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Torill Hansen (Frp)  
Hege Eriksen (Ap) 
Inger Lilleby Fløgum, første vara  

 
 

 

 
 
 
Kopi til orientering: 

• Ordfører og kommunedirektør 
• Innlandet Revisjon IKS 

 
 
 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Onsdag 17. februar 2021 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1400 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Etter avtale innkalles første vara Inger Lilleby Fløgum til møtet. 
 
Deltakelse fra andre: 
 

• Sak 02/2021 (Rapport Helse- og omsorgstjenesten): Kommunedirektør Bjørn Fauchald og 
omsorgssjef Trine Kløvrud deltar. Saken er satt opp til behandling kl. 0845. 
 

• Sakene 08/2021 og 09/2021: Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor 
Ingebjørg Dybdal deltar. Sakene er satt opp til behandling kl. 1215.  

 
 
 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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KONTROLLUTVALGET I  
VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 
SAKSLISTE 

 
FOR MØTE I RÅDHUSET  

 
Onsdag 17. februar 2021 

 
 
 
SAK NR. 01/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.12.2020 
 
SAK NR. 02/2021 UTREDNING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I 

VESTRE TOTEN KOMMUNE – RAPPORT FRA AGENDA 
KAUPANG 

 
SAK NR. 03/2021 STATSFORVALTERENS KOMMUNEBILDE 2020 – 

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 
SAK NR. 04/2021 OPPFØLGING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 – VUDERING AV 
FORANALYSER  

 
SAK NR. 05/2021 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 
SAK NR. 06/2021 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021  
 
SAK NR. 07/2021            REGNSKAPSREVISJON: PLAN FOR FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET 
2020 

 
SAK NR. 08/2021            REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020 
 
SAK NR. 09/2021 PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER 

14.01.2021 og 04.02.2021 
 
SAK NR. 10/2021 REFERATSAKER 
 
 
 
 

Raufoss, 10. februar 2021. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 01/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 09.12.2020 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 17.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 09.12.2020 

 
Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 09.12.2020 godkjennes. 
 

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

VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 9. desember 2020 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0830 – 1250. 

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

Følgende medlem hadde meldt forfall: 
Hege Eriksen (Ap)  

Følgende medlem møtte ikke: 
Torill Hansen (Frp)  

Følgende varamedlemmer møtte: 
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp 
Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap  

Ellers møtte: 
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sak 53) og helsesjef Bjørnar Eidsvik 
(sak 53). 
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. 51/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.10.2020 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.10.2020 godkjennes. 

SAK NR. 52/2020 RAPPORT PR. 3. KVARTAL 2020 – VESTRE TOTEN 
KOMMUNE  

Vedtak, enstemmig: Budsjett- og aktivitetsrapport pr. 3. kvartal 2020 tas til 
orientering. 

VEDLEGG
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SAK NR. 53/2020 STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN  
 

Fra behandlingen: 
Helsesjef Bjørnar Eidsvik orienterte om: 
 

- Regelverket 
- Utfordringer pr. d.d. 
- Rekrutteringstiltak som er forsøkt 
- Tildelte fastlegehjemler siste 3 år 
- Status pr. d.d. (6 av 14 hjemler uten fast avtale) 
- Status pr. legekontor 
- Rekrutteringsplan for 2020 (eget notat fra rådmann pr. januar 

2020 med gjennomgang i Formannskapet) 
- Mulig strategi videre / mulige tiltak  

o 8.2 avtale 
o fastlønnede leger 
o LIS 3 / ALIS (allmennlege i spesialisering) – uten at de 

må ut på sykehusene for å få nødvendig praksis 
- Fra ASA 4310 (kommunens økonomiske forpliktelse overfor 

legene) 
 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald informerte om hovedtrekkene i 
Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 (Helse- og 
omsorgsdepartementet, våren 2020) og status i Vestre Toten 
kommune.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet mener kontrollutvalget 
at:  

 

• Kommunen pr. d.d. oppfyller sine lovpålagte forpliktelser om 
å ha en fungerende fastlegeordning til befolkningen.  

• Kommunedirektøren har fulgt opp kommunens interne 
rekrutteringsplan for 2020.  

 
2. Til tross for aktiv oppfølging gjennom året fra 

kommunedirektørens side, så konstaterer kontrollutvalget at man 
ikke har lykkes i rekrutteringen av fastleger.   

 
3. Selv om status pr. i dag er innenfor lovverket, så mener 

kontrollutvalget at kommunen er i en situasjon som ikke er 
bærekraftig på lengre sikt. Situasjonen synes alvorlig og 
kontrollutvalget støtter kommunedirektørens arbeid med å legge 
en ny strategi for å sikre rekruttering av fastleger til kommunen. 
Videreføring av dialogen med legeforeningen er viktig for å 
finne gode lokale løsninger.  

 
4. Kontrollutvalget vil påpeke at fastlegeordningen er forutsatt å 

være fullfinansiert av staten. Kommunens politiske og 
administrative ledelse oppfordres til å øve påtrykk overfor 
statlige myndigheter slik at man kan sikre et bærekraftig 
legetilbud i Vestre Toten kommune, uten at dette skal påføre 
kommunen merutgifter. 
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5. Kontrollutvalget vil følge med på kommunedirektørens arbeid 
med rekruttering av fastleger. Det bes om en ny orientering om 
situasjonen i kontrollutvalgets møte den 16.06.2021.  

 
 
 
SAK NR. 54/2020 INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM 

SELSKAPET, SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER MM.   

 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken orienterte etter avtale med 
Innlandet Revisjon IKS. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Informasjon 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. 

 
 
 
SAK NR. 55/2020 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS 

FOR 2021  
 

Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken presenterte oppdragsavtalen.  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Oppdragsavtale for 2021 godkjennes under forutsetning av at 
kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til budsjett 
for 2021.  
 

 
 
SAK NR. 56/2020 MØTEPLAN FOR 2021 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

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  
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SAK NR. 57/2020 AVTALE OM KJØP AV SEKRETÆRTJENESTER –BRUK 
AV OPSJON 

 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær Kjetil Solbrækken ble enstemmig erklært inhabil, jf. 
forvaltningslovens § 6. annet ledd. Utvalgssekretær fratrådte møtet 
under behandlingen av saken. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget benytter seg av opsjonen om forlengelse av 
avtalen for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.  
 

2. Det bes om at sak om vurdering av opsjon om forlengelse av 
avtalen for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 legges frem for 
kontrollutvalget i deres møte i juni 2021 (16.06.2021). 

 
 
 
SAK NR. 58/2020 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 29.10.2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 29. oktober 2020 tas til 
orientering.  

 
 
SAK NR. 59/2020 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 26.11.2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 26. november 2020 tas til 
orientering. 

 
 
SAK NR. 60/2020 REFERATSAKER 

 

Følgende saker ble referert:  
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 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 

 
Raufoss, 9. desember 2020. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 9. desember 2020. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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SAK NR. 02/2021 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
UTREDNING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I 
VESTRE TOTEN KOMMUNE – RAPPORT FRA AGENDA 
KAUPANG 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 17.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Vestre Toten 
kommune – sluttrapport (utarbeidet av Agenda Kaupang) 
 

 
Vedlagt 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kommunedirektør og omsorgssjefens presentasjon av sluttrapport fra utredning av helse- og 
omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune, tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kommunestyret vedtok i sak 04/2020 å bevilge inntil 400 000 kroner til et utredningsprosjekt som 
innspill som grunnlag for beslutning om fremtidig organisering av helse- og omsorgstjenestene i 
Vestre Toten kommune. Konsulentselskapet Agenda Kaupang ble valgt til å gjøre utredningen. 
 
Kontrollutvalget har bedt om en presentasjon av rapporten når den foreligger.  
 
Vedlagt følger sluttrapporten fra Agenda Kaupang, datert 20.11.2020.  
 
Kommunedirektør og omsorgssjef er invitert til å presentere hovedtrekkene i rapporten for 
kontrollutvalget. 
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SAK NR. 03/2021 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
STATSFORVALTERENS KOMMUNEBILDE 2020 – 
VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 17.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Fylkesmannens vurdering av Vestre Toten kommune – 2020  
 

 
Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune for 2020 tas til orientering. 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Vinteren 2020 sendte Fylkesmannen kommunebilder på høring til alle kommunene i Innlandet 
(Statsforvalteren fra 01.01.2021). Dokumentene viser hvordan Statsforvalteren vurderer status og 
utfordringer for hver enkelt Innlandskommune på de fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.  

På grunn av koronapandemien våren 2020 ble ikke kommunebildene fullført som planlagt. Arbeidet 
med kommunebildene ble tatt opp igjen høsten 2020 og reviderte/endelige dokumenter ble publisert i 
november 2020 med tanke på bruk i arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplanene i kommunene. 

Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet vurderer om lag 50 indikatorer for hver av de 46 
Innlandskommunene. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal 
statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen. 

Vedlagt følger kommunebilde 2020 og Fylkesmannens vurdering av kommunen til orientering for 
kontrollutvalget.   



Fylkesmannens vurdering av Vestre Toten kommune - 2020 

Fylkesmannens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, 

tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROS-

analyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan 

Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. ROS-analyser 

gjelder kun fagområder der Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar i lov eller 

forskrift.   

Kommunebildene er oppdatert i november 2020.  

Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier: 

Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

SSBs befolkningsprognose anslår en endring fra 13 427 innbyggere i 2020 til 14 620 i 2040 etter 

hovedalternativet (vi bruker de samme begrepene som SSB).   

Antall personer i yrkesaktiv alder 20-66 år per 80-åring endrer seg fra 11,6 i 2019 til 10,1 i 2025 og 6,1 

i 2040. Landsgjennomsnittet er på 14,5, 12,3 og 7,2. 

Barnehage 
Fra høsten 2017 ble det lagt inn penger i kommunenes rammetilskudd for at kommunale og 
private barnehager skulle innfri en norm for pedagogisk personell i barnehager. Alle barnehager 
innfrir i 2019 normkravet til pedagogisk bemanning. Andelen ansatte med barne- og 
ungdomsarbeiderfag ligger på 28 prosent (Innlandet 25,3). 

Rus og psykisk helse 
Kommunen har ansatt psykolog i helse- og omsorgstjenestene (lovkrav fra 2020). 

Toten/Land-kommunene har fått tilskudd og opprettet FACT Toten/Land sammen med DPS 

Gjøvik. FACT-team er en anbefalt måte å jobbe sammen på tvers av nivåene med de sykeste rus 

og psykisk helse pasientene.   

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading er kjent og implementert.  

Kommunen må sikre implementering av nasjonale retningslinjer mot selvskading og selvmord. 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Det foreligger en nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne 
inneholder anbefalinger som skal bidra til gode og tilgjengelige tjenester. I Vestre Toten 
kommune ser vi at avtalte årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste er 50,0 årsverk pr. 10 
000 innbyggere 0-20 år (landet 44,1). Når det gjelder hjemmebesøk til nyfødte ligger 
kommunen på 97,2 prosent (landet 93,4). 

VEDLEGG 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/selvskading-og-selvmord
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten


 

 

Folkehelse 
I Vestre Toten kommune er det en lavere andel personer over 45 år som i leid bolig enn i fylket. 

Det fremkommer også en lavere andel barnefamilier som bor trangt enn i fylket, det samme 

gjelder andelen husholdninger som lever i lavinntekt. Andel personer mellom 30 og 39 år med 

utdanning på videregående eller høyskolenivå er lavere enn i fylket. Kommunen har noe lavere 

valgdeltakelse enn fylket, noe som kan være en indikasjon på grad av tillit i befolkningen. 

Kommunen har lavere inntektsulikheter og utdanningsforskjeller i forventet levealder er lik 

resten av fylket. Dette kan være en indikasjon på om det er sosiale og økonomiske forskjeller i 

helse. Det er høyere andel personer med symptomer på psykisk helseproblemer enn i resten av 

fylket. 

 

Planlegging gir kommunen mulighet til å omfordele påvirkningsfaktorer. Kommunene skal 

planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet og god 

folkehelse. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes 

også av levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning og bo- og 

nærmiljø.  

 

Hent folkehelseprofilen her.  

 

Sosiale tjenester 
Fylkesmannen vil vise til anbefalte innsatsområder rettet mot innbyggere som av ulike årsaker 
lever i lavinntekt. Vi oppfordrer kommunen til å vurdere behov for tiltak sett opp mot 
situasjonen i egen kommune. Det ligger informasjonsmateriale på dette nettstedet. 
 

Vi har følgende tall for Vestre Toten: 

• 2,9 prosent av innbyggerne mottar sosiale tjenester (Oppland 2,5).  

• 25,8 prosent av de som mottar sosiale tjenester er i aldersgruppen 18-24 år (Oppland 

19,7).  

• 29,5 prosent av de som mottar sosiale tjenester har hjelpebehov som varer lengre enn 

6 mnd. (Oppland 33,2).  

• 9 prosent av husholdninger med barn under 17 år har vedvarende lavinntekt (Oppland 

11). 

 

En trygg og forutsigbar bosituasjon er en sentral velferdspilar. Strategien “Bolig for velferd”  

representerer en samordnet innsats for å trygge bosituasjon og bedre levevilkårene for 
vanskeligstilte. Informasjon om satsningen finnes på disse nettstedene (Fylkesmannen i 
Innlandet og Veiviseren.no). Av husholdninger i Vestre Toten som mottar sosiale tjenester bor 
7,8 prosent i selveid bolig (Oppland 9). 
 

Arbeid og aktivitet er viktige virkemiddel for å forebygge lavinntekt og utenforskap. Det er et 
ansvar for kommunen å tilby personer under 30 år som mottar sosiale tjenester tilbud om 
kvalifiserende tiltak. Kommunen har ansvar for å ivareta at kvalifiseringsprogram og andre 
kvalifiserende tiltak er tilgjengelig. Dersom den som mottar sosialhjelp er under 30 år skal 
kommunen stille deltakelse som vilkår for økonomisk stønad, se denne siden. 
 
I 2019 hadde Vestre Toten 22 personer som var deltakere i kvalifiseringsprogram. Av de i 

aldersgruppen 18-24 år som mottok sosiale tjenester hadde 36,4 prosent vilkår om 

arbeidsrettet aktivitet.  

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/bolig-for-velferd/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/bolig-for-velferd/
https://www.veiviseren.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/innsikt/sosiale-tjenester/okonomisk-sosialhjelp/aktivitetsplikt-for-mottakere-av-sosialhjelp/id2009224/


 

 

 

Landbruk 
Av kommunens samlede verdiskaping utgjør landbruk og landbruksbasert industri 3 prosent. 
Som skog- og jordbruksmyndighet synes kommunen å ha tilfredsstillende forvaltningspraksis, 
dog med noe etterslep på risikobasert stikkprøvekontroll av skogbrukstiltak.                              
 

Samfunns- og arealplanlegging 

Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2015 og arealdelen fra 2014. Kompetanse og kapasitet på 
planområdet er vurdert å være svært god med tilsvarende kontinuitet. 

 

Samfunnssikkerhet  

Siste tilsyn ble gjennomført i 2016. Hovedinntrykket var at samfunnssikkerhet og beredskap er 
godt ivaretatt i kommunen. Helhetlig ROS er meget grundig. Det ble opplyst at helhetlig ROS 
skulle revideres i 2016/17. 
 
Vestre Toten arbeider godt med systematisk samfunnssikkerhet og har hatt en positiv utvikling. 
For øvrig er risiko- og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område bare delvis omfatta i 
helhetlig ROS-analyse. Kommunen har ikke utarbeidet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet 
og beredskap, og beredskapsplanen er ikke oppdatert og revidert i henhold til krav i lov og 
forskrift. Jf. Kommuneundersøkelsen 2020. 
 

  

Oppvekst 
Oppvekstprofilen til Vestre Toten viser at noen flere unge enn i fylket står utenfor skole og 

arbeidslivet. Kommunen har også høyere andel unge som slutter på videregående skole enn 

fylket.  Kommunen har en relativt høy andel unge som mottar sosiale tjenester, en vesentlig 

andel av disse har tilbud om kvalifiserende tiltak. Kommunen ser ut fra dette ut til å ha fokus på 

unge som står utenfor skole og arbeidsliv. Vestre Toten har en lavere andel barn som lever i 

lavinntekt og som bor trangt enn fylket. Det er flere unge i kommunen som har symptomer på 

psykisk sykdom enn i fylket.  De unge i kommunen er mindre fornøyde og trygge i sitt lokalmiljø 

enn i fylket. De deltar mindre i fritidsorganisasjoner, men er mer fornøyde med treffsteder enn 

unge i fylket. Barn og unge må ha gode oppvekstmiljøer, med trygge barnehager, skoler og 

hjemmemiljø. Kommunen bør målrette bruk av sine virkemidler for å bidra til god integrering 

og legge grunnlag for gode oppvekstsvilkår.  Det er også viktig å utvikle et godt samarbeid 

mellom flere etater og god samordning av tjenester til utsatte barn og unge.   

Se oppvekstprofil. 
 

Opplæring 
De fem siste år (2016-2020) har elevene i Vestre Toten 41,1 grunnskolepoeng i snitt. 

Landssnittet i samme periode er 41,8.  I elevundersøkelsen 2019 for 7. trinn skåres det 4,2 

skalapoeng for faktoren trivsel (nasjonalt 4,3).  

 

Barnevern 
I Vestre-Toten har 38,5 prosent (fylket 12 prosent) av barn som bor i fosterhjem ikke fått 
oppfølging i tråd med lovkrav. Kommunen har utgifter på nivå med fylket til barn som bor 
utenfor hjemmet. Vestre-Toten har også lavere utgifter enn fylket til forebygging i form av 
skolehelsetjeneste og helsestasjon pr innbygger. Fylkesmannen mener kommunen må forsterke 

https://www.fhi.no/fp/oppvekst/hent-oppvekstprofil/


 

 

sitt forebyggende arbeid inn mot barnevernreformen som gir kommunene et større ansvar for 
barnevernet, både faglig og økonomisk.  
 
Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og 
forebygging. Med reformen får kommunene økt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem 
samt høyere egenandeler for statlige barneverntiltak. Kommunene får et mer helhetlig ansvar 
for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Samlet sett er endringene ment til å gi et bedre 
barnevern slik at flest mulig barn får tilpasset hjelp til rett tid innenfor de ressursene 
barnevernet og kommunen disponerer. Endringene gir kommunen større insentiver til å jobbe 
forebyggende.   

 
Se Bufdir sine tall for Vestre Toten.  

 

Helse og omsorg 
Fylkesmannen vil vise til strategien «leve hele livet» og oppfordre kommunen til å igangsette 

tiltak i tråd med anbefalinger i denne strategien (se Helsedirektoratets side). Vestre Toten 

kommune har ikke integrert løsningsforslagene i leve hele livet strategien i sitt planarbeid og 

har heller ikke politisk vedtatte løsningsforslag til innsatsområder innenfor strategien 

 
Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,97 timer mot 0,56 timer på landsbasis. Legetimer 

er en indikator på kvalitet i tjenesten.  

 

Årsverk med helseutdanning i omsorgstjenesten ligger 76,8 prosent (landet 77,7). Kommunen 

bør ha økt fokus på nåværende og fremtidig kompetanse og rekrutering.  

 

Av innbyggere over 80 år bor 7,3 prosent på sykehjem (landet 11,9). Av de som mottar 

hjemmetjenester er 47,2 prosent under 67 år (landet 47,9). Kommunen bør fortsatt ha fokus på 

å styrke hjemmebaserte tjenester jf. nasjonale anbefalinger. 

 

Jordvern 
Kommunen har omdisponert 34,7 daa dyrka mark de siste fem årene. Med dette bryter ikke 

kommunen målene fra nasjonale jordvernstrategi, men Fylkesmannen minner likevel om at 

kommunen må ha oppmerksomhet på jordvern i sin arealforvaltning. 

 

Klima  
Kommunen har en klima- og energiplan fra 2010 og vi oppfordrer til å ha en mer oppdatert plan 
for klima- og energispørsmål.  Kommunen har i kommune-undersøkelsen i 2019 rapportert å ha 
gjennomført noe klimatiltak siste år. Fylkesmannen oppfordrer til forsterket innsats. Det er 
positivt at kommunen nå i 2020 for første gang søkte om midler fra Klimasats. Fylkesmannen 
oppfordrer kommunen til å delta i klimanettverk med andre kommuner.  

 

  

Fastlegesituasjonen 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- 
og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvaret skal kommunen blant annet tilby en 
fastlegeordning. Vestre-Toten har 4 ubesatte fastlegehjemler og 28 prosent av legene er over 
60 år. Det er store utfordringer med rekruttering av fastleger i flere av kommunene i Innlandet, 
og hos dere spesielt. Det er derfor viktig at kommunene jobber med rekrutteringstiltak for å 
ivareta kontinuitet i relasjonen mellom lege og pasient og sikre stabilitet i legetjenesten.    

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/barnevern_kommunemonitor/#/0529
https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre


 

 

 

Kommuneøkonomi 
Kommunen har hatt gode netto driftsresultater de siste årene, men lavt i 2018 og 2019. 
Kommunen har planlagt for negativt netto driftsresultat i 2020 og lavt/negativt for øvrige år i 
perioden. Svært høyt gjeldsnivå og høy gjeldsbelastning. Det er gjennomført store investeringer 
og netto lånegjeld har økt betydelig fra 99,2 prosent av driftsinntektene i 2015 til 130,9 prosent 
i 2019. Dette er den høyeste andelen av kommunene i Innlandet i 2019. Kommunen har svak 
likviditet, og noe lavt disposisjonsfond. Fondet har økt gradvis de siste årene, men vil igjen bli 
redusert ved saldering av budsjettet fremover. Kommunen vurderes dermed totalt sett til å ha 
begrenset økonomisk handlefrihet. Tilpasning av utgiftsnivået til inntektsrammene er 
nødvendig for å gjenopprette handlingsrom fremover, og økning i andelen eldre i befolkningen 
krever også omstilling i tiden fremover. 
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SAK NR. 04/2021 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 
2020-2023 – VURDERING AV FORANALYSER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 17.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 2020-2023  
 

 
Ikke vedlagt 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Kommunestyret behandler kontrollutvalgets plan i sitt møte den 26.11.2020 (k.sak 34/2020). 
Kontrollutvalgets innstilling i saken: 
 

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

 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta prioriteringer, 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. 

 
Planen legges frem drøfting mht. prioritering av tema/områder i 2021, i første rekke med tanke på 
igangsetting av forundersøkelser. Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 



 
 

 

2 

 
KONTROLLUTVALGETS PLAN 2020-2021 
 
Nedenfor følger utdrag fra kontrollutvalgets plan som viser prioriterte områder/tema: 
 

1. PRIORITERINGER - FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNEN 
 

Fellestjenester  
(og sektorovergripende tema) 

 
Består av: Sentrale stab- og støttefunksjoner  

(HR, IKT, Økonomi/regnskap/lønn, post/arkiv, politisk sekretariat, 
Utviklingsenhet/rådgivere, Eiendomsavdelingen, Skatt og innfordring)  

 
 
Informasjons-sikkerhet 
Oppfølging av politiske vedtak 
Innkjøp/anskaffelser 
Styring og kontroll - Internkontroll 
Sykefravær og sykefraværs-oppfølging 
Etikk og korrupsjons-forebyggende arbeid 
 

Tjenesteområdene  
 

10 stk. tjenesteområder: Barnehage, Brann og redning/feiervesen, Grunnskole, Helse, 
Kultur, NAV, Omsorg, Plan, Teknisk drift, Voksenopplæring 
 
 
Barnevernet 
Fastlegetjenesten 
Skole 
Samarbeid på tvers mellom velferdstjenestene med vekt på tjenester 
til barn og unge 
Psykisk helse 
Sosialtjenesten/NAV 
Plan/byggesak 

 
 

2. PRIORITERINGER - FORVALTNINGSREVISJON I SELSKAPER  
 
 

Kommunalt eide selskaper 
(aksjeselskaper og interkommunale selskaper) 

 
Horisont Miljøpark IKS 
Krisesenteret i Gjøvik IKS 
ATS Gjøvik/Toten AS 
Topro AS 
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3. PRIORITERINGER - EIERSKAPSKONTROLL   
 

Område/selskap 
 

 
Oppfølging av kommunens prinsipper for eierstyring / 
eierskapspolitikk 
 
 
Kontroll med eieroppfølgingen i utvalgte selskaper 
 
Aktuelle selskap mht. kontroll av kommunen eierstyring: 

• Horisont Miljøpark IKS (18,57 %) 
• Topro AS (10,4 %) 
• Total Innovation AS (11,02 %) 
• Komm-In AS (4,66 %) 
• ATS Gjøvik/Toten AS (25 %) 
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SAK NR. 05/2021 
 

Vestre Toten kommune    
 

 
 
 
 
ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2020 FRA INNLANDET 
REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 17.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Årsrapport 2020 fra Innlandet Revisjon IKS  
2. Avregning av total ressursbruk for revisjon 2020 
 
 

Vedlegg 1  
Vedlegg 2  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Årsrapport 2020 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2020 fra Innlandet 
Revisjon IKS tas til orientering.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I tråd fast praksis fremlegges følgende fra Innlandet Revisjon IKS til orientering: 
 

• Årsrapport 2020 (oversikt over tidsbruk for året m/kommentarer) 
• Avregning for 2020 (økonomisk oppgjør for fjoråret, avregning av faktisk tidsbruk mot 

budsjettert/a-konto) 
 
Den vedlagte årsrapporten (vedlegg 1) viser at det for fjoråret er benyttet/fakturert totalt 822 timer. 
Dette er 228 timer mindre enn budsjett/oppdragsavtale. Mindreforbruket skyldes mindre kjøp av 
forvaltningsrevisjonstjenester enn budsjettert.   
 
Betaling for tjenester gjøres a-konto gjennom året basert på budsjett. I henhold til inngått avtale 
skal besparelse/mindreforbruk avregnes og tilbakebetales kommunen. Et merforbruk skal 
etterfaktureres. Som det fremgår av avregningen (vedlegg 2) får kommunen tilbakeført kr. 246 540 
som følge av mindreforbruket i 2020.  



 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

Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61289080
E-post: postmottak@irev.no

Studievegen 7
2815 Gjøvik

Ola Dalgsgate 3
2670 Otta

www.irev.no
Postboks 988
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987769386MVA
Bank kto. 16041146927

Lillehammer, 12.01.2021 

J.nr./Referanse: 2021-0018/BH

Til Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 

v/sekretariatet 

Årsrapport 2020 

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på 

samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle 

vesentlige avvik mellom oppdragsavtalen og forbruk. 

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.12.2020. 

OPPDRAGS FORBRUK Differanse 

AVTALE Timer 

Totenbadet KF 60 69 995 -9

REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet 590 995 606 995 -16

Attestasjoner og revisjonsuttalelser 160 995 166 995 -6

Veiledning og bistand 20 995 0 995 20

SUM REGNSKAPSREVISJON 770 995 772 995 -2

BESTILTE TJENESTER 

Bestilte mindre undersøkelser 20 1088 0 20 

Forvaltningsrevisjon  240 1088 25 1180 215 

Selskapskontroll 0 1088 0 0 

SUM BESTILTE TJENESTER 260 1088 25 1180 235 

Møter i KU og KST 20 1088 25 1088 -5

SUM TIMER 1050 822 228 

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon 

Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose ifølge oppdragsavtalen og 

medgåtte ressurser.  

Det er ingen nummererte brev til oppfølging. 

VEDLEGG 1

mailto:postmottak@irev.no
mailto:postmottak@irev.no


Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 
 Forbruk i 2020 Totalforbruk / anslag over 

alle år pr prosjekt  
 

Prosjekt Timer Kroner Pris Timer  Kroner Pris Kommentarer 

10446 Innspill plan 
eierskapskontroll  
 

10 11564 1180 10 11564 1180 Notat er lagt fram for 
kontrollutvalget i høst 

10447 Innspill plan 
forvaltningsrevisjon i 
selskaper  
 

15 17346 1180 15 17346 1180 Notat er lagt fram for 
kontrollutvalget i høst 

3443 Vestre Toten 
kommune Totalt 
 

25 28910 1180 25 28910 1180  

Oppdragsavtale bestilte 
tjenester 

260 282880 1088     

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Bjørg Hagen 

Daglig leder 

irbjha
Signatur



Innlandet Revisjon IKS  

Hovedkontor:
Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61289080

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik
Tlf. 61289080

Kontor Otta:
Ola Dahlsgate 3
2670 Otta
Tlf. 61289080

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Postboks 153
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto.      16041146927

Kirkegata 76
2609 Lillehammer
Tlf. 61289080
E-post: postmottak@irev.no

Studievegen 7
2815 Gjøvik

Ola Dalgsgate 3
2670 Otta

www.irev.no
Postboks 988
2626 Lillehammer
Reg. nr. 987769386MVA
Bank kto. 16041146927

Lillehammer, 12.01.21 

J.nr./Referanse: 2021-0037 /BH

Til Vestre Toten kommune 

v/Kontrollutvalget 

Avregning av total ressursbruk revisjon 2020 

Selskapsavtalen for Innlandet Revisjon IKS fastsetter prinsipp for prising og fakturering. Vi viser til 

avtalens § 5. 

”Selskapet skal fakturere sine tjenester ut i fra reelt medgått ressursbruk på det enkelte oppdrag. 

Regnskapsrevisjon (inkl. attestasjoner/bekreftelser), forvaltningsrevisjon og veiledningstjenester m.v. skal 

forhåndsavtales med den enkelte deltaker i en oppdragsavtale. Selskapet skal alltid operere med en timesats som 

gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med overskudd (selvkostprinsipp).” 

Avregningen for kommunen viser følgende fakturering, tidsforbruk, revisjonskostnader i 2020: 

For mye betalt vil bli trukket fra på à kontobeløpet for andre tertial 2021. 

Timer Pris Kostnad

REGNSKAPSREVISJON

Revisjon av årsregnskapet 606             995         602 970      

Attestasjoner og revisjonsuttalelser 166             995         165 170      

Veiledning og bistand -              995         - 

SUM REGNSKAPSREVISJON 772             995         768 140      

BESTILTE TJENESTER

Bestilte mindre undersøkelser -              -          - 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 25 1 180      28 910        

SUM BESTILTE TJENESTER 25 28 910        

Møter i KU og KST 25 1 088      27 200        

Sum leverte tjenester 822             1 003      824 250      

Betalt akonto gjennom året 1 070 790  

Differanse leverte tjenester og betalt 246 540-  

VEDLEGG 2

mailto:postmottak@irev.no
mailto:postmottak@irev.no


 

Med hilsen 

 

 

 

 

Bjørg Hagen 

Daglig leder 
 

 

Kopi til: Kommunedirektøren 

  

irbjha
Signatur



 
 

1 

 
SAK NR. 06/2020 

Vestre Toten kommune 
     

 
 
 
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 17.02.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 

 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

Kontrollutvalgets budsjett for 2021, vedtatt av kommunestyret 17.12.2020 (k.sak 51/2020), 
tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 

Kontrollutvalget fremmet høsten 2020 forslag til budsjett for kontrollutvalgets virksomhet for 2021. 
Kommunestyret godkjente kontrollutvalgets budsjettforslag i sitt møte den 17.12.2020.  
 
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 
 
 
Særregler om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett: 
Behandlingen av kontrollutvalgets budsjett er regulert i § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 
 

§ 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 
14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
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Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets budsjett for 2021: 
I Vestre Toten kommune har man valgt den praksis å legge frem kontrollutvalgets budsjett som 
særskilt sak for kommunestyret som en del av behandlingen av nytt årsbudsjett for kommunen. Dette 
gir en god realitetsbehandling av kommunens prioritering av penger til kontroll og tilsyn. 
Kontrollutvalgets budsjett er også innarbeidet i kommunens helhetlige budsjett som godkjennes av 
kommunestyret. 
 
Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets budsjett i sitt møte den 17.12.2020 som egen sak (sak 
51/2020). Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken: 
 

Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets budsjett for 2021 (ansvar 12000, tjeneste 
1101/1102) med en økonomisk ramme på 1 528 000 kr. 

 

Kontrollutvalgets budsjett for 2021: 
Nedenfor følger kontrollutvalgets detaljbudsjett for 2021: 
 

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 
 
Vedr. kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS:  
Nærmere spesifikasjon av budsjettert tjenestekjøp fra kommunes revisor ser slik ut: 
 

 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  
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SAK NR. 07/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
REGNSKAPSREVISJON: PLAN FOR FORENKLET 
ETTERLEVELSESKONTROLL PÅ ØKONOMIOMRÅDET 
2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 17.02.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Forenklet etterlevelseskontroll på økonomiområdet 2020 (notat 
fra Innlandet Revisjon IKS av 12.01.2021) 

Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kontrollutvalget tar revisors plan for forenklet etterlevelseskontroll på økonomiområdet for 
2020 til orientering, herunder at etterlevelse av regelverket for selvkost er prioritert område. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn for saken er kommunelovens § 24-9:   
 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 
 
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger 
brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
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Revisjonsoppgaven innebærer at det hvert år må legges en plan for gjennomføringen, basert på en 
risiko- og vesentlighetsvurdering (jf. uthevet tekst i lovhenvisningen).  
 
Det er lagt opp til at kontrollutvalget gjøres kjent med planen gjennom en egen sak.  
 
Vedlagt følger revisors risiko- og vesentlighetsvurdering med tilhørende prioritering og valg av 
kontrollområde for neste år. Etterlevelse av selvkost er prioritert område i planen. 



VEDLEGG
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SAK NR. 08/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 

REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2020  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 17.02.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
2. Veileder om kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor 
3. Inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 

Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
 
Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2020 tas til 
orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

 
Bakgrunn/oppsummering: 
 

I tråd med avtale og fast praksis er Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor invitert til å 
orientere om status og fremdrift for arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet.  
 
Saken er en orienteringssak der hensikten er å oppfylle kravet om at kontrollutvalget skal «holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet», jf. § 3 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  
 
Rapporteringen er det andre av tre faste rapporteringspunkter fra regnskapsrevisor til kontrollutvalget 
gjennom revisjonsåret.  
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Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver med regnskapsrevisjonen: 
 
Kontrollutvalgets hovedoppgave med regnskapsrevisjon fremgår av § 3 i forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon: 
 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 
avtaler med revisor 

c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 
24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal 
kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. 
 

 
For å holde seg ”løpende orientert” er det etablert praksis med minimum tre samtaler med revisor i 
løpet av året: 

1. Presentasjon av revisjonsplan/-strategi (høst) 
2. Statusrapport (vinter) 
3. Årsavslutning og presentasjon av revisjonsberetningen (vår) 

 
Hyppighet på kommunikasjonen og innholdet i samtalene følger anbefalingen/veilederen på området, 
jf. Norges Kommunerevisorforbunds sin veileder om kontrollutvalgets oppfølgingsansvar overfor 
regnskapsrevisor. 
 
Forventninger til statusrapporteringen: 
 
I vedlegg til avtalen mellom revisjonen og kontrollutvalget (oppdragsavtalen) var det frem til 2018 stilt 
formelle krav/forventninger til statusrapporteringen fra revisor. Vedlegget ble fjernet fra 
oppdragsavtalen, da man mente rapporteringspraksis var så godt innarbeidet at det ikke lenger var 
nødvendig med et eget vedlegg om dette. Nedenfor følger tidligere opplisting i det tidligere vedlegget 
som fortsatt gjelder som kontrollutvalgets forventninger til rapporteringen:  
 

• Formål/resultatkrav: 
Kontrollutvalget får tilstrekkelig informasjon til å vurdere at revisjonen av 
kommunens årsregnskap gjennomføres på en betryggende måte. 

 
• Statusrapporteringen bør omfatte: 
 Vesentlige revisjonsaktiviteter og resultatet av disse, herunder status i 

«Risikofaktorer til oppfølging» 
 Revisjon av internkontrollen, herunder kartlegging, testing og vurdering av 

rutiner og prosesser 
 Oppfølging av evt. nummerert brev 
 Eventuelle endringer i revisjonsplan/-strategi, herunder endring i risikoforhold 
 Fremdrift i revisjonsarbeidet 
 Informasjon om kommunikasjon mellom revisor og kommunen 
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SAK NR. 09/2021 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER 
14.01.2021 OG 04.02.2021  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 26.01.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 14.01.2021 
2. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 04.02.2021 
 

 
 

 
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoller fra kommunestyrets møter 14.01.2021 og 04.02.2021 tas til orientering.  
 

 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Det er etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter for 
kontrollutvalget til orientering. Hensikten er å sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om 
viktige politiske saker, og på en enklere måte kunne ivareta sin oppgave med kontroll av at 
kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt opp av administrasjonen på tilfredsstillende måte. 
 
Protokoller fra følgende møter i kommunestyret legges frem til orientering: 
 

• Møte 14.01.2021 
• Møte 02.02.2021 

 
 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Fjernmøte - Teams 

Dato: 14.01.2021 

Tidspunkt: 18:00 -19:45 

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 
Rolf Erik Halle Medlem AP 
Ann Marit Sandsengen Medlem AP 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Jon Aaslund Varamedlem AP Lasse Rian 
Slije Sandsengen Varamedlem AP Trine Gravdahl Strande 
Frode Engen Medlem AP 
Torhild Løkken Medlem AP 
May Brit Syversen Huuse Medlem AP 
Henning Engeskaug Karlsen Varamedlem AP Siv Anita Midtskogen 
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 
Dorthe Ødegaard Medlem SP 
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 1



 

Vestre Toten kommune  
 

Anders Vildåsen Medlem U  
 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Vegard Skogen Møtesekretær 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 

 

Merknad i møte: 
 



 

Vestre Toten kommune  
 

Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 121 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 221 Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.2020  
PS 321 Sykehusstruktur  
 



 

Vestre Toten kommune  
 

PS 121 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 1/2021 i møte den 14.01.2021: 
Behandling  

Ingen merknader. 

 

Vedtak 

Innkalling med saksliste godkjennes. 

 

 

PS 221 Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.2020 

Kommunestyrets behandling av sak 2/2021 i møte den 14.01.2021: 
Behandling  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Protokollen fra kommunestyrets møte 17.12.2020 godkjennes. 

 

 

PS 321 Sykehusstruktur 

Kommunestyrets behandling av sak 3/2021 i møte den 14.01.2021: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet og fremmet følgende tilleggspunkt:  

«Vestre Toten kommune ber Gjøvikregionen igangsette en utredning om hvilke 

konsekvenser det vil/kan bli for kommunehelsetjenesten ved en nedskalering av 

sengekapasiteten innen somatikk og psykiatrien i det omfang som legges opp til i en ny 

sykehusstruktur.» 

Representanten Ahmed Haruun Ali (SV) foreslo å utsette saken.   

Avstemning: Utsettelsesforslaget fra Ali fikk 13 stemmer (SV,SP,H, Anders Vildåsen 

(U))og falt, - 18 stemte mot (AP,FRP, R, MDG) 

Vestre Toten Senterparti v/ Arild N. Ødegaard fremmet følgende forslag til vedtak: 



 

Vestre Toten kommune  
 

 "Kommunestyret viser til forslaget om å lokalisere et nytt mjøssykehus til 

Brumunddal. Dette setter alle demokratiske prosesser til side, og kan ikke 

aksepteres som framtidig løsning. 

 Dersom dette opprettholdes, er grunnlaget for et mjøssykehus ikke lenger til 

stede. Konsekvensen av dette må være at en i stedet videreutvikler Sjukehuset 

Innlandet ut fra eksisterende struktur, bla med fullverdig akuttsykehus i Gjøvik og 

fortsatt psykiatrisk sykehus på Reinsvoll.  

 Kommunestyret mener at koblingen mellom somatikk og psykiatri ikke kan gjøres 

til en avgjørende forutsetning, og vil uavhengig av løsning arbeide for at 

Reinsvoll opprettholdes som psykiatrisk sykehus. 

 Kommunestyret mener det er avgjørende at kommunene i Gjøvikregionen har en 

sammenfallende holdning til saken, og vil arbeide aktivt for en felles opptreden 

og påvirkningsarbeid". 

Representanten Ahmed Haruun Ali (SV) fremmet følgende alternative forslag: 

 "Kommunestyret i Vestre Toten mener at foretaksmodellen må skrotes og ber om 

at partiene kontakter sine respektive Stortingsgrupper for å søke å få flertall for å 

avvikle modellen i kommende Stortingsperiode. 

 Kommunestyret i Vestre Toten støtter ikke «vedtaket» om å etablere 

hovedsykehus, sør for Mjøsbrua i Brumunddal. 

 Kommunestyret i Vestre Toten mener det er viktig å jobbe for å bevare 

psykiatritilbudet ved SI Reinsvoll, samt å støtte at Gjøvik sykehus utvikles og 

beholder akuttfunksjoner". 

Avstemning: 

Forslaget fra Senterpartiet fikk 13 stemmer (SP, H, Anders Vildåsen (U), SV ) og falt ,- 

18 stemte mot (AP,FRP,R,MDG,).    

Forslaget fra SV fikk 1 stemme (SV) og falt. 

Fellesforslaget fra AP,FRP,R,MDG med tilleggspunktet fra ordføreren, ble vedtatt med 

18 stemmer (AP, FRP, R,MDG) , -13 stemte mot (SP, H, Anders Vildåsen (U), SV)  

 

Vedtak 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

 Kommunestyret er av den oppfatning at foretaksmodellen må skrotes til fordel for 
en mer demokratisk modell for å ivareta sykehustilbudet til innbyggerne våre best 
mulig.  

 Vestre Toten støtter ikke etableringen av et hovedsykehus, men videreutvikling 
av SI Gjøvik. 

 Kommunestyret ber kommunedirektøren å utrede oppsigelse av 
samarbeidsavtale og samhandlingsavtaler med SI  

 Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere andre mer hensiktsmessige 
foretakstilhørigheter hvor bevaring av Reinsvoll er mest sannsynlig.  

 Vestre Toten kommune ber Gjøvikregionen igangsette en utredning om hvilke 
konsekvenser det vil/kan bli for kommunehelsetjenesten ved en nedskalering av 
sengekapasiteten innen somatikk og psykiatrien i det omfang som legges opp til i 
en ny sykehusstruktur. 

 

 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Fjernmøte - Teams 

Dato: 04.02.2021 

Tidspunkt: 18:00 -21:00 

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 
Rolf Erik Halle Medlem AP 
Ann Marit Sandsengen Medlem AP 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Jon Aaslund Varamedlem AP Lasse Rian 
Trine Gravdahl Strande Medlem AP 
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 U 
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 
Dorthe Ødegaard Medlem SP 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Sissel Skiaker Medlem SP 
Håvard Johansen Lindgaard Medlem SP 
Jorunn Signe Ballangrud Varamedlem SP Kjersti Diesen Løken 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 

VEDLEGG 2



 

Vestre Toten kommune  
 

Anders Vildåsen Medlem U  
 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Vegard Skogen Møtesekretær 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 
Gaute Thomassen Miljørådgiver 
Geir Steinar Loeng Administrativ leder 
Odd Arnvid Bollingmo Ass.kommunedirektør 
Gunn Roterud Barnehagesjef 

 

Merknad i møte: 
 



 

Vestre Toten kommune  
 

Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 421 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 521 Til Folkets spørretime i kommunestyret  
PS 621 Godkjenning av protokoll fra møte 14.01.2021  
 Referatsaker  
 Møteprotokoll 9/12-20 - Kontrollutvalget i Vestre Toten 

kommune 
 

PS 721 Areal- og transportplan for Raufoss - forslag til 
strategidokument og samarbeidsavtale 

 

PS 821 Etablering av fjernvarme i Raufoss  
PS 921 Digitaliseringsstrategi 2020 - 2024 - Vestre Toten kommune  
PS 1021 Delegeringsreglement Vestre Toten kommune - revidering  
PS 1121 Overføring av andel Sagatunet DA  
PS 1221 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager - 2. gang 

behandling 
 

PS 1321 GEBYRENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN 2021  
PS 1421 Valg av nye medlemmer i ungdomsrådet  
 Åpen post  
 



 

Vestre Toten kommune  
 

PS 421 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 4/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Merknader til sakslista: 

Sissel Skiaker (SP): Stilte spørsmål om det gis noen informasjon om hvordan møte om 

storsjukehuset gikk, i dette kommunestyremøte? 

Ordfører Stian Olafsen: Det er ikke lagt opp til det i dagens møte, men det er gitt en 

informasjon i OVU og det legges opp til en orientering i formannskapet og senere 

fremmes en høringssak i kommunestyret.  

 

Vedtak 

Innkalling med saksliste godkjennes. 

 

 

PS 521 Til Folkets spørretime i kommunestyret 

Kommunestyrets behandling av sak 5/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen refererte spørsmålet fra Kristin Ringerud, og gav følgende 

tilsvar: 

Det er helt riktig som spørsmålsstiller sier, at denne fylkeskommunale støtteordningen 

for ladepunkter ble opplyst oss i fjor høst. Denne ble håndtert internt og eksternt.  

Når det gjelder intern håndtering ble det sendt en forespørsel til eiendomssjefen, Ole 

Petter for å høre om det er kommunale parkeringsarealer hvor det kunne være aktuelt å 

etablere ladestasjoner og dermed få ut tilskuddsmidler her. Konklusjonen var at vi ikke 

har kommunale arealer hvor det var aktuelt å søke støtte til å etablere offentlig 

tilgjengelige ladepunkter. Derfor er svaret på innsenders første spørsmål at nei, VTK 

har ikke søkt om støtte gjennom denne ordningen.  

Når det gjelder ekstern håndtering ble det tatt en sjekk med næringsrådgiver, Ola 

Langedal og eiendomssjef, Ole Petter Bergersen om hvem som kunne være aktuelle 

søkere fra privat hold. Med bakgrunn i dette ble det skrevet et oversendelsesbrev og 

videresendte informasjonen fra fylkeskommunen om støtteordningen til aktuelle aktører 



 

Vestre Toten kommune  
 

som har privat parkeringsareal av betydning i kommunen. Brevet finnes i journalpost 

2020/1223-5 i saksbehandlingssystemet. 

 Vi informerte de vi mener var aktuelle, men ingen tok kontakt og ønsket bistand til å 

søke.  

Så til det siste spørsmålet som ble stilt om Klimasats er svaret denne ordningen kjenner 

kommunen godt til, og Vestre Toten søkte på disse midlene i fjor.  

Dette var første gang VTK søkte og det var kanskje senere enn optimalt, men bedre 

sent enn aldri. Vi leverte fire søknader til ordningen i fjor. Den ene var søknaden 

spørsmålsstiller er inne på, som dreier seg om bruk av klimavennlig teknologi og 

materialer i forbindelse med utbedringene ved Raufosshallen. Vi fikk også midler til 

analyser for å sørge for mest mulig klimavennlig tettstedsutvikling i Raufoss og til å 

etablere en ordning for elsykler til bruk i kommunale tjenester. Totalt fikk vi tilsagn om 

rett i underkant av 2 millioner til disse tre prosjektene. 

Når det gjelder andre Klimasatsmidler har ikke VTK tenkt å levere egne søknader i år. 

Dette skyldes at vi satser på å sette trykket, innenfor klimafeltet, på utarbeidelse av 

klimaplan. I tillegg har vi fortsatt en del jobb igjen knyttet til prosjektene vi fikk 

klimasatsmidler til i fjor. Vi deltar også i en felles søknad med Østre Toten, Gjøvik, 

Søndre Land og Nordre Land på en felles søknad om støtte til etablering av en toårig 

prosjektstilling som skal jobbe med klimakrav i forbindelse med anskaffelser i den felles 

regionale innkjøpsenheten på Gjøvik. 

Til slutt vil jeg kort bare nevne at Klimasatsmidler ikke kan benyttes til etablering av 

offentlig tilgjengelige ladepunkter. Eventuelle Klimasatsmidler til ladepunkter kan 

utelukkende brukes til ladepunkter for kommunale tjenestebiler. 

 

Vedtak 

 

 

PS 621 Godkjenning av protokoll fra møte 14.01.2021 

Kommunestyrets behandling av sak 6/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  



 

Vestre Toten kommune  
 

Arild N. Ødegaard (SP): Fulgte opp spørsmålet fra Skiaker innledningsvis til sakslista og 

ba om en redegjørelse om avholdt møte med HSØ ettersom saken var til behandling i 

forrige møte. 

Ordfører Stian Olafsen refererte kort fra møtet med Helse Sør Øst og videre 

strategi/framdrift i saken.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med merknader. 

 

Vedtak 

Protokollen fra kommunestyrets møte 14.01.2021 godkjennes. 

 

 

Referatsaker 

Kommunestyrets behandling av sak 1/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Ingen merknader 

  

 

Vedtak 

Referatet fra kontrollutvalget tas til orientering. 

 

 

PS 721 Areal- og transportplan for Raufoss - forslag til strategidokument og 
samarbeidsavtale 

Kommunestyrets behandling av sak 7/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet og kommunestyret gav gode tilbakemeldinger på 

arbeidet med strategidokument til ATP for Raufoss. 

Avstemning: 

Innstillingen fra planutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

Vedtak 

Vestre Toten kommune vedtar strategidokument for areal- og transportplan for Raufoss 
samt forslag til samarbeidsavtale mellom partene. 

 

 

PS 821 Etablering av fjernvarme i Raufoss 

Kommunestyrets behandling av sak 8/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Miljørådgiver Gaute Thomassen orienterte om saken innledningsvis.  

Protokolltilførsel fra Per Erik Bergstuen (FRP): 

"Under utarbeidelse av dette prosjektet skal entreprenør i tillegg legge ned rørgate med 

minimum 6 parallelle Ø110 trekkerør og trekkekummer på minst hver 50. meter og i 

tillegg der det er naturlig med vegkryss og utstikk fra hovedgate/grøft". 

Avstemning: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Vestre Toten kommune er positive til at Eidsiva Bioenergi AS søker konsesjon for 
distribusjon av fjernvarme i Raufoss sentrum med utgangspunkt i fjernvarmeanlegget i 
industriparken. 
Et fjernvarmenettverk i Raufoss sentrum vil kunne medføre en rekke samfunnsmessig 
positive virkninger for kommunen og for Raufoss-samfunnet.  
Vestre Toten kommune som eiendomsforvalter og samfunnsutvikler vil legge til rette for 
en utbygging av fjernvarme i Raufoss sentrum ved hjelp av følgende grep: 

 Vestre Toten kommune er beredt til å samarbeide med Eidsiva bioenergi AS, og 
legge til rette for den fysiske etableringen av et fjernvarmenettverk i Raufoss.  

 Kommunen er innstilt på å ta i bruk fjernvarme som oppvarmingskilde for større 
kommunale bygg som i dag varmes opp utelukkende med olje og/eller 
elektrisitet.  

 Der det er naturlig vil kommunen ta i bruk fjernvarme som spisslast og 
reserveløsning i større bygg der man har varmepumpeanlegg med elkjel som 
reserveløsning i dag. 

 Kommunen vil ved eventuelle nybygg og hovedombygginger, der det er naturlig, 
ta i bruk fjernvarme som oppvarmingsløsning. 



 

Vestre Toten kommune  
 

 Ved salg av tomter i nedslagsområdet for et fjernvarmenettverk vil kommunen 
vurdere å inkludere en klausul om tilknytning til fjernvarmenettverket. 

 

 

PS 921 Digitaliseringsstrategi 2020 - 2024 - Vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 9/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis om saken og presenterte Vestre 

Toten kommunes digitaliseringsstrategi for 2020 - 2024. 

Avstemning: 

Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Digitaliseringsstrategi 2020-2024 for Vestre Toten kommune vedtas 

2. Det utarbeides årlige handlingsplaner basert på digitaliseringsstrategien. Disse 
behandles i forbindelse med budsjett og økonomiplan. 

3. Innspill til handlingsplan for 2021 tas til etterretning. Kommunedirektøren gis 
fullmakt til å prioritere gjennomføring innen rammene av vedtatt budsjett for 
2021. 

 

 

PS 1021 Delegeringsreglement Vestre Toten kommune - revidering 

Kommunestyrets behandling av sak 10/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis. 

Spørsmål som ble stilt under behandlingen av saken vil bli besvart av 

kommunedirektøren til neste kommunestyremøte. 

Avstemning: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

Vedtak 

1.Kommunestyret vedtar revidert «Delegeringsreglement for Vestre Toten kommune», 
datert 15.01.2021. 

2.Rutiner for ajourhold mv., jfr. K-sak 081/20, videreføres.  

 

 

PS 1121 Overføring av andel Sagatunet DA 

Kommunestyrets behandling av sak 11/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Avstemning: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Vestre Toten kommune selger sin andel i Sagatunet DA til Raufoss industrihistoriske 
samling AS for kr 462 287. 

 

 

PS 1221 Revidering av vedtekter for kommunale barnehager - 2. gang behandling 

Kommunestyrets behandling av sak 12/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet. Barnehagesjef Gunn Roterud refererte fra innkomne 

høringsuttalelser som ble lagt fram i saken i første behandlingsrunde. 

Elin S. Solberg (H) fremmet forslag på alternativ 2. 

Avstemning: 

Innstillingen fra oppvekst - og velferdsutvalget ble vedtatt med 29 stemmer (AP,SV, 

FRP, SP, R, MDG, Asgeir Sveen (H), Kjetil Sangnes (H), Anne Karin Synstelien (U), 

Anders Vildåsen (U), - to stemte for Solbergs forslag (Elin S. Solberg (H), Arve Sørbo 

(H)) 

 

Vedtak 



 

Vestre Toten kommune  
 

Ferieavviklingen i de kommunale barnehagene skal fortsette som i dag. 

 

 

PS 1321 GEBYRENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN 2021 

Kommunestyrets behandling av sak 13/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Avstemning: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1.Kommunestyret fastsetter følgende gebyrer etter endringer i alkoholforskriften 
gjeldende fra 05.02.2021:  

Salgsgebyr: 

0,22 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1.  

0,61 kr per vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2 

Skjenkegebyr:  

0,50 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  

1,32 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2  

4,36 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3  

2.Minstegebyret settes til kr 1740,- for salg og kr 5400 for skjenking pr år. 
Bevillingsmyndigheten gir administrasjonen fullmakt til «i særlige tilfeller» å sette 
gebyret lavere.  

3.Frist for innsendelse av omsetningsoppgave og forventet omsatt mengde 
alkoholholdig drikk settes til senest 14. februar, samt at innbetaling av gebyret skjer 
senest 14 dager etter at kravet fra kommunen er mottatt.  

4.For ambulerende skjenkebevilling (sluttet lag) og små selskap/enkeltarrangement 
fastsettes gebyret til kr 390,- pr. gang.  

5.Endringene trer i kraft 05.02.2021  

Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens forskrift § 5-6 og § 6-2. 

 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

PS 1421 Valg av nye medlemmer i ungdomsrådet 

Kommunestyrets behandling av sak 14/2021 i møte den 04.02.2021: 
Behandling  

Avstemning: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1.Som nye medlemmer i ungdomsrådet velges:  

Alphonsine Shemono (Raufoss – 14 år gammel) 

Miriam Gårdsrud (Eina – 13 år gammel) 

2.Som varamedlemmer velges: 

Heidar Bergum Jahr (Raufoss – 14 år gammel) 

Eylul Demirhan (Raufoss – 13 år) 

Valgperioden er inntil to år fra og med februar 2021 

3.Elise Sveen Lundegaard (stadfestes som medlem fra 01.08.2020) 

Valgperioden er inntil to år fra og med august 2020.  

 

 

Åpen post 
 

Svein Erik Sørensen (FRP:  

Mange av våre innbyggere har den siste tiden opplevd at strømmen har vært borte 
mange ganger og over lang tid. Kan ordføreren kontakte nettleverandøren og 
undersøke hva som blir gjort for å sikre at leveransen av strøm blir mer stabil ? 

Ordfører: 

Har vært i kontakt med nettleverandør og får oppgitt at årsaken er tung og bløt snø som 
legger seg på trær langs linjene. Leverandøren har jobbet med å rydde vegetasjon 
langs linjene for å bedre forholdene senere. 

 
  

 



 

Vestre Toten kommune  
 

 



SAK NR. 10/2021 

Vestre Toten kommune 

REFERATSAKER 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                    
Kontrollutvalget 17.02.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

Saksdokumenter: 

1. Tilsynskalender på høring

2. Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot
løsepengevirus

3. Diverse avisartikler

4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste

Vedlegg 1 

Vedlegg 2 

Muntlig orientering 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Referatsakene tas til orientering. 
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