  250  0  
20904 Bøverbru skole - Nytt inngangsparti 0  250  0  250  0  
20905 Ihle flerbrukshus - Nytt tak 0  1 785  29  1 756  0  
20906 Raufosstun helsehus inngangsparti 0  400  0  400  0  
20907 Rådhuset Borggården 0  1 000  0  1 000  0  
20908 Totenbadet - Støyskjerming 0  140  0  140  0  
20909 Etablering Molok avfallsløsninger 0  455  0  455  0  

Eiendom Totalt 55 250  143 667  48 766  94 901  0         
Stab og støtte      

14121 Kvalitets- og styringssystem 100  100  0  100  0  
20121 IKT-investeringer 2 000  1 350  255  1 095  0  
20127 IKT-investering felles økonomisystem 300  300  0  300  0  
20122 Kabling IKT skoler 2020 0  650  957  -307  0  
20123 Omlegging telefoniplattform 0  0  3  -3  0  

Stab og støtte Totalt 2 400  2 400  1 215  1 185  0         
Brannvern      

20391 Mercedes Vito 2015 overtatt fra RAB 0  270  270  0  0  
20392 Utkjøp av Isuzu JD73699 0  0  177  -177  177  
20393 Utkjøp av Isuzu JD74290 0  0  177  -177  177  

Brannvern Totalt 0  270  624  -354  354         
Omsorg       

15123 Gerica e-rom 0  209  0  209  0  
16255 Trygghetsalarmer/velferdsteknologi 0  169  136  33  0  
17251 Nye moduler i Gerica 0  213  0  213  0  
17252 Velferdsteknologi - nye løsninger innen digitalt tilsyn 100  480  71  409  0  
17264 Boliger for psykisk utviklingshemmede 0  750  0  750  0  
17265 Gimle - utredning av fremtidige behov 0  976  266  710  0  
18254 Trygghetspakke, øke antall digitale alarmer 0  410  0  410  0  
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nelig 
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budsjett 
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forbruk  
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18255 Ny legemodul i Gerica/PDA 0  124  17  107  0  
19251 Lifecare infrastruktur 0  239  0  239  0  
19262 Storhusholdning vaskemaskin 0  120  0  120  0  
20250 Storkjøkken - kokekjele produksjon 300  300  0  300  0  
20251 Raufosstun helsehus - medisintekniske senger 140  140  0  140  0  
20252 Gerica - Digitalisering av arkiv 250  250  0  250  0  

Omsorg Totalt 790  4 380  489  3 891  0         
Teknisk (veg og park)      

17334 Fjordgata Eina 8 500  15 871  5 084  10 787  0  
18326 Opprusting Svein Erik Strandlies veg 0  1 000  86  914  0  
18401 Veltmanåa dam forprosjekt 0  0  1  -1  0  
18409 Gatelys Vestrumvegen 380  392  174  218  -218  
18410 Gatelys Plogvegen 0  365  440  -75  0  
19328 Oppgradering Skjelbreiavegen 2 500  2 614  2 473  141  -183  
19339 Oppgradering Skolebrua 500  597  226  371  0  
19345 Forprosjekt Hjertesone Bøverbru skole 0  111  0  111  0  
20330 Ferist Fv.117 Eina vestsida/Pluggroa 300  300  339  -39  0  
20331 Asfaltering Vestrumvegen 250  250  406  -156  156  
20332 Asfaltering Plogvegen 200  200  122  78  0  
20333 Kantslåttaggregat hjullaster 600  1 200  1 188  13  0  
20334 Reinvesteringer vegnett 3 000  1 318  407  911  -600  
20335 Gatelys - rehabilitering/utskifting 1 000  4 351  2 430  1 921  0  
20336 Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750  775  1 429  -654  250  
20337 Gatelys Severin Olsens veg (syd) 250  250  258  -8  0  
20338 Raufosskogen - Trafikksikkerhet og parkering 500  500  0  500  0  
20339 Gatelys sanerte veger VA Lønnberget 1 100  1 100  539  561  0  
20340 GS-veg Hagenfeltet - Bøverbrugata 400  0  0  0  0  
20342 Prøven asfalt bak garasjebygg (andel) 300  300  0  300  0  
20343 Prøvenvegen fartsmåler m. visning 200  200  210  -10  0  
20344 Gatelys Sigurd Østliens veg 300  300  298  2  0  
20345 Oppgradering Holtevegen 0  3 000  3 362  -362  533  

Teknisk (veg og park) Totalt 21 030  34 994  19 471  15 523  -62         
Voksenopplæringen      
Voksenopplæringen Totalt 0  0  0  0  0         
NAV       
NAV Totalt 0  0  0  0  0         
Kirken       

18392 Ny lastebil 2018 0  750  750  0  0  
19391 Navnet minnelund Bakkerud 0  250  0  250  0  
19392 Nytt tak Raufoss kirke 750  3 250  3 250  0  0  
20390 Gravemaskin 2020 200  200  0  200  0  

Kirken Totalt 950  4 450  4 000  450  0         
Overordnet nivå      

20323 Kjøp Korterudsvingen 7 0  2 800  2 751  49  0  
Overordnet nivå Totalt 0  2 800  2 751  49  0         
Helse       

20240 Ny legevakt - investeringsbidrag 4 200  5 012  0  5 012  0  
Helse Totalt 4 200  5 012  0  5 012  0         
Totalsum   113 720  252 290  100 444  151 846  -2 227  

 

Finanstransaksjoner i investeringsregnskapet: 

Bevilgningsoversikt - investering 
Opprin-nelig 
budsjett 

Regulert 
budsjett 

 Regnskap hittil 
i år 

Mer-/mindre-
forbruk  

Endrings-
forslag 

Investering i varige driftsmidler* 112 770 242 828 96 444 146 384 -2 227 
Tilskudd til andres investeringer 950 9 462 4 000 5 462 0 
Investeringer i aksjer og andeler 2 700 2 700 2 923 -223 0 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 
Sum investeringsutgifter 116 420 254 990 103 367 151 623 -2 227 
            
Kompensasjon for merverdiavgift -18 374 -40 508 -13 501 -27 007 -12 
Tilskudd fra andre -20 000 -24 306 -24 816 510 0 
Salg av varige driftsmidler -2 700 -2 700 -1 130 -1 570 0 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 



Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 
Bruk av lån -75 346 -185 926 0 -185 926 2 593 
Sum investeringsinntekter -116 420 -253 440 -39 447 -213 993 2 581 
            
Videreutlån 55 000 135 000 84 187 50 813 0 
Bruk av lån til videreutlån -55 000 -135 000 -84 187 -50 813 0 
Avdrag på lån til videreutlån 10 000 16 000 3 548 12 452 0 
Mottatte avdrag på videreutlån -10 000 -16 000 -22 348 6 348 0 
Netto utgifter videreutlån 0 0 -18 799 18 799 0 
            
Overføring fra drift 0 -1 100 21 -1 121 -354 
Netto endring bundne investeringsfond 0 0 354 -354 0 
Netto endring ubundne investeringsfond 0 -450 0 -450 0 
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 
Sum overføring fra drift og netto avsetninger 0 -1 550 375 -1 925 -354 
            
Fremført til inndekning senere år 0 0 45 495 -45 495 0 

  



Tjenesteområdene 

Tjenesteområde Sentral stab og støtt – pr. 30.09.2020 
Opprinnelig budsjett 2020 

(1000 kr) 
Avvik per 30.9 i 1000 kr Årsprognose 2020 i 1000 kr 

33 463 
 ÷ 2 500 

≈ Balanse 

Økonomi 

Regnskapet viser et forbruk pr. 30.09.2020 på 66,3 %. På samme tid i 2019 var 
forbruket 63,6 %. Den største driftsmessige utfordringen er omlegging av sak/arkiv 
og kontorstøtteverktøyene og virkningen av koronakrisen på dette og økt press på en 
del sentrale støttefunksjoner som informasjon, IKT-drift og HR-funksjonen.  

Nærvær 

 Mål Resultat i fjor/hittil i år 
(egenmeldt og sykemeldt) 

I fjor 98 % 94,6     (1,2 og 4,2)  
I år 98 % 97,9     (1,1 og 1,1) 
 

Måloppfølging 

Fokusområde Resultat 2019 Anslag 2020 Mål 2020 Mål 2022 

Brukere 
Gode 
tilbakemeldinger 

Gode tilbakemeldinger Gode tilbakemeldinger Gode 
tilbakemeldinger 

Gi god service, 
effektiv 
saksbehand-
ling og topp 
kvalitet på 
ytelsen med 
tjenestemottag
er i sentrum – 
Riktig tjeneste 
til rett tid. 

Samarbeide tett med 
tjenesteområdene 

Samarbeide tett med 
tjenesteområdene 

Samarbeide tett med 
tjenesteområdene. 

Samarbeide 
tett med 
tjeneste-
områdene 

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

Resultat 6 av 6 (hvis 
måling) 

Resultat 6 av 6 (hvis 
måling) 

Maks score God 
samhandling og 
dialog ved at 
innbyggerne 
har tilgjengelige 
kanaler til 
politikere og 
tjeneste-
område. 

Positiv utvikling 
i andel digital 
kommunikasjon ala 
«SvarUt» og 
«SvarInn».   
 
Kurs ikke 
gjennomført i 2019 

Økt andel digital 
kommunikasjon. 
 
 
 
 

Øke andel digital 
kommunikasjon.  
 
 
 
Bedre kontakt med 
skjenkenæringen. 
Kartlegge muligheter 

«Kun» digital 
kommuni-
kasjon  



Fokusområde Resultat 2019 Anslag 2020 Mål 2020 Mål 2022 

pga. nedskallert ressu
rsbruk på området 

og gjennomføre kurs 
med næringen. 

95 % digitale 
skjemaer. 2-3 
gjenstår.   

Mål: 100 % digitale 
skjemaer kan nås.  

100 % digitale 
skjemaer 

100 % digitale 
skjemaer 

Antall besøkende, 
definert med «klikk» 
på kommunens 
nettside:  
Totalt 2019: 774 096  
Første kvartal 2019:  
207 829 

Antall besøkende, 
definert med «klikk» på 
kommunens nettside 
første kvartal 2020: 
708 672.  

900 000 «klikk» på 
kommunens nettside. 

1 000 000 
«klikk» på 
kommunens 
nettside. 

Facebook: 
3334 følgere  

Facebook: 3724 følgere 
3. kvartal 2020. 

Facebook:  
4000 følgere 

Facebook:  
6000 følgere 

Gode 
nettløsninger 
og lett 
tilgjengelig 
informasjon 
med mulighet 
for elektronisk 
samhandling 

Gjennomføring av 
digitaliseringsstrategi
en påbegynt – 
sak/arkiv og 
Office365.  

Iverksatt fase 1 av 
digitalstrategi. Ny 
versjon sak/arkiv-
løsning og kontorstøtte 
mm  

Gjennomføring av fase 
1 av digitalstrategi. Ny 
versjon sak/arkiv-
løsning og 
kontorstøtte mm 

Evaluering og 
revidering 
digital strategi 

Opprettholdt kvalitet 
og god 
saksbehandling  

Opprettholder kvalitet 
og god saksbehandling 

Opprettholde kvalitet 
og god saksbehandling 

Opprettholde 
kvalitet og god 
saksbehandling 

Delegeringsreglemen
tet revidert. Politisk 
behandling april 2019
. Økt profesjonali-
sering, gjennomføring 
og godkjent 
Kommunevalg.    

Revidert 
delegeringsreglement.  
Økt profesjonalisert 
gjennomføring og 
godkjent 
Kommunevalg.    

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

Opprettholde 
og sikre god 
kvalitet i 
saksbehandling 
og effektuering 
av vedtak. 

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

Folkevalgtopplæring 
gjennomført (etter 
valget). Skolering 
av ledere og 
andre. Digital kommu
nikasjon økt.   

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

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

Gi opplæring til 
politikere, 
ledere og 
andre. Kun 
digital 
kommunikasjon 
 

Medarbeidere 
Fornøyde og 
engasjerte 

Nærvær: 94,6 %  Nærvær: 97,9 % per  
3. kvartal. 

98 % 98 % 



Fokusområde Resultat 2019 Anslag 2020 Mål 2020 Mål 2022 

Avholdt 
medarbeiderundersø
kelse, 10-faktor, 
resultat 4,3 

Følge opp 
medarbeiderunder-
søkelsen 

Opprettholde og 
gjennomføre 
undersøkelser og 
samtaler 

Opprettholde 
og 
gjennomføre 
undersøkelser 
og samtaler 

medarbeidere 
som trives, 
involveres og 
mestrer i et 
aktivt miljø 
 Avholdt 

medarbeidersamtaler
.  Følge opp 
utfordringer i 
etterkant av samtaler 
med ansatte. 

Avholde 
medarbeidersamtaler.  
Følge opp utfordringer 
i etterkant av samtaler 
med ansatte. 

Avholde 
medarbeidersamtaler.  
Følge opp utfordringer 
i etterkant av samtaler 
med ansatte. 

Avholde 
medarbeidersa
mtaler.  Følge 
opp 
utfordringer i 
etterkant av 
samtaler med 
ansatte. 

Legge til rette 
for faglig 
utvikling 
 

Opplæring, kursing av 
ansatte jfr. budsjett 

Opplæring, kursing av 
ansatte jfr. budsjett 

Opplæring, kursing av 
ansatte jfr. budsjett 

Opplæring, 
kursing av 
ansatte jfr. 
budsjett 

Ny 
arbeidsgiver-
politikk/strategi 

Vedtak.  Konkretiserte måltall 
på plass. 

 

Seniorpolitikk: 
Andel 62 + 
fortsatt i jobb 

1 0 0 2 

Økonomi 

Høy kvalitet på 
oppgaver og 
tjenester.   

Avla årsregnskap 
18.03.2020 

Avlegge årsregnskapet 
innen fristen 22.2.21 

22.2 22.2 

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

Mindreforbruk Balanse Balanse Balanse 

Lean innføres i 
alle enheter 

Fortsatt gjenstår én.  Ny enhet? Ny enhet. Alle enheter 
har Lean på plass  

Lean del av 
dagligrutiner.  

Andel eFaktura/
 eHandel i 
% av inngående
 fakturaer av le-
verandører som 
vi har 
rammeavtale 
med  

86 % 90 % 95 % 95 % 

E-handel i % av 
antall 
faktuaraer med 
leverandører 

52 %  60 % 60 % 95 % 



Fokusområde Resultat 2019 Anslag 2020 Mål 2020 Mål 2022 

med 
rammeavtale 
Utnytte alle 
muligheter i 
anskaffet 
verktøy og 
fokusere på 
utnyttelse av ny 
funksjonalitet 

løpende løpende løpende løpende 

 

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». 

Jobber fortsatt med 
dette. Pr. nå 
utarbeides det få 
rutiner, men håper å 
bedre dette. 

 

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/kvali
tet på kortere og lengre 
sikt. 
 
SPAM: 
Planlagte eller 
gjennomførte 
forbedringsprosesser 
siste kvartal - så er det 0. 
. 

 
 

 

 

 

Lønn: Jobber fortsatt 
med å digitalisere. 

Har hatt en prosess på 
barnevern knyttet til 
fosterhjem – nye og 
endringer. Dette skal 
gjøres via 
personalmelding nå for å 
minske sjansen for feil. 
Dette sparer 
lønningskontoret for 
mye punching. 

I tillegg ser vi på 
muligheter for å 
digitalisere 
politikergodtgjørelser. 

Brannmenn som var nye 
fra 1.1.2020 er 
heldigitale når det 
gjelder føring av timer. 
Sparer lønningskontoret 
for mye manuell 
punching 

 

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.  
Avdelingen redusert 
med ett årsverk pr. 
01.01.2019 
 
SPAM: 
Siste gevinstrealisering 
ble gjennomført 17/10-
18. Reell gevinst ble da 
satt il ca 50 % stilling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønn: Ikke målt noe i den 
senere tid. Digisyfo og 
fravær web er nå 
innarbeidet og anses 
som ferdig.  

 

  



Tjenesteområde 13 – eiendomsavdelingen 
Opprinnelig budsjett 2020 

(1000 kr) 
Avvik per 30.09 i 1000 kr Årsprognose 2020 i 1000 kr 

44.495 - 2.000 - 2.500 
Økonomi 

Strømprisene har falt en god del i forhold til tidligere, dette er positivt for budsjettet, 
hvis dette vedvarer vil vi få et mindreforbruk på strøm i 2020 på ca. 2,5 millioner 
kroner 

Måloppfølging 

I rute 

Status LEAN 

Ikke startet med Lean 

Nærvær 

 Mål Resultat i fjor/hittil i år 
I fjor   
I år   

 
Fokusområde  Resultat 2019 Mål  Status 

   2020 2020 
Prosjekter/Drift 

    

 Overtakelse bygg våren 2019, klart 
til skolestart Prøvedrift I rute Prosjekter: 

Ny V.Toten U-
skole 
Ny idrettshall 
Reinsvoll   

 
Overtakelse av bygg våren 2019, 
klart til skolestart 

 
Prøvedrift 

  
 
I rute 

Dag- og 
avlastningssenter 
Lundersveg 

 Overtagelse bygg høsten 2019, 
innflytning i oktober Prøvedrift I rute 

Ombygging Ihle 
skole til 
barnehagelokaler 

 

Ferdigstilt innvendig 15. februar, 
uteområde inkl. flytting av lekeplass 
ferdig høsten 2019. Noe 
gjenstående arbeider våren 2020 

Ferdigstillelse våren 
2020 I rute 

Ny brannstasjon  Ferdig med konkurranse og valg av 
entreprenør 

Oppstart medio 
april I rute 

Tilbygg og 
rehabilitering 
Raufoss 
idrettshall 

 Utarbeidet konkurransegrunnlag 
Konkurranse, med 
oppstart bygging 
våren 2020 

I rute 



Drift: 
Tilstandsrapporter  

Tilstandsrapporter utarbeidet for de 
fleste byggene, men gjenstår noe på 
teknisk side grunnet langvarig 
sykefravær 

Ferdigstille 
tilstandsrapporter 
1. halvår 

I rute 

Medarbeidere 
    

 Innført INSTA 800 som renholds 
standard 

Levere en riktig 
renholdskvalitet 
med riktig 
ressursbruk 

I rute 

Medarbeidere 
med riktig 
kompetanse i alle 
ledd 

    

Økonomi 

 Energimerke de største byggene 
Dette er satt på vent 
i påvente av nye 
forskrifter/krav 

  
 ENØK 
 
 
 

 Utskifting av energikrevende og 
gammelt utstyr 

 Fortsette utskifting 
av energikrevende 
og gammelt utstyr 

 Pågående 

 

  



Tjenesteområde 21 – Barnehage 
Opprinnelig budsjett 

2020 (1000 kr) 
Justert budsjett 
2020 (1000 kr) 

Avvik per 30.09 
(1000 kr) 

Årsprognose 2020  
(1000 kr) 

92 196 93 671 1 000 1 000 
Økonomi 

Refusjon til private barnehager pga Corona-stengt: kr - 500 000 

Svikt i brukerbetaling kommunale barnehager pga Corona-stengt  kr -75 000 

Overforbruk styrket tilbud kr - 800 000 

Refusjon sykepenger i kommunale barnehager kan gå med overskudd, men 
vanskelig å tallfeste. Det samme gjelder refusjon/kjøp av barnehageplasser i andre 
kommuner, men har ikke oversikt over hvor mange barn fra Vestre Toten som går i 
andre kommuner fra august. 

 

Måloppfølging 

 
Resultat Mål  Status 

Fokusområde Hovedmål 
2019   2020 30.09 

Brukere  
Rekruttere gode medarbeidere 
med godkjent kompetanse  
 
 

Dispensasjoner fra 
utdanningskravet: 
Ingen i kommunale 
bhg 
1,4 årsverk 
private bhg 

 
Ingen dispensasjoner 
fra august 

 
0,4 årsverk privat 
barnehage 

Gi barna trygg og god overgang 
fra barnehage til skole 
 

Fortsatt samarbeidet 
om lokal 
realfagstrategi  

Gode rutiner for 
samarbeid både ved 
overgang og faglig 
innhold 

Har så langt for-
bedret rutinene 
ved overgang  

Bedre samarbeid med 
helsestasjonen 
 
 
 

Rutiner med 
samarbeid på 10 – 
måneders kontroll 
og drøftingsteam 

Faste rutiner for 
samarbeid for å 
forebygge og for barn 
som trenger ekstra 
tverrfaglig innsats. 

Er i gang med å 
revidere 
samarbeidsrutiner 
med 
helsestasjonen  

Kompetent 
pedagogisk 
personale 
 
 
 
 
Samarbeid med 
grunnskolen 
 
 
 
Tidlig innsats 
 
 
 
 
 
Lean 

Alle barnehagene skal bruke 
kontinuerlig forbedring i 
planlegging 

Alle kommunale 
barnehager jobber 
med kontinuerlig 
forbedring. 

Barnehage-
administrasjonen inn i 
Leanopplæring 

Satt på vent 

God kvalitet i 
barnehagene 
 

Fornøyde foreldre – god score i 
brukerundersøkelser 

Ikke undersøkelse 
 

Beholde score på 4,6 
eller høyere  
 

Har ikke hatt 
undersøkelsen 
enda 

Medarbeidere 

Legge til rette for 
kompetanseheving  
 
 

Øke kompetansen til 
pedagogisk personale 
 

To kommunale og 3 
private pedagoger 
har startet 
videreutdanning, 30 

Fire nye starter på 
videreutdanning, 
30 studiepoeng 

Fire pedagoger har 
søkt 
videreutdanning, 
Bare en fikk plass.  



studiepoeng 

Øke andelen ansatte med 
relevant utdanning 
 

Flere ansatte med 
fagarbeider- 
utdanning 

Øke andelen med 
utdanning, både 
pedagoger og 
fagarbeidere 

Kun 2 pedagoger 
som har startet 
høsten -20.  

Gode score på 
medarbeiderundersøkelsen i 
kommunale barnehager 

Undersøkelse utsatt 
til 2020 

Score på 4,5 av 5,0 Score på 4,4 av 5,0.  

Gjøre styrerne gode som ledere Er i gang med 
kompetanseheving i 
samarbeid med 
høgskolen (HINN) 

Fortsette 
kompetansehevinga 
med HINN 

Har revidert 
kompetanseplanen 
for 2018-2022 

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 

En pensjonist fra 
62 år så langt i år 

 
 
Godt arbeidsmiljø, 
fornøyde 
medarbeidere 
 
 
 
 
Kompetente ledere 
 
 
 
God seniorpolitikk 
 
 
Høyt nærvær 

 
Redusere sykefraværet i 
samarbeid med Nav  

Nærvær kommunale 
barnehager 87 % 

Øke nærværet Ikke nådd målet 

Økonomi 
Budsjett Tilpasse drift til økonomiske 

rammer 
Underskudd på    kr 
575 000 

Balanse Foreløpig 
overforbruk 

 
 
Nærvær 

 
 Mål Totalt Egen. Sykemeldt 

1-16 dager  
Sykemeldt 
>=17 dager  

I fjor  86,1 98,7 99,1 88,5 
I år pr 30.09  86,4 98,3 99,3 89,0 
I år pr 30.09  1289 d 160 d 66 d 1044 d 
 
 
Status LEAN 
 
Det har ikke vært tavlemøter og ect etter at barnehagene fortsatt deles 
inn i kohorter og personalet skal holdes innenfor sin kohort. Prinsippene 
og holdningene ligger der uansett, men håper at det blir lettere når 
barnehagene får muligheter til å ha møter og planlegge barnehageåret.  

  



Tjenesteområde 31 – Brann og redning 
 Budsjett inkl. endring 

2020 
(1000 kr) 

Avvik per 30.9 

(1000 kr) 
Årsprognose 2020 

(1000 kr) 

Utenfor 
gebyrområdet 

8 700 Lønn: 260 
Drift: -550 
Sum: -290 

Lønn: 400 
Drift: 0 

Sum: 400 
Gebyrområdet 
(feiervesen) 

-12 Lønn: -65 
Drift: -45 

Sum: -110 

Lønn: -175 
Drift: -50 

Sum: -225 
Økonomi 

Utenfor gebyrområdet: 

Det er negativt avvik lønn, særlig på beredskap. Noe skyldes lønnsjusteringer og 
avtaler fra nyttår som ikke er korrigert i budsjettet, noe på vikarbruk (sykevikar og 
andre vikarer i f.m. opplæring nyansatte) og noe på godtgjørelser på befalsvakt. 
Resten av avviket viser seg å være feilbudsjettering av feriepenger på 
vaktgodtgjørelser. Det er ikke ferietrekk på slike godtgjørelser og det er ikke 
hensyntatt i budsjettet. Årsvirkningen/avviket på feriepenger er beregnet til å utgjøre 
ca. kr. 300 000. 

Øvrig drift har positivt avvik pr. d.d. En forventer imidlertid balanse ved årsslutt, 
muligens at noe av avviket på lønn dekkes opp av øvrig drift. 

Gebyrområdet: 

Mindreforbruk både på lønn (vakanse pga. rekruttering) og drift i feiervesenet. Vi 
forventer noe mindreforbruk ved årsslutt. 

Koronapandemien: 

Merkostnader knyttet til koronapandemien er ca. kr. 66 000 pr. d.d. Det meste på 
materiell (særlig smittevernutstyr og IKT-utstyr) og noe på kompensasjon for 
reduksjon i dagpenger fra NAV for deltidsansatte på beredskap som er permittert fra 
sine hovedstillinger. 

Nærvær 

Nærvær Fordeling 
Rapport per 
30.9.2020 

Mål Totalt Egenmeldt Sykemeldt 
1-16 dager  

Sykemeldt 
>=17 dager  

Fraværsdager - 50,5 d 18,6 d 5,6 d 26,2 d 
Nærvær % 92,5 % 96,6 % 98,7 % 99,6 % 98,2 % 
Nærvær % i fjor1) - 97,7 % 98,5 % 99,2 % 100,0 % 
1)Tidligere Brannvernavdelingen. Tallene er ikke direkte sammenlignbare med Brann og Redning pga. omorganisering 
(virksomhetsoverdragelse) fra 1.1.2020. 

 

 



Måloppfølging 

Mål Status 
Fokusområde Resultat 

2019 2020 2020 
Brukere 

Ny brannstasjon 

Forprosjekt gjennomført 
Innhentet anbud og skrevet 
kontrakt (Veidekke - 
byggestart 2020) 
Bygging vedtatt, bevilget kr. 
52 000 000 

Byggestart (februar/mars) 
Ferdigstillelse og innflytting 
1. halvår 2021 

Bygging igangsatt. 
Bygget er under tak og i 
ferd med å tettes. 
Innvendige arbeider er i full 
gang. Framdrift er godt i 
rute. 

Medarbeidere 
Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse (kurs) 

Rekruttere og beholde 
medarbeidere med 
rett kompetanse 

1 gjennomfører 
3 mangler 

1 Mangler 
3 Nye (mangler) 

1 Avlegger svenneprøve i 
uke 46 
3 Nye (mangler) 

Tjenesteproduksjon 
Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern, satsingsområder 
85 – 90 % i f.t. plan Gjennomføre tiltak i 

samsvar med 
informasjonsplan 

Informasjonstiltak via 
forskjellige medier er 
gjennomført som normalt. 
Den fysiske aktiviteten er 
redusert pga. 
koronasituasjonen og en del 
tiltak er derfor ikke 
gjennomført/avlyst eller 
utsatt. Noe gjennomføres i 
høst. Noe gjennomføres 
digitalt, som alternativ 

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

Gjennomføring i samsvar 
med risiko 
Feiing: 100 % 
3 307 av 3 307 
Tilsyn: 100 % 
1 392 av 1 392 
Fritidsboliger: 
2 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 hv. 10. år: Evt. 
rest. 

Gjennomføres i samsvar 
med risiko 
Feiing (varslet): 
2840 av 2845 (100 %) 
Tilsyn (varslet): 
785 av 1 692 (46 %) 
Fritidsboliger: 
2 hittil i år (rest) 
Vi la om til kun feiing i mars 
(uten nærkontakt med 
tjenestemottagere) pga. 
koronasituasjonen. Tilsyn 
med fyringsanlegg er 
nettopp gjenopptatt. 

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

 
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 

Gjennomført 42 av 54 
(inkluderer en del andre 
obj.) 
Gjennomført 23 andre 
befaringer 

Gjennomføring i samsvar 
med risiko (anslag: ca. 40) 
Etter risikovurderinger og 
behov (anslag: 20 - 25) 

Gjennomført 26 av 39 
planlagt i 2020 
Tilsynsaktivitet ble 
gjenopptatt i slutten av 
april etter å ha blitt satt på 
vent fra mars pga. 



Mål Status 
Fokusområde Resultat 

2019 2020 2020 
koronasituasjonen. 
Gjennomført 9 andre 
befaringer 

Materielle fornyelser og oppgraderinger 

- - - 

Brannvesenets ROS-analyser og dokumentasjon 

- - - 

Effektiv brann- og 
rednings-beredskap 
og god regional 
ressursutnyttelse 
 
- Ivareta korrekt nivå 
og kvalitet på 
brannvesenets 
tjenester 

Brannordning 2020 er nær 
ferdigstilt (ny 
dokumentasjon av 
brannvesenet) 

- Brannordningen er 
ferdigstilt. Lagt fram for FSK 
som orienteringssak 22. 
april og deretter sendt til 
DSB. Ingen tilbakemelding 
fra DSB er mottatt. 
Brannvesenets tiltak for 
beredskap i f.t. 
koronasituasjonen 
opprettholdes og 
videreføres i hvert fall ut 
året. 
Kontinuitetsplan er 
utarbeidet. Stauts pr. d.d. 
for beredskapen er god og 
går som normalt (tilpasset 
situasjonen) 

ROS-analyser, beredskapsplaner, opplæring og øvelser 

Helhetlig ROS-analyse: 
Handlingsplan er utarbeidet 
(ikke rullert) 

Helhetlig ROS-analyse: 
Rullere handlingsplan 

Handlingsplanen er ikke 
rullert (manglende 
kapasitet) 

Kommunal beredskapsplan: 
Ikke revidert (pga. 
kapasitet) 

Kommunal beredskapsplan: 
Revideres 

Ikke revidert i 2019.  
Revisjon 2020 er påbegynt. 

Samfunnssikkerhet i 
et helhetsperspektiv 
- Ha et godt bilde av 
risiko og sårbarhet i 
samfunnet 
- God kommunal 
beredskap 
 
- Bygge 
krisekompetanse 

Gjennomført intern 
opplæring på CIM 
Gjennomført fullskala 
øvelse 
Gjennomført table-top 
øvelse 

Gjennomføre nødvendig 
opplæring og intern 
kriseøvelse 

Det er ikke gjennomført 
noen intern opplæring eller 
øvelser hittil i 2020, mye 
pga. pandemien. 
Det er behov for noe 
opplæring på CIM og 
Nødnett. 

Økonomi 
Økte inntekter 

Alarmabonnenter: 
Regnskap Kr. 193 000 

Alarmabonnenter: 
Budsj. kr. 238 000 

Regnskap pr. d.d.: 
Regnskap Kr. 231 000 

Tilstrekkelig økonomi 
til å levere forsvarlige 
/ gode nok tjenester 

Øvrig budsjett: Se egen tabell lenger opp. 

Status LEAN 

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

 



Investeringer status (Teknisk og Eiendom) 

Ny brannstasjon 

Bygging i full gang og godt i rute i f.t. plan. 

  



Tjenesteområde 41 – grunnskole 
Opprinnelig budsjett 

2020 (1000 kr) 
Justert budsjett 
2020 (1000 kr) 

Avvik per 30.09.20  
(1000 kr) 

Årsprognose 2020  
(1000 kr) 

169 251 169 884 Ca - 2 000  2 000 
Økonomi 

Alle nevnte tall er i hele 1000. 
 
Forventet innsparing på fastlønn er tatt ut. Ligger an til en innsparing ved årets slutt 
på 3 600. Ca. 2 000 er redusert aktivitet høsten 2020. Må ses i sammenheng med 
variabel lønn.  
Overforbruk i variabel lønn fortsetter. Forventer et overforbruk på totalt 1 700. Per 
utgangen av september har grunnskolen utbetalt 258 på objekt 88036 
Ekstraordinære kostnader vedr Coronaepidemi. (Beregnet til 1 200 for hele 2020.) 

Vi forventer et overskudd på sykepenger på nærmere 500 ved årets slutt. Det knyttes 
usikkerhet rundt regnskapsførte tall for arbeidsgiveravgift. Forventer et overskudd her 
på over 1 000. 

Grunnskolens budsjett er justert med 633 i kompensasjon for redusert 
foreldrebetaling i SFO for en måned under Koronasituasjonen. Vi vet ikke om den 
stengte perioden ut over denne måneden blir kompensert (beregnet til å gjelde ca 
350.). Vi ser at flere enn i et normalår har sagt opp plassen i SFO. Med dagens 
elevtall vil vi få en underbalanse på 700 ved årets slutt. (Moderasjonsordning for 
foreldrebetaling i SFO gjeldende fra 01.08.20 tilsvarende nivå for oktober er lagt til 
grunn.) 

Vestre Toten er tildelt kr 295 for at sårbare elever skal kunne ta igjen tapt progresjon 
som følge av virusutbruddet.   

Usikkerheten rundt kostnader for skoleskyss fortsetter. Vi har ikke fått noen regning 
for høsten 2020. Ved en normaldrift ville vi rapportert en økning i ekstraskyss for 
elever med særskilte behov, men vet ikke hvilke utslag Koronasituasjonen får for 
totale skyssutgifter.  

Vi forventer en innsparing i drift på 1 000, delvis som følge av Koronasituasjonen og 
delvis på grunn av forskyvning i innkjøp av driftsmidler til nye læreplaner.   
Riktig periodisering for ny IMDI elev vil utgjøre 500 dersom pengene kommer i 2020 
(kommer i tillegg til 500 på fond). 
Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt flere store poster i regnskapet. Hovedårsakene 
til at vi nå rapporterer et lavere underskudd ved årets slutt, skyldes innsparing i 
lønnsposter, reduserte driftskostnader og en forventet positiv utvikling i 
gjesteelevsoppgjøret.   
 

Resultat Mål  Status 3. kvartal 
Fokusområde 

2019 2020 2020 



Resultat Mål  Status 3. kvartal 
Fokusområde 

2019 2020 2020 

Brukere    
Data på fylkesnivå ikke 
oppgitt. 
7. trinn:  
Noe dårligere resultater 
enn fjorårets 7. trinn, 
men bedre enn 
forventet ut fra 
inneværende års 
elevers score for ett år 
siden. På nivå med 
landet på de fleste 
målinger. Lavere enn 
nasjonalt på mobbetall. 
10. trinn:  
Bedre enn landet på 
flere indikatorer, også på 
mobbetall.  

Mål delvis nådd. 

 
Resultater minimum på 
nivå med 
kommunegruppe 07.  
 

Gjennomføres 
 høsten 2020 

Svarprosent 16,9 %. 
Mål ikke nådd.  
Resultatene brukes 
internt på den enkelte 
skole og presenteres for 
KFU. 

Øke svarprosenten Gjennomføres 
 høsten 2020 

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

 

Data for kgr 7 og 
fylkesnivå ikke oppgitt. 
Vi oppnår resultater 
under landet på alle 
trinn på nasjonale 
prøver med unntak av 
lesing på 8. og 9. trinn. 

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

Normalt publiseres 
foreløpige 
avgangsresultater ca 1. 
juli. Pga 
koronasituasjonen ble 
alle eksamener i 
grunnskolen avlyst våren 
2020. 
 
Nasjonale prøver 
gjennomføres høsten 
2020. 

Avgangskarakterer:  
Vi scorer under landet 
på alle skriftlige 
eksamener. Bedre 
resultater på muntlig 
eksamen og standpunkt 
gjør at vi likevel har 
grunnskolepoeng noe 
over landet.  

  

Opprettholdt og 
utvidet samarbeid 

Videreutvikle felles mål 
og satsings-områder 
 

Samarbeidet fortsetter 

Læringsmiljø (elevundersøkelsen UDIR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreldreundersøkelsen skole (UDIR) 
 
 
 
 
 
 
Brukerundersøkelse SFO (egen VTk) 
 
 
 
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 Samarbeid med VO om 

velkomstgruppe på u-
 
Øke samarbeidet 

 
Igangsatt helhetlig 



Resultat Mål  Status 3. kvartal 
Fokusområde 

2019 2020 2020 
trinnet. 
Folkehelse 

arbeid i kommunen.  
 
Sykefravær/nærvær  

Nærvær 92,8 % 
 
Nærvær 94 % 

 
Nærvær 91,5% 
Høyt fravær 
sammenlignet med 
målinger tidligere år.  
 

Medarbeidere    
Ble ikke gjennomført Minimum på nivå med 

landet. 
Fokus på 
utviklingsområder.  

 
 
 

Svarprosent 80 %.  
Mål ikke nådd, men en 
bedring på 20 % fra året 
før.  

Svarprosent nær  
100 % 

Gjennomføres høsten 
2020 

VTk: 98,4 % 
Landet: 95,7 % 
Tall på fylkesnivå ikke 
oppgitt. Sett opp mot 
landet er mål nådd. 

 
Opprettholde nivå, 
minimum på nivå med 
Innlandet 

 
Telledato 1.10.20. 

Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkelsen 
-  
- Lærerundersøkelsen (UDIR) 
 
 
 
Rekruttering 
- Andel lærere med godkjent utdanning 

på nivå med fylket 
 
 
Videreutdanning 

 19/20: 
12 lærere på 
kompetanse for kvalitet i 
tillegg til de som tar 
utdanning på egenhånd. 
Flere assistenter tar 
fagbrev i barne- og 
ungdarb. 

Nærme oss sentrale 
kompetansekrav. 
 
 
 
 
  

20/21: 
4 lærere på 
videreutdanning 
(kompetanse for 
kvalitet) fra august. 
 

Økonomi    

 Rammeforutsetninger 
- Handlingsrom for kvalitetssikring og 

utvikling av skolen i tråd med lokale 
mål 

Underskudd på nær 
900 000 i 2019. 
Mål ikke nådd  

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

Utfordrende å komme 
inn i tildelt ramme for 
2020. 

Nærværsrapportering 

Nærvær Fordeling 
Rapport per 
30.9.20 

Mål Totalt Egenmeldt Sykemeldt 
1-16 dager  

Sykemeldt 
>=17 dager  

Fraværsdager  4178 573 368 3237 
Nærvær % 94 % 91,5 % 13,7 % 8,8 % 77,5 % 
Nærvær % i fjor 94 % 92,8 % 22,4 % 12,3 % 65,3 % 
Grunnskolen har fortsatt høyt fravær i 2020 sammenlignet med tidligere år, og det er 
fortsatt andelen sykemeldt fravær som er hovedårsaken. Fra sist rapportering har 
likevel andelen av egenmeldt fravær gått noe opp, noe som er naturlig under høstens 
Koronasituasjon.  

Status LEAN 

Korta skole opprettholder sitt Leanarbeid i Koronatiden.  



Vestre Toten ungdomsskole tok pause i november 2019 i samråd med 
grunnskolesjef, utviklingsenheten og ass. kommunedirektør.  

  



Tjenesteområde 51 – helse 
Opprinnelig budsjett 2020 

(1000 kr) 
Avvik per 30.09 i 1000 kr Årsprognose 2020  

(1000 kr) 
Helse uten barnevern 36.178 

 
(Barnevern egen rapport v / 

Monica Skjellen Larsen) 

 
 

2.000 
(merutgift) 

Helse uten barnevern 
 

3.000 
(merutgift) 

Inkl merutgifter pga korona 
Covid-19 

 
Pr 30.09.20 økonomi 

- I sum vesentlig bedring av årsprognose: 
o Merforbruk på legetjenester fortsetter, men redusert betydelig fordi har 

greid å skaffe vikarleger uten bruk av vikarbyrå.  
o Økt basistilskudd fra 1. mai gir reduserer netto kostnad fordi kommunen 

beholder basistilskuddet i hjemler med vikarleger.  
o Oppjusert effekt av mindreforbruk helsestasjon og fysio-ergo (vakanser 

uten vikarinnleie) er tatt inn. 
o Merforbruk pga Covid-19 vanskelig å fremskrive. Vil trolig øke i 4. 

kvartal pga økte krav til kommunehelsetjenesten når det gjelder omfang 
av TISK (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene).  

 
Nærvær: 
Nærvær Fordeling 
Rapport per 
30.09.2020 

Mål Totalt Egenmeldt Sykemeldt 
1-16 dager  

Sykemeldt 
>=17 dager  

Fraværsdager - 455,8 d 63,3 d 58,0 d 334,5 d 
Nærvær % 95 % 92,2% 1,1 % 1,0 %       5,7 % 
Nærvær % 1-
9/2019 

- 95,2 % 0,8 % 0,4 %       3,6 % 

 
 
Måloppfølging 
Fokus-område Resultat 2019 Anslag  2019 Mål 2020 Status 3. kv 2020 

Brukere 

Opprettholde god 
kvalitet på tjenestene 
med høy 
brukertilfredshet. 
 
Stillinger / hjemler 
besatt med riktig 
kompetanse. 
 
 
 
 
 
 

Ingen rekruttering av 
fastleger i 2018. 

Rekruttering til 
fastlegestillinger har 
blitt vesentlig 
vanskeligere.  
I løpet av 2019 en 
rekruttering i juni.  
Pr september 4 vakante 
fastlegehjemler. 
 
1 fastlege rekruttert i 
2019, men sluttet i 
februar 2020. 
 
 

Løpende vurdere 
organisering av 
fastlegeordningen 
samt vurdere 
rekrutteringstiltak 
med statlige 
tilskuddsordninger.   
Vurdere resultat av 
nasjonal evaluering 
av 
fastlegeordninger 
 
 
 

Ingen nye fastleger 
rekruttert. 
 
Pr 30. juni driftes 6 
av 13 
fastlegehjemler 
med vikarleger. 
 
Nasjonal 
handlingsplan for 
fastlegetjenesten 
ble presentert i 
mai.  
 



Fokus-område Resultat 2019 Anslag  2019 Mål 2020 Status 3. kv 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har også blitt 
vanskeligere å 
rekruttere 
helsesykepleier – har pr 
november 4 stillinger 
uten fast tilsetting. 

 
Lyse ut ALIS 
(AllmennLege I 
Spesialisering)       - 
forutsetter bevilget 
kommunal 
egenandel ut over 
statstilskudd er 
innvilget. 
 
 
Helsesykepleier – 
lyse ut jevnlig pluss 
vurdere økonomisk 
støtte siste 
semester mot 
bindingstid. 

Pga korona utsatt å 
lyse ut ALIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr 3. kvartal ansatt 
1 ny 
helsesykepleier 
samt inngått avtale 
med 1 som er 
ferdig utdannet i 
desember 2020 og 
en som er ferdig 
utdannet i mai 
2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meldinger og 
undersøkelser 
barnevern 

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

Anslag 2% 
fristoverskridelse 
meldinger. 
Anslag  15% 
fristoverskridelse 
undersøkelser. 

Maks 3% 
fristoverskridelse 
meldinger. 
Maks 5% 
fristoverskridelse 
undersøkelser. 

(egen rapport) 
 
(egen rapport) 
 

Tilbud til foreldre og 
familier der det er 
bekymring for barn og 
ungdoms oppvekst.  
 
 
Jfr «Økonomisk 
omstilling 2019-2022» 
 

Handlingsveileder for 
alders-gruppa 7-13 år 
har startet opp.) 
 

Har startet 
forberedelser til 
«Økonomisk omstilling 
2019-2022» som er 
vedtatt politisk. 
 
Gått gjennom rapporter 
utarbeidet i 2019 og 
som skal danne 
grunnlag for omstilling i 
2020-2023. 
 
 

Prioritere 
deltagelse i 
tjenesteovergripen
de utviklings- og 
endringsprosjekter. 
 
Avvente videre 
oppdatering, 
implementering og 
videreføring til 
vedtak om 
tverrsektorielt 
samarbeid. 

Har startet opp – 
blir forsinkelser pga 
Korona-
pandemien. 

Kontinuerlig forbedre 
og videreutvikle 
tverrfaglig samarbeid 
uavhengig av 
administrativ 
organisering. 
 
Jfr «Økonomisk 
omstilling 2019-2022» 

 Startet forberedelser til 
«Økonomisk omstilling 
2019-2022» 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritere 
deltagelse i 
tjenesteovergripen
de utviklings- og 
endringsprosjekter. 
 
Følge opp og 
konkretisere 
enkeltpunktene i Jfr 
«Økonomisk 
omstilling 2019-
2022» 
 

Har startet opp – 
blir forsinkelser pga 
Korona-
pandemien. 
 
Organisering og 
sammensetning av 
alle helse og 
omsorgstjenester 
skal vurderes med 
ekstern bistand.  
 
Rapport blir levert i 



Fokus-område Resultat 2019 Anslag  2019 Mål 2020 Status 3. kv 2020 

Avklare arbeidsform 
og avdekke 
fokusområder for 
forbedring 
 
Gjennomføre reelle 
endringer bygd på 
LEAN. 
 
Viktige momenter 
(ikke uttømmende): 
- Vurdere 
tjenestesammenset
ningen i 
administrativ 
organisesjonsmodel
l. 
- Samhandling og 
koordinering av 
tjenester der 
innbygger bor og 
faktisk er. 
- Skape aktive 
arenaer med fokus 
på innbygger slik at 
tjenestene får 
kunnskap og 
kjennskap til 
hverandre.  
- Ta i bruk digitale 
hjelpemidler og 
digital informasjon / 
kommunikasjon. 
 
-Prosjektorgani  
serte 
arbeidsgrupper / 
nettverksgrupper 
sammensatt ut fra 
formål og med 
definert mandat.  

oktober. 
 

Oppfølging øremerket 
styrking av helsestasjon 
og skolehelsetjenesten  
 
 

Ved utgang av 2018 
tilsetting avklart. 
Tiltredelser i løpet av 1. 
halvår 2018. 

Oppfyller ikke veileder 
ved utgang av 2019. 
 
Fratredelser i 2019 
medført nye 
tilsettingsprosesser. 
 
Rekrutteringssvikt – vil 
ha 4 x 100% vakante 
helsesykepleierstillinger 
ved utgangen av 2019. 

Søke om 
øremerkede midler 
for 2020. 
 
Vurdere 
rekrutteringstiltak 
 
Vektlegge hjelp til 
selvhjelp.  
 
Fokusere på 
mestring. 

Søknad i rute. 
 
Rapportering utsatt 
pga Korona-
pandemi – er levert 
pr mai. 
 
Iverksetting i rute. 
 
Har pr 3. kvartal 
inngått 
tilsettingsavtaler 



Fokus-område Resultat 2019 Anslag  2019 Mål 2020 Status 3. kv 2020 

 
Styrking av 
foreldrerollen.  

med 4 x 100% 
helsesykepleiere 
med tiltredelse 
2020 / 2021. 

Hverdags-rehabilitering 
og hverdagsmestring 
 
Fra Hjelpetjenester til 
Mestringstjenester 
 
Jfr «Økonomisk 
omstilling 2019-2022 

 Startet forberedelser til 
«Økonomisk omstilling 
2019-2022» 

Prioritere 
deltagelse i 
tjenesteovergripen
de utviklings- og 
endringsprosjekter. 
 
Avklare arbeidsform 
og avdekke 
fokusområder for 
forbedring. 
 
Gjennomføre reelle 
endringer bygd på 
LEAN. 

Blir del av 
evaluering og 
vurdering av alle 
helse- og 
omsorgstjenester 
høsten 2020. 
 
 
 

Medarbeidere  

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

Gjennomført ny 
medarbeiderundersøkel
se årsskiftet 2017/2018 

Følges opp på 
tjenestestedene 

Ligge over 
landsgjennomsnitt 
for tilsvarende 
tjenester 

Vurdering utsatt 
pga Korona-
pandemien. 

Løpende 
arbeidsmiljøtiltak samt 
tett oppfølging av 
sykemeldte. 

Nærvær 88% 
 
 

92 % 95 % 
 
Leder og ansatt 
avklarer at det er 
samsvar mellom 
friskmeldingsgrad 
og oppgaver 
tilhørende stillingen 
/ arbeidets art og at 
dette er innenfor 
stillingsbeskrivelse / 
arbeidsplassbeskriv
else. 

92,2 % 

Økonomi 

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

Egen tiltaks- og 
veiledertjeneste er 
etablert. Ikke helt 
samsvar mellom 
resurser og behov. 

Totalkostnad på 
KOSTRA-tjeneste 2517-
hjelpetiltak i hjemmet 
er redusert. 
 
I 2. halvår ansette flere 
tiltakskonsulenter – får 
midlertidig pukkeleffekt 
fordi må bygge opp 
egen tjeneste før kan ta 
over fra private aktører. 
 
Plan for overføring er 
utarbeidet. 
 

Det er samsvar 
mellom kapasitet i 
egen tiltaks- og 
veiledningstjeneste 
og behov for 
hjelpetiltak i 
hjemmet slik at 
kjøpte tjenester kan 
overføres til 
barnevernets egen 
tjeneste. 
 
 

(egen rapport) 
 
 



Fokus-område Resultat 2019 Anslag  2019 Mål 2020 Status 3. kv 2020 

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

Redusert negativt avvik 
både på 
fristoverskridelser i 
barnevern og 
økonomisk merforbruk. 

Minst mulig negativt 
avvik / ikke ha negativt 
avvik. 
 
Sterk økning i utgiftene 
til barnevern i løpet av 
2018 / 2019 

Ikke ha vesentlige 
avvik juridisk, faglig 
eller økonomisk. 
 
Vektlegge type 
tiltak i barnevernet 
som reduserer 
utgiftsvekst og som 
samtidig er innenfor 
lovkrav og har god 
nok kvalitet. 

Legetjenesten har 
vesentlig 
merforbruk pga 
sviktende 
rekruttering og 
dermed nødvendig 
bruk av vikarleger. 
Har lykkes med å 
rekruttere 
vikarleger uten 
bruk av fordyrende 
vikarbyrå. 
 

  
 
Status LEAN 

  
- Planlagte forbedringsprosesser 
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser) 



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

Kommentar: 

 
 
 
Planlagte 
forbedringsprosesser: 

1. Bedre tverrfaglig 
samhandling rundt 
barn og unge for 
fysio-ergo og 
helsestasjon 
 
 

2. Arbeidsgrupper 
Helhetlig 
pasientforløp 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.VSA Fysio- ergo og 
helsestasjonen – 
forebyggende 
samhandling rundt 
barn/unge 
 
 
2.Utarbeide 
tverrfaglige rutiner og 
flytskjema 

 
 
 
 
 
1.Nå situasjon og 
ideell situasjon er 
utført 
 
 
 
 
2.Utsatt pga ressurser 
og kapasitet i 
samarbeidende 
tjeneste 

Pga korona har det 
meste ligget på is / 
blitt utsatt. 
 
1.Ikke gjennomført 
ettermåling og 
gevinstrealisering 
 
 
 
 
2.I samråd med 
omsorg ny oppstart til 
høsten 

3. Ny LEAN tavle med 
inndeling for 5 
fagområder 

 
Til punkt 3.: 

 Familieteam og 
deres funksjon. 

 Smittevern med å 
sikre nye innbyggere 
innen migrasjon 
(NAV, politi, 
skolekontor og 
barnehager). 

 Helsestasjonsdrift – 
sikre alle klienters 
oppfølging, 
skolehelse - 
skolestartundersøkel
se med lege.  

 Jordmor- 
ammekyndig og 
samhandling med 

 
3.Tydeliggjøre hva 
hvert fagområde nå 
utvikler/forbedrer, 
hvilket mål de jobber 
opp mot, hvilke 
resultater de oppnår 

 For 
faggruppen 

 For de andre 
faggruppene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Struktur for 
gjennomgang av 
prosessene og tavlen 
på plass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Oppstart jan 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



helsesykepleier. 
 HFU (helsestasjon 

for ungdom)- bli 
trygg i prosedyrer 
for innsetting av p 
stav og andre 
prev.midler 

  
4. Digitalisering 

NHN (Norsk helsenett 
gruppe). 5 superbrukere som 
skal sikre mottak av 
elektroniske meldinger, 
riktig arkivering (evt. 
elektronisk arkiv og 
journal), skanning og nå 
videre drift i system. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.Gjøre 
medarbeiderne trygge 
i bruk. 
Sikre prosessene. 
Gode prosedyrer på 
riktig bruk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.Etablert NHN 
ansvarlige 5 stk. 
Gjennomført flere 
opplæringer. 
Faste datamøter ½ t. 
ukentlig for alle 
ansatte 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.Oppstart jan 2020, 
pågående prosess. 

 

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



Aktivitet: Status pr. 1.kv Status pr.år Kommentar: 

Identifisert 
gevinstpotensial: 
 
1.Fysio- og 
ergoterapitjenesten. 
Tidlig innsats med 
Habilitering / 
rehabilitering der 
brukeren er.  
 
 
 
 
 
2. Egen Lean fagtavle 
for helsestasjon og 
skolehelsetjenesten. 

 -Ny organisering:  
 
 
1.Gjennomfører KPI-er 
på Lean-tavle 
 
 
 
 
 
 
2.Fagtavler: 
Tydeligere for alle 
hvilke områder alle 
fagområder jobber 
med. Ikke så mye 
møtetid for 
informasjon. Kort 
oppsummering skjer 
når nye ting skjer på 
LEAN tavle + at det 
alltid er synlig 
-NHN gruppe innen 
digitalisering: Flere har 
førstehåndsinfo om 
område som synes 
vanskelig. 
 
 
 

 
 
 
1.KPI-er gjennomført 
fom uke 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Tavle er etablert 

 
 
1.Pga unntaksdrift 
Corona vanskelig å si 
når gevinstrealisere. 
Ved å ikke ha faste 
ressurser tilknyttet 
institutt, mer flyt i 
pasientforløpet. En 
terapeut kan følge både 
på institusjon og hjem. 
 
2.Oppdaterte lean-
fagtavle reduserer 
behovet for lange 
informasjonsmøter 

 

Barnevern 

Opprinnelig budsjett 2020 
(1000 kr) 

Avvik per 30.09 i 1000 kr Årsprognose 2020  
(1000 kr) 

 
 46.348 

 
- 0,660 mill 
(mindreforbruk) 

 
Pga akuttplassering vil 
budsjettet overskrides 

 
Økonomi 
 
 Forbruk pr 30.09 tilsvarer 76,42 %. 

- Vedtatt kutt i 2020 på 4 mill kroner. 
- Ekstratilskudd fra IMDI søkes fortløpende og tilskuddene vil komme 

uregelmessig gjennom året.  



- Reduksjon arbeidsgodtgjørelse (KS) fosterhjemsavtaler er iverksatt med 
virkning i 1. halvår 2020. Ny evaluering av fosterhjemsgodtgjørelsene er 
gjennomført med virkning fra 01.01.2021. Det er imidlertid forventet 
nyetablering av flere fosterhjem slik at effekten av reduksjonen av KS vil være 
minimal. 

- Effektivisering og omstilling iht evalueringsrapport innarbeides ila 2020. 
- Til sammen 750 000 kroner er fortsatt ubetalt ifm barnevernvakt 2019 samt 

etterslep utgifter fra 2020. Det er opprettet dialog med Gjøvik vedr opprinnelig 
faktura for 2019 som er utstedt på det samarbeidskommunene mener er feil 
grunnlag. Faktura for 2019 var tilnærmet fordoblet pga økte kostnader relatert 
til vaktordningen. Gjøvik vil utstede kreditnota og utstede ny faktura basert på 
opprinnelig inngått avtale. Neste samarbeidsmøte relatert til utfordringen med 
økning av kostnadene, blir gjennomført 16. oktober. 

- 1,75 mill kroner feilperiodisering for 2019 som er bokført på 2020. Gjelder 
plasseringer i institusjon. 

- Økt innkjøp av eksterne tiltak da veileder som skulle tiltrå 1.mai har trukket seg 
fra stillingen.  

- Barneverntjenesten har en kostnad på kr 17 000 pr døgn fra og med 22.9 frem 
til kommunen får etablert et permanent tilbud om barnebolig til en klient. 
Barneverntjenesten mottar ingen refusjon på denne kostnaden fra Bufetat. 

 
Korona-situasjonen 

- Innleie av en ekstern konsulent fra og med 1.mai for å avhjelpe den forventede 
økningen i antall saker. Estimert kostnad pr måned ca kr 150 000 ink mva pr 
måned. Ble avsluttet allerede i utgangen av august. 

 
Måloppfølging 

- Bv.tjenesten gj.førte en ROS-analyse med tilhørende handlingsplan i 
november. Anbefalinger fra Agenda Kaupang er også implementert i denne 
analysen og gjenspeiles i handlingsplan herunder kontroll på økonomiske 
kostnader i tjenesten. Tjenesten har god måloppnåelse relatert til kontroll på 
utgiftene. Det er spesielt grunn til å påpeke i denne sammenheng at det er 
gjennomført tiltak ift kontroll med utbetalinger til fosterhjem samt ift kjøp av 
eksterne tiltak. 

 
 
Nærvær 
Nærvær Fordeling 
Rapport per 
30.09.2020 

Mål Totalt Egenmeldt Sykemeldt 
1-16 dager  

Sykemeldt 
>=17 dager  

Fraværsdager - 405,8 d 43,5 d 24,3 d 338,0 d 
Nærvær % - 91,1% 99,0 % 99,5 %       92,6 % 
Nærvær % i fjor - - - -       - 
 
 



LEAN 
Info.møte Lean med alle ansatte ble gjennomført 1.9. 
Lean-opplæring med VSA-analyse, NÅ-situasjon, ble gjennomført med bv.leder og 
nestleder 18.9. IDEEL-situasjon er planlagt gjennomført i oktober. Oppstart 
tavlemøter ila november. 
 
Måloppfølging 
Fokus-område Resultat 2019 Anslag 2019 Mål 2020 Status 3. kvartal 

2020 
 

Undersøkelser og 
meldinger 

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

Anslag 2% 
fristoverskridelse 
meldinger. 
Anslag 15% 
fristoverskridelse 
undersøkelser. 

Maks 3% 
fristoverskridelse 
meldinger. 
Maks 5% 
fristoverskridelse 
undersøkelser. 

Fristoversittelser: 
Meldinger:  
0 %  
Undersøkelser: 0 % 
pt. (1 sak over 3 
mnd., men 
besluttet utvidet 
frist. Avhengig av 
godkjenning av 
Fylkesmannen) 
 

Jfr «Økonomisk 
omstilling 2019-2022» 
 

 Gått gjennom rapporter 
utarbeidet i 2019 og 
som skal danne 
grunnlag for omstilling i 
2020-2023. 
 
 

Avvente videre 
oppdatering, 
implementering og 
videreføring til 
vedtak om 
tverrsektorialt 
samarbeid. 

Områder for 
samarbeid er 
identifisert første 
halvår. Planer for 
videre samhandling 
følges opp høsten 
2020. 
 

Kontinuerlig forbedre 
og videreutvikle 
tverrfaglig samarbeid 
uavhengig av 
administrativ 
organisering. 
 
 
Jfr «Økonomisk 
omstilling 2019-2022» 

 Startet forberedelser til 
«Økonomisk omstilling 
2019-2022» 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritere 
deltagelse i 
tjenesteovergripen
de utviklings- og 
endringsprosjekter. 
 
 
 
Følge opp og 
konkretisere 
enkeltpunktene i Jfr 
«Økonomisk 
omstilling 2019-
2022» 
 
Avklare arbeidsform 
og avdekke 
fokusområder for 
forbedring 
 
Gjennomføre reelle 
endringer bygd på 
LEAN. 
 

Gjennomført 2 
fagdager med 
fokus på 
lovanvendelse, 
ansvar og 
arbeidsmetoder i 
barnevernet. 
 
Organisering og 
sammensetning av 
alle helse og 
omsorgstjenester 
skal vurderes med 
ekstern bistand. 
Startet opp i juni. 



Fokus-område Resultat 2019 Anslag 2019 Mål 2020 Status 3. kvartal 
2020 

Viktige momenter 
(ikke uttømmende): 
- Vurdere 
tjenestesammenset
ningen i 
administrativ 
organisasjonsmodel
l. 
- Samhandling og 
koordinering av 
tjenester der 
innbygger bor og 
faktisk er. 
- Skape aktive 
arenaer med fokus 
på innbygger slik at 
tjenestene får 
kunnskap og 
kjennskap til 
hverandre.  
- Ta i bruk digitale 
hjelpemidler og 
digital informasjon / 
kommunikasjon. 
 
-
Prosjektorganiserte 
arbeidsgrupper / 
nettverksgrupper 
sammensatt ut fra 
formål og med 
definert mandat.  

     

     

Medarbeidere  

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

Gjennomført ny 
medarbeiderundersøkel
se årsskiftet 2017/2018 

Følges opp på 
tjenestestedene 

Ligge over 
landsgjennomsnitt 
for tilsvarende 
tjenester 

Vurdering utsatt 
pga Korona-
pandemien. 

Løpende 
arbeidsmiljøtiltak samt 
tett oppfølging av 
sykemeldte. 

  95 % (heles 
helseområdet) 
 
Leder og ansatt 
avklarer at det er 
samsvar mellom 
friskmeldingsgrad 
og oppgaver 
tilhørende stillingen 
/ arbeidets art og at 

Status bv.tj: 91,1 %  



Fokus-område Resultat 2019 Anslag 2019 Mål 2020 Status 3. kvartal 
2020 

dette er innenfor 
stillingsbeskrivelse / 
arbeidsplassbeskriv
else. 
 

Økonomi 

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

Egen tiltaks- og 
veiledertjeneste er 
etablert. Ikke helt 
samsvar mellom 
ressurser og behov. 

Totalkostnad på 
KOSTRA-tjeneste 2517-
hjelpetiltak i hjemmet 
er redusert. 
 
I 2. halvår ansette flere 
tiltakskonsulenter – får 
midlertidig pukkeleffekt 
fordi må bygge opp 
egen tjeneste før kan ta 
over fra private aktører. 
 
Plan for overføring er 
utarbeidet. 
 

Det er samsvar 
mellom kapasitet i 
egen tiltaks- og 
veiledningstjeneste 
og behov for 
hjelpetiltak i 
hjemmet slik at 
kjøpte tjenester kan 
overføres til 
barnevernets egen 
tjeneste. 
 
 

Alle tiltak hvor vi 
har innleide 
eksterne 
konsulenter i 
tiltak/veiledning er 
nå gjennomgått, og 
det var laget en 
plan for avvikling 
av innleide 
konsulenter i de 
sakene hvor dette 
er mulig uten at 
det går utover 
saken/relasjon mm. 
Pga sen oppstart av 
en veileder, har vi 
måttet leie inn 
ekstern bistand slik 
at planen med 
avvikling har ikke 
latt seg 
gjennomføre. Vi 
skal imidlertid lage 
en ny plan når ny 
veileder er på 
plass. 

 
 

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

Redusert negativt avvik 
både på 
fristoverskridelser i 
barnevern og 
økonomisk merforbruk. 

Minst mulig negativt 
avvik / ikke ha negativt 
avvik. 
 
Sterk økning i utgiftene 
til barnevern i løpet av 
2018 / 2019 

Ikke ha vesentlige 
avvik juridisk, faglig 
eller økonomisk. 
 
Vektlegge type 
tiltak i barnevernet 
som reduserer 
utgiftsvekst og som 
samtidig er innenfor 
lovkrav og har god 
nok kvalitet. 

Avvik på enkelte 
poster i 
bv.tjenesten. Dette 
skyldes blant annet 
innleie av ekstern 
konsulent (tiltak 
ifm korona) i tillegg 
er det enkelte 
budsjettposter som 
er 
underbudsjettert. 
Utbetalinger 
gjennom 
fagsystemet 
Familia har blitt feil 
bokført i 



Fokus-område Resultat 2019 Anslag 2019 Mål 2020 Status 3. kvartal 
2020 
regnskapet. Dette 
gir misvisende 
forbruk på enkelte 
poster. Det er 
opprettet dialog 
med 
regnskapsavdelinge
n vedrørende 
dette. 

  
  



 

Tjenesteområde 61 – kultur 
Opprinnelig budsjett 2020 

(1000 kr) 
Avvik per 30.09 i 1000 kr Årsprognose 2020 i 1000 kr 

20.778.000 - 600 
Økonomi 

Forventet inntektstap : 

Kulturskole, 61140 3830: redusert betaling: 200.000 
Halleie Raufosshallen og Reinsvollhallen, 61150 3811: 100.000 
Kulturhuset ,61130 3862, utleie: 100.000  
                               husleie 80.000(avh. av om Storkjøkken skal betale husleie) 
Kunstformidling billettavgift/inntekter, 61100 3772: 100.000 
Støttekontakttjenesten 61100 2341: 100.000 

Økte utgifter: 

Friluftsområder, 61150 3602: 100.000 

Forventet mindreforbruk: 

Bibliotek: 100.000 Vikarbudsjett 

Måloppnåelse 

Nærvær 

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

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

I år <=5 Egenm: 0,7% 
Sykm.1-16 dager: 0.6% 
Sykm.>16 dager:2,3% 
Sum:3.5%, nærvær 96,5% 

Fokusområde  2019 2020 Status 

 Hovedmål Anslag    Mål Mål  
Brukere 
Fyrverkeriet kultur 
skal yte riktige 
tjenester til rett tid. 
 
Fyrverkeriet kultur 

 Helhetlig  
utvikling av 
Fyrverkeriet 
kultur i Vestre 
Toten – med 

Flere Farger utvider 
samarbeidet. Ledes fra 
VTK,  
 

Flere Farger 
videreutvikles og 
innarbeides i 
kulturskoletilbudet. 
 

 I rute 
 
 
 
Kultur deltar i 



Fokusområde  2019 2020 Status 

 Hovedmål Anslag    Mål Mål  
Det iverksettes 
aktiviteter for ungdom 
uavhengig av sosial 
status, økonomisk 
livssituasjon, kjønn og 
etnisitet gjennom 
konseptet «Alle barn 
og unge i aktivitet» . 
Fokus på 
mestringsfølelse og 
samhold.  
 
 

Konseptet «Alle barn 
og unge i aktivitet» 
videreutvikles i et 
tverrsektorielt 
perspektiv og i 
samarbeid med 
frivilligheten 
 

Syngende kommune og 
musikkpedagog i 
institusjonene er 
etablert som prosjekt 
 

Varig allsangfokus og 
sangpedagogtilbud 
forberedes for 
etablering i 2021 
 

Samarbeid mellom 
skolene og bibliotek 
om  Verkstedet 
 

Samarbeid mellom 
skoler, bibliotek og 
ungdomshus om 
verksteder for ungdom 
 

Konkurranse for 
Meråpent bibliotek 
iverksettes 
 
 

Meråpent bibliotek er 
innført 
 

Innbyggerstyrt tilbud 
testes gjennom 
samskaping 
 

Innbyggerstyring 
gjennom samskaping er 
etablert 
 
 

Forprosjekt 
rehabilitering av 
ungdomshus inkl 
verksted gjennomført 
 
 

Rehabilitering 
ungdomshus inkl 
verksted påbegynnes 
 

Styrket samarbeid 
VTK/Frivilligsentral 
 

Plan for frivillighet i 
Vestre Toten revideres 
 
 

skal skape arenaer for 
mening, læring, 
nyskapning og 
samfunns-
engasjement 

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

optimal 
organisering 
internt og på 
tvers av 
tjenesteområder i 
VTK 

 Alle innbyggere 
har mulighet for 
deltagelse i 
lokalsamfunnet, 
bruk av egne 
ressurser og en 
meningsfull fritid.  

 Alle innbyggere 
skal ha tilgang til 
profesjonell kunst 
og kultur som 
utfordrer og 
stimulerer 
refleksjon 

 Fyrverkeriet 
kultur integreres i 
helhetlig 
tjenestekjede i 
VTK for oppvekst 
0-24 

Forprosjekt 
aktivitetsplass i Raufoss 
sentrum sluttføres 
 

Innbyggere involveres 
og midler søkes til 
aktivitetsplass i Raufoss 
sentrum 
 

endret prosess pga 
koronakrise. Godt 
ferietilbud 
iverksatt. 
 
 
 
 
I rute, mange 
avlysninger vår 20 
 
 
Samarbeid med 
skole kan bli utsatt 
 
Forsinket, 
konkurranseåpning
vår 21  
 
Prosjektfase 
avsluttet, arbeidet 
fortsetter i drift 
VTK 
 
 
Rehabilitering 
gjenopptas 
 
 
Igangsatt 
 
 
Mottatt 
skisseprosjekt, 
ønsker å 
gjennomføre 
innbygger-
medvirkning 
I rute 
 
 
 
I rute 
 
Bolins venner 
etablert 
 
Utsatt til 2021  



Fokusområde  2019 2020 Status 

 Hovedmål Anslag    Mål Mål  
Åpnet idrettshall 
Reinsvoll, prosjekt 
utvidelse Raufosshallen 
påbegynt 
 

Anbud og byggestart 
Raufosshallen 
 
 

VTK medvirker i 
forprosjekt Raufoss 
Storhall 

Oppstart bygging 
Raufoss Storhall 
 

Arbeidsgruppe for 
flytting av Boli´n til 
Raufoss etableres 
 

Plan for flytting av 
Boli´n utarbeides 
 

Arbeidsgruppe for 
Byfest etableres 

 

Byfest Raufoss 
gjennomføres 

 

 

  
Kulturskolens 
Fordypningsprogram 
for teaterfaget testes 
ut i samarbeid med 
R.E. D. Utvikle tilbudet 
skapende skriving 

 

 Utsatt  

Medarbeidere 
 Medarbeiderunders. 
2018: snitt 4.5 

  =>4.5 4.5 

Ungdomshus:  
Bedre de fysiske 
arbeidsforholdene for 
de ansatte 

Forbedre 
arbeidsforholdene 

Etablere bedre 
kontorløsninger og 
møterom. 

Gjenopptas  

Utvikle og beholde 
godt arbeidsmiljø 
 
Lavt sykefravær 
 

Redusere 
langtidsfravær og 
holde korttidsfravær 
på dagens nivå. 

Fravær samlet 5.7% 
Egenmeld 1.0% 
Sykmeld 1-16 dgr 0.4% 
Sykmeld >=17 dgr 4.3% 

 < =5% Se egen 
rapportering 

Økonomi 
 Holde 
budsjettramme, øke 
aktivitet og inntekt på 
mulige områder 

  
  
  

 Balanse 
  
  

Balanse 
  
  

 Underskudd 
600.000 
forventet 

 
 

Status LEAN 

Vi savner et digitalt verktøy tilpasset situasjonen vi er i. Kvalitetsarbeid 
gjennomføres kontinuerlig sammen med omstilling i alle avdelinger. 

Investeringer status  



Kultur 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 Status 
173

31   
Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg 
på nytorvet 300 300 0 0 

Utsatt grunnet samordning med andre prosjekter i 
samme område  

183
84   Rehabilitering lysløyper 100 100 100 100 I rute 

Nytt   
Opprustning badeplasser med 
toalettanlegg 0 500 0 0  

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

Nytt   Verksted ungdomshuset 100 200 0 0 Forsinket, gjenopptatt 

Nytt   
Ominnredning og møblering 
bibliotek 0 600 0 0  

Nytt   
Ungdomshus Ombygging og 
rehabilitering 550 

1 
500 0 0 Forsinket, gjenopptatt 

Nytt   Forprosjekt bibliotek 0 200 0 0  

Nytt   Lager kulturavdeling 0 100 0 0  

Nytt   Gjerde rundt NAMMO stadion  200 0 0 0 I rute 

Sum Kultur 
1 

250 
3 

600 100 100  
 

 

 

Rapportering koronamidler objekt 88036 

Kulturavdelingen har kontert samlet 254.186,11 på dette objektet pr 22.06.20. 

Vi skal fremover kontere slik:  

250.000 pott støtte kulturtiltak: 61100 3852 obj 88036 
100.000 støtte til tettstedene oppmuntringsmidler: 61100 3854 obj 88036 

 

Midlene er brukt slik: 

61100 1203:  
Interkommunal annonse: 11050.- 
Ekstrautgifter streaming 1., 8.,mai: 11750.- 
Erstatning utlegg ansatte avlyst tur: 14.467.- 

61100 2425: 
Ekstra lønn infostab: 8.990.- 

61100 3852: 
Ekstrautgifter 17. mai (bevertning, div utstyr, honorarer): 39.203.- 
Støtte ulike arrangører: 55.000.- 
Oppmuntringsmidler tettsteder: 50.000.- 
 



61110 2310: 
Bemanning to vakttelefoner ungdom, samt ekstrabemanning for livestreamsendinger 
fra Fyrverkeriet ungdomshus: 37.959.- 

61130 3700: 
Ekstra utstyr for gjenåpning bibliotek: 17.182.- 

61130 3862: 
Ekstra utstyr gjenåpning kulturhus: 399.- 

61140 3830: 
Ekstra utstyr gjenåpning kulturskole: 5.600.- 

61150 3811: 

Ekstra utstyr gjenåpning idrettshaller: 2.982.- 

 

  



Tjenesteområde 65 – NAV kommune 

Opprinnelig budsjett 2020 
(1000 kr) 

Avvik per 30.09. i 1000 kr Årsprognose 2020 i 1000 
kr 

38558 -500 Balanse 

Økonomi 

Forbruk ca. 75% pr. 3. kvartal tyder på at regnskapet ikke kommer ut i balanse, i 
tillegg er det noen usikkerhetsmomenter som  

 Tjeneste 2758 – Isiflo jobb og rekrutteringstjenester: Betydelig reduserte 
salgsinntekter etter redusering av aktiviteten ved rekruteringssenteret i fm. 
Covid – 19.- (i størrelsesorden 700’) Dette er hovedgrunnen til at budsjettet 
ikke er etter forventet plan. Isiflo har signalisert at de ved årets slutt skal bidra 
med å dekke deler av gapet. 

 Tjeneste 2760 – kvalifiseringsprogrammet: Et høyere antall deltakere enn 
budsjettert med. 

 Tjeneste 2337 – Krisesenteret for kvinner: Utestående faktura på kr. 600’ som 
innbetales i oktober. 

 Tjenestene som omfatter økonomisk sosialhjelp, er nå på samme nivå som i 
fjor. Det forventes en økning resten av året. 

 Tjeneste 2428 – Prosjekttjenester: Tilført kr. 600’ i midler som hvor det er en 
pågående rekruttering. Er med å drar prognosen ned. 

 Tjenesten 2831 – Husbank og bostøtte generelt. Etter opplåning av ytterligere 
midler til startlån, vil posten for gebyrer gå i pluss i størrelsesorden kr, 200’  

 

Aktivitet 

 Tett oppfølging av ungdom 18 – 25 år til KVP og kommunale tiltakspenger via 
Isiflo (for å unngå ordinær økonomisk sosialhjelp). 

 Gjennomført ferieavvikling. 

 Ny avdelingsleder har begynt (14. sept) 

Korona 
 Kvartalet har vært preget av oppfølging av arbeidsgivere og arbeidstakere 

med informasjon og veiledning. 



 Etablert et innsatsteam som jobber direkte med de som er blitt permittert eller 
arbeidsledige. Består av markedskontakten som jobber direkte med 
formidlinger av arbeidskraft og to veiledere som jobber med kartlegging, 
veiledning om muligheter, besvarer spørsmål og kommuniserer ut informasjon 
relevant fellesinformasjon. Den ene veilederen finansieres gjennom statlig 
ekstratildeling, mens den andre av kommunale ressurser etter intern 
omdisponering.  

 Har søkt og er bevilget prosjektmidler av fylkesmannen til en stilling som skal 
inn i innsatsteamet og jobbe med økonomisk råd og veiledning etter 
sosialtjenestelovens § 17. 

 Betydelig bruk av hjemmekontor for å redusere antall tilstedeværende på 
kontoret.  
 

 

Nærvær første halvår pr. 30.09.: 

Nærvær Fordeling 
Rapport per 
30.09.20 

Mål Totalt Egenmeldt Sykemeldt 
1-16 dager  

Sykemeldt 
>=17 dager  

Fraværsdager  389 d 60 d 62 d 266 d 
Nærvær % 93,5 % 93,4% 99% 98,9% 95,5% 
Nærvær % i fjor 93,5 % 88,6% 99% 99,4% 89,1% 

 

Nærværet ved utgangen av 3. kvartal er tilsvarende målsetningen. I all hovedsak er 
fraværet knyttet til langtids sykmeldinger (4,5%).  2,1 % av fraværet er korttidsfravær 
under 16 dager.  Lavt sykefravær sammenlignet med fjoråret. 

 

Måloppfølging 

Anslag Mål  Resultat 
Fokusområde Resultat 2019 

2019 2020 30.09.20 
Brukere 
Brukermedvirkning: Regionalt 
brukerråd     

     

Sosialhjelp/Sosialtjeneste     
- Andel langtidsmottakere av 

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

14% 12% Max 12% 13,9% 

Arbeid     

- Andel arbeidssøkere med 65% 68% Min 69% 67% 



Anslag Mål  Resultat 
Fokusområde Resultat 2019 

2019 2020 30.09.20 
overgang til arbeid (% av alle 
arbeidssøkere) B15 

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

53% 46% Min 45% 38% 

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

65% 61% Min 75% 74% 

Kvalifiseringsprogram (KVP)     
- Andel i arbeid eller utdanning 

etter endt program (% av alle 
som avslutter per år) 
 
 
 

 47%  80% Min 70 % 50% 

Flyktninger     
- Andel i arbeid eller utdanning 

etter endt intro-program (% av 
alle som avslutter per år) 

 40% 64% Min 60 % - 

Ungdom     

- Andel unge 18-25 år (uten 
aktivitet) som mottar øk. 
sos.hjelp per mnd. (% av antall 
i aldersgr. bosatt i kommunen)  
B103 

- Antall akutthenvendelser fra 
ungdom under 18 år 

2,2% 
 
 
 
 

2 
 

1,3% 
 
 
 
 
 

0 
 
 

Max 1,8% 
 
 
 
 

0 

1,4% 
 
 
 
 

0 

Boligtjenester     
- Antall startlån per år 38 38 40 48 

Medarbeidere 
Årlig medarbeiderundersøkelse 
(avholdes i oktober hvert år)     

- Deltakelse (% av alle ansatte)  100% 100% 100% 10% 
- Resultat (gjennom-snitt score) - - - - 

Økonomi 
Regnskapsresultat (% av budsjett) 103 % 100 % 100 % 75% 

 

 

Status LEAN 

- Planlagte forbedringsprosesser 
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser 



Aktivitet: Mål pr.år: Resultat (pr. 3. 
kvartal 2020): 

Planlagte 
forbedrings-
prosesser 
  

  

Igangsatte 
forbedrings-
prosesser 

  

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

Aktivitet: Status pr. 3. kvartal 2020 

Identifisert 
gevinstpotensial 

 

Realiserte 
gevinster 

 

 

  



Tjenesteområde 71 – omsorg 
Opprinnelig budsjett 2020 

(1000 kr) 
Avvik per 30.9 i 1000 kr Årsprognose 2020  

(1000 kr) 
241 329 - 4 000 

  
4 000 

 
Koronautgifter  - 2 300 Ink.korona: 2 300 

Økonomi 

Pr september er den økonomiske situasjonen ytterligere forverret. Dette skyldes 
økning i tjenestebehov og en økende bruk av ekstra innleie og overtid. Noe er innleie 
i forbindelse ferieavvikling, men den største delen er sykefravær, ubesatte stillinger 
og mangel på vikarer. Det medfører dyr innleie og forskyving av vakter for å sikre 
kompetanse.  

Det er viktig å bemerke at flere enheter fortsatt ligger tett ved økonomisk balanse. 
Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å holde budsjettet i den enkelte enhet i balanse. 
Samlet har Omsorg likevel et overforbruk på 6,3 mill. inkludert koronautgifter.  

Omsorgslønn og hjemmeavlastning har økte utgifter med til sammen  550 000,-.  

Innenfor Miljøarbeidertjenesten har det kommet flere nye brukere og økning i 
tjenestebehov. I tillegg er det kun halvårseffekt av budsjettkuttet for 2020 (viser til 
halvårsrapport for beskrivelse av budsjettkutt).  

- På starten av året har det vært betydelige utfordringer med utagerende og 
voldelig adferd i to boenheter, noe som har medført økt bemanning og dyre 
bemanningsløsninger.  

- Bosetting av flyktninger har medført et overforbruk pr september på kr. 2,0 
mill. Miljøarbeidertjenesten har døgnbemanning i boligen. Tiltaket startet ved 
utgangen av 2019 og det er ikke budsjettert. Det pågår nedtrapping av 
bemanningen og forventer avsluttet ved utgangen av året.  

- 2 nye brukere med behov for avlastning i institusjon. 
- Det er brukere med allerede tjenester som har fått økt vedtak 
- Økning i hjemmeveiledning av barn medfører ekstrautgifter 
- Etablert ny barnebolig med døgnbemanning fra medio august. Dette medfører 

nye kostnader og også generert mye ekstra innleie og overtid i oppstart. 
Utgifter ca 1,2 mill. Tiltaket gir ikke refusjoner 2020.  

Det er utfordringer med rekruttering til vernepleierstillinger og 
helsefagarbeiderstillinger i miljøarbeidertjenesten. Bemanningsutfordringen ble 
ytterligere forverret i forbindelse med etablering av ny døgnbemannet bolig. 
Tvangsvedtak etter kap 9 stiller spesielle krav til bemanning og kompetanse 
rundt bruker og tjenesten utfordres sterkt på dette nå. Det jobbes aktivt med å 
løse disse utfordringene.  

Barnevern har meldt om ytterligere behov for en barnebolig. Omsorgstjenesten 
kan ikke yte disse tjenestene selv på grunn av kompetanse, og det må gjøres en 



anskaffelse av privat institusjon. Dette medfører store kostnader. Tiltaket vil 
starte opp i oktober/november. Kostnaden i 2020 anslås til kr 850 000. Ingen 
refusjoner i 2020. Denne nye utgiften er ikke tatt med i fremskrivningen pr 
september. 

 

Tilskuddsmidler fra Fylkesmannen til smittevern og oppfølgingsarbeid for personer 
med rus - og psykiske helseproblemer ble lyst ut i juni. Omsorg har fått innvilget 
190 000,-, og dette brukes til ulike aktiviteter for denne gruppen.   

 

Refusjoner ressurskrevende brukere: 

Det er gjort en beregning av forventet refusjoner pr tredje kvartal ut fra eksisterende 
og nye vedtak som foreligger pr oktober. Refusjonene anslås til ca. 2,5 mill høyere 
enn budsjettert. Barnebolig etablert i august gir ikke refusjon i 2020. Økte refusjoner 
er tatt med i beregningen for årsprognosen. 

 

Spesifisering utgifter koronapandemi:  

Tapte inntekter korona pr august: 

Manglende brukerbetalinger på grunn praktisk bistand, stengt dagaktivitetstilbud og 
rullerende korttidsplasser samt manglende salgsinntekter. Totalt tapt inntekt kr  
700 000,-  

Økte utgifter:  

For å forebygge smittespredning og at mange av personalet settes i karantene 
samtidig, er det endret arbeidsplaner og organiseringen av personalet i enhetene. I 
tillegg har det krevd ekstra innleie i forbindelse med fravær. Dette har gitt økte utgifter 
som foreløpig er beregnet til kr. 900 000,-.  

Ekstra innkjøp av arbeidstøy og flatt- tøy kr. 220 000,-  

Det er gjort anskaffelser av sykesenger for å kunne øke sengekapasiteten. 
Kostnaden er kr 450 000,- . 

Anskaffet velferdsteknologi og IKT utstyr for til sammen 120 000,- 

 

 

 



Måloppfølging 

Fokusområde/ 
Overordnet mål 

Indikator Resultat 
 2018 

Anslag 
 2019 

Mål 
 2020 

 Status 2020 
 

 Innbygger 
Legge til rette for 
brukermedvirkning 
og samarbeid med 
pårørende 

Brukerundersøkelse og 
system for samarbeid 
med pårørende i alle 
enheter  

  100% Brukerunders 
pågår i oktober  

Utvikle og forbedre 
helhetlig pasientforløp.  

 Sammenheng i 
tjenestene, trygge 
overganger, 
tilstrekkelig kvalitet 

Sammenheng i 
tjenestene, trygge 
overganger, 
tilstrekkelig 
kvalitet 

Pågår  

Forebygge og 
rehabilitere fremfor 
passiviserende/ 
kompenserende 
tjeneste 

 Økt andel 
hverdagsrehabiliter
ing og 
mestringstjenester 

Økt andel 
hverdags-
rehabilitering og 
mestringstjeneste 

Pågår 
 

Utskrivningsklare 
pasienter somatikk og 
psykisk helsevern, 
betalte ventedøgn 

5 døgn 16 døgn  15 døgn 2 døgn 

 
Rett tjeneste på rett 
sted til rett tid 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øke og ta i bruk ny 
velferdsteknologi 
Digitale alarmer 
Medisindispensere 
Digitale tilsyn 
GPS 

Utskifting til 
digitale 
trygghetsalarmer 

200 digitale 
trygghetsalarmer 
10 medisin-
dispenser  
 0 Digitale tilsyn 

330 digitale 
trygghetsalarmer 
15 medisin-
dispensere 
5 digitale tilsyn 
 

320 digitale 
alarmer 
19 medisindisp. 
0 digitale tilsyn 

 Medarbeidere 
Kompetanse: 
rekruttere, utvikle og 
beholde  
medarbeidere 

Andelen med 
helsefaglig 
kompetanse totalt i 
sektoren 

 
74% 

 
74% 

 
75% 

 
Følges opp 

Heltidskultur i samsvar 
med kompetent 
arbeidskraft 24/7/365 
 

65% 65% 70% Følges opp 

Medarbeidere deltar i 
forbedrings- og 
endringsarbeid  

 Forbedringsarbeid i 
alle enheter,  
Følge opp 10 faktor 

Forbedringsarbei
d i alle enheter  
Følge opp 10 
faktor 

Forsinket pga 
korona 

 
Fremtidsrettet og 
velfungerende 
organisasjon med 
heltidskultur og godt 
omdømme 
 

Nærværet i % totalt for 
sektoren 
 

Gjennomsnitt 
88,5% 

Gjennomsnitt  
89,5 % 

Gjennomsnitt  
91 % 

 

 Tjenesteproduksjon og fremtidsrettet utvikling 
Mobilisering og 
tilrettelegging for 
frivillig innsats 
 

Flere arenaer for 
frivilligarbeid og økt 
deltakelse 

 Økt frivillig 
deltakelse 

Frivillig deltakelse 
i flere enheter 
/deler av 
omsorgstjeneste 

Følges opp 

Institusjonsplasser 
tilpasset fremtidens 
tjenestebehov 

Andel korttidsplasser 
av antall 
institusjonsplasser 
totalt (56) 

Andel 
korttidsplasser  
52% 

Andel 
korttidsplasser  
55% 

Andel 
korttidsplasser  
57% 

 
57% 



Fokusområde/ 
Overordnet mål 

Indikator Resultat 
 2018 

Anslag 
 2019 

Mål 
 2020 

 Status 2020 
 

Hjemmetjenester 
tilpasset fremtidens 
tjenestebehov for 
eldre og yngre 

Utvikle ambulerende 
tjenester internt, 
interkommunalt 
og spesialisthelsetj.  

 Flere får tjenester i 
hjemmet  

Flere får tjenester 
i hjemmet 

Følges opp 

 Økonomi 
Tilpasse drift til 
økonomiske rammer 

Budsjettavvik + 3,5 mill + 3,5  mill Balanse - 6,3 mill 

 

Status LEAN 

Gevinster ved innføring av velferdsteknologi: 

Nettbrett for pasienter/beboere gir mulighet for kontakt med pårørende. 

Anskaffelse av flere elektroniske medisindispensere viser spart tidsbruk i 
hjemmetjenesten med ca. 100 timer pr uke. Tiden omdisponeres til å håndtere 
økningen i tjenestebehov. 

Fra august blir det gjort forsøk med digitale tilsyn. 

 

Nærvær 
En del av fraværet skyldes karantene på grunn av korona. Koronarelatert fravær 
utgjør 1 % av fraværet pr tredje kvartal.  
 
Nærvær 2020 Fordeling 
Rapport per 
01.01.-30.09. 

Mål Totalt Egenmeldt Sykemeldt 
1-16 dager  

Sykemeldt 
>=17 dager  

Fraværsdager  6984 d 857 d 826 d 5301 d 
Nærvær % 90,5 % 87,9 % 1,5% 1,4 % 9,2 % 
Nærvær % i fjor 90,5 % 88,5%    
 

  



Tjenesteområde 75 – plan 
Opprinnelig budsjett 2020 

(1000 kr) 
Avvik per 30.9 i 1000 kr Årsprognose 2020 i 1000 

kr 
9.847 320 

Brukt 71,75 % 
Balanse 

 
 
Økonomi drift 
Regnskapet viser: 320’. i underforbruk. 
 
Redusert (økonomisk) aktivitet i første halvår grunnet koronapandemien utjevnes 
gradvis. Vi styrer mot balanse.   
 
Økonomi investering: 
Investeringer knyttet til utbyggingsprosjekter går i stor grad som planlagt. Med 
investeringer knyttet til overordnet planlegging er vi på etterskudd.  
 
 
Nærvær 

 Mål Resultat i fjor/hittil i år 

I fjor Beholde nærværet stabilt høyt 96,7 

I år Beholde nærværet stabilt høyt Pr. 30.9.2020: 95,8 

 
 
Måloppfølging 
Godt i rute. 
 
 
Status LEAN 
 

Forbedringsprosesser: 



Aktivitet: Mål pr.år: Resultat (pr. 2. 
kvartal 2020): 

Planlagte 
forbedrings-
prosesser 
  

3 tiltak pr. uke ~ 
3x40 = 120 

1,4 pr.uke 
55 tiltak totalt 
 

 
Antallet forbedringstiltak sank naturlig nok i forbindelse med korona utbruddet. Det 
var også meget lav aktivitet på feltet under ferieavviklingen. 
 
Gevinstrealisering: 

Aktivitet: Status pr. 3. kvartal 2020 

Identifisert 
gevinstpotensial 

Ikke målsatt 

Realiserte 
gevinster 

Ikke beregnet 

 
Avdelingen har vært pilot på digitalisering av LEAN-tavla. I løpet av 1.halvår er en 
prototype av digital tavle utviklet og tatt i bruk. 
 
 
  



Tjenesteområde 91 – teknisk drift 
 Budsjett 

inkludert 
endringer 
(1000 kr) 

Avvik per 30.09.20 (1000 kr) 
 

Årsprognose 2020 (1000 kr) 

Utenfor 
gebyrområdet 

17 148 
 

Normal regnskapsutvikling 
ut fra årstidsvariasjon 

Balanse 

Vann -6 648 Drift: mindreforbruk 2,3 
mill i forhold til periodisert 
prognosert budsjett.  

Drift: Mindreforbruk 2 mill 
Anslått stort positivt avvik 

Avløp -5 239 Drift: mindreforbruk 3,6 
mill i forhold til periodisert 
prognosert budsjett.  

Drift : Mindreforbruk 3,6 
Anslått stort positivt avvik 

Renovasjon -2 134 Drift: merforbruk 1,3 mill i 
forhold til periodisert 
prognosert budsjett 

Negativt avvik 

Septikk -435 Drift: Normal 
regnskapsutvikling for året 

Mindre negativt avvik 

Økonomi 

Mindreforbruk på VA skyldes vesentlig reduserte strømutgifter, og at anleggene har 
vært avstengt for å forebygge smittespredning av covid 19 blant samfunnskritisk 
personell. Det betyr at planlagt vedlikehold utført av eksterne firma ikke er iverksatt.  
Det antas at det blir et stort samlet positivt avvik på selvkost. På grunn av overgang 
til ny beregningsmetode og kraftig fall i beregningsrenten som gir en betydelig 
usikkerhet har vi ikke lagt inn dette som en besparelse i samlet rapportering.  

Nærvær 
Pr 30.09.20 Mål Totalt Egen. Sykemeldt 

1-16 dager  
Sykemeldt 
>=17 dager  

Fraværsdager - 102 27 5 70 
Nærvær % 98 97 100 99 
Nærvær % i fjor 

Totalt 92,5 
Sykemeldt 95 
Egenmeldt 97,5  

90  99  99 92 

Måloppfølging 

Mål Status 
Fokusområde 

2020 2020 
Miljø Innkjøp av miljøvennlige kjøretøyer 

til bruk der tjenesten tillater. 
Etablere ladestasjoner. 

Ingen kjøretøyer anskaffet. 
Ladestasjoner ikke etablert. 

 Det velges piggfrie dekk ved 
utskifting for kjøretøy som er 
vurdert til å kunne benytte piggfrie 
dekk. 

Ja. Etter vurdering av kjøretøyets 
bruksområde. 

 Velge miljøvennlige løsninger ved 
bruk og vedlikehold av 
transportmidler. 
Bruk av miljøvennlige alternativ for 
drivstoff og benytte miljøvennlige 
alternativer for vask/renhold. 

Benytter godkjente verksteder. Benytter 
drivstoff som er tilgjengelig hos 
leverandør. For vask og renhold 
benyttes miljøvennlige produkter. 



Et vegnett som 
fungerer under alle 
værforhold, og som 
skaper minst mulig 
ulemper både for de 
som ferdes på vegen 
og de som bor langs 
den. 

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

Ivaretatt innenfor økonomisk ramme 

Planverk Starte planprosess 
trafikksikkerhetsplan 2022-2025 

Ikke startet 

 KDP VA 2015-2023 brukes som 
styringsverktøy. Revisjon av 
internkontrollsystem VA. 

KDP VA 2015-2023 brukes som 
styringsverktøy. Revisjon av 
internkontrollsystem VA er startet, men 
er satt på vent da prosjektleder VA er 
omdisponert til ekstraordinære tiltak for å 
øke sysselsetting (Corona). Planlagt 
gjenopptatt i desember. 

 KDP Veg utarbeides og behandles 
politisk 

Satt på vent, prosjektleder er 
omdisponert til ekstraordinære tiltak for å 
øke sysselsetting (Corona). Planlagt 
gjenopptatt arbeid mot slutten av året. 

 Hovednett for sykkel i Raufoss 
gjenopptas i samarbeid med SVV 
og planavdelingen 

Ikke gjenopptatt. 

 Veglys: Kost/nytte-vurderinger for 
overgang til LED-tekonologi og 
driftsovervåking er foretatt og 
arbeid med planverk er igangsatt 

Kost/nytte LED OK, ikke 
driftsovervåking. Planverk vurderes 
unødvendig, bruker heller penger på 
gatelysnormal i 2021. 

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

Målskjema for tjenesteområdene er ikke 
evaluert i KLG for 2019, og det er ikke 
utarbeidet nytt målskjema for 2020. 

Tilfredsstillende 
vannprøveanalyser. 
 

Ett avvik i februar, ellers OK. 

Kartlegge årstidsvariasjoner i 
drikkevannskilde (råvann). 
Utarbeide statistikker fra historiske 
data, gjøre trendanalyser. 

Satt opp statistikk fra historiske data. Ser 
på årstidsvariasjoner i 
drikkevannskilden. Ser på dette over 
flere år og om vi kan se noen trender 
etter årstider.  

Ny prøveplan basert på ROS-
analyse basert på kritiske punkter i 
vannforsyningssystemet 
iverksettes. 

Iverksatt 

Plan for krisevann etableres 
(distribusjon av vann utenfor 
distribusjonsnett) 

Igangsatt 

Øvelse nødvann fra Einafjorden 
(gjennom ordinært distribusjon 
men ikke med tilstrekkelig kvalitet) 

Øvelse blir gjennomført i 2020. Det vil bli 
gjennomført en teoretisk øvelse først. 

Nok vann av hygienisk 
betryggende kvalitet til 
alle abonnenter. 

Øvelse reservevann fra 
Einafjorden– vann fra annen kilde 
gjennom ordinært distribusjonsnett 
med tilstrekkelig kvalitet 

Øvelse blir gjennomført i 2020. Det vil bli 
gjennomført en teoretisk øvelse først.  



Redusere lekkasjer 
ledningsnett vann 

Motivere for å utbedre lekkasjer på 
privat stikkledning. (Digitalisering) 
Interkommunal arbeidsgruppe for 
smarte vannmålere er etablert for 
å finne fremtidige løsninger.  
Lage handlingsplan for overgang 
til smarte vannmålere plassert i 
innstikkskum. 

Ikke startet 

 Systematisk lekkasjesøk, lokale 
tiltak og innarbeiding av store tiltak 
i saneringsplan. 

Har funnet og utbedret 20-25 lekkasjer 
t.o.m . september. Jobber systematisk 
med å finne lekkasjer, tar område for 
område.  

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

55 % 
 

Fornyelse av 
ledningsnett 

Sanering av ca 3 km vannledning 
og ca. 3 km avløpsledning. 

Sanert 2260 meter vannledninger, 
fordelt på 3 saneringslag.  
Antall meter avløpsledninger er 1225, 
fordelt på tre saneringslag 

 Handlingsplan sanering 2020 er 
styrende for prioriteringer, 
revideres for 2021. 

Saneringsarbeider følger oppsatt 
handlingsplan. Det legges opp til en 
revisjon av saneringsplan i okt/nov-20. 

Oppdatert VA-kartverk Digital løsning for innmåling i felt, 
med dataoverføring direkte til VA-
kart er tatt i bruk. Etterslep 
innmåling VA-nett prioriteres. 
Oppdatert VA-kartverk innen 
utgangen av året.  
Ta i bruk digital FDV løsning. 

Innmåling i felt/dataflyt tatt i bruk. 
Etterslep innmåling sanering 2012-2020 
utført, VA-kartverk oppdatert etter 
innmåling. Digital FDV tatt i bruk. 

Beredskap Revidere beredskapsplaner Utarbeidet nye kontinuitetsplaner ved 
pandemi i tråd med DSB’s veileder.  
Revisjon av beredskapsplan vann er 
påbegynt 

Overholde utslippstillatelsen for 
renseanleggene (RA). Overholde 
utslippstillatelse Eina RA. Fortsette 
med tiltak som reduserer 
fremmedvann inn på BRRA. 
Sanering, innlekksøk, kontroll 
taknedløp. 

Eina RA overholder rensekravene og 
etter nye rutiner har dette fungert bra. 
BRRA redusere fremmedvann inn i 
avløpsnett. Jobben med sanering, 
innlekksøk er meget viktig. Innlekksøk er 
gjennomført i store deler av Bøverbru og 
Reinsvoll. Det er utbedret flere strekk 
der det kom inn mye overvann. Betydelig 
reduksjon på pumpetider i flere 
pumpestasjoner. Fortsetter med 
systematisk jobbing. 

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

Bedre kontroll på industripåslipp. 
Lokal forskrift er politisk vedtatt og 
påslippsavtaler reguleres av 
denne. 

Arbeidet er ikke gjenopptatt i 2020 

Redusere 
fremmedvann inn på 
ledningsnett 

Taknedløp skal ledes til terreng. 
Sende ut brev til alle abonnenter, 
og starte tilsyn. 

Brevet er skrevet, ikke distribuert. Tilsyn 
ikke startet. 

 Systematiserte innlekksøk, 
innmåling av alle kummer. Få 
oversikt over nettet vårt. 

Er godt i gang med denne jobben. To 
personer jobber med dette kontinuerlig.   



HMS Ferdigstille revisjon av rutiner og 
beredskapsplaner for 
vannforsyning og avløpsanlegg. 

Under arbeid. 

Status LEAN 

- Planlagte forbedringsprosesser 
- Antall gjennomførte forbedringsprosesser 

Aktivitet: Mål pr.år: Resultat (pr. 1. halvår 
2020): 

Planlagte forbedringsprosesser Det er ikke satt måltall for teknisk for 
hele året. 

 

Igangsatte forbedringsprosesser 0 4 

- Identifisert gevinstpotensial (totalt for tjenesteområde) 
- Realiserte gevinster (totalt for tjenesteområde) 
Aktivitet: Status pr. 2. kvartal 2020 

Identifisert gevinstpotensial Spart ett årsverk som vi ikke har ved å digitalisere innmåling, bedret 
kvalitet og effektivitet med oppdatert VA-kartverk, bedre 
arbeidsflyt/oppfølging og dokumentasjon ved å ta i bruk digital løsning 
FDV VA. 

Realiserte gevinster 4 Etterslep innmåling VA utført, VA-kartverk oppdatert, Digital FDV 
løsning for VA tatt i bruk, maskinstyring tatt i bruk på hjulgraver 
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Budsjettjustering 
  Status 

VA 
                

11341 Vann Sørlien - Nyseth 0 74 4 70 0 - 
Ferdig plantet av Mjøsen Skog, 
men med feil. Er reklamert.  

11353 Avløp Sørlien- Nyseth 0 37 4 33 0 - 
Ferdig plantet av Mjøsen Skog, 
men med feil. Er reklamert. 

16342 Utstyr til lekkasjesøk 0 247 59 188 0 - 
Kjøpt inn ny og flere sonevannmålere 
og noe verktøy. 

16343 
Nytt høydebasseng 
Eina  1000 7783 3479 4304 0 

Prosjektet videreføres i 2021, 
rest 2020 rebudsjetteres i 
2021 

Anleggsarbeider igangsatt 3. august. 
Pr. d-.d. ihht til overordnet 
framdriftsplan.   

17352 
Andel oppgradering 
Hunnselvvegen 12 0 1518 12 1506 0 - 

Slukrenner gulv garasje, nytt gulv. 
prosjektet styres av Eiendom. 

18342 

VA-anlegg 
Pumpevegen til 
Raufoss Næringspark 0 500 0 0 0 - 

Utført. Ikke mottatt faktura fra 
eiendomsavdelingen. 

18343 Vann Solbakkvegen 0 0 65 -65 0 - Ferdigstilt 

18350 Avløp Solbakkvegen 0 0 96 -96 0 - Ferdigstilt 

18351 
Oppgr.Breiskallen 
renseanlegg 500 1931 828 1103 0 - 

Forprosjekt ventilasjon/ 
varmegjenvinning fra avløpsvannet, 
ikke startet. 
Legger varmekabel utvendig platting 
slamutlasting.(HMS) 
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18352 Sanering avløp 0 0 6 -6   
Feil regnskapsføring, skal føres på 
20352, er meldt. 

20341 Sanering vannledninger 5000 7203 6865 338 2300 

Omdisponert fra 20352 
Sanering avløp. Prosjektet 
videreføres i 2021, rest 2020 
rebudsjetteres i 2021 

Lønnbergvegen, Plogvegen, 
Humlevegen ferdig. Sanert halve 
Ekornvegen. Røyskattlivegen ¾ 
ferdig. Koreavegen trinn 1 er 
ferdig. Hågårvegen er under 
prosjektering. Lyngvn og Furuvn er 
prosjektert og byggesøkt.  

20351 
Ny linje UV Skjelbreia 
VV 3000 3000 0 3000 0 

Prosjektet videreføres i 2021, 
rest 2020 rebudsjetteres i 
2021 

Prekval av entreprenører er gjort. 
Er under prosjektering. Ikke 
fastsatt når grunnlag er ferdig pga 
tekniske avklaringer. 

20352 Sanering avløp 8000 14973 7784 7188  

2300 omdisponeres til 
prosjekt 20341 Sanering 
vannledninger. Prosjektet 
videreføres i 2021, rest 2020 
rebudsjetteres i 2021 

Feil i regnskap -6 skal føres over fra 
18352, er meldt. 
Lønnbergvegen, Plogvegen, 
Humlevegen ferdig. Sanert halve 
Ekornvegen. Røyskattlivegen ¾ 
ferdig. Hågårvegen er under 
prosjektering. Lyngvn og Furuvn er 
prosjektert og byggesøkt.  

20353 
Grenledning vann 
Midtåsen 400 400 0 400 -400 

Budsjettjusteres ned -400, 
utsatt på ubestemt tid. Utsatt.  

20354 
Brannvarslingsanlegg 
BRRA 200 200 129 71   Ferdigstilt, mangler sluttfaktura 

20355 
Brannvarslingsanlegg 
Skjelbreia VV 150 150 131 19 -19  Ferdigstilt 

20356 

Pumpevegen 
fordelerstasjon vann, 
nytt tak og fasade 1000 1000 46 954 0  

Er ute på mini-konkurranse. 
Forventet oppstart november -20.  

20357 
Andel VA oppgradering 
til asfaltdekke bak 500 500 0 500   Under gjennomføring 
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garasjebygg 
Hunnselvvegen 12 

20358 
Grenledning avløp 
Midtåsen 600 600 0 600 -600 

Budsjettjusteres ned -600, 
utsatt på ubestemt tid. Utsatt.  

20359 
Ny trykkøker vann 
Lindland 1500 1500 0 1500 -1500  

Gjennomføres ikke. Juridisk 
begrunnelse.  
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Budsjettjustering 
  Status 

VEG OG PARK 
                

17334 Fjordgata 8500 15871 4815 11056 0 

Prosjektet videreføres i 2021, 
rest 2020 rebudsjetteres i 
2021 I anleggsfase.  

18326 
Opprusting Svein Erik 
Strandliesveg 0 1000 86 940 0 

Prosjektet videreføres i 2021, 
rest 2020 rebudsjetteres i 
2021 

Mottatt to alternative skisseforslag 
fra konsulent. 

18401 Veltmanåa dam 0 0 1 -1 0 - Lønn saksbehandler 

18409 Gatelys Vestrumvegen 380 392 174 218 -218 
156 Omdisponeres til 20331 
Asfaltering Vestrumvegen. Ferdigstilt 

18410 Gatelys Plogvegen 0 365 440 -75 0 - Ferdigstilt 

19328 
Oppgradering 
Skjelbreiavegen 2500 2614 2426 188 -183 

183 Omdisponeres til 20345 
Holtevegen Ferdigstilt 
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19339 Ny skolebru 500 597 226 371 0 

Prosjektet videreføres i 2021, 
rest 2020 rebudsjetteres i 
2021 Søkt disp fra reg plan. IG sendt FE. 

19345 
Forprosjekt hjertesone 
Bøverbru skole 0 111 0 0 0 

Prosjektet videreføres i 2021, 
rest 2020 rebudsjetteres i 
2021 

Fysiske tiltak er besluttet. 
Prosjektet videreføres. 

20330 
Ferist FVV 117 Eina 
vestside 300 300 339 -39 0 - Utført 

20331 
Asfaltering 
Vestrumvegen 250 250 406 -156 +156 

Omdisponeres fra 18409 
Gatelys Vestrumvegen Ferdigstilt 

20332 Asfaltering Plogvegen 200 200 122 78 0 - Ferdigstilt 

20333 
Kantslåttaggregat, 
klippehode og grensaks 600 1200 1188 13 0  Anskaffet 

20334 Reinvestering vegnett 3000 1318 407 911 -600 

350 omdisponeres til 20345 
Holtevegen og 250 
omdisponeres til 20336 TS-
tiltak kommunal andel 

Oppgradering av arm Skogvegen på 
Raufoss er ferdigstilt.  

20335 
Gatelys – 
modernisering 1000 4351 2426 1925 0 

Prosjektet videreføres i 2021, 
rest 2020 rebudsjetteres i 
2021 

LED-armaturer innkjøpt. Utskifting 
av armaturer i gang. 
Utskifting av tennskap igangsatt.  

20336 
Trafikksikkerhetstiltak 
– kommunal andel 750 775 1429 -654 +250 

250 omdisponeres fra 20334 
Reinvestering vegnett 

Oppgradering GS-veg Ringvegen – 
Badelandvegen ferdigstilt. Fått 
tilsagn om tilskudd fra IFTU på kr 
400. 

20337 
Gatelys Severin Olsens 
veg 250 250 258 -8 0 - Ferdigstilt 

20338 

Raufosskogen – 
Trafikksikkerhet og 
parkering 500 500 0 500 0 

Prosjektet videreføres i 2021, 
rest 2020 rebudsjetteres i 
2021 

Avventer reguleringsplan. 
Planavdelingen har kontrahert 
rådgivende ingeniør til 
trafikksituasjon/prosjektering 

20339 
Gatelys sanerte veger 
VA Lønnberget 1100 1100 539 561 0 

Prosjektet videreføres i 2021, 
rest 2020 rebudsjetteres i 
2021 

Gatelys Ringvegen ferdigstilt. 
Lønnbergvn under gjennomføring 
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20342 

Andel asfalt bak 
garasjebygg 
Hunnselvvegen 12 300 300 0 300 0  Under arbeid 

20343 
Prøvenvegen 
fartsmåler med visning 200 200 210 -10 0  Ferdigstilt  

20344 
Gatelys Sigurd 
Østliensveg 300 300 298 2 0  Ferdigstilt 

20345 
Oppgradering 
Holtevegen 0 3000 3353 -353 +533 

183 Omdisponeres fra 19328 
Oppgradering 
Skjelbreiavegen, 350 
omdisponeres fra 20334 
Reinvestering vegnett Ferdigstilt prosjekt 2020 
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Tjenesteområde 97 – voksenopplæringen 
Opprinnelig budsjett 2020 

(1000 kr) 
Avvik per 31.6 i 1000 kr Årsprognose 2020 i 1000 kr 

9 625 2 340 1 750 minus 
Økonomi 

Tjeneste 1807- ligger rundt 98%. Vi har fortsatt ikke fått kompensasjon for den nye 
pensjon ordning. Det er rundt 590 000,-. Saken er drøftet med økonomi. Få vi den 
inn i budsjett inneværende år?  

Tjeneste 2130 - ligger rundt 62%. Ser bra ut.  

Tjeneste 2138 - Vi hadde budsjettert med 2,1 millioner i tilskudd mens vi trolig ender 
på om lag 350 000,-. Det er flere grunner til dette, men hovedårsaken er manglende 
bosettinger på grunn av korona og tidligere elever som har sluttet – og at innvilget 
tilskudd måtte tilbakebetales. Deler av stilling holdes ledig på grunn av dette.   

 

Måloppfølging 

Resultat Mål  Status  
Fokusområde 

2019 2020 30.09.2020 

Brukere    
Forsøk modulstrukturert opplæring  
 

 
Oppstart høsten 2019 
 
 
 
 

 
Godt implementert  

 
I rute 

Læringsutbytte 
Digitale norskprøver for innvandrere 
 

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet.  
 
 
 
 
 

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet.  
 

God score 
 

Tettere samarbeid med 
helse- og 
omsorgstjenestene i 
arbeidet med 
rehabilitering. 
 
 
Videreutvikle samarbeidet 
med helsesøstertjenesten. 

 
Løfte frem som et viktig 
satsingsområde. Få til 
jevnlige møter der Kontor 
for tildeling og 
koordinering også deltar  
 
Faste ukentlige treffpunkt 
med helsesøster for våre 
deltakere. 

Avtalte planleggingsmøter 
utsatt pga Korona. 
Samarbeid med helse og 
omsorg vedr 
rehabilitering godt i gang.  
 
 
 
Som forutsatt 

 
Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planlegging av 
kombinasjonsklasse på 
videregående prioriteres 
høyt. 

Høste erfaringer gjennom 
første år og legge til rette 
for ny oppstart høsten -20 
 

Ikke startet på grunn av 
manglende 
fylkeskommunale søkere 
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Resultat Mål  Status  
Fokusområde 

2019 2020 30.09.2020 
Lærlingkoordinator ansatt 
og planlagt 
aktivitetsøkning 
gjennomføres som 
forutsatt 

Økning jmf plan 
 

I rute 

Oppstart med utvikling av 
kommunalt 
veiledningstilbud i digital 
kompetanse i samarbeid 
med andre aktuelle 
tjenesteområder 

Kommunalt 
veiledningstilbud til 
kommunens innbyggere er 
etablert. 

Ikke vært særlig prioritert 
foreløpig 

 
Opprette kommunalt lærlingkontor, 
ansette lærlinger etter planlagt 
økning 
 
 
Kommunal digitaliseringsstrategi 
 
 
 
 
 
Sykefravær/nærvær Nærvær 94,8 % 

 
Nærvær 95 % Nærvær 95 % 

Medarbeidere    
 
Gjennomføres ikke  

 
På nivå med landet 

Foreløpig ikke analysert, 
men ser ut til å være god 
score på samtlige 
områder 

Medarbeidere 
- Medarbeiderundersøkelsen 

 
 

 
 
Etter- og videreutdanning 

Kompetanseplan vedtatt 
og i aktiv bruk 

Nærme oss nye sentrale 
kompetansekrav for 
undervisningspers  

Nødvendig fokus 

Økonomi    
Noe minus Dette skyldes i 
hovedsak mindre 
norsktilskudd enn 
budsjettert. 

Holde budsjett Se øa-rapport Årsresultat 
 
 
 
Økte inntekter gjennom salg av kurs Ble ikke prioritert Selge kurs til lokalt 

næringsliv 
Ikke prioritert 

 

Nærvær 

Nærvær Fordeling 
Rapport per  Mål Totalt Egenmeldt Sykemeldt 

1-16 dager  
Sykemeldt 
>=17 dager  

Fraværsdager  11,2 1 7 3,2 
Nærvær % 95 95,5 99,6 97,2 98,7 
Nærvær % i fjor 

 
94,8 98,3 99,8 96,7 

Tilnærmet samtlige ansatte i voksenopplæringen ble satt i karantene i mars. Det ble 
bestemt – i samarbeid med kommuneoverlegen – at alle dette gjaldt skulle 
sykmeldes i hele karanteneperioden. 

 

Status LEAN 

Tavlemøter er igjen i gang som forutsatt. Kvalitetsmålene foreløpig ikke endret. Hvert 
enkelt team er i gang med utarbeidelse av nye mål for den enkelte avdeling.  
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SAK NR. 53/2020 
 

Vestre Toten kommune  
      

 
 
 
 
STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 16.06.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:   

1. Avisartikler – oktober 2020 
 
 

Vedlegg 1 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i møte den 16.06.2020 der kommunedirektøren 
orienterte kontrollutvalget om situasjonen innenfor legetjenesten i kommunen. Kontrollutvalget fattet 
slikt vedtak i saken (28/2020):  
 

1. Kontrollutvalgets inntrykk er at legedekningen pr. d.d. er tilfredsstillende, men er 
bekymret for det store omfanget av vikarer og de følgene det har for stabiliteten og 
innbyggernes opplevelse av ordningen.  
 

2. Kommunedirektørens informasjon om gjennomførte og planlagte tiltak synes å være egnet 
til å bidra til en mer robust løsning for fastlegetjenesten på sikt. 

 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om en ny orientering om situasjonen 
senere i 2020.  

 
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 3 er kommunedirektøren/administrasjonen invitert til å gi en ny 
orientering om status. Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 



2 
 

2 

 
Historikk – tidligere orienteringer i kontrollutvalget om fastlegetjenesten: 
 
 
Kontrollutvalget 04.02.2020 (sak 03/2020): 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalgets inntrykk er at legedekningen pr. d.d. er tilfredsstillende, men at dagens 

løsning ikke er egnet til å gi ønsket/nødvendig stabilitet over tid.  
 

2. Den presenterte strategien og tiltaksplanen for 2020 fremstår som en god tilnærming for 
å nå målet om en mer robust løsning for fastlegetjenesten.   
 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om en ny orientering om situasjonen 
senest høsten 2020. Det bes i den forbindelse om informasjon om sentrale myndigheters 
arbeid med fastlegeordningen og hvordan dette påvirker Vestre Toten kommune. Det 
vises her til at regjeringen er i ferd med å styrke og modernisere fastlegeordningen og at 
det er varslet en handlingsplan for allmennlegetjenesten som skal være klar våren 2020. 

 
 
Kontrollutvalget 23.03.2019 (sak 15/2019): 

Vedtak: 
1. Rådmannens presentasjon av fastlegesituasjonen i Vestre Toten kommune, tas til 

orientering. 
 

2. Kontrollutvalget mener situasjonen er alvorlig, og er bekymret for utviklingen fremover.  
 

3. Årsaken til dagens situasjon er sammensatt, men har blant annet sammenheng med økt 
arbeidsmengde for fastleger, færre som ønsker å drive som selvstendig næringsdrivende, 
generell legemangel mv. Kontrollutvalget har tillit til at de tiltakene som er iverksatt for å 
beholde og rekruttere leger i Vestre Toten kommune har effekt, og er egnet til å forhindre 
at situasjonen forverrer seg ytterligere.  
 

4. Kontrollutvalget tar til orientering at det på statlig hold er igangsatt en rekke prosesser 
for å gjennomgå dagens fastlegeordning og vurdere hva som bør gjøres for å sikre en 
bærekraftig fastlegeordning i fremtiden. Regjeringen har varslet en handlingsplan for 
allmennlegetjenesten våren 2020. Dette betyr at større endringer i fastlegeordningen 
tidligst vil skje i statsbudsjettet for 2021. Kontrollutvalget er kritisk til fremdriften i dette 
arbeidet, og oppfordrer kommunen/rådmannen om å gjøre det man kan for å påvirke en 
fortgang i arbeidet. 
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SAK NR. 54/2020 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM 
SELSKAPET OG SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER («BENCHMARKING»)  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 09.12.2020 

 
Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS 
2. Representantskapets behandling i møte 08.10.2020 av mottatt 

henvendelse fra Jevnaker kommune (brev fra selskapet til 
kontrollutvalgene i deltakerkommunene) 

3. Tilbakemelding på henvendelse om forståelse av selskapsavtalens § 3 
(brev fra styret til kontrollutvalget i Gjøvik kommune) 
  

Ikke vedlagt 
Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Daglig leders orientering om utviklingen i selskapet tas til orientering. 
 

2. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2019 med andre kommuner tas 
til orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon 
av kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for 
andre kommuner på samme størrelse. 
  

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Etter avtale med daglig leder i Innlandet Revisjon IKS fremlegges orienteringssak overfor 
kontrollutvalget med følgende to hovedformål: 
 

1) Informasjon om utviklingen av selskapet. 
2) Presentasjon av sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking») for fjoråret. 

 
Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS orienterer.  
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Vedr. årlig sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking»): 
 
Denne delen av saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og 
Innlandet Revisjon IKS, der det bl.a. er avtalt at det skal gjennomføres årlig sammenligning 
(”benchmarking”) av kommunens revisjonskostnader mot andre kommuner. Det vises her til 
avtales pkt. 1 som sier følgende:  
 

”Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen.” 

 
I tråd med etablert praksis er Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder invitert til å presentere 
tallmaterialet, og kommenterer forskjeller mellom kommuner mv.  
 
 
Nærmere om prissammenligningen: 
 
På oppfordring fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) oppgir en rekke revisjonsdistrikter 
kostnadene knyttet til revisjon av ”sine” kommuner. NKRF lager nøkkeltall for hver kommune 
(utgifter til revisjon i forhold til kommunens driftsinntekter) og distribuerer disse tilbake til 
revisjonsdistriktene for eventuell videre analyse mv.   
 
Sammenligningen har størst relevans for kommunenes kostnader til regnskapsrevisjonen, dvs. 
kostnader knyttet til bekreftelse av regnskapet (revisjonsberetningen). Dette skyldes at alle 
revisjonsdistriktene og revisorene har samme krav til gjennomføring og dokumentasjon av jobben. 
Det må forventes at betydelige forskjeller mellom kommuner på samme størrelse forklares, eller 
sannsynliggjøres for denne tjenesten. 
 
Omfang av forvaltningsrevisjon vil variere fra år til år, og sammenligning mellom kommuner 
viser store avvik det enkelte år. På dette området er det mest aktuelt og å se på nivået i egen 
kommune over tid (trend).  
 
 



Innlandet Revisjon IKS  

Hovedkontor:
Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 80

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik
Tlf. 61 28 90 80

Kontor Otta:
Ola Dahlsgate 3 A
2670 Otta
Tlf. 61 28 90 80

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Postboks 153
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto.      1604 11 46927

Lillehammer, 12.10.2020 

J.nr./Referanse: 2020/1077 BH

Til 

Kontrollutvalgene i  

Innlandet fylkeskommune 

Lillehammer kommune 

Gjøvik kommune 

Dovre kommune 

Lesja kommune 

Skjåk kommune 

Lom kommune 

Vågå kommune 

Nord-Fron kommune 

Sel kommune 

Øyer kommune 

Gausdal kommune 

Østre Toten kommune 

Vestre Toten kommune 

Jevnaker kommune 

Lunner kommune 

Gran kommune 

Søndre Land kommune 

Nordre Land kommune 

Representantskapets behandling i møte 08.10.20 av mottatt 
henvendelse fra Jevnaker kommune 

Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS mottok brev fra Jevnaker kommune av 15.09.20 

om «Anmodning til representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å avklare om 

kontrollutvalgene kan bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn Innlandet Revisjon IKS i 

spesielle tilfeller». 

Daglig leder oversendte brevet samme dag til representantskapets leder, Harald Tyrdal. 

Innkalling og saksliste til representantskapets møte 8. oktober 2020 var utsendt 10. september. 

I møtet under sak 09/2020 «Orientering om selskapets drift», orienterte daglig leder blant 

annet om at representantskapet hadde mottatt brev fra kontrollutvalget i Jevnaker. 

VEDLEGG 1

mailto:postmottak@irev.no


Innlandet Revisjon IKS                                             
 

 
Hovedkontor: 
Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 28 90 80             
 

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
Tlf. 61 28 90 80             
  

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 A 
2670 Otta   
Tlf. 61 28 90 80             
 

Firma: 
E-post: postmottak@irev.no 
www.irev.no 
Postboks 153 
2626 Lillehammer  
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto.      1604 11 46927 

 

I møtet ble det drøftet hvordan representantskapet skulle håndtere den videre behandlingen av 

henvendelsen fra kontrollutvalget i Jevnaker. Representantskapet fattet i sitt vedtak i saken at 

kontrollutvalgene skulle informeres. 

  

Protokollen fra representantskapsmøtet 08.10.2020, sak 09/2020 «Orientering om selskapets 

drift», viser både representantskapets behandling av saken i møtet, innstilling til vedtak og 

enstemmig vedtak jf. nedenfor. 

 

Behandlingen av saken i møtet.  

Daglig leder orienterte blant annet om at representantskapet mottok brev fra 

kontrollutvalget i Jevnaker kommune 15. september med «Anmodning til 

representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å avklare om kontrollutvalget kan 

bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn Innlandet Revisjon IKS i spesielle tilfeller».  

 

Vår selskapsavtale § 3 viser selskapets formål og ansvarsområde. 

 

I møtet ble det drøftet hvordan representantskapet skulle håndtere den videre 

behandlingen av henvendelsen fra kontrollutvalget i Jevnaker.  

 

Representantskapets leder, Harald Tyrdal fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Innlandet Revisjon IKS inviterer ordførerne og kommunedirektørene til eiermøte 

for å drøfte hvordan representantskapet bør følge opp henvendelsen fra 

kontrollutvalget i Jevnaker. 

2. Behandlingen av saken i eiermøtet gir grunnlag for videre håndtering av saken inn 

mot neste representantskapsmøte. 

3. Innlandet Revisjon IKS informerer kontrollutvalgene om sin behandlingen av 

henvendelsen fra Jevnaker kontrollutvalg i sitt møte 08. oktober 2020 og vedtaket i 

denne saken.  

 

Vedtak, enstemmig: 
1. Innlandet Revisjon IKS inviterer ordførerne og kommunedirektørene til eiermøte 

for å drøfte hvordan representantskapet bør følge opp henvendelsen fra 

kontrollutvalget i Jevnaker. 

2. Behandlingen av saken i eiermøtet gir grunnlag for videre håndtering av saken inn 

mot neste representantskapsmøte. 

3. Innlandet Revisjon IKS informerer kontrollutvalgene om sin behandlingen av 

henvendelsen fra Jevnaker kontrollutvalg i sitt møte 08. oktober 2020 og vedtaket i 

denne saken.  
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Innlandet Revisjon IKS                                             
 

 
Hovedkontor: 
Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 28 90 80             
 

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
Tlf. 61 28 90 80             
  

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 A 
2670 Otta   
Tlf. 61 28 90 80             
 

Firma: 
E-post: postmottak@irev.no 
www.irev.no 
Postboks 153 
2626 Lillehammer  
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto.      1604 11 46927 

 

  

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Bjørg Hagen 

Daglig leder 

 

 

Kopi til:  

Representantskapets leder, Harald Tyrdal 

Styrets leder, Espen Hagberg  

Sør-Aurdal kommune 

Etnedal kommune 

Nord-Aurdal kommune 

Vestre Slidre kommune 

Øystre Slidre kommune 

Vang kommune 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Jevnaker kommune av 15.09.2020. 
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SAK NR. 55/2020 

Vestre Toten kommune 
 
 

 
 
 
OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS 
FOR 2021 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 09.12.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Forslag til oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet 
Revisjon IKS for 2021 

2. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Vedlegg 1 
 
Nei 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Oppdragsavtale for 2021 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kommunen inngår i et forpliktende samarbeid med 18 andre kommuner og Innlandet 
Fylkeskommune om deltakelse i det interkommunale revisjonsselskapet Innlandet Revisjon IKS. 
Dette er regulert i en egen selskapsavtale, som bl.a. forplikter kommunene å kjøpe/bestille 
lovpålagte revisjonstjenester fra selskapet.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå nærmere avtale med Innlandet Revisjon 
IKS om kjøp av revisjonstjenester. Denne avtalen er kalt ”oppdragsavtale”, og det er etablert praksis 
med årlig gjennomgang og justering. I tillegg til å regulere innhold og omfang av 
revisjonstjenestene det enkelte år, fungerer avtalen også som budsjettgrunnlag for kontrollutvalgets 
utgifter til revisjon det enkelte år. Det er kontrollutvalgets oppgave å følge opp avtalen. 
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Vedlagt saken følger forslag til oppdragsavtale for 2021.  
 
Det økonomiske omfanget av avtalen samsvarer med kontrollutvalgets forslag til eget budsjett 
for neste år (vedtatt på tidligere møte i høst).   
 
 
Generelt om oppdragsavtalen: 
 
Oppdragsavtalen fungerer som et overordnet dokument i styringsdialogen mellom kontrollutvalget 
(oppdragsgiver/bestiller) og Innlandet Revisjon IKS (utfører), og skal bidra til å oppfylle kravet til 
kontrollutvalget om å føre tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
revisjonsarbeidet er i tråd med lover, regler, faglige standarder mv. (jf. forskrift om kontrollutvalg  
§ 4 og § 6). Oppdragsavtalen rulleres årlig.   
 
Nedenfor følger oversikt over tjenester og timeanslag slik det fremgår av forslag til oppdragsavtale: 
 
 

 Tjeneste  Timer   Timepris  Kroner 
      

 Regnskapsrevisjon     
1 Revisjon av kommunens årsregnskap       590         1 030      607 700  
2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser       160         1 030      164 800  
3 Totenbadet KF          -           1 030               -    
4 Veiledning/bistand         20         1 030        20 600  

 SUM 1-5       770         1 030      793 100  
     
 Bestilte revisjonstjenester        

5 Bestilte andre tjenester         -           1 130               -    
6 Forvaltningsrevisjon        245         1 130      273 850  
7 Eierskapskontroll         -           1 130               -    

 SUM        245         1 130      273 850  
         
 Annet        

8 
Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre         20         1 130        22 600  

      
 SUM    1 035      1 092 500  

 
 
Kontrollutvalgets handlingsrom mht. økonomi: 
 
Det vises til avtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester), og oversikt over tjenester og priser. 
 

• Tjenester: Alle tjenester som er listet opp i oppdragsavtalen representerer lovpålagte 
oppgaver med unntak av følgende linjer:  
 Linje 4 – Veiledning og bistand (en del av arbeidet med regnskapsrevisjon) 
 Linje 5 – Bestilte andre tjenester 

 
• Timeforbruk - regnskapsrevisjon: Revisor avgjør dette. Med unntak av linje 4 (veiledning og 

bistand), har kontrollutvalget lite/ingen påvirkningskraft på omfanget av regnskapsrevisjon.   
 

• Timeforbruk – bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll): Kontrollutvalget 
påvirker dette, og legger frem ønsket ramme for kommunestyret.  Større endringer i 
kontrollutvalgenes budsjetter på området vil påvirke selskapet mht. bemanning. Selskapet 
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må m.a.o. tilpasse bemanningen etter etterspørselen/bestillingene. Kontrollutvalget på sin 
side forplikter seg til å jobbe aktivt for å oppfylle intensjonene i budsjettet/oppdragsavtalen 
når det gjelder kjøp av tjenester til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
 

• Timepris: Fastsettes av representantskapet i selskapet etter forslag fra styret. 
Kontrollutvalget har ingen direkte påvirkning på dette.  

 
 
Oppfølging av økonomi:  
Pga. monopolsituasjonen er det tatt inn i oppdragsavtalen at selskapet årlig skal foreta en 
sammenligning/”benchmarking” av revisjonskostnader med andre kommuner. Kontrollutvalget skal 
orienteres om resultatet fra prissammenligningen, jf. pkt. 1 i oppdragsavtalen.  
 



OPPDRAGSAVTALE 
MELLOM 

KONTROLLUTVALGET  
I VESTRE TOTEN KOMMUNE 

OG 

INNLANDET REVISJON IKS 

2021 

VEDLEGG 



Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS  
 

Kontrollutvalget  Side 2 
 

 

1 GENERELT 
 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i Innlandet Revisjon 
IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til selvkost. Det 
skal årlig inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige leder jf. 
selskapsavtalen § 3.  

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.  
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål om at revisjonstjenestene skal 
være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi 
om å være kompetent og kundeorientert. De oppdragsansvarlige revisorene oppfyller 
kommunelovens krav til kompetanse og uavhengighet. Revisjonsteamene har 
tilfredsstillende kompetanse og er uavhengige. 
  
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. Regnskapsrevisjon følger de internasjonale 
revisjonsstandardene. Forvaltningsrevisjon følger standard for forvaltningsrevisjon, RSK 
001. Resultatene av revisjonsarbeidet rapporteres til kontrollutvalget i henhold til punkt 4. 
 
Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. 
  
Kontrollutvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av 
oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med 
kvalitet menes revisors kvalifikasjoner, utførelse av revisjonsarbeidet samt kommunikasjon 
mellom revisor og kontrollutvalget. 

 
 
2 KONTRAKTSPERIODEN  

 
Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01. – 31.12.21.  
 
Oppdragsavtalen for 2021 inngås høsten 2020. 
 
 

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER 
 
Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og 
budsjett. 
 
Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2021 med forbehold om godkjennelse i 
selskapets representantskap: 
• Regnskapsrevisjon kr 1.030 
• Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 1.130 

o Forvaltningsrevisjon revisor kr. 1.030 
o Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.220 

 
I oppdragsavtalen settes bestilte mindre undersøkelser, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll opp på bakgrunn av gjennomsnitt timepris, mens avregningene gjøres på 
grunnlag av benyttet kompetanse.  
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Kontrollutvalget  Side 3 
 

 

 Tjeneste  Timer   Timepris  Kroner 
      

 Regnskapsrevisjon     
1 Revisjon av kommunens årsregnskap       590         1 030      607 700  
2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser       160         1 030      164 800  
3 Totenbadet KF          -           1 030               -    
4 Veiledning/bistand         20         1 030        20 600  

 SUM 1-5       770         1 030      793 100  
     
 Bestilte revisjonstjenester        

5 Bestilte andre tjenester         -           1 130               -    
6 Forvaltningsrevisjon        245         1 130      273 850  
7 Eierskapskontroll         -           1 130               -    

 SUM        245         1 130      273 850  
         
 Annet        

8 
Møter i kontrollutvalg og 

kommunestyre         20         1 130        22 600  

      
 SUM    1 035      1 092 500  

 
Kommentarer: 

• Tjenestene på linje 1-4 og 8 gjennomføres uten nærmere avtale. 

• Tjenestene på linje 5-7 utføres etter særskilt bestilling av kontrollutvalget. 

• Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5.  

• Årsavregning sendes kommunen/fylkeskommunen med kopi til kontrollutvalget 
innen 31. januar påfølgende år.  

• Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid for «Revisjon av årsregnskapet» (1) og 
«Attestasjoner/revisjonsuttalelser» (2):    

o «Revisjon av årsregnskapet»:  
Årsregnskapet med obligatoriske skjema og noter avlegges innen 22. 
februar i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter. Sammen 
med årsregnskapet skal det framlegges underbyggende dokumentasjon. Det 
skal fremlegges dokumentasjon som bekrefter: 
• Kommunens balansetall og estimater   
• Avstemminger av kretsløp og sammenhenger i regnskapet  
• Kontrolloppstillinger over innberettede og registrerte beløp  
Årsberetningen avlegges innen 31. mars i henhold til kommuneloven med 
tilhørende forskrifter.     

o «Attestasjoner/revisjonsuttalelser»: 
Tilstrekkelig dokumentasjon for attestasjoner og revisjonsuttalelser 
fremlegges for revisor minimum 14 dager før attestasjonsfristen.   
Det kreves dokumentert: 
• Vilkårene for tilskudd, herunder søknad og tilsagnsbrev 
• Regnskapsrapport som oppfyller kravene fra tilskuddsgiver og er 

avstemt mot regnskapssystemet 
• Forklaringer på beregninger, estimater m.m. 
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Kontrollutvalget  Side 4 
 

 

4 DIALOG MELLOM REVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET  
  
 Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en 

betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
 Innenfor regnskapsrevisjonen skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget får en god 

forståelse av revisjonsmandatet, planlagte og gjennomførte revisjonshandlinger. 
 
 Innenfor bestilte revisjonstjenester skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget og 

revisjonen har like forventinger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med, 
rammene for og forventa nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjonsprosjektene skal 
gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon med tilhørende 
veileder. Revisjonen skal informere om vesentlige endringer i premissene for bestillingene. 

 
 Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester. 
  
 
5 RAPPORTERING TIL KONTROLLUTVALGET 

 
5.1 Formålet med rapporteringen 
Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig 
informasjon for å kunne påse at: 
• Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
• Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
• Det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon) 

• Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser 
i selskaper m.m. (selskapskontroll) 

 
 

5.2 Rapportering av revisjonsordningen 
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig rapportere at han/hun oppfyller kravet til 
uavhengighet. 

 
Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget at:  
• Nytilsatte revisorer oppfyller kravet til vandel 
• Nye oppdragsansvarlige revisorer oppfyller kravet til utdanning og praksis 
5.3 Rapportering av regnskapsrevisjonen 
 
Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget en løpende orientering om 
revisjonsarbeidet som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at regnskapet blir 
revidert på en betryggende måte.  
 
Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap rapporterer sitt arbeid årlig til 
kontrollutvalget slik (minimumskrav): 
• Plan/overordna revisjonsstrategi (høst) 
• Statusrapport (vinter) 
• Årsavslutning (vår) 
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Kontrollutvalget  Side 5 
 

 

5.4 Rapportering av bestilte tjenester 
Formålet med rapportering av tilleggstjenester, forvaltningsrevisjonsprosjekter og 
selskapskontroller er å sikre at kontrollutvalget får levert de prosjektene som er bestilt i 
henhold til bestilling. Vesentlige forsinkelser skal rapporteres. 
 
Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter behov i revisjonsprosessen og med skriftlig 
sluttrapportering med muntlig orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal 
gjennomføres og rapporteres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 

 
 

5.5 Økonomirapportering 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i 
tillegg til en årsrapport (31/12).  

 
 Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget 

senest en måned etter utløpet av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal 
begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.   

 
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere 
kontrollutvalget om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
 
 

6 ANDRE FORHOLD 
 
Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon 
samt gi tilgang til og fremskaffe forespurt dokumentasjon.  

  
Innlandet Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert 
kvalitetskontroll. Innlandet Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av 
kvalitetskontrollene.  
 
Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med 
Innlandet Revisjon IKS. 
 

7 VEDLEGG TIL AVTALEN 
  
 Innlandet Revisjon IKS personvernerklæring følger som vedlegg til avtalen.  
 
 

 
 
 Raufoss, 9. desember 2020 
 
 
 
 
__________________________________   ________________________________ 
Asgeir Sveen       Bjørg Hagen 
Kontrollutvalgsleder      Daglig leder 
 
Vestre Toten kommune     Innlandet Revisjon IKS 
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Vedlegg 

 

Personvernerklæring 
 

Personopplysninger 
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, 
personnummer, adresse, telefonnummer og lignende. 

Behandlingsansvarlig 
Daglig leder er på vegne av Innlandet Revisjon IKS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av 
personopplysninger. 

Hjemmelsgrunnlaget for Innlandet Revisjon IKS’ behandling av personopplysninger 
Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning 
(GDPR). Vår virksomhet er også regulert av blant annet kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, 
kirkeloven, stiftelsesloven, revisorloven m.m. 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er personopplysningsloven GDPR artikkel 
6 punkt 1 bokstav c jf. kommuneloven § 78 og § 80 med tilhørende forskrifter, stiftelsesloven § 43 og § 44, 
hvitvaskingsloven og revisorloven samt GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, interesseavveining.  

Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS behandler personopplysninger i forbindelse med revisjon og attestasjon av 
eierkommunene og andre kunder som kirkelige fellesråd, sokneråd, interkommunale selskaper, stiftelser og 
fjellstyrer. Formålet med behandlingen er å sikre at vi leverer revisjonstjenester på en effektiv måte i 
henhold til regelverket.  

Personopplysninger som behandles 
I forbindelse med utførelse av revisjonstjenestene behandler vi personopplysninger slik som navn, 
personnummer, ansattavtaler, lønnsopplysninger, opplysninger om tjenester kommunen yter m.m. Hvilke 
personopplysninger vi samler inn og behandler avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre 
forvaltningsrevisjon, revidere årsregnskapet eller attestasjon.  

Personopplysningene samles inn fra de vi reviderer, dvs. kommunene og øvrige kunder. 

Behandling og lagring av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS følger bestemmelsene i personopplysningsloven og legger vekt på å avgrense 
lagringen av personopplysninger. Vi arkiverer bare personopplysninger som er nødvendige for 
dokumentasjon av revisjonstjenesten eller attestasjonen. Personopplysningene blir lagret på revisjonens 
område på Oppland fylkeskommunes server og fagsystemet Descartes.  
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SAK NR. 56/2020 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
MØTEPLAN FOR 2021 
 

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 
 

  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 09.12.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 
      
Saksdokumenter:  

 

1. Møteplan 2021 for Vestre Toten kommune  Vedlegg 1 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Møteplan for 2021 fastsettes slik: 

 

• Onsdag 17.02.2021 kl. 0830  
• Onsdag 24.03.2021 kl. 0830  
• Onsdag 05.05.2021 kl. 0830  
• Onsdag 16.06.2021 kl. 0830  
• Onsdag 15.09.2021 kl. 0830  
• Onsdag 06.10.2021 kl. 0830  
• Onsdag 08.12.2021 kl. 0830  

  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Da kontrollutvalget i noen tilfeller må koordinere sine møter med formannskap/kommunestyret 
foreslås at møteplanen fullføres i neste møte, dvs. etter at møteplanen for øvrige utvalg i kommunen er 
klar.  
 
I utgangspunktet legges opp til samme møtedag og møtestart som tidligere.  
Det antas at 7 møter vil dekke behovet dersom ikke spesielle saker/situasjoner oppstår.  
 
For øvrig er følgende aktuelt å ta hensyn til ved utarbeidelse av møteplanen:   

 
 Vinterferie (uke 9):    Mandag 1/3 – fredag 5/3 
 Påskeferie:    Mandag 29/3 – mandag 5/4 
 Høstferie (uke 41):    Mandag 11/10 – fredag 15/10 
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 Annet: 
o Tidspunkt for behandling kommunes årsregnskap i april/mai (koordinering med 

behandling i formannskap og kommunestyret) 
o Unngå møtekollisjon med møter i kommunestyre/formannskapet. 
o Ønsker fra kontrollutvalgets medlemmer. 
o Tilgangen til egnet møterom. 
o Kontrollutvalgskonferansen 2021 (21.-22. april 2021) 



Saksfremlegg 

Arkivreferanse: 2020/393-2 

Saksbehandler: Vegard Skogen 

Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 

Formannskap 

Møteplan 2021 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Utvalg/råd Tid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des 

Kommunestyre dag 0900 25 27 17 28 25 16 

Kommunestyre kveld 1800 4 25 29 26 7 

Formannskap 0900 20 10 10/ 
11 

14 12 2 18 22 13 10/ 
24 

1 

Planutvalg 0900 12 2 2 13 4 1/29 17 28 5 2/30 

Oppvekst og 
velferdsutvalg 

0900 11 1 1 12 3 7 16 27 4 1/ 29 

Administrasjons-
utvalg 

0900 9 6 

Eldreråd 0900 11 22 3 19 18 

Råd for mennesker 
med nedsatt 
funksjonsevne 

0900 21 18 20 23 18 

Bakgrunn for saken 
Saken ble utsatt i formannskapets møte 17. september 20.  

Forslag til møteplan for 2021 er utarbeidet av gruppelederne i kommunestyret. 

I møteplanen for kommunestyret er det lagt opp til x møter på dagtid og x møter på kveldstid. 

Formannskap, Planutvalg og Oppvekst og velferdsutvalg har hovedsaklig månedlige møter på 
dagtid. For øvrige råd og utvalg er møtehyppighet og tidspunkter om lag som inneværende 
periode. Andre råd/utvalg/nemnder fastsetter egen møteplan for året. 

VEDLEGG 



 

I forslaget er det tatt hensyn til at det skal gjennomføres stortingsvalg og sametingsvalg i 
september 2021, og dette gjenspeiles i møtedatoer for perioden før og etter valget. 

Vurdering 
Det anbefales at det fremlagte forslag til møteplan for 2021 godkjennes av formannskapet og 
refereres i de øvrige utvalg og råd. 

 

 

 

Bjørn Fauchald  

Kommunedirektør  
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SAK NR. 57/2020 
 

Vestre Toten kommune  
 

 
 
 
 
AVTALE OM KJØP AV SEKRETÆRTJENESTER – BRUK 
AV OPSJON 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 09.12.2020 Kontrollutvalgets leder Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Gjeldende avtale kjøp av sekretærtjenester for 
kontrollutvalgene i Gjøvikregionen og Hadeland  
 
 

Ikke vedlagt 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (8 kommuner) inngikk den 01.01.2017 avtale med firmaet 
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken om kjøp av sekretærtjenester for sine kontrollutvalg. 
Rammeavtalen ble inngått etter offentlig utlysning og i tråd med reglene i lov om offentlige anskaffelser 
m/forskrifter. Kontrollutvalgene fikk bistand fra fellesenhet for anskaffelser i Gjøvikregionen til å 
gjennomføre konkurransen og til å bistå seg med saksbehandlingen knyttet til godkjenning av 
konkurransegrunnlag og valg av leverandør. 
 
Avtaleperioden er 01.01.2017 – 31.12.2020, med en opsjon på forlengelse med 1 + 1 år. 
 
Tiden er inne for å ta stilling til om man skal foreta en ny konkurranseutsetting, eller om man skal 
benytte seg av opsjonen.  
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.  
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SAK NR. 58/2020 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 29.10.2020  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 09.12.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 29.10.2020 
 

 

 
Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte den 29. oktober 2020 tas til orientering.  
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kontrollutvalget har bl.a. som oppgave å påse at politiske vedtak blir fulgt opp på tilfredsstillende 
måte. Kontrollutvalget har derfor behov for å være godt kjent med politiske vedtak i kommune, 
særlig vedtak i kommunestyret.  
 
Etter avtale legges protokoller fra kommunestyrets møter frem til orientering for kontrollutvalget.  
 
 
 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Rådhuset - Kommunestyresal 

Dato: 29.10.2020 

Tidspunkt: 09:00 -15:00 

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Tonje Bergum Jahr Medlem AP 
Ingrid Tønseth Myr Medlem AP 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
John Vildåsen Varamedlem AP Rolf Erik Halle 
Ole Runar Helbostad Varamedlem AP Ann Marit Sandsengen 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Lasse Rian Medlem AP 
Jon Aaslund Varamedlem AP Trine Gravdahl Strande 
Henning Engeskaug Karlsen Varamedlem AP Frode Engen 
Torhild Løkken Medlem AP 
May Brit Syversen Huuse Medlem AP 
Siv Anita Midtskogen Medlem AP 
Svein Erik Sørensen Medlem FRP 
Stig Vestlie Varamedlem FRP Anne Karin Synstelien 
Per Erik Bergstuen Medlem FRP 
Elin Synnøve Solberg Medlem H 
Arve Sørbo Medlem H 
Asgeir Sveen Medlem H 
Kjetil Sangnes Medlem H 
Paula Elvesveen Medlem MDG 
Tor Sundheim Medlem R 
Aage Midtbu Medlem SP 
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP 
Jorunn Signe Ballangrud Varamedlem SP Dorthe Ødegaard 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Olav Kleiven Varamedlem SP Sissel Skiaker 
Håvard Johansen Lindgaard Medlem SP 
Bjørn Stensli Iversen Varamedlem SP Kjersti Diesen Løken 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 

VEDLEGG



 

Vestre Toten kommune  
 

Anders Vildåsen Medlem U  
Slije Sandsengen Varamedlem AP  
Amanda Maria Tandsether Varamedlem H  
Tor Ole Karlsen Varamedlem H  

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Vegard Skogen Møtesekretær 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo Ass.kommunedirektør 
Monica Skjellen-Larsen Leder tverrsektorielt samarbeid 
Jens A. Mørch Kommunelege 
Hanne Helgeland Driftsenhetsleder 
Ole Petter Bergersen Eiendomssjef 
Ivar Jahr Grunnskolesjef 
Geir Sollie Driftsenhetsleder 
Hilde Brovold Konsulent 

 

Merknad i møte: 
Permisjoner i møtet: 
Representanten Henning E. Karlsen kl. 14.00 - 14.45 
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Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 1320 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 1420 Godkjenning av protokoll fra møte 01.10.2020  
PS 1520 Referater og meldinger KST 29.10.20  
PS 1620 Interpellasjon fra FRP - Områdereguleringsplan for Raufoss 

Industripark 
 

PS 1720 RAUFOSS FOTBALL - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 
FOR LÅN 

 

PS 1820 Kunstgressbane Reinsvoll idrettspark - søknad om kommunal 
støtte 

 

PS 1920 Finansrapport andre tertial  
PS 2020 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019  
PS 2120 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 2020 - 2023 
 

PS 2220 Vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023  
 Åpen post  
 



 

Vestre Toten kommune  
 

PS 1320 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 13/2020 i møte den 29.10.2020: 
Behandling  

Til innkallingen: 

Per Erik Bergstuen (FRP) bemerket at kommunestyrets møte burde vært avholdt på 

"Teams" på grunn av smittevern. Ble besvart av kommunedirektøren. 

Svein Erik Sørensen (FRP) ønsket informasjon om resultatet av en sak behandlet 

i  fylkeskommunen om foranalyse om sikring av demokratiet under koronakrisen. 

Til sakslista: 
Saken om referater og meldinger, sak 15/20, tas opp til behandling etter lunsj. 

  

 

Vedtak 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

PS 1420 Godkjenning av protokoll fra møte 01.10.2020 

Kommunestyrets behandling av sak 14/2020 i møte den 29.10.2020: 
Behandling  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Protokollen fra kommunestyrets møte 01.10.2020 godkjennes. 

 

 

PS 1520 Referater og meldinger KST 29.10.20 

Kommunestyrets behandling av sak 15/2020 i møte den 29.10.2020: 
Behandling  

Orienteringer/meldinger: 
Orienteringen om fastlegeordningen utsettes til neste møte. 
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Eiendomssjef Ole Petter Bergersen orienterte om eiendomsavdelingens prosjektstyring 

og presenterte prosjektrapport for Dag- og avlastningssenteret og rapport for 

infrastruktur Vestre Toten ungdomsskole. 

Ass.kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo presenterte regjeringens forsalg til 

statsbudsjett 2021. 

Tjenesteområdeleder Monica Skjellen-Larsen og driftsenhetsleder Hanne Helgeland 

orienterte om status for barnevernet. 

Kommuneoverlege Jens Mørch orienterte om status for koronasituasjonen i Vestre 

Toten kommune. 

Referater:  
Svein Erik Sørensen (FRP) stilte spørsmål knyttet til sak 49/20 i referatet fra 

kontrollutvalget. Kontrollutvalgets leder Asgeir Sveen besvarte spørsmålet.  

 

Vedtak 

Referater og meldinger tas til orientering. 

 

 

PS 1620 Interpellasjon fra FRP - Områdereguleringsplan for Raufoss Industripark 

Kommunestyrets behandling av sak 16/2020 i møte den 29.10.2020: 
Behandling  

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremsatte interpellasjonen og fremmet 

følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ber administrasjonen ved kommunedirektøren innlede samarbeid 

med Raufoss Industripark om å bringe saken inn for involverte departementer. 

2. Administrasjonen ved kommunedirektøren bistår Raufoss Industripark i videre arbeid 

med statlige og fylkeskommunale myndigheter. 

Ordførerens svar: 
Kommunestyret  

Raufoss næringspark med sine bedrifter og mange ansatte er en unik ressurs for Vestre 

Toten. Unik med all den kompetansen og kunnskapen som er utviklet der i snart 125 år, 

unik ved at det sysselsettes mange av våre innbyggere som bidrar til gode levevilkår for 



 

Vestre Toten kommune  
 

den enkelte, men også inntekter til kommunen som sørger for gode tjenester. Slik kan vi 

skaffe oss en utvikling av Vestre Toten ved bedre tjenestetilbud for de syke, de eldre, 

de yngre og alle andre som måtte ha behov for fellesskapet. Alt henger sammen med 

alt som Gro sa på 90-tallet. 

Fremskrittspartiet skriver i sin interpellasjon at en arbeidsplass i eksportindustrien 

skaper 4 til 5 nye arbeidsplasser, igjen henger alt sammen med alt. Og for at denne 

utviklingen skal fortsette må man ta i bruk aktiv næringspolitikk, og en del av det er 

denne områdereguleringsplanen som løftes frem i interpellasjonen. Vi alle i salen her 

veit at industrien på Raufoss ikke lever i en boble, men konkurrerer på de tøffeste 

markeder i verden, som blant annet bilindustrien. Det betyr at hvis Benteler eller andre 

bedrifter trenger at næringsparken skal snu seg i brå kast og skaffe tomter eller bygg i 

kjapp vending, kan vi ikke vente på at det skal opprettes en detaljregulering som vi alle 

her vet kan ta lang tid, opp mot to år. Da mister vi en stort fortinn å konkurrere på, og i 

verste fall kan arbeidsplasser og investeringer ryke. Da kan inntekter og utvikling av 

Vestre Toten stoppe opp. Alt henger sammen med alt. 

Men det må sies det er bra av både FrP lokalt og Carl I Hagen at det blir satt fokus på 

hvor viktig dette er for oss, og andre lokale industrisaker Frp har tatt tak i i det siste.  

Og nettopp fordi dette er viktig for alle parter så har Vestre Toten gjennom blant annet 

kommunedirektør og planavdelingen vært aktive parter i å få gjennom denne 

områdereguleringsplanen siden oppstarten i 2015. 

En reguleringsplan gir en rett til utbygging på vilkår gitt i planen. Områderegulering ble 

valgt som planform fordi planområdet er kjempestort. Intensjonen har hele tiden vært å 

prøve å få på plass en plan der en ny søknad om tiltak kan gå rett til 

byggesaksbehandling. Utfordringen er å få planen detaljert nok til å styre etter, men 

samtidig fleksibel nok for industriparken å leve med og utvikle seg innafor.  

Kommunen er arealplanmyndighet og det er ikke vanlig at en går i dialog med statlige 

organ annet enn f.eks Fylkesmannen som opptrer på vegne av Staten. Det har aldri 

vært strid om arealformålet i denne saken da det blir regulert i tråd med arealbruk satt i 

kommuneplanens arealdel. Skulle en ikke komme til enighet om planens innhold kan 

det ankes inn for departementet og da må kommunen selvsagt på banen sammen med 

næringsparken.  

Administrasjonen og RIP har hatt tett dialog og møte i etterkant av den siste tidens 
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presseoppslag, og det arbeides med konkrete forslag til hvordan de ulike hensynene 

kan ivaretas. Dette vil bli fulgt opp i møte med vegvesenet og fylkeskommunen i 

november. 

Derfor mener jeg som ordfører at det ikke denne gangen er riktig for saken å støtte de 

forslag til vedtak FRP kommer med da det allerede er en god prosess gående med de 

parter som skal fatte avgjørelsene.  

Avstemning: 

Forslaget fikk 15 stemmer (H og FRP, SP, Anders Vildåsen uavh.) og falt, - 16 stemte 

mot (AP, MDG, SV, R). 

  

 

Vedtak 

 

 

PS 1720 RAUFOSS FOTBALL - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN 

Kommunestyrets behandling av sak 17/2020 i møte den 29.10.2020: 
Behandling  

Representantene Asgeir Sveen (H), Kjetil Sangnes (H) og Jon Aaslund (AP) stilte 

habilitetsspørsmål på grunn av sine styreverv og stillingsfunksjoner i Raufoss Fotball. 

Kommunestyret erklærte representantene som inhabile, jfr. fvl. § 6. Representantene 

fratrådte møtet, og vararepresentantene Amanda Maria Tandsether (H), Tor Ole 

Karlsen (H) og Silje Sandsengen (AP) tok sete under behandlingen. 

Representanten Ahmed Haruun Ali (SV) fremmet følgene alternativt forslag til punkt 

6 kulepunkt 2: 

"Det årlige driftstilskuddet vurderes på nytt fra og med driftsåret 2022 basert på en 

helhetlig vurdering av de økonomiske effektene av en økt kommunal garanti". 

Fremskrittspartiet v/ Per Erik Bergstuen fremmet følgende forslag til nytt pkt 7: 

"7. Kommunestyret signaliserer herved at det ikke vil bli gitt flere nye støtteordninger / 

garantier i denne kommunestyreperioden". 

Avstemning: 
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Tilleggsforslaget fra FRP til nytt pkt 7. ble vedtatt med 16 stemmer (H, SP, FRP, SV, 

Anders Vildåsen uavh), -15 stemte mot (AP, R og MDG) 

Flertallsinnstillingen fra formannskapet ble vedtatt med 16 stemmer (H, SP, FRP, SV, 

Anders Vildåsen uavh), -15 stemte mot (AP, R og MDG). 

Forslaget fra SV fikk seks stemmer (H, SV, Anders Vildåsen, uavh) og falt. 

  

  

 

Vedtak 

 

1. Vestre Toten kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån som Raufoss 
Fotball tar opp til finansiering og refinansiering av anleggene Raufoss storhall og 
Nammo stadion slik det framgår av saksutredningen. 

2. Kausjonen gjelder for lånets hovedstol, maksimum 13,5 millioner kroner med 
tillegg av10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle 
påløpte renter og kostnader. Det maksimale beløpet som det garanteres for er 
13,5 millioner kroner som reduseres i takt med nedbetalingen på lånet. 

3. Garantiansvaret gjelder fra 1. november 2020 og opphører 1.november 2040. 

4. Vedtaket må godkjennes av departementet etter kommuneloven § 14-19. 

5. Vestre Toten kommune skal ta pant tilsvarende garantiens størrelse i objektet 
Raufoss storhall. Manglende etablering av pantesikkerhet vil ikke ha betydning 
for gyldigheten av garantien ovenfor långiver. 

6. Det settes følgende forutsetninger for garantien som Raufoss Fotball må 
akseptere skriftlig før garantien effektueres: 

 Dersom Raufoss Fotball helt eller delvis vinner fram i konfliktsaken om 
varmeanlegget, skal lån og garanti reduseres tilsvarende oppnådde besparelser 
og inntil 4,5 millioner kroner 

 Som motytelse for økt kommunal garanti / risiko og for å se helhetlig på de 
økonomiske effektene, reduseres årlig driftstilskudd til Nammo stadion med 
200.000 kroner årlig (fra 300.000 kroner til 100.000 kroner) fra og med driftsåret 
2021.  

        7. Kommunestyret signaliserer herved at det ikke vil bli gitt flere nye 
støtteordninger / garantier i denne kommunestyreperioden. 
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PS 1820 Kunstgressbane Reinsvoll idrettspark - søknad om kommunal støtte 

Kommunestyrets behandling av sak 18/2020 i møte den 29.10.2020: 
Behandling  

Representanten Lasse Rian (AP) stilte habilitetsspørsmål på grunn av at han er leder i 

Reinsvoll Idrettslag. 

Kommunestyret erklærte Rian som inhabil i saken, jfr. fvl.§ 6. Rian fratrådte møtet og 

vararepresentant Silje Sandsengen (AP) tok sete under behandlingen. 

Fremskrittspartiet v/ Per Erik Bergstuen fremmet følgende endringsforslag til pkt. 1: 

"Vestre Toten kommune yter Reinsvoll IF et rammetilskudd på inntil 3,5 mill til bygging 

av ny kunstgressbane. Tilskuddet innarbeides i kommunebudsjettet for 2021 og 

finansieres der ved bruk av disposisjonsfond". 

Representanten Paula Elvesveen (MDG) fremmet følgende tilleggspunkter: 

5. Klubben forplikter seg til at de også ved senere innfyll på banen, avstår fra å bruke 

gummigranulat og leter seg fram til mest mulig miljøvennlig fyll. 

6. Klubben fortsetter å ikke ha vinterdrift på banen, slik de skriver at de nå vil gjøre, fordi 

de er opptatt av minst mulig utslipp i naturen, noe vinterdrift bidrar sterkt til. 

7. Klubben har gått til innkjøp av resirkulerbar bane og forplikter seg til å ta ansvar for at 

den faktisk går til resirkulering hos seriøse firma når tiden kommer at den må skiftes ut. 

  

Avstemning: 

Endringsforslaget fra FRP til pkt. 1 fikk tre stemmer (FRP) og falt. 

Innstillingen med tilleggsforslagene fra Elvesveen ble vedtatt med 17 stemmer 

(AP,MDG, R, SV, Jorunn S. Ballangrud SP) - 14 stemte mot. 

 

Vedtak 

 

1. Vestre Toten kommune yter Reinsvoll idrettsforening et tilskudd på 2,85 millioner 
kroner til bygging av ny kunstgressbane. Tilskuddet innarbeides i 
kommunebudsjettet for 2021 og finansieres der ved bruk av disposisjonsfond. 

2. Vestre Toten kommune forskotterer merverdiavgiftskompensasjonen og 
spillemidler. 
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3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå 30 års avtale med idrettsforeningen 
om feste av grunnen til fotballbanen. Festeavgiften settes til kr. 1 pr. år. 

4. Driftsavtalen mellom Reinsvoll idrettsforening og Vestre Toten kommune 
reforhandles og tilpasses dagens situasjon i og rundt Reinsvoll 
idrettspark. Avtalen legges fram til politisk godkjennelse. 

5. Klubben forplikter seg til at de også ved senere innfyll på banen, avstår fra å 
bruke gummigranulat og leter seg fram til mest mulig miljøvennlig fyll. 

6. Klubben fortsetter å ikke ha vinterdrift på banen, slik de skriver at de nå vil gjøre, 
fordi de er opptatt av minst mulig utslipp i naturen, noe vinterdrift bidrar sterkt til. 

7. Klubben har gått til innkjøp av resirkulerbar bane og forplikter seg til å ta ansvar 
for at den faktisk går til resirkulering hos seriøse firma når tiden kommer at den 
må skiftes ut. 

 

 

PS 1920 Finansrapport andre tertial 

Kommunestyrets behandling av sak 19/2020 i møte den 29.10.2020: 
Behandling  

Kommunestyret besluttet å utsette saken til neste møte. 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

PS 2020 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 

Kommunestyrets behandling av sak 20/2020 i møte den 29.10.2020: 
Behandling  

Det var 30 representanter tilstede under behandlingen av saken. 

Grunnskolesjef Ivar M. Jahr og pedagogisk veileder Hilde Brovold redegjorde nærmere 

om hovedfunnene i rapporten. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
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1.Kommunestyret har drøftet tilstandsrapport for grunnskolen. 

2.Funn og konklusjoner legges til grunn i det videre arbeidet med nye mål og 
satsingsområder og oppnåelsen av disse. 

 

 

PS 2120 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 
- 2023 

Kommunestyrets behandling av sak 21/2020 i møte den 29.10.2020: 
Behandling  

Kommunestyret besluttet å utsette saken til neste møte. 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte 

 

 

PS 2220 Vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023 

Kommunestyrets behandling av sak 22/2020 i møte den 29.10.2020: 
Behandling  

Kommunestyret besluttet å utsette saken til neste møte. 

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Åpen post 
 

Ingen innmeldte saker 
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SAK NR. 59/2020 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 26.11.2020  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 09.12.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 26.11.2020 
 

 

 
Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte den 26. november 2020 tas til orientering.  
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kontrollutvalget har bl.a. som oppgave å påse at politiske vedtak blir fulgt opp på tilfredsstillende 
måte. Kontrollutvalget har derfor behov for å være godt kjent med politiske vedtak i kommune, 
særlig vedtak i kommunestyret.  
 
Etter avtale legges protokoller fra kommunestyrets møter frem til orientering for kontrollutvalget.  
 
 
 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: - Fjernmøte / Teams

Dato: 26.11.2020

Tidspunkt: 16:00 -20:45

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Tonje Bergum Jahr Medlem AP 
Slije Sandsengen Varamedlem AP Ingrid Tønseth Myr 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
Rolf Erik Halle Medlem AP 
Ole Runar Helbostad Varamedlem AP Ann Marit Sandsengen 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Lasse Rian Medlem AP 
Jon Aaslund Varamedlem AP Trine Gravdahl Strande 
Frode Engen Medlem AP 
Torhild Løkken Medlem AP 
May Brit Syversen Huuse Medlem AP 
Siv Anita Midtskogen Medlem AP 
Svein Erik Sørensen Medlem FRP 
Anne Karin Synstelien Medlem FRP 
Per Erik Bergstuen Medlem FRP 
Elin Synnøve Solberg Medlem H 
Arve Sørbo Medlem H 
Asgeir Sveen Medlem H 
Kjetil Sangnes Medlem H 
Paula Elvesveen Medlem MDG 
Tor Sundheim Medlem R 
Aage Midtbu Medlem SP 
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP 
Jorunn Signe Ballangrud Varamedlem SP Dorthe Ødegaard 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Sissel Skiaker Medlem SP 
Håvard Johansen Lindgaard Medlem SP 
Kjersti Diesen Løken Medlem SP 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 

VEDLEGG
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Anders Vildåsen Medlem U  
 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Vegard Skogen Møtesekretær 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo Ass.kommunedirektør 
Bjørnar Eidsvik Helsesjef 
Ole Petter Bergersen Eiendomssjef 

 

Merknad i møte: 
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Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 2320 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 2420 Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.2020  
PS 2520 Orienteringer og meldinger KST 26.11.2020  
PS 2620 Vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023  
PS 2720 Budsjett- og aktivitetsoppfølging 3. kvartal 2020  
PS 2820 Finansrapport andre tertial  
PS 2920 Nytt storkjøkken og vaskeri  
PS 3020 Politisk behandling - anmodning om bosetting av flykninger 

2021 
 

PS 3120 Eierskapsmelding for 2019  
PS 3220 SMISO - Ny selskapsavtale  
PS 3320 Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS fra 1. januar 2021  
PS 3420 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll 2020 - 2023 
 

PS 3520 Adgang til å gjennomføre fjernmøter i vestre Toten kommune  
PS 3620 Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter  
PS 3720 Revidert selskapsavtale og eierstrategi for Horisont Miljøpark 

IKS 
 

PS 3820 Etablering av felles forliksråd for forliksrådet i Gjøvik, 
forliksrådet i Østre Toten og forliksrådet i Vestre Toten 

 

PS 3920 Valg av medlemmer til et felles forliksråd for Gjøvik, Østre 
Toten og Vestre Toten for perioden 01.2021 - 31.12.2024 

 

 Åpen post  
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PS 2320 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 23/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Til sakslista:  

Ordfører Stian Olafsen: 

Endring saksliste – Sak om planstrategi er tatt ut etter innspill fra Aage Midtbu og prat 

med Kjersti Flatråker og kommunedirektør. Mest ryddig hvis det som er ettersendt 

behandles i planutvalget, før det blir første sak 17.desember. 

Gjennomføring av møtet: Ber representer som votere i chatten at dere skriver svaret 

kun en gang, mange gjør dette flere ganger i samme sak og det gjør det ekstra 

krevende å telle stemmer. 

Annet: 

Arild N. Ødegaard (SP): Varslet om innmeldt sak til åpen post. 

Per Bergstuen (FRP): Bemerket at politiske møter bør avholdes mest mulig på Teams 

på grunn av koronasituasjonen.  

 

Vedtak 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes med endringer og merknader. 

 

 

PS 2420 Godkjenning av protokoll fra møte 29.10.2020 

Kommunestyrets behandling av sak 24/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Protokollen fra kommunestyrets møte 29.10.2020 godkjennes. 

 

 

PS 2520 Orienteringer og meldinger KST 26.11.2020 
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Kommunestyrets behandling av sak 25/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald gav en kort situasjonsrapport av koronasituasjonen. 

Helsesjef Bjørnar Eidsvik orienterte om status og utfordringer for fastlegeordningen i 

Vestre Toten, herunder; 

 Regelverk for avtale med fastleger 

 Rekrutteringstiltak 

 Status pr. dato 

 Mulig strategi videre / mulige tiltak. 

Presentasjonen ble omdelt til kommunestyrerepresentantene. 

 

Vedtak 

Meldingene tas til orientering. 

 

 

PS 2620 Vedtak av planstrategi for Vestre Toten kommune 2020-2023 

Kommunestyrets behandling av sak 26/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Saken ble trukket fra sakslista og legges fram på nytt i neste møte etter at Planutvalget 

har behandlet alle innkomne innspill i saken.  

 

Vedtak 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

PS 2720 Budsjett- og aktivitetsoppfølging 3. kvartal 2020 

Kommunestyrets behandling av sak 27/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  
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Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo gjennomgikk hovedtallene i budsjett- og 

aktivitetsrapporten. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1.Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsrapport etter 3. kvartal 
2020 til etterretning. 

2.Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet for 
2020. 

 

 

PS 2820 Finansrapport andre tertial 

Kommunestyrets behandling av sak 28/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo redegjorde nærmere om hovedtrekkene i 

rapporten. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret tar finansrapport for 2. tertial 2020 til etterretning. 

 

 

PS 2920 Nytt storkjøkken og vaskeri 

Kommunestyrets behandling av sak 29/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet forslag til nytt punkt 5: 

Parallelt med punkt 1, 2 og 3 ber kommunestyret administrasjonen om å utrede de 

økonomiske konsekvensene av nye opplysninger knyttet til byggekostnader. Det bør 

lages en total økonomisk vurdering der investeringene måles opp mot alternative 

løsninger der både investeringene, drift, økonomiske og sosiale konsekvenser av 
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arbeidsplassene og annet hensyntas. 

  

Avstemning: 

Flertallsinnstillingen fra Oppvekst - og velferdsutvalget ble vedtatt med 17 stemmer (AP, 

SV, MDG, R, Anders Vildåsen (uavh)), - 14 stemte for Ødegaards forslag (SP,FRP,H). 

 

Vedtak 

1. Kommunestyret tar tidligfaseutredningen for nytt storkjøkken og vaskeri til etterretning 
2. Kommunestyret gir kommunedirektøren i oppdrag å fortsette planleggingen i 
samsvar med skissert framdriftsplan og hvor det også avklares følgende: 

 Areal- og kostnadsbesparende tiltak skal vurderes i det videre arbeidet 
Det settes fokus på optimalisering av produksjonsprosesser og investering i 
utstyr som kan bidra til effektiv produksjon, automatisering mv 

 Mulig samarbeid med nabokommuner avklares 

3. Kommunedirektøren framlegger sak om endelig godkjenning av prosjekt 
og kostnadsramme i løpet av 1.halvår 2021 dersom skisserte framdriftsplan er mulig 
å følge. 
4. Det legges til rette for utvidelsesmuligheter av bygningsmassen i tilfelle 
økt samarbeid med andre aktører. 

 

 

PS 3020 Politisk behandling - anmodning om bosetting av flykninger 2021 

Kommunestyrets behandling av sak 30/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Fremskrittspartiet v/ representanten Per Erik Bergstuen (FRP) fremmet følgende 

forslag: 

"Vestre Toten bosetter inntil 5 flyktninger i 2021". 

Avstemning: 

Flertallsinnstillingen fra Oppvekst- og velferdsutvalget ble vedtatt med 28 stemmer 

(AP,H,SP,SV, R, MDG), - tre stemte for forslaget fra Fremskrittspartiet (FRP). 

 

Vedtak 
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Vestre Toten kommune bosetter 15 flyktninger i 2021 i tråd med anmodning fra 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. (IMDI). 

 

 

PS 3120 Eierskapsmelding for 2019 

Kommunestyrets behandling av sak 31/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Eierskapsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

 

PS 3220 SMISO - Ny selskapsavtale 

Kommunestyrets behandling av sak 32/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen presiserte at det er utsendt oppdatert avtale til representantene. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Vestre Toten kommunestyret vedtar ny selskapsavtale for Nok. Gjøvik IKS med 
de endringer som er foreslått av kommunedirektøren. 

 

 

PS 3320 Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS fra 1. januar 2021 

Kommunestyrets behandling av sak 33/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
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Kommunestyret godkjenner forslag til ny selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS fra 
01.01.2021. Endringene i selskapsavtalens § 1, § 4, § 6, §18 og ny § 18 godkjennes av 
kommunestyret. 

 

 

PS 3420 Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 
- 2023 

Kommunestyrets behandling av sak 34/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Kontrollutvalgets leder Asgeir Sveen presenterte kontrollutvalgets oppgaver og plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av selskaper for perioden 2020 - 2023. 

Innstillingen fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 
2020- 2023 godkjennes. 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, og å 
igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår 
behov for kontroll på andre områder enn det som går frem av planen. 
Kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
rapporteres til kommunestyret. 

 

 

PS 3520 Adgang til å gjennomføre fjernmøter i vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 35/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar at det kan gjennomføres fjernmøter i Vestre Toten kommune, jfr. 
Kommunelovens § 11-7, når situasjonen tilsier det. 
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Vedlagt reglement for fjernmøter i Vestre Toten kommune vedtas. 

 

 

PS 3620 Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter 

Kommunestyrets behandling av sak 36/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet følgende tilleggspunkt: 

Kommunestyre ber Ordfører og kommunedirektør sørge for at Vestre Toten kommune 

så raskt som mulig og senest innen utgangen av denne kommunestyreperioden 

oppfyller seriøsbestemmelsens krav om prosenter av arbeidde timer som skal utføres 

av lærlinger. 

Avstemning: 

Flertallsinnstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.    

Tilleggsforslaget fra Sørensen fikk15 stemmer (FRP, H, SP, Anders Vildåsen (uavh)) og 

falt. 

 

Vedtak 

Vestre Toten viderefører telemarksmodellen med følgende tillegg i punkt 5: 
Det legges til grunn at 10% av de totalt arbeidende timene innen bygge 
og anleggsfagene skal utføres av lærlinger. 

 

 

PS 3720 Revidert selskapsavtale og eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS 

Kommunestyrets behandling av sak 37/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis om saken. 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: 

"Kommunestyret ber representantskapet i Horisont Miljøpark IKS vurdere å avvikle 

Horisont Renovasjon AS". 

  

Avstemning: 
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Innstillingen med tilleggsforslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med 18 stemmer (AP, 

SV, MDG, R, Svein Erik Sørensen FRP, Per Erik Bergstuen FRP), 13 stemte mot (SP, 

H, Anne Karin Synstelien (FRP), Anders Vildåsen (uavh)) . 

 

Vedtak 

 

1. Ny selskapsavtale for Horisont Miljøpark IKS datert 16. november 
2020 godkjennes, med virkning fra 1. januar 2021. 

2. Ny eierstrategi for Horisont Miljøpark IKS datert 16. november 2021 godkjennes. 

3. Kommunestyret ber representantskapet i Horisont Miljøpark IKS vurdere å 
avvikle Horisont Renovasjon AS. 
  

 

 

PS 3820 Etablering av felles forliksråd for forliksrådet i Gjøvik, forliksrådet i Østre 
Toten og forliksrådet i Vestre Toten 

Kommunestyrets behandling av sak 38/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Det etableres felles forliksråd i Gjøvik domssogn ved at Forliksrådet i Gjøvik, 
Forliksrådet i Østre Toten og Forliksrådet i Vestre Toten slås sammen med virkning fra 
1.1.2021 eller så snart det lar seg gjennomføre. 

Det nye forliksrådet får navnet Forliksrådet i Gjøvik- og Toten. 

Det overlates til et felles forliksråd å bestemme hvor i forliksrådskretsen møtene skal 
holdes. 

Det fremsettes en egen sak om valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, 
herunder leder for forliksrådet etter følgende felles valgprinsipper: 

 Ett medlem og ett varamedlem fra Gjøvik kommune. Som medlem foreslås det 
en kvinne, og som varamedlem foreslås det en mann. 

 Ett medlem og ett varamedlem fra Østre Toten kommune. Som medlem foreslås 
en mann, og som varamedlem foreslås det en kvinne. 
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 Ett medlem og ett varamedlem fra Vestre Toten kommune. 

 Ledervervet i forliksrådet varer én periode og rullerer mellom kommunene slik: 
Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten. 

 Med forbehold om godkjenning fra Fylkesmannen i Innlandet velges medlemmer, 
varamedlemmer og leder for valgperioden 01.01.2021 – 31.12.2024 eller fra det 
tidspunkt som fylkesmannen fastsetter. 

Valgprinsippene baseres på gjeldende regelverk for valg av forliksrådsmedlemmer, 
Justis- og beredskapsdepartementets redegjørelse, og namsfogdens anbefalte 
kompetansekrav i forbindelse med innføring av digitale løsninger for forliksrådet 
Innbyggertall og saksmengde skal også vektlegges. 

Det etableres et felles utvalg av faste møtefullmektiger for Gjøvik, Østre Toten og 
Vestre Toten. Antall medlemmer tilpasses innbyggertallet, og det oppnevnes 7 
medlemmer, som fordeles slik mellom kommunene: 

 Tre møtefullmektiger fra Gjøvik, to møtefullmektiger fra Østre Toten, to 
møtefullmektiger fra Vestre Toten 

 

 

PS 3920 Valg av medlemmer til et felles forliksråd for Gjøvik, Østre Toten og 
Vestre Toten for perioden 01.2021 - 31.12.2024 

Kommunestyrets behandling av sak 39/2020 i møte den 26.11.2020: 
Behandling  

Representanten Paula Elvesveen (MDG) foreslo at Lise Thomassen Midtskogen velges 

som medlem i felles forliksråd. 

Representanten Sissel Skiaker (SP) foreslo Marit S. Amlie som medlem i forliksrådet. 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) foreslo at Henning Engeskaug Karlsen 

velges som varamedlem i felles forliksråd. 

Avstemning: 

Forslaget fra Elvesveen ble vedtatt med 21 stemmer (AP, H, SV, MDG, R, Anders 

Vildåsen (uavh)), -10 stemte mot (FRP, SP). 

Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med 21 stemmer (AP, H, SV, MDG, R, Anders 

Vildåsen (uavh)), -10 stemte mot (FRP, SP). 

 

Vedtak 
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Som medlem til felles forliksråd for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges Lise 
Thomassen Midtskogen. 

Som varamedlem velges Henning Engeskaug Karlsen. 

Det tas forbehold om at valget må godkjennes av fylkesmannen i Innlandet. 

 

 

Åpen post 
 

Arild N. Ødegaard (SP): 

I oppslaget i OA 12.oktober leser jeg følgene: 
Anonymt brev fra hjemmetjenesten: «Helt ute av kontroll» 
Med dette ønsker jeg å ta opp situasjonen som er beskrevet i det anonyme brevet 
under åpen post i kommunestyret 26.november 2020 og ber om en redegjørelse av 
situasjonen. Hva skjer i hjemmetjenesten og hva blir gjort for å følge opp 
bekymringsmeldingene? 

  

Ordfører: 

Den siste tiden har det vært stor interesse rundt hjemmetjenesten i Vestre Toten. Vi er 
glad folk bryr seg om våre tjenester, enten det er innbyggere eller politikere.  
På bakgrunn av fokuset på hjemmetjenesten har det fra alle hold – administrativ 
ledelse, tillitsvalgte og oss politikere blitt sagt at denne situasjonen tas på alvor. Det 
viktigste nå er å fortsette det arbeidet som skjer i hjemmetjenesten i dialog mellom 
ledelse, tillitsvalgte og øvrige ansatte. Mye er på stell og de ansatte i hjemmetjenesten 
gjør en utrolig god og viktig jobb for et stort antall innbyggere. Men, det er også behov 
for å jobbe med forbedringer på ulike områder, herunder noe av det som har kommet 
fram i bekymringsmeldingen fra noen ansatte.  
Kommunedirektøren og omsorgssjefen har gitt en grundig gjennomgang både i OVU og 
formannskapet. Sentrale politiske utvalg er dermed oppdatert på status. 
Kommunedirektøren er opptatt av at tjenesten nå får litt tid og ro på seg til å jobbe med 
de saker som er satt på dagsorden. Det vil bli gitt en oppdatering til oss folkevalgte så 
raskt som mulig på nyåret. Jeg støtter kommunedirektøren i dette og har tillit til at det 
framover vil bli jobbet godt sammen og hvor ledelse og ansatte tar et felles ansvar for å 
utvikle denne viktige tjenesten videre og sette et aktivt fokus på de områder hvor det er 
potensial for forbedringer.   

Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte med informasjon om hvordan arbeidet 
håndteres internt. 
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Følgende innmeldte saker til åpen post utsettes til neste møte: 

Paula Elvesveen (MDG): "Hva er ca snittpris som kreves for legehjemlene som er til 
salgs? , 

Svein Erik Sørensen (FRP):Kan ordføreren ta kontakt med Nammo og høre om vi i 
fellesskap kan få til en varslingsrutine for når det skytes med tungt skyts på testbanen ?  

 

 



SAK NR. 60/2020 

Vestre Toten kommune 

REFERATSAKER 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                    
Kontrollutvalget 09.12.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

Saksdokumenter: 

1. Vedtak i kommunestyrets møte 26.11.2020, sak: Kontrollutvalgets
plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023

2. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2020 – Kontrollutvalget

3. Diverse avisartikler

4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedlegg 1 

Vedlegg 2 

Vedlegg 3 

Muntlig orientering 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Referatsakene tas til orientering. 
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