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1. Kommunedirektørens innledende 

kommentarer 
 

Utfordrende år preget av pandemi og uforutsigbare rammebetingelser 
 
2020 ble preget av pandemi og usikkerhet – også i forhold til kommunens økonomi. I 

praksis ble store deler av planleggingsgrunnlaget vi forholdt oss til i 

budsjettbehandlingen lite relevant utover i året: Skatteinntektene ble vesentlig mindre 

enn forutsatt, statlige kompensasjonsordninger ble etablert, lønnsoppgjøret ble langt 

lavere enn antatt og ekstraordinære utgifter og inntektstap oppsto på flere 

tjenesteområder.  

Etter første halvår var prognosen et regnskapsmessig merforbruk på 25-30 millioner 

kroner. Prognosene utover i året ble stadig justert og etter hvert mer treffsikre da de 

statlige kompensasjonsordningene kom på plass og vi fikk bedre oversikt over 

rammene for den ordinære driften. Ved siste rapportering til kommunestyret var 

kommunedirektørens prognose et regnskapsmessig merforbruk på ti millioner kroner. 

Det endelige regnskapsresultatet ble et merforbruk på 9,9 millioner kroner.  

Underskuddet kan i stor grad forklares av at opprinnelig budsjettering av skatt og 

rammetilskudd var i overkant optimistisk, men basert på erfaringene fra de siste 

årene. I 2020 ble det skattesvikt og ikke merskattevekst og dermed et betydelig avvik 

i negativ retning.  

Helt ferske beregninger fra KS viser at statens kompensasjon for coronarelaterte 

utgifter i 2020 dekker kommunenes merutgifter / merinntekter på makronivå. Vår 

vurdering er at det også er tilfellet for Vestre Toten kommunes vedkommende. 

Unntaket er at vi ikke har fått dekket inntektstapet ved Totenbadet. 

Som det framkommer av de økonomiske oversiktene i årsberetningen, bruker 

kommunen vel 24 millioner kroner av disposisjonsfond i 2020. Dette inkluderer 

finansiering av det regnskapsmessige merforbruket på 9,9 millioner kroner. Dette 

dokumenterer både hvor viktig det har vært å bygge opp reserver og at kommunens 

driftsreserver er betydelig redusert. Utfordringene med å skape balanse og 

overskudd de kommende årene blir enda større.  

Regnskapsresultatene for flere tjenesteområder er i betydelig grad 

«pandemipåvirket». Kommunedirektøren vil gi tjenesteområdene honnør for nok et år 

med god økonomistyring  

 
Kommune i vekst, men nye strategiske grep er nødvendige inn i en framtid vi 
ikke kjenner, men som vi vet blir utfordrende 
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Kommunedirektøren har i flere styringsdokumenter og årsrapporter brukt følgende 

overskrift: «Kunsten å satse, omstille og forbedre samtidig». Strategisk har Vestre 

Toten kommune lykkes med dette gjennom flere år og er den eneste kommunen i 

regionen som i 2020 kan vise til befolkningsvekst – og det som en tydelig trend over 

flere år. Andre resultater vi har oppnådd gjennom de siste årene er: 

- en radikalt forbedret økonomi, men som nå er under stort press igjen 

- en positiv tjenesteutvikling 

- gjennomføring av store og viktige investeringsprosesser 

- stort fokus på forbedrings- og utviklingsarbeid 

- en positiv samfunnsutvikling på mange områder 

 

Det har vært bevisst strategisk fra både kommunedirektøren og kommunestyrets side 

å fokusere målrettet på omstilling- og forbedringsarbeid og samtidig foreta store 

investeringer for å tilrettelegge for økt kvalitet i tjenestetilbudet og vekst og utvikling i 

lokalsamfunnet. Kommunedirektøren mener dette har vært viktige og riktige valg - 

ikke minst når kommunens næringsliv også har vært i en positiv utvikling over mange 

år. Arbeidsplassutviklingen har ført til økt boligbygging og befolkningsvekst. I en slik 

situasjon har det vært viktig at kommunen har fulgt opp med å utvikle tjenestilbudet 

og attraktiviteten i lokalsamfunnet.  

Når denne årsberetningen skrives, er vi fortsatt i en pandemi. Vi er på «oppløpssida» 

og hverdagen vil normalisere seg de neste månedene. Det er imidlertid stor 

usikkerhet på mange områder de kommende årene. Vi er så heldige at industrien er i 

en positiv utvikling og bidrar til sysselsetting i lokalsamfunnet. Samtidig sliter flere 

andre næringer. Kommuneøkonomien er presset og vil være krevende å håndtere de 

kommende årene og veldig mye avhenger av hvilke rammer nasjonale myndigheter 

tildeler kommunesektoren. Det som bekymrer kommunedirektøren minst like mye er 

de negative effektene pandemien kan ha skapt på individnivå. Det er åpenbart at 

dette må følges opp aktivt på alle områder innen oppvekstsektoren.  

 

Store og viktige investeringstiltak er gjennomført og under gjennomføring 
 
De siste årene har Vestre Toten kommune gjennomført mange store 
investeringsprosjekter: 

• Barneskole på Raufoss 

• Vestre Toten ungdomsskole 

• Idrettshall på Reinsvoll 

• Dag og avlastningssenter 
 
For tiden er det ytterligere to store investeringsprosjekter under gjennomføring: 

• Brannstasjon 

• Utvidelse og restaurering av Raufosshallen 
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Alle disse prosjektene er gjennomført på en profesjonell måte og godt innenfor de 

investeringsrammene kommunestyret har fastsatt.   

Investeringsaktiviteten er også stor på infrastrukturområdet. Vann- og avløp saneres 

og bygges ut og veger rehabiliteres i relativt stort omfang. Kommunedirektøren viser 

for øvrig til regnskapsdokumentet som gir en oversikt over alle gjennomførte 

investeringstiltak.    

 

Kompetente ansatte – organisasjonens viktigste ressurs 
 
Kommunal årsrapportering handler mye om tall og faktaopplysninger. Det er 

imidlertid slik at uten faglig dyktige og lojale medarbeidere i alle ledd i 

organisasjonen, vil aldri Vestre Toten kommune kunne levere gode tjenester og gode 

resultater. Aldri har det vært større grunn til å takke alle ansatte for en stor og 

ekstraordinær innsats enn for 2020. Pandemien har medført ekstraarbeid, krevende 

rammer for arbeidet og behov for omstilling og endrede arbeidsoppgaver. Presset på 

mange ansatte har vært og er stort. Tusen takk for den ekstraordinære jobben som 

dere gjør til beste for kommunens innbyggere og lokalsamfunnet!  

I årene som kommer møter kommunesektoren mange utfordringer, men også 

muligheter. Dette krever omstillingsdyktig organisasjon med god ledelse på alle plan. 

Det må holdes stort fokus på utviklings- og endringsarbeid for å løse disse 

utfordringene. Noe av det vi er godt i gang med og som det må legges enda større 

vekt på framover, er følgende: 

- Helhetlig og systematisk fokus på lederutvikling 

- Oppfølging av vedtatt arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategier, herunder 

fokus på heltid og gode arbeidsmiljøer for blant annet å redusere sykefravær 

- Digitalisering 

- Endrings- og forbedringsarbeid 

- Økonomisk omstilling 

- Tverrsektoriell samhandling 

- Effektiv organisering med kompetente medarbeidere 

Og skal vi lykkes godt i framtida, må vi fortsette å fokusere på det vi er gode på i 

Vestre Toten kommune; å samarbeide på en tillitsfull, likeverdig og respektfull måte - 

både folkevalgte, ledere og øvrige ansatte. Som kommunedirektør, skal jeg gjøre mitt 

beste for at å tilrettelegge for slik samhandling også i framtida. I en usikker og helt 

sikkert krevende hverdag framover, er det helt avgjørende at vårt arbeid er forankret i 

slike verdier og at vi alle gjør vårt ytterste for å lykkes sammen til beste for alle 

innbyggerne i Vestre Toten kommune.  

Avslutningsvis vil jeg takke de folkevalgte for et godt, raust og tillitsfullt samarbeid 

gjennom et særskilt krevende år.   
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Raufoss, 26. mars 2021 

Bjørn Fauchald 

kommunedirektør   
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2. Årsberetning  
 

Årsmeldingen med årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til 

kommunestyret. Den gir opplysninger som er sentrale og viktige for å bedømme 

kommunens økonomiske resultat og stilling samt andre forhold av betydning. Det 

redegjøres også om tiltak som er iverksatt og tiltak som er planlagt iverksatt for å 

sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Årsberetningen 

er ment å være utfyllende til årsregnskapet.  

Økonomisk resultat  

 

Tallene i tabellen for budsjett avviker noe fra regnskapsoversiktene på grunn av bruk av bundne fond. 

Innledningsvis i årsberetningen foretar kommunedirektøren en beskrivelse og 

vurdering av kommunens økonomiske situasjon og hvilke utfordringer dette gir på 

kort og lang sikt. I denne delen av årsberetningen analyseres også nøkkeltall for 

sunn økonomi. Tabellen ovenfor viser resultater basert på regnskapsresultatet for 

2020 målt opp mot målsettinger i styringsdokumentet for 2020:  

• Netto driftsresultat ble minus -20,1 millioner kroner, som tilsvarer en 

resultatgrad/netto driftsresultat på – 1,84 %. Resultatet er betydelig preget av den 

pågående Koronapandemien. Dette er lavere enn målet i tabellen for opprinnelig 

budsjett på -0,6 %, men bedre enn det reelle målet i justert/regulert budsjettet på -

1,98 %. Kommunens vedtatte måltall er på 2 %. 

• Etter nye regler i kommuneloven dekkes merforbruk inn gjennom bruk av fritt 

disposisjonsfond i regnskapsavslutningen. Derfor er regnskapet gjort opp med et 

nullresultat selv om det er et reelt merforbruk på 9,9 mill. Resultatet innebærer at 

kommunestyret bruker netto 24,1 mill. samlet av disposisjonsfond (inkluderer 

Resultat Mål Resultat 

2019 2020 2020
Fokusområde

Økonomi

Netto driftsresultat 

som andel av 

brutto 

driftsinntekter

-0,3 % -0,6 % -1,8 %

Disposisjonsfond i 

prosent av netto 

driftsinntekter

69 mill. kr  60 mill. kr 45 mill. kr

Lånegjeld i prosent 

av netto 

driftsinntekter

122 % 132 % 141 %
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fjorårets mindreforbruk på 2,5 mill.), Det vil si at kommunens handlefrihet i praksis 

er betydelig forverret i løpet av 2020.Vedtatt måltall på 10 % av brutto driftsutgifter 

uten Totenkraftfondet er langt unna. Det innebærer fond på ca. 250. mill. mot 

dagens 45 mill.  

• Lånegjelden er økt fra 167 til 187 % (131 til 141 % eksklusive formidlingslån fra 

Husbanken) av brutto driftsinntekter. Dette er et resultat av byggingen av ny 

idrettshall og ny brannstasjon på Raufoss og økte investeringer i veier, vann- og 

avløp. Vedtatt måltall for lånegjeld er på 80 %. Vårt nivå fordrer derfor en svært 

effektiv drift framover.  

 

Driftsregnskapet for 2020 

Målsettingene i opprinnelig budsjett var et netto driftsresultat på -0,6 % og bruk av     

6 mill. kr av disposisjonsfondet. Det er imidlertid gjennom året bevilget og brukt 24 

mill. av disposisjonsfond herunder å dekke inn et merforbruk på 9,9, mill. innenfor 

regnskapsåret slik ny kommunelov påkrever. Her inngår også disponering og 

avsetning av fjorårets mindreforbruk på 2,5 mill. Etter tidligere regelverk ble 

regnskapet gjort opp med et merforbruk som ble dekt inn i neste regnskapsår.  

Brutto driftsresultat for 2020 ble på -5,8 mill. som er om lag 8,5 mill. svakere enn 

justert budsjett, men 7,2 mill. lavere enn opprinnelig budsjett. 

Netto driftsresultat ble på -20,9 mill. eller -1,8 % med et merforbruk i 

tjenesteområdene på 8,4 mill. Dette er i hovedsak på grunn av det var budsjettert for 

høye inntekter på skatt og rammetilskudd og ekstraordinære kostnader knyttet til 

Koronapandemien, lavere statlige tilskudd for ressurskrevende brukere og 

ekstraordinære kostnader innenfor Barnevern.   

På neste side følger en sammenfattet oversikt over hovedtall fra driftsregnskapet for 

2020: 
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Vedtatt omstilling fra styringsdokument 2019-2022  

 

Det var et omstillingsbehov på 40 mill. i 2020-budsjettet. Kommunedirektøren la frem 

et budsjett med et negativt driftsresultat på 0,8 % og skisserte behov for ytterligere 

tilpasninger på i overkant av 20 mill. fra og med 2021 for å nå kommunestyrets mål 

om et netto driftsresultat på 2 %. Det ble i 2020-budsjettet vedtatt reduksjoner på 20 

millioner kroner i tjenesteområdenes rammer. Samtidig ble rammene kompensert ut 

ifra endringer i tjenestebehovet (på basis av konsekvensjusterte endringer av 

budsjettet for 2019).. 

 Overforbruk/mindreforbruk i tjenesteområdene 

Budsjett og aktivitetsoppfølging for 1. kvartal 2020 hadde en årsprognose med et 

samlet negativt avvik (merforbruk) på om lag 25 mill. Det skyldes at i starten av 

Koronapandemien var det stor usikkerhet rundt kommunenes inntekter og utgifter 

samt at det var kraftige fall i kapitalmarkedene. Når situasjonen fikk stabilisert seg og 

myndighetene i Norge og andre land satte i gang historisk omfattende krisepakker for 

å kompensere for redusert aktivitet på grunn av lock down i samfunnet, viste det seg 

at avvikene ble mindre enn først antatt.  Det var et negativt avvik på sentrale 

inntekts- og utgiftsposter slik at det var 1,5 mill. mindre til fordeling drift. 

Tjenesteområdene hadde et samlet avvik på 8,4 mill. Avvikene på tjenesteområdene 

med unntak av område 11 Overordnede funksjoner er reelt sett betydelig mindre. Det 

er fordi kompensasjon for koronautgifter er inntektsført på område 11 og område 99 

skatt og finansiering. Det er gjort betydelige kutt i budsjettet for tjenesteområdenes 

rammer de senere årene slik at det var strammere grunnlag enn hva som var tilfelle i 

2016 og 2017. Det er som beskrevet tidligere helt nødvendig å jobbe langsiktig med 

Tusen kr Regnskap 2020

Justert 

budsjett 

2020

Regnskap 

2019

Avvik 

regnskap - 

budsjett

Driftsbudsjett

Driftsinntekter        -1 092 330   -1 062 001   -1 075 240         30 329 

Frie inntekter           -803 912      -810 122      -779 083         -6 210 

 inntekts- og formueskatt           -322 559     -333 000     -330 293        -10 441 

eiendomsskatt            -52 617       -55 014       -53 337         -2 397 

rammetilskudd           -428 736     -422 108     -395 453           6 628 

Øvrige inntekter           -288 418      -251 879      -296 157         36 539 

Driftsutgifter          1 098 222    1 059 324    1 074 322        -38 898 

Brutto driftsresultat                5 891         -2 677            -918         -8 568 

Netto finansutgifter              73 440         78 744         57 395           5 304 

Avskrivninger             -59 239        -55 000        -53 253           4 239 

Netto driftsresultat              20 092         21 067           3 224             975 

Bruk av tidligere års mindreforbruk                     -             2 474         -5 586           2 474 

Overført til investeringsregnskapet                     -                  -                  -                  -   

Netto bruk av bundne fond                3 958         -7 383         -1 943        -11 341 

Netto bruk av ubundne fond             -24 051        -11 651           1 832         12 399 

                    -                  -                     -   

Årets regnskapsoverskudd-/underskudd + 0 0 -2 474 0 
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omstilling i virksomheten for å få bærekraftig drift. Under følger en forklaring på de 

største avvikene på tjenesteområdenivå: 

• Overordnede funksjoner: -7,0 mill. i mindreforbruk på grunn av 9,3 mill. kr 

lavere lønnsoppgjør enn budsjettert og kompensjon for lavere 

arbeidsgiveravgift på 4,6 mill. Her er det også inkludert negativt avvik på grunn 

av ufordelt kutt på 9,4 mill.   

• Omsorg: 9,9 mill. i merforbruk hvorav en vesentlig lavere refusjon for 

ressurskrevende brukere enn budsjettert forklarer store deler av avviket. 

• Helse 11 mill. i merforbruk på grunn av merforbruk innenfor fastlegetjenesten 

knyttet til rekruttering og barnevern 

• Stab støtte 1,6 mill. i mindreforbruk på grunn av blant annet vakanser. 

• Eiendom 1 mil. i positivt avvik på grunn av lavere strømutgifter. 

  

Flere har mindre negative avvik som viser at rammene er svært stramme. 

Resultatene er nærmere beskrevet i årsmeldingen fra hvert enkelt tjenesteområde. 

Under følger oversikt over tjenesteområdenes resultater for 2020: 

 

Område 
regnskap 
2020 

Justert 
budsjett 2020 

Mer/mindre 
forbruk 

Prosent 
avvik 

11 Overordnede funksjoner           5 566             12 563             -6 997  55,7 % 

Sentraladministrasjon         31 495             33 148             -1 653  -5,0 % 

Eiendom         42 889             43 863                -974  -2,2 % 

Kirke           7 467               7 706                -239  -3,1 % 

Barnehage         92 788             93 251                -463  -0,5 % 

Brannvern           6 930               7 105                -175  -2,5 % 

Grunnskole       166 039           166 035                     4  0,0 % 

Helse         93 374             82 159            11 215  13,6 % 

Kultur         27 203             27 834                -631  -2,3 % 

NAV         37 959             39 240             -1 281  -3,3 % 

Omsorg       249 228           239 245              9 983  4,2 % 

Plan           9 387               9 706                -319  -3,3 % 

Teknisk drift          -1 060                 -705                -355  -50,3 % 

Voksenopplæring           9 678               9 295                 383  4,1 % 

Sum       778 943           770 445              8 498  1,1 % 

 

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

Samlet ble de frie inntektene fra skatt og rammetilskudd 6,2 mill. lavere enn 

budsjettert og økte med 3,2 % fra året før. Skatteinntektene ble på 322,5 mill. som er 

10,4 mill. lavere enn budsjettert og en nedgang på 2,3% fra året før. 

Rammetilskuddet ble på 428,7 mill. og 6,6 mill. høyere enn budsjett. Det skyldes 

kompensasjon for svikt i skatteinntekter og merutgifter som følge av Korona. 

Skattetallene fra SSB viser at kommunene fikk inn 168,9 mrd. kroner og 

fylkeskommunene 34,3 mrd. kroner i skatteinntekter i løpet av 2020. Dette er 
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henholdsvis -0,7 og -2,3 % i nedgang fra 2019. Skatteinntektene for Vestre Toten 

kommune hadde en nominell reduksjon på -2,4 % fra 2019. Skatteinngangen for 

Vestre Toten kommune utgjorde 76,3 % av landsgjennomsnittet som var en 

reduksjon på 0,9 prosentpoeng. Korrigert for skatteutjevning var skatteinngangen på 

94,2 % som er en økning på 0,1 prosentpoeng fra året før.  

Eiendomsskatt ble 2,3 mill. lavere enn justert budsjett på 55,0 mill., hvorav 39,9 mill. 

fra boliger. Samlet ble eiendomsskatten redusert med 1,4 % fra 2019 og for boliger 

og fritidseiendommer på 6,9 %. Dette er som følge av regjeringens arbeid for å 

redusere kommunenes muligheter til å ta inn eiendomsskatt. For Vestre Toten sin del 

utgjør dette betydelige beløp på over 5 mill. pr. år og økende som følge av 

nedtrapping av kompensasjonen for reduserte skatteinntekter på verker og bruk.  

Driftsinntektene økte med 1,5 % fra i fjor mens driftsutgiftene økte med 2,2 % - om 

lag 7 mill. mer enn inntektene. Dette er en forverring av brutto driftsresultat fra 2019 

som i 2020 ble pluss 0,9 mill. 

Finansutgifter / finansieringsinntekter 

Forvaltningsfondet                   

Kommunens fond til forvaltning var ved årsslutt på 90,5 mot 86,6 mill. kr i 2019. 

Forvaltningsfondet har i 2020 hatt en positiv avkastning på netto 3,8 mill. eller 4,5 % 

inkludert honorarer (4,5 mill. eksklusive honorarer). Det er 1,8 mill. høyere enn justert 

budsjett. Fondet har ingen bufferkapital, men det er en målsetting å bygge opp en 

buffer på minimum 10 % av fondets verdi. Dette kan realiseres gjennom 

fondsavsetninger framover. Målsettingen kommunestyret har satt for 

finansforvaltningen er å bygge opp forvaltningsfondet til sin opprinnelige 

inflasjonsjusterte verdi på om lag 150 mill. kroner og deretter disponere den reelle 

avkastningen i driften av kommunen 

Ordinære renteinntekter- og utgifter og avdrag 

Netto renteutgifter (eksklusive avkastning fra kraftfondet) ble 6,6 mill. lavere enn 

revidert budsjett. Dette skyldes lavere gjennomsnittsrente i 2020 enn lagt til grunn i 

budsjettet. Avdragene ble betydelig høyere enn i revidert budsjett som følge av større 

negativ effekt av ny beregningsmetode for minimumsavdrag. 

Samlet ble netto finansutgifter 5,3 mill. lavere (bedre enn budsjettert) enn revidert 

budsjett.  

Pensjonspremie og premieavvik pensjon 

Pensjonspremien innbetalt i 2020 utgjør 69,5 mill. kr. Det er en reduksjon på 17 mill. 

sammenliknet med fjoråret. Det er inntektsført 15,5 mill. i premieavvik (differansen 

mellom innbetalt premie og beregnet netto pensjonskostnad) inkl. korreksjoner. Det 

er en positiv endring på 7 mill. sammenliknet med 2019. Det er samtidig 

regnskapsført som utgift 15,3 mill. i amortifisering/nedskriving av tidligere 

premieavvik. Det er en økning på 3,0 mill. Samlet akkumulert premieavvik eks. 
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arbeidsgiveravgift er om lag 65 mill. - en reduksjon fra 2019 på til sammen 3 mill. 

Dette skal utgiftsføres i regnskapet over sju år og er med andre ord en utsatt 

kostnad. KLP tilbakefører ekstraordinære beløp til premiefondet i første halvår 2021. 

Årsaken er at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. Midler på 

premiefondet kan utelukkende brukes til å betale pensjonspremie og kommunen kan 

selv bestemme om midlene skal benyttes til å dekke deler eller hele premien for 

2021, eller spares til senere bruk. Vestre Toten kommune får tilbakeført til sammen 

ca. 67 mill. Endringen i reglene for offentlig tjenestepensjon er hovedårsaken til at det 

er frigjort betydelige midler fra oppsparte pensjonsreserver (premiereserver). En 

eventuell bruk av de ekstraordinære midlene vil ikke kunne få resultateffekt i 2021. 

Kommunedirektøren vil derfor fremme en egen sak til politisk behandling i løpet av 

første halvår 2021, med tema bruk av pensjonsmidlene på kort- og lang sikt. 

 

Lønn 

Lønn inkludert sosiale utgifter økte i 2020 med 6,3 mill. eller 0,9 %. Lønnsoppgjøret i 

kommunal sektor var på om lag 0,1 % i 2020 og sammen med overheng på 1,6 % 

ble årslønnsveksten på 1,7 %.   

Disponering av regnskapsmessig overskudd 

Regnskapet ble gjort opp i null slik at det er ikke noe udisponert mindreforbruk for 

2020. 
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Balansen 
 

 
 
      

Eiendeler 

Kommunens eiendeler er økt med 336 mill. kroner fra 2019 til 2020. Økningen 

skyldes ferdigstillelse og aktivering av faste eiendommer og anlegg som inngår som 

anleggsmidler samt økte omløpsmidler som følge av økte bankinnskudd og 

kundefordringer. Bankinnskudd har økt som følge at kommunens ubrukte lånemidler 

er økt. 

Egenkapital 

Egenkapitalen består av kapitalkonto som viser egenkapitalfinansiering av 

anleggsmidlene (balanseførte eiendeler bestemt til varig eie og bruk) og fondsmidler i 

drift og investering. Den har hatt en svært positiv utvikling sett over flere år som følge 

av positive driftsresultater og økning av kapitalkontoen de siste årene. Egenkapitalen 

er til tross for reduksjon i kommunens ubundne/frie driftsfond i 2020 forbedret med 

hele 158 mill. Det er hovedsakelig på grunn av økning av pensjonsmidlene og 

reduksjon av pensjonsforpliktelsene. Vestre Toten kommunes samlede fondsmidler 

utgjør 135,1 mill. kroner etter 2020 og er tilnærmet uendret fra 2019. Imidlertid er 

ubundne driftsfond som representerer kommunens langsiktige handlefrihet, redusert 

med hele 24 mill. mens bundne driftsfond og investeringsfond er økt med tilsvarende 

beløp. Det skyldes netto innbetaling av avdrag på formidlingslån som er avsatt i 

bundet investeringsfond og øremerkede tiltak vi har fått tilskudd for i drift som ikke er 

gjennomført i løpet av året.   
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Kortsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld er redusert med 12,7 mill. Det skyldes blant annet endringer for 

betaling av avdrag som følge av ny kommunelov. Avdrag skal nå ikke bare 

utgiftsføres i regnskapet i løpet av året, men også betales i samme år.  

Langsiktig gjeld 

Samlet langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelse er på 3 338 mill. kr og økte med 

190 mill. i 2020. Samlet lånegjeld er på 2 044 mill. og økte siste året med 252 mill. 

eller 14,1 %. Av dette er 1 540 mill. kroner ordinære investeringslån og 505 mill. lån i 

Husbanken til videreutlån/formidlingslån. Den økende lånegjelden vil gi seg utslag i 

økt rente- og avdragsbelastning i årene som kommer. Av kommunens samlede 

lånegjeld er 44 % bundet med fast rente og har en gjennomsnittlig rentesats på 1,4 

% ved årsslutt mot 2,3 % for ett år siden. Av dette er 23 % sertifikatlån som forfaller 

innen ett år. Det gjenstår totalt 108 mill. kroner i ubrukte lånemidler ved årets slutt. 

Dette er en økning på 87 mill. sammenliknet med 2019. Av dette er 57 mill. relatert til 

investeringer og 51 mill. utlånsmidler lånt opp i Husbanken.  

Arbeidskapital 

Arbeidskapitalen, som er differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler, er økt 

fra 144 til 233 mill. fra 2019 til 2020. Det skyldes økning i ubrukte lånemidler samt 

redusert leverandørgjeld. Den kortsiktige arbeidskapitalen, som korrigerer for 

endringen i ubrukte lånemidler, er uendret på 123 mill. Korrigert for økt innbetaling av 

avdrag på formidlingslån så er denne redusert med om lag 20 mill. som følge av at 

ubundne driftsfond er redusert med 24 mill. Det vises til en mer omfattende analyse i 

kapitlet økonomisk utvikling. 

Investeringer 
Det var budsjettert med 240 mill. til investeringer for 2020 (i justert budsjett). Av dette 

er det gjennomført investeringer for 176 mill. eller 72 %. Det er både på grunn av at 

prosjekter som går over flere år ikke har hatt framdrift som planlagt i budsjettet, eller 

fakturering gjøres på nytt år, og at noen prosjekter har blitt rimeligere enn budsjettert. 

Under følger et sammendrag av investeringsregnskapet for 2020: 
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Flere store investeringsprosjekter var under arbeid i 2020. Dette er omtalt under 

tjenesteområdenes årsrapport for Eiendom og Teknisk drift.  

 

Økonomiske perspektiver 
Vestre Toten kommune har vært igjennom en kontinuerlig omstilling siden 

finanskrisen i 2008 for å få økonomien i balanse. I den samme perioden har Norge 

hatt den sterkeste økonomiske veksten på svært lang tid. Dette har vært et særnorsk 

fenomen i europeisk sammenheng da vi ikke har blitt preget av de internasjonale 

lavkonjunkturene. Etter flere år med strammere rammer i kommunesektoren gjennom 

økte netto utgifter har Koronapandemien som oppstod i 2020 forverret dette 

ytterligere. Økte oppgaver har ikke blitt kompensert med tilsvarende inntekter. Dette 

er ikke bærekraftig og uten endring vil dette kreve en betydelig nedjustering av 

tjenestetilbudet med tilsvarende negative effekter for kommunens innbyggere. 

Vestre Toten kommune har vært inne i en periode med relativt sterk vekst i 

kommunen som helhet og i næringslivet i særlig grad. Dette sees gjennom relativt 

sterk økning i folketallet og historisk høy aktivitet når det gjelder boligbygging.  

Prosjekt omstilling 2019-2022 er helt avgjørende å lykkes med for å sikre driften av 

kommunen framover, men uten økte rammer til kommunene vil tiltakene bli drastiske. 

 

Regnskap Regnskap 

Mill. kr 2020 2019

1 Investeringer i varige driftsmidler 176 474           240 601             238 946            

2 Tilskudd til andres investeringer 3 150               8 962                 -                    

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 910               2 700                 2 551                

4 Utlån av egne midler -                   -                     58 396              

5 Avdrag på lån -                   -                     10 469              

6 Sum investeringsutgifter 182 534           252 263             310 362            

7 Kompensasjon for merverdiavgift 26 079             40 520               39 009              

8 Tilskudd fra andre 26 591             25 406               6 416                

9 Salg av varige driftsmidler 1 550               2 700                 2 199                

10 Salg av finansielle anleggsmidler -                   -                     -                    

11 Utdeling fra selskaper -                   -                     -                    

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 73                    -                     24 314              

13 Bruk av lån 129 001           182 833             280 073            

14 Sum investeringsinntekter 183 295           251 459             352 012            

15 Videreutlån 103 076           135 000             -                    

16 Bruk av lån til videreutlån 102 342           135 000             -                    

17 Avdrag på lån til videreutlån 13 096             16 000               -                    

18 Mottatte avdrag på videreutlån 32 910             16 000               -                    

19 Netto utgifter videreutlån -19 080            -                     -                    

20 Overføring fra drift -                   -                     -                    

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -19 841            354                    -13 856             

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -                   450                    -                    

23 Dekning av tidligere års udekket beløp -                   -                     -27 793             

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -19 841            804                    -41 649             

25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) -                   -                     -                    

Justert budsjett 

2020
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Etisk standard 

Etikk 

Kommunen har som ambisjon å vektlegge og ha søkelys på etikk og moral i hele sin 

virksomhet. Det er nedfelt i både overordnede og andre styrende dokumenter. Det er 

i delplaner tatt inn punkter som skal sikre fokus på etikk og moral i tjenestene. Etisk 

refleksjon ble vektlagt som en egen del av arbeidet i kommunens 

lederutviklingsprogram som har gått over tre år og nå er i sin andre runde, med mål 

om en stadig bedre integrasjon i kommunens daglige tjenesteproduksjon. Etikk er et 

vesentlig element for å bygge den tillit i befolkningen som kommunen er helt 

avhengig av.    

Etikk og samfunnsansvar er innarbeidet i eksisterende anskaffelsesstrategi. 

Det er utarbeidet etiske retningslinjer for Vestre Toten kommunes ansatte og 
folkevalgte. Ved introduksjon av nyansatte blir etiske retningslinjer gjennomgått. 
Kommunens lederutviklingsprogram vektlegger etikk og samfunnsansvar for å sikre 
høy etisk standard. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring i organisasjonen har 
sterkt fokus på etikk og moral i utøvelsen av tjenester og samhandling i 
organisasjonen. I «KS folkevalgtprogram», er blant annet etikk, habilitet og bruk av 
sosiale medier var blant temaene. 

Som verktøy for avvikshåndtering bruker kommunen Compilo. Beste praksis 

dokumentert i digitalt verktøy gjør at Vestre Toten kommune kan jobbe målrettet med 

å utvikle tjenestetilbudet for innbyggerne.  

Finansforvaltning 

Som en del av finansreglementet er det vedtatt etiske retningslinjer for håndtering av 

kapitalforvaltingen. Dette er en viktig del av finansreglementet: De etiske 

retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal 

være retningsgivende for Vestre Toten kommunes etiske håndtering av 

kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som 

produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal 

selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen 

gjennom sine investeringer medvirker til: 

A. Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for 
eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen 
utbytting av barn.  

B. Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, 
alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på 
grunnleggende etiske normer. 
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Vestre Toten kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både 

forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for 

finansforvaltning.   

Samfunnsansvar og omdømme 

Det jobbes målrettet for økt samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser og dette er et 

eget område i den regionale anskaffelsesstrategien: Opptreden og handlemåte skal 

skje på en måte som gir allmennheten tillit og kommunen et godt omdømme. Innkjøp 

skal skje på en måte som sikrer redusert forbruk og utslipp og for øvrig ikke belaster 

omgivelsene negativt. Miljøkravet ved anskaffelser skal følge nasjonale retningslinjer 

og ha et kvalitetsnivå på normalen og være tilpasset behovet og 

kommuneøkonomien. Ellers skal anskaffelser skje på en etisk ansvarlig måte i tråd 

med nasjonale retningslinjer. Vestre Toten kommune har vedtatt å følge 

Telemarksmodellen ved offentlige anskaffelser. 

Internkontroll 

Internkontroll omfatter alle systemer og rutiner som kommunedirektøren har etablert 

for å sikre tilstrekkelig styring og kontroll. 

Vestre Toten kommune har iverksatt kvalitetssystem. Det skal sørge for at avvik blir 

meldt og fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Erfaringene så langt er gode. 

Innføring og tilgang på/til elektronisk kvalitet- og styringssystem skal sikre 

kommunens dokumentasjon og styring. Systemet skal understøtte arbeidet med 

internkontroll samt behandle avvik og sikre kontinuerlig forbedring og læring og 

avdekke sviktende kvalitet.  Bruk av systemet skal bidra til å sikre kvaliteten på 

tjenesten, samt å hjelpe de ansatte til å utøve jobben på en effektiv måte samtidig 

som regler og instrukser blir fulgt. 

Det er inngått lederavtaler for lederne i kommunedirektørens ledergruppe og det er 

etablert et styringssystem med klare målbare mål i tjenestene. Et system som skal gi 

alle ansatte en oversikt over alle styrende dokumenter, lover, forskrifter og 

retningslinjer.   

Likestilling 

I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske 

tilstanden når det gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i 

virksomheten i årsberetningen.  

Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for 

likestilling med følgende målsettinger: 

A. Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling. 

B. Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og 

rekruttering til selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er 

kvalifisert til stillingen. 
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C. Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og 

personalsaker. 

D. Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet. 

I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene. 

Vestre Toten kommune har vedtatt en lønnspolitisk plan. Følgende er tatt inn: 

«Likestilling mellom kjønnene ved at kvinner og menn likebehandles i vurdering av 

lønn og avansement» 

Det vises til mer utfyllende informasjon om likestillingsarbeidet under kapitlet om 

medarbeidere i årsrapporten. 
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3. Økonomisk utvikling 
 

Historisk utvikling 

Vestre Toten kommune har gjennom mange år hatt en stram driftsøkonomi og har i 

to perioder 2001-2004 og 2011-2017 vært innmeldt i Register om betinget 

godkjenning og kontroll (ROBEK). Siden 2012 har kommunen hatt overskudd, med 

unntak av 2015. Dette er et resultat av det omfattende omstillingsarbeidet 

kommunestyret vedtok i 2009 i hovedprosjektet omstilling og effektivisering. Fra og 

med 2017 har resultatene falt gradvis og 2019 endte opp med et negativt 

driftsresultat. I 2020 har økonomien vært preget av pandemi og usikkerhet samt at 

skatt og rammetilskudd var budsjettert for optimistisk basert på de senere års 

skattevekst. Selv om resultatet ble bedre enn de først prognosene tidlig på året, ble 

det et betydelig underskudd. Under følger nøkkeltall for Vestre Toten kommune for 

2020:  

• Netto driftsresultat ble minus -20,1 millioner kroner, som tilsvarer en 

resultatgrad/netto driftsresultat på – 1,84 %. Resultatet er betydelig preget av den 

pågående Koronapandemien. Dette er lavere enn målet i tabellen for opprinnelig 

budsjett på -0,6 %, men bedre enn det reelle målet i justert/regulert budsjettet på -

1,98 %. Kommunens vedtatte måltall er på 2 %. 

• Etter nye regler i kommuneloven dekkes merforbruk inn gjennom bruk av fritt 

disposisjonsfond i regnskapsavslutningen. Derfor er regnskapet gjort opp med et 

nullresultat selv om det er et reelt merforbruk på 9,9 mill. Resultatet innebærer at 

kommunestyret bruker netto 24,1 mill. samlet av disposisjonsfond (inkluderer 

fjorårets mindreforbruk på 2,5 mill.), Det vil si at kommunens handlefrihet i praksis 

er betydelig forverret i løpet av 2020.Vedtatt måltall på 10 % av brutto driftsutgifter 

uten Totenkraftfondet er langt unna. Det innebærer fond på ca. 250. mill. mot 

dagens 45 mill.  

• Lånegjelden er økt fra 167 til 187 % (131 til 141 % eksklusive formidlingslån fra 

Husbanken) av brutto driftsinntekter. Dette er et resultat av byggingen av ny 

idrettshall og ny brannstasjon på Raufoss og økte investeringer i veier, vann- og 

avløp. Vedtatt måltall for lånegjeld er på 80 %. Vårt nivå fordrer derfor en svært 

effektiv drift framover.  

  

Nøkkeltallene må sees i sammenheng med kommunens aktivitet. Hvis Vestre Toten 

kommunes langsiktige mål som er Teknisk beregningsutvalgs (TBU) anbefaling om 

netto driftsresultat på 2 % over tid nås, vil dette sørge for bevaring av formue og 

stabilisering av gjeld og frie midler/disposisjonsfond. Derfor er netto driftsresultat det 

viktigste nøkkeltallet da det har innvirkning på de andre nøkkeltallene i betydelig 

grad.  

 Driftsregnskapet 2020 
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Under følger et sammendrag av driftsregnskapet for perioden 2014- 2020:  

 

Under følger tjenesteområdenes resultater 2019 etter vedtatt budsjett som skiller seg 

noe fra regnskapsskjema fordelt til drift 1B vist i årsberetningen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusen kr 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

  

Driftsinntekter  -1 092 330   -1 075 240   -1 039 494      -999 340      -963 636      -909 271      -857 204 

Frie inntekter     -803 912      -779 083      -747 407      -719 490      -702 887      -662 672      -641 150 

 inntekts- og formueskatt     -322 559      -330 293      -319 631      -298 912      -289 140      -268 293      -248 655 

eiendomsskatt       -52 617        -53 337         -51 170         -44 101         -41 770         -37 372         -33 765 

rammetilskudd     -428 736      -395 453      -376 606      -376 477      -371 977      -357 008      -358 730 

Øvrige inntekter     -288 418      -296 157      -292 087      -279 850      -260 749      -246 599      -216 054 

Driftsutgifter   1 098 222    1 074 322    1 027 527        956 969        910 749        881 210        853 744 

Brutto driftsresultat           5 891              -918         -11 967         -42 371         -52 887         -28 061           -3 459 

Netto finansutgifter         73 440         57 395          53 961          44 608          43 600          50 484          45 450 

Avskrivninger       -59 239        -53 253         -47 986         -45 012         -42 386         -37 605         -33 332 

Netto driftsresultat         20 092            3 224           -5 992         -42 775         -51 673         -15 183            8 658 

Overført til investeringsregnskapet                  -                    -                     -                 284                  60                   -                     -   

Bruk av fond           3 958        -35 231         -27 545         -19 086         -15 890           -5 932         -11 887 

Dekning av tidligere års merforbruk       -24 051                  -                     -                     -            17 534            8 000 

Avsetning til fond                  -           35 120          51 508          65 082          27 120            8 902            4 922 

Regnskapsoverskudd-

/underskudd+
                 -            -2 474           -5 586         -23 557         -27 063           -4 213            1 693 

Område
regnskap 

2019
Justert 

budsjett 2019

Mer/mindre 

forbruk
Prosent avvik

11 Overordnede funksjoner           1 833           11 188           -9 355 83,6 %

Sentraladministrasjon         31 495           33 148           -1 653 -5,0 %

Eiendom         42 889           43 863              -974 -2,2 %

Kirke           7 467             7 706              -239 -3,1 %

Barnehage         92 788           93 251              -463 -0,5 %

Brannvern           8 405             8 594              -189 -2,2 %

Grunnskole       166 039         166 035                   4 0,0 %

Helse         93 374           82 159          11 215 13,6 %

Kultur         20 453           20 764              -311 -1,5 %

NAV         37 960           37 840               120 0,3 %

Omsorg       249 230         239 245            9 985 4,2 %

Plan           9 382             9 706              -324 -3,3 %

Teknisk drift          -1 058               -705              -353 50,1 %

Voksenopplæring           9 678             9 295               383 4,1 %

Sum       769 935         762 089            7 846 1,0 %
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Inntekts- og utgiftsutvikling  

 

Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) har for 2020 en vekst på 3,2 % 

mot 4,2 % i 2019. I tabellen under hvor veksten er framstilt pr. innbygger er den 

høyere, 3,3 % mot en vekst for landet på 3,7 %. For Østre Toten er ikke data for 

2020 tilgjengelig i KOSTRA-statistikken. 

 

KOSTRA-tall viser at Vestre Toten kommune er en lavinntektskommune. Samtidig 

gjenspeiler det at det er en lettdreven kommune på grunn av størrelse og geografi. 
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Vestre Toten kommune har fortsatt en inntektsutvikling som er for svak til å kunne 

løse alle økte oppgaver, herunder også å bedre driftsresultatet uten å måtte foreta 

store reduksjoner i aktivitet, omstille virksomhet eller øke egne inntekter.  

  

 

Vi ser at etter finanskrisen i 2008 hadde Vestre Toten en sterkere vekst i 

driftsinntekter enn i driftsutgiftene. 2014 var som tidligere nevnt et brudd i utviklingen, 

mens 2015-2016 var det netto inntektsøkning. 2017 viser at utviklingen ble snudd til 

en kraftig netto vekst i kostnader. Vi ser at innføring av eiendomsskatt fra 2014 har 

bidratt betydelig til inntektsveksten fram til 2016. 2020 viser til at den negative 

utviklingen har fortsatt. Samlet er netto utgifter/inntekter økt med 7,2%   

Netto og brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat sier hva resultatet av den rene driften av virksomheten er. Netto 

driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og / eller finansiering av 

investeringer etter at all drift og i tillegg renter og avdrag er dekket i et regnskapsår. 

Netto driftsresultat bør over tid utgjøre minst 2 % av driftsinntektene.  
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 Korrigert for inntekter fra momskompensasjon tilhørende investeringer som ikke lenger er tillatt å inntektsføre i driftsregnskapet  

var netto driftsresultat i 2013 på 1,4 % som er riktig å sammenlikne med, og ikke 3,0 %. Dette gjelder årene framover også.  

Etter å ha snudd den negative utviklingen som ga et underskudd i 2014 og 

påfølgende svært gode økonomiske resultater har det vært mulig å rette opp 

ubalansen i økonomien og skape framtidig handlingsrom. Det at eiendomsskatt på 

boliger ble innført har bidratt i vesentlig grad til dette. Det har i 2017 og 2020 vært en 

betydelig kostnadsvekst innenfor ressurskrevende tjenester og barnevern. I perioden 

vi er inne med år med normale inntekter fra finans og skatt vil det kreve omfattende 

omstilling av kommunens drift for å komme opp på et tilfredsstillende stabilt nivå for 

netto driftsresultat på 2 %. Det er på grunn av de store investeringene som gjøres og 

som gjennom renter og avdrag på lån øker finanskostnadene betydelig. Det er også i 

perioden gjort betydelige reduksjoner i tjenesten også. 

Finansinntekter- og finansutgifter 

Det er finansinntekter og utgifter som utgjør den viktige forskjellen mellom brutto- og 

netto driftsresultat. Dette er de samlede finanspostene i driftsregnskapet og består av 

renteutgifter og avdrag på lån og renteinntekter, avkastning på kommunens 

langsiktige aktiva (aksjer, obligasjoner og eiendom m.m.) – Totenkraftfondet samt 

avskrivninger.  

➢ Ordinære renteutgifter utgjorde 35,1 mill. i 2020 mot 35,2 mill. i 2019. Det har 

vært fallende markedsrenter og en fallende gjennomsnittlig rente på kommunens 

renteportefølje med om lag 1 %. 
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➢ Ordinære avdrag utgjorde 53,3 mill. i 2020. mot 37,6 mill. i 2019. Det samsvarer 

med sterk økning i lånegjeld som følge av økte investeringer og endring av 

regelverk for beregning av minimumsavdrag. 

➢ Ordinære renteinntekter (inkl. startlån og utbytte) utgjorde 11,0 mill. i 2020 mot 

11,5 mill. i 2019. 

➢ Avkastning på Totenkraftfondet ble positivt med 4,0 mill., som er 1,5 mill. mer enn 

budsjettert avkastning på 2,5 mill. 

Netto finansutgifter ble på 73,4 mill. som er 5,3 mill. lavere og bedre enn budsjettert. 

Det er en økning på 16,1 mill. fra i fjor. 

Investeringsregnskap for 2020 

I tabellen sammenlignes justert budsjett og avlagt regnskap. I investeringsoversikten 

i regnskapsdokumentet følger en detaljert oversikt over de ulike 

investeringsprosjektene. 

 

 

De ordinære investeringsutgiftene for 2020 er på 176 mill. og netto (fradrag for 

salgsinntekter og tilskudd/momskompensasjon) 122,3 mill. Hovedaktivitetene i 2020 

har vært bygging av ny idrettshall og brannstasjon på Raufoss, utbygging av vann og 

avløp i kommunen og rehabilitering av veier og infrastruktur. Det er merforbruk på 

enkelte prosjekter, men et samlet mindreforbruk på 64,1 mill. på investeringer. Det er 

på grunn av forskyving mellom år, endring i framdrift og tidspunkt for fakturering og 

innbetalinger.  
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Ca. 32 mill. av brutto investeringer er gjort i rentable investeringer (selvfinansierende 

investeringer) som energiøkonomiserende tiltak (ENØK), vann- avløp og renovasjon 

(VAR), kommunale bygg med tilskudd og opparbeidelse av tomtearealer for salg. 

Dette er vist i tabellen under: 

 

Balanse  

Vestre Toten kommune har hatt en anstrengt likviditet som følge av underskudd og 

svake driftsresultater. Dette er kraftig forbedret de siste årene.  Det er verd å merke 

seg at kommunens pensjonsforpliktelser på 1 295 mill. kr i svært stor grad påvirker 

balansetallene. 

Egenkapitalen har hatt en svært positiv utvikling sett over flere år som følge av 

positive driftsresultater og økning av kapitalkontoen de siste årene. Egenkapitalen er 

til tross for reduksjon i kommunens ubundne/frie driftsfond i 2020 forbedret med hele 

158 mill. Det er hovedsakelig på grunn av økning av pensjonsmidlene og reduksjon 

av pensjonsforpliktelsene som registreres som endring på kapitalkontoen. Vestre 

Toten kommunes samlede fondsmidler utgjør 135,1 mill. kroner etter 2020 og er 

tilnærmet uendret fra 2019. Imidlertid er ubundne driftsfond som representerer 

kommunens langsiktige handlefrihet, redusert med hele 24 mill. Det er imidlertid mest 

relevant å se på ved vurderingen av egenkapitalen. bundne driftsfond og 

investeringsfond er økt med tilsvarende beløp. Det skyldes netto innbetaling av 

avdrag på formidlingslån som er avsatt i bundet investeringsfond og øremerkede 

tiltak vi har fått tilskudd for i drift som ikke er gjennomført i løpet av året.     

Fra det laveste nivået etter finanskrisen i 2013 har den økt med 519 mill. fra -118 

mill. som det framgår i figuren under. Dette gjenspeiler at handlingsrommet over tid 

har økt for kommunen.  
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Kommunens fond til forvaltning var ved årsslutt på 90,5 mot 86,6 mill. kr i 2019. 

Forvaltningsfondet har i 2020 hatt en positiv avkastning på netto 3,8 mill. eller 4,5 % 

inkludert honorarer (4,5 mill. eksklusive honorarer). Det er 1,8 mill. høyere enn justert 

budsjett. Når det gjelder ytterligere kommentarer til forvaltning av plasserte midler og 

gjeldsportefølje, viser rådmannen til egen finansrapport som legges fram for 

kommunestyret parallelt med behandlingen av regnskapet for 2020. 

Likviditet 

Gjennom bedringen av kommunens økonomiske resultater, er kommunens 

likviditetssituasjon kraftig forbedret og nært et normalnivå. Kun fortsatt 

driftsoverskudd over tid som bygger opp egenkapital og fond vil fortsatt bedre 

likviditeten. En fortsatt bedring av likviditeten vil medføre betydelig lavere netto 

finansutgifter som kan anvendes til tjenester i driften av kommunen.  

Under følger analyse av arbeidskapital ved utgangen av det enkelte år (i 1 000 kr):  

          

I tusen kr 2020 2019 2018 2017 

Omløpsmidler 397 771 323 016 335 316 406 745 

- kortsiktig gjeld      -165 264      -178 027    -180 779      -152 066  

Arbeidskapital 232 506 144 989 154 536 254 679 

- ubrukte lånemidler -108 630 -21 301 -69 274     -119 709  

Kortsiktig arbeidskapital 123 876 123 688 85 263 134 971 

 

Arbeidskapitalen sier noe om likviditeten og evnen til å betjene den kortsiktige 

gjelden og er differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler. Den er økt fra 144 

til 233 mill. fra 2019 til 2020. Det skyldes økning i ubrukte lånemidler samt redusert 

leverandørgjeld. Den kortsiktige arbeidskapitalen, som korrigerer for endringen i 
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ubrukte lånemidler, er uendret på 123 mill. Korrigert for økt innbetaling av avdrag på 

formidlingslån så er denne redusert med om lag 20 mill. som følge av at ubundne 

driftsfond er redusert med 24 mill. 

Dette reflekterer den endrede likviditeten i virksomheten som følge av det som er 

nevnt over.  to nøkkeltallene likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 brukes ofte for å 

vurdere om virksomheten har en tilfredsstillende likviditet: 

          
I tusen kr 2020 2019 2018 2017 

Likviditetsgrad 1         2,41          1,81          1,85          2,67  

Likivitetsgrad 2         1,00          0,65          0,76          0,58  
Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Bør være større enn 2 Likviditetsgrad 2 = Mest likvide omløpsmidler / 

kortsiktig gjeld. Bør være større enn 1  

Analysen viser styrke av likviditeten slik at den fortsatt er rundt anbefalt minimum. 

Økningen er som følge av økning i ubrukte lånemidler. Korrigert for økt avsetning til 

bundne driftsfond så er likviditeten reelt sett svekket . De står på bankkonto fram til 

de blir benyttet. Deler av de langsiktige plasserte midlene (Totenkraftfondet) inngår 

også i dette og viser at det fortsatt er betydelig behov for å styrke grunnlikviditeten 

ytterligere. De langsiktige plasseringene inkluderes i omløpsmidlene (i likhet med 

andre kommuner). Disse forvaltes imidlertid adskilt, noe som betyr at 

”grunnlikviditeten” i perioder er noe mindre. Kommunen trenger fortsatt å styrke 

likviditeten betydelig for å unngå i perioder å ”trekker på” ubrukte lånemidler, 

fondsmidler og i kortere perioder driftskreditt (kassakreditt).  

Det er verd å merke seg at dette er en analyse som tar for seg situasjonen på en 

bestemt dag (31.12.2020) og at det er betydelige svingninger gjennom året. Dette er 

nærmere omtalt i finansrapporten for 2019. 

Gjeld, egenkapital og soliditet  

Soliditeten kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Netto finans og 

avdragsutgifter i prosent av brutto driftsutgifter sier noe om gjeldsbelastningen sett i 

forhold til finansinntekter. Høye netto finans- og avdragsutgifter indikerer isolert sett 

en høy lånegjeld. Jo høyere netto finansutgifter kommunen har, jo mer er bundet av 

de midlene kommunen har til disposisjon for prioriterte tiltak. Det fordrer en mer 

effektiv drift for å opprettholde en økonomisk bærekraftig drift. Kommuner med 

negative netto rente- og avdragsutgifter har høyere finansinntekter enn finansutgifter. 

Vestre Totens måltall her er bedret over tid, men har økt betydelig de siste årene på 

grunn av økte finansutgifter som følge av svært høyt investeringsnivå.  

Lånegjeld 

Samlet langsiktig gjeld inkludert pensjonsforpliktelse er på 3 338 mill. kr og økte med 

190 mill. i 2020. Samlet lånegjeld er på 2 044 mill. og økte siste året med 252 mill. 

eller 14,1 %. Av dette er 1 540 mill. kroner ordinære investeringslån og 505 mill. lån i 

Husbanken til videreutlån/formidlingslån. Den økende lånegjelden vil gi seg utslag i 



30 
 

økt rente- og avdragsbelastning i årene som kommer. Av kommunens samlede 

lånegjeld er 44 % bundet med fast rente og har en gjennomsnittlig rentesats på 1,4 

% ved årsslutt mot 2,3 % for ett år siden. Av dette er 23 % sertifikatlån som forfaller 

innen ett år. Det gjenstår totalt 108 mill. kroner i ubrukte lånemidler ved årets slutt. 

Dette er en økning på 87 mill. sammenliknet med 2019. Av dette er 57 mill. relatert til 

investeringer og 51 mill. utlånsmidler lånt opp i Husbanken.  

Lånegjelden til investeringer økte med 130 mill.  fra 2019 til 2020. Lånegjeldens 

sammensetning er også av betydning. En relativt stor del av kommunens lånegjeld er 

til rentable investeringer. Innenfor VAR er andelen på ca. 260 mill. kr av total 

lånegjeld. I tillegg kommer «lønnsomme» investeringer i ENØK og omsorgsboliger 

(hvor husleie dekker finanskostnadene) slik at rentable investeringer andel av den 

samlede lånegjeld er på om lag 400 mill.    

Lånegjelden stabiliserte seg som andel av brutto driftsinntekter fra 2010. Den har 

igjen begynt å øke på grunn av store investeringer, hovedsakelig i ny barneskole og 

ungdomsskole. Dette er vist i figuren under. På grunn av de store investeringene i 

årene som har vært vil dette kreve et høyt driftsresultat for å finansiere 

investeringene og å bygge opp fondsmidler. Eiendomsskatteinntektene bidrar til at 

det er mulig å dekke disse finanskostnadene. 
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Fondsmidler 

Tabellen under viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2020-2015. 

 

Vestre Toten kommunes totale fondsmidler er på 135 mill. uforandret fra i fjor. Det 

består av bundne driftsfond og investeringsfond.. Økningen i fond skyldes økte 

bundne investeringsfond og over tid er det en økning på grunn av større resultatgrad. 

Frie driftsfond er dermed bygd opp på grunn av gode økonomiske resultater, men ble 

redusert med 24 mill. kr i 2020. Det er helt avgjørende for Vestre Toten fortsetter å 

bygge opp frie driftsfond (disposisjonsfond) slik at kommunen opparbeider 

tilstrekkelig økonomisk handlingsrom.    

 

  

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Sum fond 135,3        135,6      121,8     125,0      65,8      47,7      

Sum fond inkl mindre/merforbruk  138,0      127,4     148,6      92,9      34,4      

I mill. kr
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4. Samfunn 
Samfunnsutvikling beskriver befolkningsutvikling og oppfølging av mål og resultater. 

Gjøvik og Toten-kommunene Østre og Vestre Toten er av de områdene i Innlandet 

som har størst befolkningsvekst over tid. Byområdene Lillehammer, Hamar, Elverum 

har en tilsvarende vekst. De fleste kommunene i Oppland og Hedmark, nå Innlandet 

fylkeskommune, har en befolkningsnedgang. Vestre Toten kommune har fortsatt 

vekst i 2020 som samsvarer med den sterke boligveksten. Det er marginalt lavere 

enn landsgjennomsnittet. På den andre siden har Gjøvik og Østre Toten sammen 

med de fleste kommuner i Innlandet en markant befolkningsnedgang. På landsbasis 

var det den laveste veksten siden 2001. Det skyldes en sterk nedgang i 

innvandringen sammenfallende med fortsatt nedgang i fødselstall. I Innlandet 

resulterer nedgang i innvandring kombinert med fødselsunderskudd til 

befolkningsnedgang. Befolkningsprognosene viser en fortsatt vekst på nivået de 

senere år for kommunen. Det er i utgangspunktet viktig å oppnå en befolkningsvekst 

minst på linje med landsgjennomsnittet da det vil gi større utviklingsmuligheter for 

kommunen. Det er viktig at kommunen har en samlet og langsiktig tilnærming til 

boligbygging, samferdselstiltak og kommunal infrastruktur og utbygging av det 

resterende tjenestetilbudet som sikrer en bærekraftig kommuneøkonomi. Kommunen 

har gjort en omfattende og god jobb og blitt godkjent som trafikksikker kommune og 

jobber langsiktig og godt med arealutvikling. I og med at det er forventet en fortsatt 

sterk vekst i årene som kommer er dette svært viktig.  

Kommuneplanens samfunnsdel har langsiktige mål om å være en innovativ og 

utviklingsrettet kommune, som gir gode oppvekstvillkår for barn og unge, bedret 

folkehelse og en trygg alderdom. Nedgangen i norsk økonomi og med en mindre 

oljesubsidiert økonomi vil gjøre innovasjon og utvikling enda viktigere. Der har vår 

region kommet langt og er i en særstilling. Industriklyngen på Raufoss er, sammen 

med andre klynger som staten har plukket ut som satsingsområde, i førersetet 

nasjonalt. Dette skal bidra til økt verdiskapning i de etablerte bedriftene samt utvikling 

av nye vekstbedrifter. Dette blir enda viktigere i den omstillingen som er startet opp 

som følge av Koronakrisen og økonomisk sjokk.  

Kommuneplanens arealdel og kommuneplanen legger grunnlaget for kommunens 

overordnede planlegging og styring i perioden.  

Befolkningsutvikling 

Per 1. januar 2021 hadde Vestre Toten kommune 13 459 innbyggere Det er en vekst 

i folketallet på 32 personer. Netto tilflytting utgjorde 44 personer, mens 

fødselsoverskuddet ble negativt med -11 personer. Dette er som gjennomsnittet de 

siste ti årene.  
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Det er stor flytteaktivitet mellom kommunene. Netto innvandring er positiv med 1 

person mot 27 personer i fjor. Kommunen har som i fjor befolkningsvekst uten netto 

innvandring noe som er et brudd med trenden over de siste 20 årene. Her har 

innvandringen stått for hele befolkningsveksten i perioden.  
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I 2020 oppnådde kommunen en vekst på 0,2 %. Dette er en vekst som ligger på 

gjennomsnittet for de siste 10 årene. Det er bosatt færre flyktninger i 2020 enn i 

toppårene i fram til 2017. I kommunen ble det godkjent 107 boliger i 2020 mot 88 og 

de to siste år. Det var 143 i toppåret 2017. Normalår varierer mellom 60-80 stk. Det 

er fortsatt mange boliger under oppføring inn i 2021 og mange i planleggingsfasen. 

Det er nettoflytting som skaper befolkningsveksten i Vestre Toten kommune. De 

fleste av kommunene i Oppland har negativ befolkningsvekst og et stort 

fødselsunderskudd.  

Prognosene for befolkningsvekst fram til 2040 viser en sterk økning blant eldre med 

over en dobling i aldersgruppene 80-89 år fram mot 2030 og sterk vekst 

aldersgruppen 90+ år. Det er forventet mindre vekst i resterende aldersgrupper og at 

vi samlet får en økning til ca. 15 000 innbyggere i 2040. Det viser den siste 

oppdaterte befolkningsframskrivingen fra 2018. Det er samtidig klare tendenser på at 

den store tilflyttingen til kommunen vil føre til å jevne ut dette. Det er svært viktig at 

Vestre Toten kommune er i stand til å møte denne endringen i befolkningen på en 

best mulig måte.  
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5. Medarbeidere 
Dette kapitlet viser kommunens mål og resultater innenfor arbeidsgiverområdet. I 

tabellen er dette framstilt. 

Mål og utfordringer 

I tabellen under er det satt opp mål knyttet til utfordringer på medarbeiderområdet. 

Fokusområde Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020 

Medarbeidere 

    

Ledelse Lederutviklingsprogram 
gjennomført 

Lederutviklingsprogram 
gjennomført 

Lederutviklingsprogram 
gjennomført 

Medarbeidere Helsefremmende 
arbeid som reduserer 
sykefravær 

Helsefremmende 
arbeid som reduserer 
sykefravær 

Helsefremmende 
arbeid som reduserer 
sykefravær 

Arbeidsgiverpolitikk Under arbeid Utforme 
arbeidsgiverpolitikk og 
arbeidsgiverstrategier 

Vedtatt og under 
arbeid med de ulike 
strategiene. 
Strategiene er nevnt 
under 

Digitalisering  Utforme strategi Digitaliseringsstrategi 
ferdig 

Forbedringsarbeid 
LEAN 

Strategi ferdig   

Ledelse- og 
ledelsesplattform 

 Vedta ny strategi Under arbeid 

Rekruttering  Vedta ny strategi Under arbeid 

Lønnspolitikk  Vedta ny strategi Strategi ferdig 

Kompetanse  Vedta ny strategi Under arbeid 

Livsfasepolitikk  Vedta ny strategi Under arbeid 

Heltidskultur  Vedta ny strategi Under arbeid 

Helsefremmende 
arbeidsplasser 

 Vedta ny strategi Under arbeid 

Mangfold, 
likestilling og 
inkludering 

 Vedta ny strategi Under arbeid 

 

Målene i tabellen ansees å være oppnådd samlet sett. Aktivitetene beskrives 

nærmere i de enkelte delkapitlene. 

Vestre Toten kommune har ved inngangen til 2020 ansatt 966 personer som tilsvarer 

792 årsverk.  Utviklingen over de siste årene er vist i tabellen under. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Årsverk 738 744 737 751 755 737 742 754 788 820 798 792 

Antall ansatte 990 935 936 959 963 869 881 893 916 957 959 966 
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Tallene svinger litt fra år til år, men vi ser av tallene Vestre Toten kommune yter nå 

vesentlig mer tjenester med relativt sett om lag samme antall ansatte. (Svingninger 

mellom årene kan i noen grad skyldes tilfeldige utslag på «telletidspunktet»). 

Forholdet er at tabellen tar utgangspunktet i de som eier stillingen så de ubesatte 

stillinger vil da ikke telles med.  

Gjennom søkelys på behov hos innbyggerne vil det være mulig å ha en fornuftig 

organisering av arbeidsoppgaver som fører til en effektiv drift. Hoppet fra i fjor i antall 

årsverk er kunstig høyt, men over tid vil omstilling for å redusere utgiftene føre til 

reduksjon i bemanning. 

Kompetanse 

Riktig kompetanse hos kommunens ansatte er viktig for å sikre best mulig tjenester til 

kommunens innbyggere. Det skal jobbes systematisk og målrettet med 

kompetanseutvikling på alle nivåer i organisasjonen framover. Kommunen ønsker å 

utvikle seg til å bli en lærende organisasjon basert på Lean og kontinuerlig forbedring 

som virksomhetsstrategi. Det er gjennomført kompetanseutvikling i sektorene 

gjennom utdanning av ansatte. Det er vedtatt arbeidsgiverpolitikk og strategier for 

Vestre Toten kommune i 2019, og det skal utarbeides en overordnet 

kompetanseplan/strategi. 

Grunnskole: stor satsning på fagområde engelsk, norsk, matte og videreutdanning av 

personell for å møte kravene innen skole. 

Omsorg har egen kompetanseplan. 

Det prioriteres å sikre at kommunen har den nødvendige fagkompetansen for å møte 

utfordringene i tjenestene i tiden som kommer samtidig å klare å gi ansatte 

muligheter til en karriere med utviklingsmuligheter. Det er gjennomført ansattes dag 

hvor alle har tilbud om å delta. Det har vært jobbet og jobbes fortsatt med målrettede 

kompetansehevingstiltak på alle tjenesteområder 

Rekruttering   

Kommunen har en viss turnover. I 2020 hadde vi i overkant av 50 nyansettelser i 

faste stillinger. Kommunal sektor vil også som følge av veksten i omsorg gjennom 

eldrebølgen ha behov for betydelig flere ansatte. Det blir viktig å jobbe målrettet og 

systematisk med rekruttering framover for å sikre nok kompetent arbeidskraft. Det vil 

bli utarbeidet en rekrutteringsstrategi jfr. vedtatt arbeidsgiverpolitikk og strategier. 

Ledelse 

Lean kontinuerlig forbedring er kommunens virksomhetsstrategi og vi jobberfor å bli 

en lærende organisasjon. Lederutvikling har hatt og vil ha høy fokus i denne 

sammenhengen. Det er et av fokusområdene i kommunens virksomhetsstrategi for 

Lean. Det er laget en egen opplæringsplan for nye ledere. Det er gjennomført Lean 

lederforum for ledere annenhver måned. Det har også vært et spesielt år på grunn av 

pandemien.  
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Eget lederutviklingsprogram ble startet opp i 2017 og fullført i 2018 og har vært 

gjennomført med svært positive tilbakemeldinger som er gitt gjennom målrettede 

evalueringer. Lederutviklingsprogrammet er videreført i 2020  (og 2021) i tilpasset 

form med digitale samlinger.  

Ledelsesplattformen kommunens administrative ledelse arbeider etter for tiden har vi 

valgt å presentere slik gjennom “Raketten - Vestre Toten kommunes helhetlige, 

trinnvise modell for ledelse av arbeidet mot felles mål for hele virksomheten”:  

   

Forklaring: 

Kommunedirektørens viktigste oppgave er å “rigge” organisasjonen slik at den 

arbeider mot organisasjonens overordnede mål som er vedtatt av kommunestyret i 

gjeldende kommuneplan. Dette krever strategisk tilnærming hvor….: 

• grunnleggende verdier forankres og rotfestes i organisasjonen 

• lederne sikres kompetanse til å utøve både strategisk lederskap og daglig 

ledelse av virksomheten 

• fokus er på vedtatte strategier som bringer organisasjonen i en retning som 

gjør at de overordnede målsettingene nås 

Videre er det en målsetting at Vestre Toten kommune også skal framstå som en 

lærende organisasjon.  
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Det hjelper ikke “å tegne rakett” og være tilfreds med en god modell. Den må også 

følges opp. Kommunedirektørens ledergruppe gjør det blant annet slik: 

• Strategiene i modellen er de samme som ledergruppa har som strategiske 

fokusområder i sitt arbeid 

• Innholdet i raketten – alle trinn – er utgangspunktet for temaer og fokus i 

kommunens strukturerte lederutviklingsprogram. Eksempelvis var temaet for 

todagers samling i september endringsledelse, mens det på dagssamling i 

desember er arbeidsgiverpolitikk.  

På denne måten blir det sammenheng i kommunens strategiske ledelsesarbeid.  

 

 

Helsefremmende arbeid 

Kommunen har prioritert helsefremmende arbeid høyt, gjennom systematisk 

oppfølging av IA (inkluderende arbeidsliv)-avtalen, egne arbeidsgrupper på 

arbeidsplassene og i kommunedirektørens ledergruppe. Det er satt konkrete 

målsettinger i handlingsplan for helsefremmende arbeid for å få til dette. Hovedmålet 

med å ha en handlingsplan for kommunens helsefremmende arbeid er å sette fokus 

på hva Vestre Toten kommune kan gjøre selv. Vår overbevisning er at økt mestring 

gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær. Den enkelte arbeidsplass er den viktigste 

arena for å utvikle dette. Medarbeiderskap er viktig for å finne gode tiltak for å ta vare 

på og utvikle disse på en best mulig måte. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring 

har også medarbeiderskap som en hovedingrediens.  Det har vært jobbet med 

revitalisering av dette arbeidet. Man er i sluttfasen av å utarbeide en overordnet 

strategi for helsefremmende arbeid i Vestre Toten kommune jfr. vedtatt 

arbeidsgiverpolitikk og strategier. 

Nærvær 

Under viser en tabell utviklingen i sykefraværet fra 1996-2010: 
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Det må forventes svingninger fra år til år. Sammenlignet med året før så er nærværet 

noe redusert. Dette kan skyldes situasjonen landet har stått i med pandemi. Vi må 

allikevel jobbe enda bedre med tiltak for å øke nærværet.   Kommunens langsiktige 

målsetting er et sykefravær på under 7,5 %.  

Nærværsstatistikk for årene 2004 – 2020 følger: 

År 
Fraværs- Nærværs- Nærværsprosent 

prosent prosent kvinner  /  menn 

2004 9,7 90,3   

2005 8,8 91,2   

2006 10,5 89,5   

2007 8,2 91,8   

2008 8,3 91,7 91,1  /   93,9 

2009 8,3 91,7 91,4 /    92,7 

2010 8,9 91,1 90,6  /    92,8 

2011 8,8 91,2 90,7  /    92,8 

2012 7,8 92,2 91,6   /    94,3 

2013 8,8 91,2    90,1    /   95,5 

                    2014 8,0 92,0 91,2   /   94,8 

                    2015 8,6 91,4 90,9   /   93,4 

                    2016 8,6 91,4     94     /    90,7 

2017 9,4 90,6 89,8  /    93,6 

2018 9,3 90,7 88,1  /    92,4 

2019 9,4 90,6     89,7  /    94,1 

2020 10,7 89,3     89  /  90,9 
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Det er flere elementer som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å ha et godt 

helsefremmende arbeid for blant annet å redusere sykefraværet: 

• God, tydelig og inkluderende ledelse 

• Involvering og ansvarliggjøring av den ansatte - det er de som vet hvor skoen trykker 

• Riktig bruk av kompetanse hos ledere og medarbeidere, med muligheter for utvikling 

– medarbeiderskap 

• Å arbeide for å fremme helse for å unngå sykefravær må forankres blant de 

tillitsvalgte, og også være godt kjent blant alle de ansatte.  

• Systematisk arbeid for å forebygge sykefravær og tett oppfølging av de sykmeldte er 

god arbeidsgiverpolitikk. 

For Vestre Toten kommunens del er fokus på et aktivt IA-arbeid, kartlegging av 

kompetanse og bruk av denne, samt samarbeidet i HEIA gruppene virkemidler som 

samsvarer med det som nevnes som viktige faktorer. I HEIA gruppene samarbeider 

leder, verneombud og tillitsvalgt på lokalt plan. Det har i flere år vært fokus på 

innholdet i begrepene Helsefremmende arbeid og Inkluderende arbeidsliv, samt hvor 

viktig kommunikasjon er for et høyt nærvær.  Begrepene i helsefremmende arbeid er 

og blitt en del av kultur- og trivselsbegrepet i Lean.  Dette, sammen med arbeidet 

som foregår i rådmannens HEFA gruppe, danner grunnlag for årlige tiltaksplaner og 

en rekke kompetansehevende tiltak. Årlig gjennomfører kommunen en tiltaksdag for 

ledere, verneombud og tillitsvalgte. Vi avvikler også ansattdag med fokus på 

inkludering og med ulike tema. I tråd med tiltaksplanene avvikles det årlig flere 

temadager for ledere, tillitsvalgte og verneombud. 

Likestilling 

I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske 

tilstanden når det gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i 

virksomheten i årsberetningen.  

Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for 

likestilling med følgende målsettinger: 

• Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling. 

• Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og 

rekruttering til selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er 

kvalifisert til stillingen. 

• Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og 

personalsaker 

• Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet 

I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene. 

I 2020 ble ny lønnspolitisk plan vedtatt. Følgende står beskrevet: «Likestilling mellom 

kjønnene ved at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement». 
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Det er både ved tilsetting og lokale forhandlinger bevisste holdninger til lik lønn for likt 

arbeid.   

Statistikker – stillingsstørrelse og årslønn:  

  
Totalt 
2019 

Kvinner Menn 
Totalt 
2020 

Kvinner Menn 

Alle ansatte 959 833 126 966 837 129 959 

Årsverk 798 587 179 792 589 180 

Gjennomsnitt stillingsprosent 85 86 89 85 87 90 

Gjennomsnitts årslønn 491 257 480 000 522 000 493354 484000 525000 

  

Tabellen ble i 2014 standardisert for kun å gjelde de som er eier av en stilling i 

kommunen. Endringen sikrer en mer korrekt og lik sammenligning mellom årene. Det 

har gradvis vært en økning i gjennomsnittlig stillingsprosent over år, men i 2018 er 

den redusert med ett prosentpoeng. For år 2020 er det en liten øking for kvinner og 

menn i stillingsprosent. 

Det er ingen store forskjeller mellom kvinner og menn i stillingsprosent.  

Forskjellen i gjennomsnitts årslønn mellom kvinner og menn  
Tabellen under viser at lønnsforskjellene i kroner mellom kvinner og menn har holdt 

seg noenlunde stabil. 2016 viser et høyere tall, men dette er utlignet i 2017 og 

ytterligere redusert i 2018 uten at vi har noen eksakt entydig forklaring på det. Det 

har i 2020 vært en nedgang. Det er heller ingen entydig forklaring på dette. 

Sannsynligvis vil dette minimeres når årets lønnsforhandlinger er gjennomført. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   33 100   31 900   35 093   36 500    40 000   34 500  51 000 39 400 25 000 42 000 41 000 

 

Uønsket deltid 

Vestre Toten kommune gikk over til nytt rekrutteringssystem i 2020 (EasyCruit), noe 

som medfører at vi i 2020 ikke har oversikt over uønsket deltid. Det har i 2020 ikke 

vært anledning til å kartlegge dette på andre måter. 

Ulike tiltak er utprøvd og videreført:  

• Nattstillinger er økt fra 50 % til 65 % stillinger 
Det er unntaksvis at det er 50% stilling. Flere enheter har for øvrig gått over til 
rundturnus og rene nattstillinger er tatt bort.  
 

• Kombinasjonsstillinger innen hjemmehjelp og ”små” helgestillinger. 
 

• Økt grunnbemanning vurderes på enheter der fravær er stabilt lavt 
Har økt grunnbemanning i to enheter. 
 

• Langvakter og 12 timers helgeturnus gir større stillinger (ingen under 50 %) 



42 
 

12 timer og 14 timers turnus i tre enheter. 1 i 50% stilling. 
 

• Videre samarbeides det på tvers av tjenesteområdene der kompetansen kan 
nyttiggjøres og utfordringene drøftes løpende med arbeidstaker-
organisasjonenes hovedtillitsvalgt. 
-Samarbeid på tvers av Helse og omsorg.  
-Det samarbeides på tvers av enheter i omsorg.  
 

• Helgevakter hyppigere enn tredje hver helg, må avtales individuelt. 
Har enkelte ansatte som jobber en ekstra helg i turnus og helgestillinger som 
jobber annenhver helg.  Sommerferieavvikling blir det gjort avtaler om å jobbe 
oftere enn hver tredje helg.  
 

• Øke stillingsbrøker og styrke grunnbemanning 
 
Økt stillinger ved 12 timersturnus, økt grunnbemanning og andre har fått 
hyppigere helg for å øke stillingsbrøk. 
 

• Vurderer ved ledighet å slå sammen hjemler slik at stillingen blir økt. 
Utfordringen ved å slå sammen stillinger er mangelen på helg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På stillingsnivå:  

Lønnsgruppe/ 
gjennomsnittelig 
stillingsstørrelse 

Gjennomsnitt 
årslønn 

Antall ansatte 
2019 / gj.snitt  st % 

Gjennomsnitt  
Årslønn  

Antall ansatte 
2020/gj.snitt st % (i kroner tusen) (i kroner tusen) 

2019 2020 

Kjønn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 
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Lederlønn jfr. HTA pkt. 3.4 *) 
inkl 3. nivå 

665 726 
31 26 

667 727 
31 27 

100 100 100 100 

Ufaglærte 382 373 
98 31 

384 377 
101 33 

54 % 50 % 54 % 51 % 

Fagarbeidere 430 458 
250 78 

  
252 77 

70% 60% 71 % 62 % 

Avlønning høyskole 493 489 
180 24 

493 490 
183 26 

82% 89% 82 % 89% 

Avlønning mer enn høyskole 
inkl. leger 

564 642 
48 20 

566 643 
47 19 

76% 66% 77 % 66 % 

Undervisningspersonell 554 542 
132 38 

556 547 
133 40 

93% 94% 94 % 94 % 

 

Tabellen viser små justeringer, men ikke så vesentlige og tydelige at vi har grunnlag 

for å forklare endringene.   

På tjenesteområdenivå: 

I kommunedirektørens ledergruppe er det 14 personer: 6 kvinner og 8 menn i 2020. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven   

I henhold til § 3 i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne (diskriminering - og tilgjengelighetsloven), skal det i årsberetningen 

redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

lovens formål. 

Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv., 

vises det til avsnittet foran om Likestilling. 

Vestre Toten var "pilotkommune" for universell utforming i perioden 2005-2008 og 

"ressurskommune" 2009 - 2013.  Kommunen har derfor innarbeidet gode rutiner for å 

ivareta når tiltak skal gjøres. Eksempel på tiltak: 

• I forbindelse med utbygging av rådhuset(NAV) ble det også etablert utvendig 
heis slik at rådhusets ”borggård” nå er tilgjengelig der det tidligere var bare 
trapp. 
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• Ved ombygging av folkebiblioteket ble det etablert nye dører med døråpnere, 
ledelinjer, ekstra hyllelys og nytt toalett.  

• Ved den nye svømmehallen er det tatt hensyn både i nytt bygg og ved 
ombygging av eksisterende garderobeanlegg.  

• På rådhuset er dører skiftet for å sikre bedret tilgang for funksjonshemmede. 

• Ved nybygging av kommunale bygg/ anlegg er universell utforming en naturlig 
forutsetning for gjennomføring. 

• Kommunen utarbeidet i 2010 ny hjemmeside som oppfyller kravene til 
Universell utforming.  

• Universell utforming er også innarbeidet i Kommuneplanen og vektlegges ved 
utarbeiding av reguleringsplaner mv. 

Universell utforming inngår i all planlegging av bygg, installasjoner og innen 

digitalisering i regi av Vestre Toten kommune. 

Rådet for funksjonshemmede har deltatt i prioriteringene og benyttes aktivt i 

byggeprosesser og der det er behov for rådets kompetanse. 

Universell utforming blir tatt opp i rådmannens ledermøter slik at alle ledere skal 

være godt kjent med hva det innebærer og ta nødvendige hensyn ved utarbeiding av 

planer og tiltak. 

Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv., 

vises det til avsnittet foran om likestilling. 

Seniortiltak  

I forbindelse med handlingsplan for helsefremmende- og inkluderende 

arbeidsplasser, iverksatte Vestre Toten kommune fra 2008 noen ordninger for de 

såkalte seniorene våre, det vil si ansatte over 62 år. I 2013 ble ordningen evaluert og 

det ble gjort enkelte justeringer som stort sett er merkbare ved at fokus skal rettes 

like mye mot tilrettelegging og samtaler som økonomiske tiltak. I 2018 ble det 

utarbeidet og vedtatt en egen seniorplan (2018-2021) med tydelige tiltak som følges 

opp i egen avtale med ansatte. 

Ordningen består av følgende:  
Ansatte over 62 år med minst 50 % stilling, kan gis mulighet til å søke om seniortiltak 

mellom 62 år og fram til fylte 66 år) 

Kommunens seniortiltak fra 2018: Med bakgrunn i vedtaket ble ordningen slik for 
2018:  
 

-  Antall dager fra 01.03.18: 5 dager i 100 % stilling ved fylte 62 år og 10 dager 
fra fylte 64 år. 

- For undervisningspersonell: Antall dager fra 01.03.18: 4 dager i 100 % stilling 
ved fylte 62 år og 8 dager ved fylte 64 år.   

- Kompensasjon  –  seniortilskudd  fra 01.03.18:  kroner 15 000,- ved fylte 62 år 
og kr 20 000,- ved fylte 64 år. 
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Ordningene tjener flere hensikter, blant annet å beholde de ansatte i arbeid lenger 

År 
Senior 

tilskudd 

Vikar 
seniorpol 

tiltak 

Antall 
registrert 

Antall  
med ekstra 

fridager 

Totale 
fridager 

2013 182 000 173 000 46 30   

2014 113 000 147 000 35 29 241 

2015 79 000 166 000 45 36 317 

2016 147 000 90 150 49 36 356 

2017 160 000 165 600 86 40 308 

2018 174 600 172 300 90 43 311 

2019 175 000 171 200 94 47 319 

2020 174 000 169 000 87 43 307 
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6. Tjenesteområdene 

6.1 Sentral stabs- og støttefunksjon 

6.1.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 

Området omfatter kommunens sentraliserte stab- og støttefunksjoner i tillegg til 

politisk virksomhet og tillitsvalgtordningen. Området har i tillegg til kostnader for 

diverse fellestjenester som leveres på tvers i organisasjonen også kostnader i det 

regionale samarbeidet innen IKT og anskaffelser. Vår del er 20 % andel av de 

regionale kostnadene.   

Sentral stab og støtte utfører en kombinasjon av interne oppgaver og i noen grad 

publikumsrettede oppgaver. De interne oppgavene er i hovedsak å levere 

fellestjenester slik som blant annet post/arkiv, IKT, lønn- og regnskapstjenester.  

Avdelingen består ved utgangen av 2020 av 17,8 årsverk. Dette var 1,9 årsverk mer 

enn ved utgangen av 2019. Har sammenheng med ansettelse av «nærværs-

rådgiver», rekruttering til vakant stilling og retur fra permisjon. 

Stab og støtte funksjoner  

Interne oppgaver Publikumsrettede oppgaver 

Personal (HR), helse, miljø og sikkerhet (HMS) Parkeringstillatelser 

Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl. 
politisk virksomhet. 

Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene 

Personvernombud Serverings- og skjenkebevillinger 

Postmottak/journalføring/frankering Valg: Stortings- og sametings- og  
kommunevalg/fylkestingsvalg samt valg av 
meddommere 

Arkiv Tv-aksjonen, tilskudd livssynsorganisasjoner 

Informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Oppholdsbetaling institusjon 

Økonomisaker / budsjett Sentralbord/resepsjon/informasjon 

Regnskap Vielser i kommunal regi 

Lønn- og sykepengerefusjon  

 

I de publikumsrettede oppgavene inngår direkte tjenesteyting (eksterne 

publikumstjenester) og myndighetsutøvelse i form av håndheving av lover og 

forskrifter. 

I de interne oppgavene inngår støtte ved å gi faglig veiledning på oppgaver som 

tjenesteområdene har ansvaret for, i noen tilfeller ved å utføre oppgavene. 

Avdelingen støtter også politisk og administrativ ledelse med ledelsesinformasjon og 

utredninger. 

Frikjøp av hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene er også en del av utgiftene 

i området, totalt 3,6 årsverk inkludert hovedverneombud i 30 % stilling. Tillitsvalgte 

har et ytterligere frikjøp med 20 % som refunderes fra organisasjonene. 
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Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,8 årsverk som fordeles 

mellom ordfører og ledere i ulike utvalg. Administrasjonsanalyser viser at 

støttefunksjonene i Vestre Toten kommune har lav bemanningsfaktor sammenlignet 

med andre kommuner av tilsvarende størrelse.  

Avdelingen jobber aktivt innen enkelte områder med forbedringsarbeid satt i system. 

Både revisjon og gevinstrealisering viser at det er nyttig. Vi kan vise til dokumenterte 

resultater innen forbedret kvalitet og bedre ressursutnyttelse. 

Avdelingen har fokus på blant annet: 

• Høy kvalitet og gode tilbakemeldinger på service og ytelse. Dette er viktig for å 
inneha tillit ute i tjenesteområdene. 

• Fokus på effektivisering, jobbe riktig og målrettet. For å møte behovene og 
kravene fra tjenesteområder/ driftsenheter benyttes Lean som en metode å 
oppnå målene.   

• Utnytte de verktøyene som anskaffes og se muligheter i verktøy som finnes i 
markedet. I den forbindelse må det fokuseres enda mer på funksjonaliteten og 
utnyttelse. 

• Setter opp konkrete aktiviteter til oppgaver der vi kan måle effekt av hva som 
er gjort og hva som er oppnådd.  

• Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.  

• Bidra aktivt på personalområdet mot ledere og medarbeidere. 

 

Sentrale aktiviteter i 2020: 
➢ Revidert digitaliseringsstrategi 

➢ Koronapandemi medførte at det ble en bratt læringskurve knyttet til å ta nye 

løsninger i bruk og jobbe etter nye rutiner for alle ansatte.  

o Microsoft 365 (M365) et stikkord, herunder Teams til møter, opplæring 

etc.  

o Framskyndet iverksettelse av digitaliseringsstrategiens føringer om 

overgang til «skybaserte løsninger» 

➢ Opplæring i M365 – kurs saksbehandlere (ca. 180 stk) 

o Gammelt epostsystem (IBM Notes) faset ut 

➢ Innføring av nytt sak/arkivsystem (Elements) 

o Opplæring i nytt sak/arkivsystem (Elements) for ca. 150 stk 

o Nye tekniske løsninger etablert, så som backup og tilgjengeliggjøring av 

sakarkivbasen fra tidligere system (eSak)  

➢ Mye fokus på overgang til bærbart utstyr grunnet pandemi. Ble anskaffet og 

satt opp et 50-talls bærbare på kort tid grunnet hjemmekontor.  

➢ Andre gjennomførte digitaliseringstiltak  

o Komtek skyløsning ble påbegynt i 2020. Ferdigstilt 04.01.21 

o Utfasing av ip-telefoni til fordel for mobiltelefoni påbegynt 2020. Ventes 

ferdigstilt 2021 

o En rekke tjenester på KS Fiks-plattformen er tatt i bruk: 

▪ Bekymringsmelding barnevern 



48 
 

▪ Smittesporing m.fl. 

➢ UPS (reservestrøm) for server- og kommunikasjonsrom ble installert 

➢ Autopilot (system for oppsett av elev og lærermaskiner) på alle skoler ble 

iverksatt  

➢ VISMA AutoPay tatt i bruk i 2020. Automatisert måte å betale fakturaer på.  

➢ Ny revidert lønnspolitisk plan vedtatt, og jobber med strategi for heltid jfr. 

vedtatt arbeidsgiverpolitikk. 

➢ Lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5 gjennomført 

➢ Ansatt konsulent for helsefremmende arbeid 

➢ Startet arbeidet med å innføre Inflow 24 – et profil- og samtaleverktøy med 

fokus på positiv psykologi og det å se på utviklingsmuligheter hos individ og i 

gruppe. 

➢ KS- læring – innføring av ny kompetanseutviklingsplattform 

➢ Fagdager i regi avFelles økonomisystem i Gjøvikregionen (FØS) med søkelys 

på å utnytte de verktøyene som anskaffes, og se muligheter i de systemer 

som allerede finnes. 

➢ Bidratt med ressurser knyttet til TISK, (testing, isolering, smittesporing og 

karantene) smittesporing 

 
Nasjonale føringer 

I det meste av vårt arbeid må vi forholde oss til lover, avtaler, retningslinjer og ikke 

minst et EU-regelverk som vi blir mer og mer berørt av. Et vesentlig innsatsområde 

siste år og videre framover blir oppføling av den nye personvernlovgivningen. Blant 

annet innebærer det at kommunene ble pålagt å opprette en stilling som 

personvernombud, en ordning som tidligere har vært frivillig, og et forsterket fokus på 

internkontroll. Bakgrunnen er at Europa får et mer moderne, ensartet og harmonisert 

personregelverk på tvers av hele EU/EØS. 

Lovkrav 

Områdets lovmessige forpliktelser til å yte tjenester, gi bistand, forvalte lovverk og 

ikke minst formidle dette videre i organisasjonene er i hovedsak nedfelt i mer enn ett 

20-talls lover og forskrifter. 

Blant lovene vi yter intern og ekstern bistand og tjenester i, kan nevnes:  

Kommuneloven, offentleglova, alkoholloven, arkivloven, forvaltningsloven, 

serveringsloven, valgloven, ferieloven, lov om interkommunale selskaper, 

arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven m.m. 

 

6.1.2 Måloppnåelse 
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Samfunnsutviklingen preges mer og mer av økt digitalisering. Regjeringen har et mål 

om at Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til 

innbyggere og næringsliv. Som ledd i dette økes også graden av den kommunale 

tjenesteyting på digitale plattformer. Kommunens hjemmesider og sosiale medier vil i 

årene som kommer bli preget av innbyggernes informasjonsbehov og krav til 

kommunikasjon. For eksempel den økte bruken av Svar Ut har ført til besparelser, 

både på direkte kostnader som porto og tidsbruk ved hver fakturautsending, som 

også er redusert. 

Presset på kommunal og offentlig sektor blir økende i form av enda større 

omstillingsevne, enda mer effektivitet og ikke minst samarbeid med andre kommuner 

i regionen.  Lean som virksomhetsstrategi bidrar til at både effektivitet og kvalitet 

øker.  

Vår visjon:  

Avdelingens visjon:  
Bærebjelken for effektiv støtte- vi gjør andre gode. 
 
Bedriftsprofil: 
Raushet, vennlighet og respekt. Yte god service og være faglig dyktig. 
 
Lederprofil: 
Tilgjengelighet og løsningsorientert. Fremme en kultur preget av trygghet, tillit og et 
godt arbeidsmiljø. 
 
 
 

Fokusområde Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020 

Brukere    

Gi god service, 

effektiv 

saksbehandling og 

topp kvalitet på 

ytelsen med 

tjenestemottager i 

sentrum – Riktig 

tjeneste til rett 

tid. 

Økt andel digital 

kommunikasjon.  

Øke andel digital 

kommunikasjon 

Positiv utvikling i andel 

digital kommunikasjon ala 

«SvarUt» og «SvarInn».  

Samarbeidet tett med 

tjenesteområdene 

Bedre kontakt med 

skjenkenæringen. Kartlegge 

muligheter og gjennomføre 

kurs med næringen. 

Kurs ikke gjennomført i 

2019 på grunn av 

nedskalert ressursbruk på 

området.  

God samhandling 

og dialog ved at 

innbyggerne har 

tilgjengelige 

kanaler til 

politikere og 

tjenesteområde. 

Evaluering av hjemmeside: 

Ikke målt 
Resultat 6 av 6 (hvis 

måling) 

Målingene skjer nå kun 

etter tilfeldig utplukking. 

VTK ikke blant disse.    
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Fokusområde Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020 

Gode 

nettløsninger og 

lett tilgjengelig 

informasjon med 

mulighet for 

elektronisk 

samhandling 

 Digitale skjema: Anslag 98 

%. 

Mål: 100 % digitale 

skjemaer. 

98 % digitale skjemaer 

(enkeltskjemaer innen 

Omsorg gjenstår). 

Antall besøkende, definert 

med «klikk» på 

kommunens nettside:  
2019: 774 096 visninger 

1 000 000 «klikk» på 

kommunens nettside. 

935 348 «klikk» på 

kommunens nettside (436 

959 besøk/ økter) 

Facebook:3334 følgere 

 

Facebook: 4000 følgere Facebook: 5035 følgere 

Evaluering og revidering 

digital strategi 

 

Gjennomføring av fase 1 av 

digitalstrategi. Ny versjon 

sak/arkiv-løsning og 

kontorstøtte mm 

Gjennomførte fase 1 av 

digitalstrategi. Ny versjon 

sak/arkiv-løsning og ny 

kontorstøtte (M365) 

etablert 

Legge til rette for 

politisk arbeid 

med gode 

arbeidsvilkår og 

god 

saksbehandling 

Påstartet revidering av 

delegeringsreglementet. 

 

Opprettholde og sikre god 

kvalitet i saksbehandling og 

effektuering av vedtak. 

Revidert og godkjent 

delegeringsreglement. 

Godkjent kommunevalg. 

 

Opprettholdt kvalitet og 

tilfredsstillende 

saksbehandling og 

effektuering av vedtak. 

Revidert 

delegeringsreglementet.  

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

 
 

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

Digital kommunikasjon 
økt.  

 

Medarbeidere    

Fornøyde og 

engasjerte 

medarbeidere 

som trives, 

involveres og 

mestrer i et aktivt 

miljø 

 

Nærvær: 94,6 % Mål nærvær: 98 % Nærvær: 97,6 % 

Opprettholde og 

gjennomføre 

medarbeidersamtaler 

Medarbeiderundersøkelse. Medarbeiderundersøkelse 

gjennomført.  

 Avholde 

medarbeidersamtaler.  

Følge opp utfordringer i 

etterkant av samtaler med 

ansatte. 

Avholdt 

medarbeiderundersøkelse 

10-faktor, resultat 4,3. 

Uendret fra 2018  



51 
 

Fokusområde Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020 

Lean innføres i 

alle enheter  

Fortsatt gjenstår én. Ny enhet. Alle enheter har 

Lean på plass  
Fortsatt gjenstår én. 

Økonomi    

Høy kvalitet på 

oppgaver og 

tjenester.   

Avla årsregnskap 

11.03.2020 
Avlegge regnskapet innen 

frist, dvs. 22.02.2021 
Avla regnskapet 05.03.21 

Tilstrekkelig 

økonomi til å 

drive forsvarlige 

og yte gode nok 

tjenester.  

Mindreforbruk Balanse Mindreforbruk 

Andel eFaktura/ 

eHandel i % av  

inngående 

fakturaer av 

leverandører som 

vi har 

rammeavtale med 

86% 95 % 87 % 

Ordre via E-handel 

i 

% av faktura fra 

leverandører med 

rammeavtale 

57 % 95 % 60 % 

Utnytte alle 

muligheter i 

anskaffet verktøy 

og fokusere på 

utnyttelse av ny 

funksjonalitet 

løpende løpende løpende 

 

 

Antall 
skjenkekontroller 

Antall avvik 

Type avvik Mål Resultat 

2013 - 30 
2014 – 19 
2015 – 29 
2016 – 47 
2017 – 32 
2018 – 39 
2019 – 36 
2020 - 38 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
7 
2 
2  
4  
8  
5 (*) 

(*) Ett avvik går på at åpenbart påvirket 

person får oppholde seg i lokalet og fortsatt 

får drikke øl. Dette resulterte i tildeling av 4 

prikker. Ett avvik for brudd på 

reklameforbudet. Dette resulterte i tildeling 

av 1 prikk. 

Antall kontroller ved 
salg alkohol i butikk Mål Resultat Type avvik 
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2013 – 20 
2014 – 21 
2015 – 20 
2016 – 24 
2017 – 23 
2018 – 26 
2019 – 31 
2020 - 25 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
6 
3 
0 
0 
0 
0 

 

Antall røykekontroller Antall avvik Type avvik 

Mål Resultat 

2018 – 33 
2019 – 44 
2020 - 33 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 

 
Antall kontroller er tilfredsstillende i henhold til Alkohollovens krav. Antall avvik har 

gått ned, men dette går hovedsakelig på administrasjon. Det er kun er ett avvik som 

er avdekket på selve kontrollene.  

Antall kontroller ved salg alkohol i butikk ble noe lavere i år. Det er positivt at 

kontrollene ikke har påvist avvik.  

Røykekontroller ble gjennomført iht. krav, dvs. minimum to per salgssted, har heller 

ikke avdekket avvik. 

6.1.3 Regnskapsresultatet 

12 Sentraladministrasjonen 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 31 989 35 067 35 029 -38 

  Sum Inntekter -2 965 -3 572 -1 881 1 691 

            

  Netto driftsresultat 29 024 31 495 33 148 1 653 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter til drift folkevalgte, revisjon, IKT-

utgifter (interkommunal IKT-drift og utstyrskjøp), ikke realisert prosjekt, 

sykepengerefusjoner og enkelte lavere administrative felleskostnader.    
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6.2 Eiendomsavdelingen  

6.2.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
 
Eiendomsavdelingen har gitt intern støtte til tjenesteområdene og driftsenhetene i 

kommunen innenfor områdene byggforvaltning, Energiøkonomisering (ENØK) og 

renhold. Videre har avdelingen ansvaret for alle prosjekter knyttet til kommunens 

formålsbygg og nye byggeprosjekter. 

Avdelingen er organisert i 3 «avdelinger»: Drift, prosjekt og renhold. 

Drift 

 Eiendomsavdelingen har driftsansvar for alle kommunens formålsbygg og forvalter i 

underkant av 40 bygg med et samlet areal på ca. 75.000 m2.  

2020 har vært preget av høy aktivitet der vi har jobbet mye med utbedringer og 

optimalisering av de tekniske anleggene. Det aller meste av dette skjer i egen regi 

ved hjelp av driftsteknikere og vaktmestere. I 2020 tok Eiendomsavdelingen over 

ansvaret for drift av Teknisk Drift sine bygg. Vi ansatte en vaktmester til å drifte disse 

byggene. Lærlingen vi har hatt i byggdrifterfaget gikk opp til fagprøve og fikk fagbrev. 

Vi lykkes ikke med å rekruttere ny lærling, dessverre. 

Alle planlagte fellesuker og felles samlinger for vaktmestere ble avlyst grunnet 

pandemien. Reinsvollhallen og Raufosshallen ble en periode stengt ned, men ellers 

så har vi fått opprettholdt tilnærmet en normal drift ved byggene våre. 

Vi fikk tildelt både kommunale og statlige midler gjennom tiltakspakker. Disse har 

kommet godt med og vi har fått gjennomført mange mindre tiltak som har vært 

etterlengtet.  

På slutten av året var det mye strømbrudd, og spesielt i Bøverbru-området skapte 

dette mye problemer for oss med utstyr som måtte byttes ut. 

Vi har etablert en HEIA-gruppe for adm. og vaktmestertjenesten. Hovedfokus for 

gruppa i 2021 blir å få opp svarprosenten på 10 faktorundersøkelsen, samt forbedre 

resultatene på utvalgte faktorer. 

  

Prosjekter 

Året som har gått har vært preget av stor aktivitet med mange og store prosjekter. 

Bygging av ny Vestre Toten Brannstasjon ble påbegynt i 2020 og skal ferdigstilles i 

2021.  

Tilbygg og rehabilitering av Raufosshallen ble påbegynt i år og skal ferdigstilles i 

2022. På Sagatunet gjennomførte vi en ombygging av 1. etg. og 3. etg. for å tilpasse 

lokalene til ny drift etter at barnevernet flyttet ut. 

 På Raufoss Gård har takskifer blitt tatt ned og vasket, nytt undertak og takrenner er 

på plass og takskifer har blitt lagt på igjen. Spir og ornamenter i sveitserstil har blitt 

laget på nytt. Resultatet ble veldig bra, og bygget fremstår nå i bedre forfatning enn 

på mange år. Vi har også rehabilitert publikumstoalettene på Raufoss Stadion. 
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På Korta skole har taket over biblioteket blitt hevet og fått ny tekking, og taket på 

gymsalen har også fått ny tekking. En av garderobene har også blitt rehabilitert. På 

Raufoss kirke har taket blitt skiftet sammen med takrenner, nedløp og beslag. 

Eiendom har bistått Teknisk drift med gjennomføringen av rehabilitering av fasader 

og tak på pumpestasjonen i Pumpevegen 1. 

 En tidligfaserapport for nytt storkjøkken og vaskeri har blitt utarbeidet og videre 

planlegging og prosjektering vil pågå utover i 2021. På Totenbadet har bassenget fått 

nye fliser og ny Relax avdeling er på plass. Vi har også gjennomført flere mindre 

ENØK-prosjekter. 

Renhold 

 Renholds avdelingen hadde mål om å etablere digital renholdsplanlegger i løpet av 

2020. Dette ble det ikke noe av. På grunn av situasjonen som oppsto da Korona 

pandemien rammet oss ble vårt fokus i hovedsak hvordan vi skulle møte de 

uforutsette utfordringene som dette bød på. 

Vi opplevde 2020 som et år med store utfordringer. 

Renhold er en av de viktigste faktorer som må være på plass i oppgaven med å 

hindre/stoppe smitte. Dette har ført til mye ny læring for oss og vi opplever 2020 som 

et år vi kom tilfredsstillende igjennom, sett fra renholdets side. 

Våre renholdere har gjort en kjempeinnsats og tatt utfordringene som har kommet 

med pågangsmot og velvilje. 

Vi har etablert egen Heia gruppe for renholdsavdelingen. Hovedfokus for gruppa i 

2021 skal være sykefraværs oppfølging for å forsøke å få ned et forholdsvis høyt 

sykefravær. 

Totalt så er det ca. 50 ansatte i Eiendomsavdelingen ved utgangen av 2018.  

Det er 5 administrative stillinger: Eiendomssjef, 2 prosjektledere, energileder og 

renholdsleder. 

 

 

6.2.2 Måloppnåelse (og aktivitetsrapport) 

Fokusområde Resultat Mål  Resultat 

 2019 2020 2020 

Prosjekter/Drift    

Prosjekter: 
 
Ny V.Toten 
Brannstasjon 
 

   

 

Oppstart og fremdrift i 

hht. Plan 

 

 

I hht. plan 
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Fokusområde Resultat Mål  Resultat 

 2019 2020 2020 

 
 
Ny idrettshall Raufoss  Oppstart og fremdrift i 

hht. plan 
 I hht. plan 

    

Drift: 
Forsinket grunnet 
langvarig fravær 

Utarbeide 
tilstandsrapporter og 
vedlikeholdsplaner for 
de største byggene 

Ikke gjennomført fullt 
ut 

Renhold:    

Medarbeidere    

Medarbeidere med 
riktig kompetanse i alle 
ledd 

   

Innføre INSTA 800 som 
renholds standard 

Levere en riktig 
renholdskvalitet med 
riktig ressursbruk 

I rute 

Vi har styrket 
Eiendomsavdelingen 
sentralt ved å ansette 
en ny Driftstekniker. 

Få de ny-ansatte godt i 
gang slik at de blant 
annet bidrar til 
kompetanseheving hos 
vaktmestere 

Dette arbeidet synes vi 
at vi har lykkes med.  

Økonomi    

 
 ENØK 
 
 
 

 
Fokus på ENØK under 
planlegging og 
prosjektering  

Pågående og i rute 

Utskifting av 
energikrevende og 
gammelt utstyr 

Fortsette utskifting av 
energikrevende og 
gammelt utstyr 

 Pågående og i rute 

 

6.2.3 Endring drift 
Eiendomsavdelingen tok over ansvaret for Teknisk drift sine bygg i 2020. Ellers så er 

det ingen store endringer i driften i 2020. Etter flere år med omorganiseringer av 

renhold og vaktmestertjenesten så har vi brukt tiden på å stabilisere driften og 

optimalisere de endringene som har vært gjort.   

6.2.4 Regnskapsresultat 

13 Eiendom 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 68 468 52 026 47 323 -4 703 

  Sum Inntekter -23 251 -9 137 -3 460 5 677 

            

  Netto driftsresultat 45 217 42 889 43 863 974 
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På tross av et krevende budsjett ble det et mindreforbruk på om lag 1 mill. kr. Det 

skyldes i hovedsak historisk lave strømpriser på 1,6 mill. under budsjett og 3,2 mill. 

lavere enn i fjor. 
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6.3 Barnehage 

6.3.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
En av de mest sentrale arbeidsoppgavene for barnehagetjenesten er å tilpasse antall 

barnehageplasser i forhold til etterspørselen fordelt i kommunen. Kommunen har plikt 

til å tilby plasser til alle barn med rettigheter og å rekruttere godt kvalifiserte 

fagpersoner.  

Rett til barnehageplass: Alle søkere som omfattes av den lovbestemte retten til 

barnehageplass fikk oppfylt denne rettigheten ved hovedopptaket i 2020. For å ha 

rett til plass må barnet være født innen 30. november året før. I tillegg fikk 16 barn 

født etter 30. november plass i barnehage. På grunn av fysisk plassmangel har vi 

opprettholdt reduksjon av 6 plasser for barn over 3 år i Veltmanåa og i Bøverbru har 

vi utvidet gruppa med 3 plasser for barn under 3 år. Ellers ble alle plasser videreført, 

og 572 barn gikk i barnehage høsten 2020.  Av disse var 91 barn minoritetsspråklige, 

det vil si 15,9 % andel i forhold til alle barn med plass. 

Ingen barn sto på venteliste høsten 2020. 

Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller/og ekstra ressurser: 

 Vestre Toten 2020 Vestre Toten 2019 

Barnehageloven § 19 a (Rett til 
spesialpedagogisk hjelp) 

        9           11 

Barnehageloven § 19 g (Barn med nedsatt 
funksjonsevne) 

         8           7 

 

Reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt: 

 Vestre Toten 2020 Vestre Toten 2019 

Antall familier med vedtak om reduksjon      128        126 

Kostnader for kommunen på grunn av tapt 
foreldrebetaling 

  2 139 576     2 017 120 

 

157 barn i Vestre Toten hadde vedtak om redusert foreldrebetaling i 2020. 

Reduksjonen varierer fra at 9 barn har gratis plass, til en reduksjon på bare et par 

hundre kroner.  Alle husholdninger som har en samlet brutto inntekt under kr 574 750 

per år har rett til redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid i uka for 2, 3, 4 

og 5 åringer. 
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Sammenligning av noen nøkkeltall i Kostra: 

 VTK 
2020 

VTK 
2019 

Kostra 7    
2020 

Landet 
2020 

Landet 
2019 

Netto driftsutgifter pr 
innbygger 1-5 år (kr) 

163 768 157 938 162 467 167 862 163 025 

Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass (%) 

94,4 91,6 92,3 92,9 92,4 

Andel barn 1-2 år med 
barnehageplass (%) 

87,9 85,2 84,0 85,5 84,6 

Brutto driftsutgifter per 
oppholdstime i kommunale 
barnehager (kr) 

 
71,4 

 
75,2 

 
74,4 

 
77,0 

 
78,7 

Andel ansatte med 
barnehagelærerutdanning (%) 

43,1 43,3 43,0 42,4 41,5 

Andel minoritetsspråklige 
barn i barnehage i forhold til 
innvandrebarn 1-5 år (%) 

84,0  82,7 84,0  

 

Denne Kostra-tabellen viser at Vestre Toten har et relativt lavt forbruk i driftsutgifter 

per oppholdstime sammenlignet med Kostragruppe 7 og landet. Det betyr at de 

kommunale barnehagene i Vestre Toten har en effektiv barnehagedrift. Når det 

gjelder andel med barnehageplass viser tallene at familier i Vestre Toten bruker 

barnehagetilbudet mer enn gjennomsnittet. Andel minoritetsspråklige barn viser også 

at disse bruker barnehagetilbudet. Når det gjelder andelen ansatte med 

barnehagelærerutdanning ligger Vestre Toten høyere enn landsgjennomsnittet, og 

omtrent likt med Kostragruppe 7.  

Kompetanseheving: En privat styrer tar videreutdanning (styrerskolen) gjennom 

Utdanningsdirektoraret. Språkkontakter i barnehagene og skrive- og leseveiledere i 

skolen har videreført felles etterutdanning innen språk veiledet av Vigdis Refsdal fra 

Statped.    

Høgskolen i Innlandet (HINN) og kommunene i regionen har et samarbeid om 

kompetanseheving for styrere og pedagoger for å videreutvikle barnehagen som en 

lærende organisasjon i tråd med oppdatert forskning og kunnskap på feltet. 2020 ble 

et annerledes år når det gjelder kompetanseheving. Barnehageadministrasjonen 

arrangerte ingen felles planleggingsdag for hele personalet i 2020, men det ble 

arrangert kursdager både elektronisk gjennom teams og fysisk møte med tema 

Observasjon i samarbeid med HINN. Dette var for styrere og pedagoger.  

Hovedmålet er at styrer og pedagoger skal bli i stand til å drive gode prosesser 

tilknyttet utviklingsarbeid i egen barnehage som samsvarer med kravet om 

barnehagen som en lærende organisasjon. 
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Barnehageadministrasjonen og barnehagene laget 
i 2020 en verdiplakat med utgangspunkt i verdiene 
som innbyggerne i kommunen stemte fram som de 
viktigste verdiene for alt arbeid/omgang med barn 
og unge i kommunen. Trygghet – Respekt – 
Inkludering – Mestring. Disse verdiene ble satt i 
sammenheng med formålet i barnehageloven. 
Plakaten er bygd på samme lest som grunnskolen 
sin verdiplakat. 
 
Visjonen «Til barnets beste – alltid» har tatt 
utgangspunkt i grunnloven § 104 og 
barnekonvensjonen artikkel 3. Der barnehagene 
skal ta avgjørelser om barn, må de gjøre en 
vurdering av hvilke tiltak som vil være det beste for 
barnet. 
 
 

 
 
6.3.2 Måloppnåelse 
 

Fokusområde       Hovedmål 
Resultat Mål  Resultat 

2019   2020 2020 

Brukere  
Kompetent 
pedagogisk 
personale 
 
 
 
 
Samarbeid med 
grunnskolen 
 
 
 
Tidlig innsats 
 
 
 
 
 
Lean 

Rekruttere gode 
medarbeidere med 
godkjent kompetanse  
 
 

Dispensasjoner fra 
utdanningskravet: 
Ingen i kommunale 
bhg 
2,4 årsverk 
private bhg 

Ingen 
dispensasjoner fra 
august 

Ingen 
dispensasjoner 
i kommunale 
barnehager, 
3,2 årsverk i 
private bhg 

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 gode 
rutiner og godt 
samarbeid 
med skole  

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. 

Har fått på 
plass en avtale 
med gode 
rutiner med 
helsestasjonen. 

Alle barnehagene skal 
bruke kontinuerlig 
forbedring i planlegging 

Alle kommunale 
barnehager jobber 
med kontinuerlig 
forbedring. 

Barnehage-
administrasjonen 
inn i 
Leanopplæring. 

Dette ble 
utsatt til 2021 
på grunn av 
Corona. 

God kvalitet i 
barnehagene 
 

Fornøyde foreldre – god 
score i 
brukerundersøkelser 

Ikke 
brukerundersøkelse 
 

Opprettholde score 
på 4,6 eller høyere. 

Gjennomsnitt 
på 4,47. 

Medarbeidere 
Legge til rette for 
kompetanseheving  
 

Øke kompetansen til 
pedagogisk personale 
 

Fem pedagoger 
startet på 
videreutdanning 

Fire nye starter på 
videreutdanning, 
30 studiepoeng 

Kun en 
pedagog fikk 
studieplass 
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Godt arbeidsmiljø, 
fornøyde 
medarbeidere 
 
 
 
 
Kompetente 
ledere 
 
 
 
God seniorpolitikk 
 
 
Høyt nærvær 

med 30 
studiepoeng 

Øke andelen ansatte med 
relevant utdanning 
 

Flere ansatte med 
fagarbeider- 
utdanning 

Øke andelen med 
utdanning, både 
pedagoger og 
fagarbeidere 

Samme som i 
2019.  

Gode score på 
medarbeiderundersøkelsen 
i kommunale barnehager 

Ikke undersøkelse Øke score til 4,5 Gjennomsnitt 
på 4,42. 

Gjøre styrerne gode som 
ledere 

Er i gang med 
kompetanseheving 
i samarbeid med 
høgskolen (HINN) 

Fortsette 
kompetansehevinga 
med HINN 

Fikk 
gjennomført 
planen bare 
delvis på grunn 
av Corona. 

Øke andelen 62-66 åringer 
i jobb 

Fortsatt noen som  
pensjoneres ved 62 
år 

Flest mulig i jobb 
mellom 62 år og 66 
år 

Har nådd målet 
ved at flere 
jobber utover 
62 år. 

 
Redusere sykefraværet i 
samarbeid med Nav  

Nærvær på 86,1% Øke nærværet Nærvær på 
86,2% 

Økonomi 
Budsjett Tilpasse drift til 

økonomiske rammer 
Underskudd på 
576 000 kroner 

Balanse Overskudd på  
463 000 kroner  

 

6.3.3 Endring drift 
Ingen endringer i driften i 2020 når det gjelder antall barnehageplasser eller ansatte.  

Men alle barnehagene måtte stenge i en måned og syv dager på grunn av 

Coronautbruddet. Dette var nasjonalt bestemt. Utover nedstenging, ble barnehagene 

driftet med redusert åpningstid i et par måneder etter gjenåpning. De kommunale 

barnehagene har ikke hatt matservering etter Coronautbruddet på grunn av at 

barnegruppene organiseres i kohorter, og dette gjør det vanskelig for personalet å 

forlate barnegruppa for å handle, tilberede og servere mat. Foreldrene har sendt med 

matpakke, og melk serveres i barnehagene.  

 

6.3.4 Regnskapsresultat 

21 Barnehage 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 104 125 104 990 101 377 -3 613 

  Sum Inntekter -12 668 -12 202 -8 126 4 076 

            

  Netto driftsresultat 91 457 92 788 93 251 463 

 



61 
 

Styrket barnehagetilbud (barn med særskilte behov) gikk i minus med ca kr 1,1 

million. Refusjon til private barnehager på grunn av nedstenging i mars/april kom på 

1,4 mill., og det ble refundert fra staten med 975 000 kr. Salg og kjøp av 

barnehageplasser til nabokommuner gikk i overskudd med kr 410 000. De 

kommunale barnehagene gikk i overskudd med 1,2 mill. i forhold til budsjett.  Samlet 

gikk barnehagetjenesten i overskudd med kr 463 000. De kommunale barnehagene 

ble ikke kompensert fullt ut for tap av foreldrebetaling da barnehagene ble stengt. På 

grunn av meget god budsjettdisiplin gikk de med overskudd og reddet dermed 

barnehagetjenesten fra å gå i underskudd i sin helhet.      
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6.4 Brann og Redning, samfunnssikkerhet og kommunal beredskap 

Fra 1. januar 2020 tok kommunen over beredskapstjenestene, Raufoss Brann og 

Redning, fra Raufoss Beredskap AS gjennom en virksomhetsoverdragelse og ble 

slått sammen med tidligere Brannvernavdelingen. Brannvesenet ble med det 

«heleid» av kommunen og fikk navnet Vestre Toten Brann og Redning (VTBR). 

Vestre Toten Brann og Redning ledes av brannsjefen og består av en forebyggende 

avdeling og en beredskapsavdeling som ledes av hver sin 

avdelingsleder/driftsenhetsleder. 

Brannvesenets oppgaver er fastlagt i Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannvesenet 

skal gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art, herunder feiing 

og tilsyn med fyringsanlegg, være innsatsstyrke i brannsituasjoner og bistå med innsats 

ved andre akutte ulykkeshendelser. I tillegg ivaretar og selger brannvesenet brann og 

redningstjenester, som en del av industrivernet i Raufoss Industripark. 

Brannsjefen er tillagt oppgaver og koordineringsansvar knyttet til samfunnssikkerhet og 

kommunal beredskap med hovedoppgaver innen risiko- og sårbarhetsanalyser, 

beredskapsplanlegging og øvelser for den kommunale kriseledelsen og krisestaber. 

Brannvesenet i Vestre Toten – organisering 

 

Organisering av Vestre Toten Brann og Redning fra 2020. 

6.4.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
2020 ble et annerledes år på flere måter for brannvesenet. Kommunen tok over 

beredskapen, som nevnt over. Vi startet byggingen av ny brannstasjon, og ikke minst 

traff pandemien oss alle i mars. 

Overtagelsen av beredskapen innebar en endring i eierskapet av denne avdelingen 

og en sammensmelting av to organisasjoner, og to kulturer. Vi skulle jobbe med å 

etablere en felles kultur i en organisasjon, men det ble raskt stopp i den prosessen 

pga. pandemien. Heldigvis kjenner vi hverandre godt fra før gjennom det 

samarbeidet vi har hatt gjennom flere tiår. Derfor har overgangen gått relativt bra. 

Tjenesteområdeleder

Brannsjef

Overbefalsvakt

Driftsenhetsleder

Forebyggende

Varabrannsjef

Overbefalsvakt

Feierinspektør

(fagansvarlig)

Feiersvenner (2)

Branninspektør

Driftsenhetsleder

Beredskap

Vikar overbefalsvakt

Lag 1

Utrykningsleder

(deltid)

Sjåfør, 
røykdykkere (3)

(deltid)

Lag 2

Utrykningsleder

(deltid)

Sjåfør, 
røykdykkere (3)

(deltid)

Lag 3

Utrykningsleder

(deltid)

Sjåfør, 
røykdykkere (3)

(deltid)

Lag 4

Utrykningsleder

(deltid)

Sjåfør, 
røykdykkere (3)

(deltid)

Lag 4

Utrykningsleder

(deltid)

Sjåfør, 
røykdykkere (3)

(deltid)
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Pandemien har påvirket våre aktiviteter på alle områder. Foruten oppdatering av vår 

kontinuitetsplan og gjennomføring av en rekke smitteverntiltak, har antallet 

utrykninger gått noe ned i 2020, forebyggende har dels måtte avlyse mange 

aktiviteter og tiltak og dels gjennomføre bl.a. tilsyn på andre måter. Feiervesenet fikk 

feid skorsteiner omtrent som planlagt i 2020, men det ble en del reduksjon i antall 

tilsyn med fyringsanlegg. 

I mars stakk Veidekke spaden i jorda og det fysiske resultatet av flere års 

planlegging, utredninger og prosjektering begynte å reise seg på RA-løkka: En ny og 

sterkt etterlengtet brannstasjon. Selve byggeprosessen har også medført en 

betydelig deltagelse og mange oppgaver og detaljer som skal løses og avklares 

underveis, særlig for leder beredskap og brannsjefen. I juni 2021 skal brannstasjonen 

være ferdig, og hele brannvesenet flytter sammen under ett og samme tak i juli. 

Bilde fra kamera på brakkeriggen, tirsdag 23. mars 2021. 

Forebyggende har utarbeidet egen Plan for brannforebygging 2020 - 2023, med 

følgende satsingsområder:  

• Brannsikkerhet for befolkningen generelt 

• Brannsikkerhet i hjemmet for utsatte grupper 

• Barn og unges kunnskap om brannsikkerhet 

• Brannsikkerhet i landbruket 

I tillegg gjennomføres risikobaserte branntilsyn i særskilte brannobjekter og 

befaringer i andre brannobjekter. 

Feiervesenet gjennomfører behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger 

og fritidsboliger og bistår i tillegg med gjennomføring av tiltak innenfor de ovennevnte 

satsingsområdene. 
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Brannforebyggende tiltak; tilsyn, befaringer og informasjon- og 

motivasjonstiltak i 2020 

• Branntilsyn med særskilte brannobjekter  (av 76 registrerte bygninger/virksomheter) 41 

• Tilsyn med farlig stoff (ingen planlagte aksjoner i 2020)     0 

• Andre kontrollformer med særskilte brannobjekter (egenmeldinger, tematilsyn)  7 

• Andre befaringer i bygninger (gjennomføres etter behov og på forespørsel)  12 

• Objektsyn (kjentmannsrunder) med beredskap      1 

• Kontroll med virksomheter som selger fyrverkeri i romjulen (av 4 med tillatelse)  3 

• Informasjons- og motivasjonstiltak brannvern/brannvesen    36 

• Deltagelse i landsomfattende aksjoner og tiltak (av 7 planlagte)    6 

Feiervesenets tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner i 20201) 

• Tilsyn med fyringsanlegg      818 utført dekningsgrad 14 %  (1 146 er varslet) 

• Feiing av skorsteiner  1 673 utført dekningsgrad 28 %  (2 853 er varslet) 

Totalt antall registrerte enheter i 2020 var 5 980 boliger og fritidsboliger. 

1) Dekningsgraden er ut fra antall som har fått selve tjenesten utført i forhold til det totale antallet registrerte enheter. Antall som har fått 

varsel om tjenesten er høyere, men en del har av forskjellige årsaker ikke tatt imot tjenesten etter varsel. 

Beredskap hadde 281 utalarmeringer og rykket ut på 238 hendelser og oppdrag i 

2020. Dette er en nedgang fra 2019, da var det 319 utalarmeringer og 279 

utrykninger. Nedgangen kom spesielt på vårparten og sommeren og skyldes 

pandemien. 2018 var omtrent identisk med 2019, mens 2017 lå enda lavere med 

hhv. 252 utalarmeringer og 212 utrykninger. 

Konsekvenser av hendelser i 2020 registrert av brannvesenet 

• Ingen registrert omkomne i branner, men enkelte personskader og materielle skader 

• Ingen registrert omkomne i trafikkulykker, men enkelte alvorlige skader og lettere skader 

• Ingen husdyr er registrert omkommet 

Brannvesenets utrykninger/oppdrag i 2020 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) 

perioden 2011 – 2020 

• Bygningsbranner (alle kategorier)   9 (5 – 26)  (15) 

• Andre branner og brannhindrende tiltak   22 (22 – 34) (29) 

• Trafikkulykker      22 (10 – 22) (16) 

• Akutt forurensning, vannskader/oversvømmelser  14 (8 – 25)  (15) 

• Bistand helse      38 (31 – 66) (47) 

• Annen assistanse (inkludert til annen kommune)1) 29 (20 – 44) (28) 

• Unødige alarmer, avbrutte utrykninger2)   147  (60 – 156) (100) 

• SUM 2019 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) 2009-2018 281 (201 – 320) (250) 

1) Inkluderer også Overflateredning/person i vann fom. 2018. 

2) Avbrutte utrykninger er tatt inn som egen kategori fom. 2017 på grunn av endret definisjon på hva som er «avbrutt utrykning». 

Her inkludert sammen med kategorien «Unødige alarmer». 
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Diagrammet under viser fordeling og utvikling i brannvesenets utrykninger og oppdrag 

siste 10 år. Rød linje viser gjennomsnittet for perioden (250).  

 

KOSTRA-tall 

KOSTRA-tall 
Vestre 
Toten 
2020 

Vestre 
Toten 
2019 

Innlandet 
2020 

Kostra-
gruppe 7 

2020 

Landet 
u/Oslo 
2020 

Netto driftsutg. pr. innb. 596 645* 915 849 897 

Årsgebyr for feiing og tilsyn1) 470 460 543 434 487 
1) Statistikkåret +1, dvs. tall for 2021 og 2020 er oppgitt her. *Tall fra rapport for 219. Oppdatert tall var ikke tilgjengelig hos SSB. 

Netto drift har gått ned med 49 kroner per innbygger, med forbehold om at SSBs tall 

fra 2019 ikke er korrigert. En vesentlig del av forklaringen er mindreforbruk på lønn 

og avsetninger på gebyrområdet (feiervesenet). Etter virksomhetsoverdragelsen er 

hele budsjettstrukturen lagt om fra 2020, og det er av den grunn vanskelig å 

sammenligne regnskapene for de to årene for å finne mer detaljert forklaringer på 

nedgangen ellers. 

Kronebeløpet per innbygger ligger stabilt på kun 65 % av snittet for Innlandet. Dette 

er et par prosentpoeng lavere enn snittet for tidligere Oppland fylke. Sammenlignet 

med Kostragruppe 7 ligger vi under snittet med 70 % (92 % i 2019). En nedgang på 

hele 22 %. For Landet ligger vi på 66 % av snittet i 2020 (70 % i 2019). 

Årsgebyret for feiing og tilsyn ble økt med 10 kroner (i 2021), etter fire år uten 

endring. Gebyret ligger under gjennomsnittet for Innlandet (87 %, ned 9 % 
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sammenlignet med Oppland året før), men over snittet for Kostragruppe 7 (108 %), 

og under for landet (97 %). 

Kommunal beredskap og samfunnssikkerhet 

2020 ble annerledesåret hvor alt ble snudd på hodet fra 12. mars da landet stengte 

ned på grunn av koronaviruset, dagen etter at WHO erklærte spredningen for å være 

en pandemi. 

Siden har hele verden, og kommunen, vært i «krisemodus» hvor håndtering av 

viruset og kampen mot smittespredning har stått øverst på agendaen på alle 

områder. 

Med unntak av en kort periode i starten og ellers ved enkelte anledninger hvor deler 

av kriseledelsen har vært samlet, har kommunedirektøren ellers valgt å bruke sin 

ledergruppe som «kriseledelse», dvs. pandemien har hele veien vært innlemmet 

ledergruppas arbeid for øvrig, på toppen av det å drifte kommunen som så normalt 

som det er mulig i en slik situasjon. I tillegg har kommuneoverlegen vært tett påkoblet 

ledergruppa hele veien. Tillitsvalgte og politikere har blitt involvert ved behov og 

løpende blitt orientert om håndteringen. 

Denne strategien for å håndtere pandemien i Vestre Toten, er etter skribentens 

oppfatning en suksessfaktor med tanke på å ivareta de fire «gylne» prinsippene om 

Ansvar, Nærhet, Likhet og Samvirke i kriser. Grunnen til det er at denne hendelsen er 

svært langvarig og dypt inngripende på alle områder i samfunnet. Så får ettertiden og 

de evalueringer av håndteringen som helt sikkert vil komme, belyse nærmere 

hvordan Vestre Toten har kommet ut av det, på godt og vondt. 

Det er avgjørende å lære av tidligere hendelser og erfaringer for å stå bedre rustet til 

neste gang. 

For det kommer en neste gang … 

6.4.2 Måloppnåelse 

Fokusområde 
Resultat Mål  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. 

Byggestart i mars 
 
 
Prosjektet er i rute 

Medarbeidere 

Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse (kurs) 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2019 2020 2020 

Rekruttere og beholde 
medarbeidere med rett 
kompetanse 

Fagutdanning feier 
1 gjennomfører 
 
 
Grunnkurs konstabel 
3 mangler 

Fagutdanning feier 
(forsinket) 
1 Mangler 
 
Grunnkurs konstabel 
3 Nye (mangler) 

Fagutdanning feier 
1 mangler (forsinket 
gjennomføring i mars 
2021) 
Grunnkurs konstabel 
3 Nye (mangler) 

Tjenesteproduksjon 

Høy kvalitet på 
forebyggende oppgaver og 
tjenester (ny forskrift fra 
2016) 
 
- Målrettede informasjon- 
og motivasjonstiltak 
 
- Feiing og tilsyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tilsynsaktivitet i særskilte 
brannobjekter 
 
 
- Befaringer i andre 
brannobjekter 

Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern, satsingsområder 

85 – 90 % i f.t. plan Gjennomføre tiltak i 
samsvar med 
informasjonsplan 

Noe redusert/alternativ 
gjennomføring pga. 
pandemien 

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. 

Gjennomført i samsvar 

med risiko og tilpasset 

pandemien (smittevern)  

 

Feiing (tilnærmet som 

normalt): 

Varslet 2 853 

Utført 1 673 

 

Tilsyn (en del redusert 

pga. pandemien, tilbudt 

som frivillig): 

Varslet 1 146 

Utført 818 

 

Fritidsboliger inkludert 

over 

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

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 (ansl. 20 - 25) 

Gjennomført 41 tilsyn 
Gjennomført 7 
egenmeldinger 
 
Gjennomført 12 andre 
befaringer 

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

Materielle fornyelser og oppgraderinger 

- Tjenestebil 
forebyggende og 
tjenestebil beredskap: i 
2021, når ny 
brannstasjon er klar (2 x 
kr. 300 000), alt. leasing 

Tjenestebil beredskap er 
med i budsjett 2021 (kr. 
600 000 inkl. mva) 

Brannvesenets ROS-analyser og dokumentasjon 

- - - 

Brannordning 2020 er 
nær ferdigstilt (ny 

- Brannordning 2020 
ferdigstilt 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2019 2020 2020 
dokumentasjon av 
brannvesenet) 

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

ROS-analyser, beredskapsplaner, opplæring og øvelser 

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

Helhetlig ROS-analyse: 
Rullere handlingsplan 

Ikke rullert 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Ikke revidert (på grunn 
av kapasitet) 

Kommunal 
beredskapsplan: 
Revideres 

Ikke revidert 

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

Gjennomføre nødvendig 
opplæring og intern 
kriseøvelse 

Ikke gjennomført. 
 
Håndtering av 
pandemien i stedet 

Økonomi 

Tilstrekkelig økonomi til å 
drive forsvarlige / gode nok 
tjenester 

Økte inntekter 

Alarmabonnenter: 
Regnskap Kr. 193 000 

Alarmabonnenter: 
Budsj. kr. 238 000 

Alarmabonnenter: 
Regnskap kr. 232 000 

Øvrig budsjett: Se egen tabell 

 
6.4.3 Endring drift 
Som nevnt i innledningen, har kommunen tatt over beredskapen fra Raufoss 

Beredskap med virkning fra 1. januar 2020. Kommunen selger tjenesten Beredskap - 

Industrivern, som en del av industrivernet i Raufoss Industripark til en avtalt sum på 

kr. 2 300 000,- + mva. pr. år. 

6.4.4 Regnskapsresultat 

31 Brannvern /u gebyrområdet 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 10 281 12 127 12 070 -57 

  Sum Inntekter -1 863 -3 547 -3 442 105 

            

  Netto driftsresultat 8 418 8 580 8 628 48 

Netto resultat er marginalt under budsjett og utgjør et positivt avvik på kr. 48 000 eller 

0,56 %. Det har vært noe merkostnader på lønn, men tilsvarende mindreforbruk på 

øvrig drift. Merinntektene er i hovedsak refusjoner, bl.a. etter bistand til 

nabobrannvesen. 

31 Brannvern gebyrområdet 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 2 594 2 553 2 741 188 
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  Sum Inntekter -2 771 -2 727 -2 775 -48 

            

  Netto driftsresultat -177 -174 -34 140 

Netto resultat viser et mindreforbruk på kr. 140 000. Resultatet skyldes mindreforbruk 

på drift og reduserte lønnskostnader pga. noe permisjon og vakant stilling på slutten 

av året (denne er besatt igjen fra 2021). 
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6.5 Grunnskole  

 
6.5.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 

Grunnskolens arbeidsoppgaver består av: 

- Grunnskoleopplæring i henhold til lov og læreplan.  
- Skolefritidsordning (SFO) 
- PP-tjeneste 
- Tilsyn ved hjemmeundervisning 

 

Nøkkeltall fra skoleåret 2020/2021 (per 1.10.20) 

Skole Elevtall Klassetall Elever i SFO Elever m/særskilt Antall  Antall 

        språkopplæring ansatte årsverk 

Bøverbru 125 7 40 1 24 21,3 

Korta 332 14 64 24 52 44,0 

Raufoss 314 14 69 75 55 46,9 

Reinsvoll 141 7 38 6 27 21,8 

Thune 79 5 31 1 22 15,8 

Vestre Toten U 441 18  24 81 67,0 

       

PPT     18 15 

Skolekontoret       6 5,9 

VTk 1432 67 242 131 285 237,7 

 
Etter reduksjon i elevtallet med 20 forrige skoleår, kom det til ekstra elever skoleåret 
2020/2021. Det at det ikke er stor endring i elevtallet gjør at de fleste andre 
nøkkeltallene har små endringer. På Vestre Toten Ungdomsskole valgte vi å dele 8. 
trinn i en klasse mer enn planlagt for å kunne holde elevene mer på skolen ved 
forhøyet tiltaksnivå. Thune har på grunn av elevtall gått ned til 5 klasser der hvert 
alderstrinn likevel har sin kontaktlærer. Den store endringen har kommet i SFO. 
Elevtallet her har sunket med 45, tilsvarende 15%. Det er gjort en reduksjon i 
bemanningen i SFO, men på grunn av smittevernreglene som pålegger skolene å 
dele barna i SFO inn i kohorter, har det ikke vært mulig å redusere bemanningen i 
tråd med den reduserte foreldrebetalingen.  
  

KOSTRA-tall VTK 2020 VTK 2019 

Innlandet 

2020 

Kostra-gr 7 

2020 

Landet /u 

Oslo 2020 

Netto driftsutg. grunnskolesektor i % 
av samlede netto driftsutgifter 23,2 24,5 20,8 24,6 22,4 

Netto driftsutgifter grunnskole- 
sektor pr innbygger 6-15 år 134 583 137 721 127 583 114 752 116 837 

Elever i private kommunale og 
private grunnskoler som får 
spesialundervisning (prosent) 9,2 8,5 

Data ikke 

tilgjengelig 7,3 7,8 
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Timer spesialundervisning i % av 
antall lærertimer totalt 15 15,4 

Data ikke 

Tilgjengelig 

Data ikke 

Tilgjengelig 17,7 

Driftsutgifter undervisnings- 
materiell, pr elev i grunnskolen 1 350 1 344 1 479 1 397 1 326 

Korr. brutto driftsutg. til skole-
fritidsordning, pr komm. Bruker 42 818 46 764 28 621 30 449 31 441 

 
 
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter 
Grunnskolens andel av kommunens totalramme har gått ned med 1% fra 2019.   

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 
Vestre Toten ligger fortsatt høyt sammenlignet med kostragruppe 7 og landet, men 

mens kostragruppe 7 har hatt en økning i utgifter per elev, ser vi en nedgang.   

Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt 
Retten til spesialundervisning utløses for elever som etter en sakkyndig vurdering av 

PPT ikke har, eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.  

Andelen elever som får spesialundervisning har vært stabil på rundt 7 % i mange år. 

Den har imidlertid økt de siste årene, og vi ser igjen en økning fra 8,5 % skoleåret 

2019/2020 til 9,2 % inneværende skoleår.  

Den relative andelen av spesialundervisning har samtidig gått ned med 0,4 % fra 

forrige skoleår, men vi ser også her en økning over tid. Det betyr at flere elever får 

spesialundervisning, men at den samlede andelen ressurser som blir brukt på 

spesialundervisning går marginalt ned i 2020.    

Dette betyr allikevel at andelen elever som har behov for spesialundervisning har økt 

de siste årene, og at en større andel av grunnskolens ressurser er bundet opp i 

spesialundervisning enn tidligere. Ressurser til ordinær undervisning går ned. 

Grunnskolesjefen har varslet kommunedirektøren om at pandemien har ført til at 

kvaliteten på den ordinære undervisningen og den tilpassede opplæringen alle elever 

har rett til har blitt redusert. Smittevernregimet og økt elev- og ansattfravær har gjort 

at det ikke har vært mulig å yte samme kvalitet i tjenesten. Samtidig er etter hvert 

godt dokumentert at pandemien har omkostninger på det psykiske og sosiale plan. 

Resultatet er at mengden tilmeldinger til PPT har økt merkbart. Det er ikke 

bærekraftig med en spesialundervisningsandel på dagens nivå fremover og det må 

vurderes tiltak for å bedre læringsutbyttet.  

 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 
Vestre Toten bruker omtrent like mye til materiell per elev som kommunegruppene i 

sammenligningsgrunnlaget. Sammenlignet med 2019 er våre driftsutgifter tatt ned 

med 9%.   

Korrigert brutto driftsutgift til skolefritidsordning, per kommunal bruker 
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Tallene viser at Vestre Toten fortsatt bruker mye til SFO selv om vi har hatt en 

nedgang i driftsutgiftene per elev fra 2019. Det er viktig å være klar over at timer til 

leksehjelp og timer til ekstra bemanning for elever med særskilt behov i SFO i vår 

kommune ligger inne i driftsutgiftene til SFO.  Dette varierer fra kommune til 

kommune, og vil slå ulikt ut i statistikken. Men det er ingen tvil om at kommunen har 

en kostbar SFO-ordning. Det er igangsatt en utredning av dagens ordning med sikte 

på å få hele ordningen belyst politisk våren 2021 slik at det kan gjøres prioriteringer. 

Det er vesentlig å se ordningen samlet slik at innhold, vedtekter og foreldrebetaling 

med moderasjonsordning sees samlet.  

6.5.2 Måloppnåelse 

Utsnitt fra KOMMUNEPLAN FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE 

LANGSIKTIG DEL 2012 – 2023: 

2.3. Overordnede mål og strategier i samfunnsdelen 
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle 
Strategier: 
o Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv 
o Utvikle gode overganger i tjenestekjeden 
o Utjevne sosial ulikhet 
o Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem 

Grunnskolens overordnede målsetting for økonomiplanperioden er å heve 

tjenestenivået fra dagens nivå. Kvalitet handler om lokale forutsetninger og 

ambisjoner, og skoleeiers bevissthet på hva som ønskes når det gjelder 

kvalitetsutvikling i skolen 

Nasjonale føringer 

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) med 

tilhørende forskrifter regulerer i prinsipp all virksomhet i grunnskolen, og er også det 

grunnlag som Lærerplanverket kunnskapsløftet 2020 hviler på. Opplæringsloven er 

under revidering og endringer i loven vil få inngripende konsekvenser for driften av  

grunnskolen. Læreplanverket har en overordnet del om hva grunnskoleopplæringen 

skal være i Norge. Her er verdigrunnlaget, tverrfaglige temaer og grunnleggende 

ferdigheter beskrevet. Videre er det fagplaner for skolefagene med kompetansemål 

som angir hva elever skal mestre på ulike stadier i skoleløpet. Læreplanen har 

forskrifts gyldighet. 

Kommunale prioriteringer  
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Kommunale planprosesser og grunnskolens årlige 

tilstandsrapport er styrende for grunnskolens 

pedagogiske satsingsområder. Grunnskolen er i 

utarbeidelsen av nye mål og satsingsområder. 

Hovedområder i perioden vi har bak oss var 

læringsutbytte, læringsmiljø og organisasjonsutvikling. 

I Vestre Toten har vi gjennom samspillsmetodikk 

kommet frem til hvilke verdier som skal prege det å 

vokse opp i vår kommune. Grunnskolen har jobbet 

mye med disse verdiene i et felles utviklingsarbeid for 

hele grunnskolen i 2020 slik at begrepene trygghet, 

respekt, inkludering og mestring skal få et innhold som 

elever og foresatte kan møte i praksis. Dette er en del 

av det tverrsektorielle arbeidet i kommunen og vil 

pågå over tid.  

 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2019 2020 2020 

Brukere    
Læringsmiljø (elevundersøkelsen UDIR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreldreundersøkelsen skole (UDIR) 
 
 
 
 
 
 
Brukerundersøkelse SFO (egen VTk) 
 
 
 
 

Data på fylkesnivå 
ikke oppgitt. 
7. trinn:  
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  
 
 

7. trinn:  
Bedre resultater enn fylket og 
landet på alle indikatorene, 
også på mobbetall. 
 
10. trinn:  
Resultater omtrent som i 
fylket og for landet med 
unntak av mobbetallene som 
er noe høyere.  Det er en 
bedring fra det de samme 
elevene svarte som 9. trinn i 
2019.  
 
Mål delvis nådd. 

 

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

 

Øke svarprosenten Svarprosent 19,6 %. 
Mål ikke nådd. 
Grunnskolesjefen har sett på 
svarene i sammenheng med 
elev- og lærerundersøkelsen. 
De er drøftet med 
skolelederne og presentert for 
HTV og foreldreutvalget.  

Ingen undersøkelse 

 
Undersøkelse hvert 5. 
år, neste gang i 2021 

Ingen undersøkelse 
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Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2019 2020 2020 
Læringsutbytte 

- Nasjonale prøver 5., 8. og 9. 
trinn på nivå med 
kommunegruppe  

- Avgangskarakterer 10. trinn 
på nivå med kommunegruppe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overgang barnehage-skole 

- Øke samarbeidet med 
barnehagen 

 
 

 
 
Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
 
 
 
Sykefravær/nærvær 
  

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

Resultater på 
nasjonale prøver og 
avgangskarakterer 
minimum på nivå med 
kommunegruppe  

Nasjonale prøver høsten 
2020: 
5. trinn: 
Over fylket og landet i 
regning, samme snitt i engelsk 
og litt under i lesing. 
8. trinn: 
På nivå med fylket i lesing, litt 
under i regning og engelsk. 
9. trinn: 
På nivå med fylket både i 
lesing og regning 
(gjennomføres ikke i engelsk 
på 9. trinn) 
 
Eksamen ble avlyst våren 
2020 pga pandemien. 
 
Mål delvis nådd.  

 
 
 

   

 Opprettholdt og 
utvidet samarbeid. 

 

Videreutvikle felles 
mål og satsings-
områder 
 

Utvidet samarbeidet rundt 
verdijobbing og 
skolemiljø/barnehagemiljø.  

 
Igangsatt helhetlig 
arbeid i kommunen 
der grunnskolen 
inngår i 
styringsgrupper. 

 

 
Øke samarbeidet 

Arbeidet er i gang, men er noe 
påvirket av manglende 
kapasitet grunnet 
pandemihåndtering. Mål 
delvis nådd.  

 
Nærvær 92,8 % 

 

 
Nærvær 94 % 

 
Nærvær 91 %. 
Mål ikke nådd. Må ses i 
sammenheng med 
pandemien.  

Medarbeidere    
Medarbeidere 

- Medarbeiderundersøkelsen 
 
 

- Lærerundersøkelsen (UDIR) 
 
 
 
 
Rekruttering 

- Andel lærere med godkjent 
utdanning på nivå med 
Oppland 

 
 
Videreutdanning  

Ikke gjennomført.  Minimum på nivå med 
landet 
Fokus på 
utviklingsområder 

Resultatene er på 
landsgjennomsnittet. Mål 
nådd.  

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

 

Svarprosent nær  
100 % 

Svarprosent 78 %. 
Mål ikke nådd, men holdt oss 
på samme nivå som siste år.  

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

 
Minimum på nivå med 
fylket 

Vestre Toten: 99 % 
Innlandet: 97,8 % 
Landet: 96,4 % 

 
Mål nådd.  

19/20: 
12 lærere på 
kompetanse for 

 
Nærme oss nye 
sentrale 

20/21: 
3 lærere på kompetanse for 
kvalitet. Gjennomført 



75 
 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2019 2020 2020 
kvalitet i tillegg til de 
som tar utdanning på 
egenhånd. Flere 
assistenter tar fagbrev 
i barne- og 
ungdomsarbeidere.  

kompetansekrav for 
undervisningspers  

omfattende kartlegging av 
hele organisasjonen for å 
sikre helhet og sammenheng i 
kompetanseplanen.  

Økonomi    

 Rammeforutsetninger 

- Handlingsrom for 
kvalitetssikring og utvikling av 
skolen i tråd med lokale mål 

Underskudd på nær 
900 000 i 2019. 
Mål ikke nådd.  

Drift i balanse 
  

Drift i balanse, mål nådd. 

Det vises for øvrig til egen årlig tilstandsrapport for grunnskolen. Rapporten for 2020 

legges fram til politisk behandling i egen sak sommeren 2021. 

 

6.5.3 Endring drift 
Rammeforutsetninger og skolestruktur 

Skolestrukturen er en viktig faktor for ressursdisponeringen. De økonomiske 

forutsetningene for strukturendringene er innfridd i grunnskolens drift med et nedtrekk 

i ramma. Kommunen har i dag fem barneskoler og en ungdomsskole.  

Elevtallsutvikling 

Barnetallet i kommunen har over tid sunket nær 10% siden skoleåret 14/15. I år er 

det imidlertid en marginal økning. Parallelt er det over tid en forskyving av elever 

internt i kommunen fra bygdeskolene til byskolene. Det fører til større grupper og 

utfordringer med å oppfylle lærernormen på Korta og Raufoss skole. Synkende 

elevtall er en særlig utfordring for Thune skole. Færre elever betyr at skolen skoleåret 

20/21 er fådelt med fem klasser. Det gir små læringsmiljøer for elevene og en 

redusert bemanning. Ordningen med fritt skolevalg i kommunen er lite brukt og fører 

ikke til at det blir flere elever på bygdeskolene, snarere tvert imot.    

Særskilt språkopplæring 

Minoritetsspråklige elever har rettigheter til særskilt språkopplæring som i likhet med 

ressurser til spesialundervisning, tas av den totale rammen for grunnskolen og 

konkurrerer derfor med ressurser til ordinær undervisning. Våren 2017 opprettet vi, i 

samarbeid med voksenopplæringen, en velkomstgruppe ved Raufoss ungdomsskole 

i henhold til reglene i Opplæringsloven § 2-8, 5. ledd. En slik gruppe er fra før etablert 

ved Raufoss skole. Velkomstgruppen er en aldersblandet gruppe med hovedfokus på 

norskopplæring. Alle elevene har i tillegg tilhørighet i sin ordinære klasse. Elevgruppa 

som mottar særskilt språkopplæring har vært økende over tid, men det er en liten 

nedgang skoleåret 20/21.  

Gjesteelevsutvikling  

Vestre Toten kommune er økonomisk ansvarlig for grunnskoleopplæringen for elever 
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som går på skole i andre kommuner og som i henhold til lovverket hører hjemme i 

Vestre Toten. Tilsvarende har vi mulighet til å kreve refusjon for elever som er 

plassert ved våre skoler, men som hører hjemme i andre kommuner. Fra å ha hatt et 

positivt oppgjør i flere år, har vi nå langt flere elever å betale for enn vi kan kreve 

refusjon for. Kommunen har likeledes det økonomiske ansvaret for elever i private 

skoler som hører hjemme i Vestre Toten. Antall søknader om ressurser for å dekke 

særskilte behov for elever i private skoler har økt de siste årene, og vi må påregne 

økte utgifter for å dekke kostnader til ekstra bemanning.  

Lean 

Korta skole viderefører arbeidet med Lean. Det er leantavler på sfo, 1.-2. trinn, 3.-4. 

trinn, 5.-7. trinn og i plangruppa. Dette har i noen grad blitt påvirket av pandemien. 

Det har ikke blitt iverksatt ytterligere utrulling i organisasjonen dette året.  

Digitalisering 

I tråd med vedtatte digitaliseringsstrategi for kommunen har grunnskolen behov for 

vesentlig oppgradering og et høyere driftsnivå i forhold til IKT-materiell. Primært PC-

er, men også nettverksutstyr, elektroniske tavler mv. I tillegg kreves det ressurser og 

kompetanse for å holde utstyret klart til bruk gjennom året og en målrettet 

kompetansebygging for de ansatte. Det har skjedd en vesentlig kapasitetsbygging av 

den digitale kompetansen i organisasjonen som grunnskolen vil nyte godt av i årene 

fremover. Vestre Toten ungdomsskole er et lokomotiv i så måte.   

6.5.4 Regnskapsresultat 

41 Grunnskole 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 204 721 195 219 191 884 -3 335 

  Sum Inntekter -36 540 -29 181 -25 849 3 332 

            

  Netto driftsresultat 168 181 166 038 166 035 -3 

 

Grunnskolen sitt årsresultat for 2020 endte i praksis i balanse. Stram økonomistyring 

med nedtrekk av ressurser i den løpende økonomioppfølgingen fra årets begynnelse, 

samt et kutt fra skoleårets begynnelse i august, bidro til kontroll på utgiftssiden. 

Utgifter og inntektsbortfall i forbindelse med pandemien har i noen grad blitt justert. I 

negativ retning har overforbruk på variabel lønn og underbudsjettering på 

sykepengerefusjon pekt seg ut. Dette er påvirket av pandemien.  
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6.6 Helse 

Helseavdelingen i Vestre Toten kommune er organisert under tjenesteområdeleder 

med stillingsbetegnelse helsesjef. Tjenesteområdet er inndelt i fire driftsenheter med 

egne driftsenhetsledere: Legetjenester, Helsestasjons- og skolehelsetjenester, Fysio- 

og ergoterapitjeneste og Barneverntjenester. Tjenesteområdet hadde pr 31.12.20 

57,5 årsverk med kommunal tilsetting, 13,5 fastlegestillinger i avtalehjemler, 1 

turnuslege og 9,83 privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtaler.  

 

Rett til kommunale helsetjenester følger av Helse og omsorgstjenesteloven, 

Folkehelseloven og Pasientrettighetsloven, Smittevernloven, mm. Helseavdelingens 

oppgaver inn under dette lovverket ivaretas gjennom helsestasjonstjenester for barn 

og ungdom, skolehelsetjenester, legevakt, smittevern, fysio- og ergoterapitjenester 

inkludert habiliterings- og rehabiliteringstjenester og hjelpemidler, 

kommuneoverlegefunksjoner / offentlige legeoppgaver, kommunepsykolog, 

næringsdrivende fysioterapeuter og fastleger med kommunale driftsavtaler.  

Barnevernets virke er hjemlet i Lov om barneverntjenester (bvl), som på et detaljert 

nivå beskriver barnevernets myndighetsområde, plikter og arbeidsprosesser. Saker 

om midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, saker om omsorgsovertakelse, saker om 

fratakelse av foreldreansvar og adopsjon og tvangsmessig institusjonsplassering av 

barn med alvorlige atferdsvansker fremmes for og avgjøres av fylkesnemnd. 

Barnevernet kan også fremme sak for fylkesnemnda om tvangsbehandling av 

ungdommer med atferdsproblemer, jf. barnevernloven § 4-24. 
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Barnevernet og helsestasjonstjenestene har et spesielt ansvar for å bidra til at barn 

og unge får trygge oppvekstsvilkår, og skal sikre at barn og unge som lever under 

forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. 

Generasjonsperspektivet anses å ha en betydelig kraft, hvilket underbygger 

strategien om «Tidlig innsats» og kommunens satsningsområde innen modellen 

«Bedre tverrfaglig innsats» (BTI). Dette for å iverksette nødvendig tiltak og veiledning 

for å forebygge skjevutvikling, samt bryte eventuelle destruktive mønstre som har 

utviklet seg i en familiekonstellasjon gjennom generasjoner. Riktig hjelp til riktig tid 

skal også bidra til at dagens barn og unge selv blir gode foreldre i neste generasjon. 

Både barnevern og helsestasjon er nasjonale satsingsområder og antall årsverk i 

tjenestene har derfor økt kraftig de siste årene. 

Alle tjenestene har et grunnleggende helsefremmende og forebyggende perspektiv 

selv om individuelle tiltak dominerer. Helseavdelingen har satset mye på å utvikle 

synergisk samhandling mellom tjenestene. Viktige virkemidler er 

kompetansehevingstiltak samt utvikling og implementering av rutiner og verktøy slik 

at alle tjenester kan identifisere risikoutsatte personer og grupper på et så tidlig 

tidspunkt at forebyggende intervensjonstiltak kan iverksettes.   

Endring av fremtidig ressursbruk stiller enda større krav til tjenestenes innsats for å 

fremme økt mestring av eget liv i egen hverdag. Tjenestene skal i så stor grad som 

mulig gjøre den enkelte bedre i stand til å ta ansvar for egen livssituasjon slik at 

behovet for offentlige tjenester reduseres. Samtidig er det behov for å sikre at de 

mest utsatte og sårbare brukergruppene får nødvendige tjenestetilbud. 

6.6.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Sentrale nøkkeltall KOSTRA: 

KOSTRA-tall 2019 og 2020 / egne tall VTK 2019 VTK 2020 

Innlandet 

2019 

Innlandet 

2020 

Landet  

uten Oslo  

2019 

Landet 

uten 

Oslo  

2020 

Helsetjenester:        

Netto driftsutgifter helsetjenesten i 

prosent av netto driftsutgifter  
4,5 5,2 5,4 5,7 4,8 5,5 

Avtalte legeårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
12 11,9 12,8 12,6 11,2 11,8 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
10,2 10,1 11,7 11,5 9,6 9,6 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten per 10 000 

innbyggere 0-20 år (årsverk) 

50 60,3 48,9 51,3 44,5 45,7 

Barnevern:  VTK 2019 VTK 2020 

Innlandet 

2019 

Innlandet 

2020 

Landet  

uten Oslo  

2019 

Landet 

uten 

Oslo  

2020 

Netto driftsutgifter til barnevern per 

innbyggar 0-22 år (kr) 
16679 16446 10788 9568 8387 8046 
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KOSTRA-tall 2019 og 2020 / egne tall VTK 2019 VTK 2020 

Innlandet 

2019 

Innlandet 

2020 

Landet  

uten Oslo  

2019 

Landet 

uten 

Oslo  

2020 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 

år (prosent) 
6,3 7,1 5,3 5,3 4,6 5,0 

Barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggarar 0-22 år (prosent) 
4,5 4,4 4,3 4,0 3,8 3,7 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per 

barn med undersøking eller tiltak (kr)  
89968 77424 88844 75058 54645 56201 

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje 

er plassert av barnevernet (funksjon 

251) (kr)  

99942 99770 48098 63745 41869 44547 

Brutto driftsutgifter per barn som er 

plassert av barnevernet (funksjon 252) 

(kr) 

525000 496159 561454 531933 442333 
 

433767 

                                                           (telledato 31.12) 2019 2020  2019 2020 

Antall meldinger til barnevernet 
266 310 

Antall barn i 

fosterhjem 
33 31 

Antall barn med hjelpetiltak i hjemmet 83 67 Fylkesnemnd/Tingrett  1 (?) 

 

Kommunehelsetjenester: Vestre Toten kommune har lave gjennomsnittlige kostnader 

til kommunehelsetjenester per innbygger, særlig når det gjelder ressurser til 

helsefremmende og forebyggende tiltak. Årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste har økte fra 2019 til 2020 på grunn flere vakanser pr telledato i 

2019 og fordi kommunen har familieteam organisert i tjenesten. Statlig tilskudd er 

redusert slik at antall årsverk vil bli redusert tilsvarende. 

Barnevern: Netto regnskapsførte driftsutgifter til barnevern er stabilt fra 2019 til 2020. 

Det bemerkes at utgifter fra 2018 og 2019 er ført i 2020 slik at faktiske driftsutgifter i 

realiteten er redusert fra 2019 til 2020. Antall meldinger har gått noe opp samtidig 

som antall barn med tiltak har gått noe ned. Utgift pr barn med undersøking og pr 

barn plassert har gått ned. 

Selv om kostnadsutvikling pr barn er redusert og utgiftsveksten har flatet ut har 

Vestre Toten kommune fortsatt vesentlig høyere utgifter til barnevern enn andre 

kommuner. Det ble høsten 2019 gjennomført gjennomgang av barneverntjenesten 

med bistand fra Agenda Kaupang. Anbefalinger har blitt fulgt opp i 2020. 

Legetjenesten er delt inn i områdene: 

• Kurativ legetjeneste- fastlegevirksomhet, inklusive interkommunal legevakt 

• Offentlige kurativ legetjeneste (som fastlegene kan tilpliktes) 

o helsestasjon og skoler 

o institusjoner (kort- og langtidsavdelinger på Sykehjem) 

o fagfeltene rehabilitering (sykehjem), psykiatri (rådgivningstjeneste) 

og aldersdemens (sykehjem) 

• Offentlig samfunnsmedisinsk legetjeneste (tillagt kommuneoverlege i VTK) 
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o miljørettet helsevern 

o Smittevern 

o Migrasjonshelse (mottak av ankomne flyktninger)  

o Helseopplysning / Helseoversikt / annet folkehelsearbeid 

o Helse- og sosial beredskap 

 

Legesituasjonen har de 3 siste årene vært krevende med manglende rekruttering til 

ledige hjemler. Situasjonen er uendret i 2020. Det har vært forsøkt med stadig bedre 

økonomiske betingelser inn under dagens hovedmodell med privat næringsdrift. Ved 

årsskiftet var 6 av 14 fastlegehjemler bemannet med midlertidige vikarer. Til tross for 

gjentatte annonseringer og stadig bedre rekrutteringstilbud har ingen nye fastleger 

blitt rekruttert i 2020. Bruk av vikarer og vikarbyrå medfører vesentlige ekstra utgifter 

og et ustabilt fastlegetilbud til kommunens innbyggere.  

Nasjonal handlingsplan for å styrke fastlegetjenesten ble lagt frem i mai 2020. 

Handlingsplanen opprettholder dagens hovedprinsipper når det gjelder organisering 

og finansiering av fastlegetjenesten. 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er delt inn i områdene: 

• Helsestasjon – og skolehelsetjeneste 

• Psykisk helsevern for barn og unge 

• Helsestasjon for ungdom 

• Jordmortjeneste 

• Smittevern 

• Flyktningehelsetjeneste  

• Foreldre- og familieveiledere 

Formålet med tjenesten er å fremme folkehelse, miljørettet helsevern og smittevern 

samt forebygging av sykdommer i samfunnet gjennom veiledning i kosthold, fysisk 

aktivitet og sosiale påvirkninger. Forebygging av vold, overgrep og omsorgssvikt er 

også viktige målområder. Videre jobbe det med å utjevne sosiale ujevnheter og økt 

gjennomføring av videregående.  

Også i 2020 har tjenesten vært en pådriver for å innarbeide «Tidlig inn» i samarbeid 

med andre kommunale tjenester, blant annet gjennom Familieteam, Drøftingsteam 

og Handlingsveiler og i kommunens prosjekt Tverrsektoriell samhandling 0-24. 

Helsedirektoratet innvilget i 2020 3,5 mill. kroner øremerket til styrking av 

helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette er en reduksjon på ca. 0,5 mill. kroner i 

forhold til foregående år. Antall stillinger i tjenesten er redusert tilsvarende.  

De øremerkede stillingsressursene rettes inn mot de overordnede målsetningene i 

styringsdokumentet med vektlegging av tidlig innsats og koordinerte tverrfaglige 

tjenester. Dette er spesielt viktig for å nå frem tidlig med støttende og korrigerende 

tiltak tidlig i en bekymring slik at saker ikke utvikler seg til alvorlige barnevernssaker. 
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Fysio- og ergoterapitjenesten er delt inn i områdene: 

• Næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen 

• Kommunalt ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter (habilitering, 

rehabilitering, helsestasjon-skolehelsetjeneste) 

• Formidling av hjelpemidler / hjelpemiddellageret 

• Frisklivssentral 

Tjenesten gis til alle kommunens innbyggere uavhengig av alder. Faglig er det stor 

forskjell på tjenesten som gis til barn / ungdom, til voksne og til eldre.   

Målet til fysio- ergoterapitjenesten: «Bidra til å styrke enkeltmenneskers evne til å 

mestre eget liv»  Dette gjelder for hele tjenesten, inkludert privat praktiserende 

fysioterapeuter.  

Voksenteam: 

Habilitering/ rehabilitering der brukeren er: Hjemmeboende og på institusjon 

Hverdagsrehabilitering: Hjemmeboende  

Forebyggende tilbud til seniorer: Hjemmeboende  

Tilrettelegging og hjelpemidler: Kortvarig og varig behov, syn og hørselshjelpemidler, 

større tilpasninger bolig, elektriske rullestoler og scootere. Utkjøring, innhenting og 

reparasjon. Gruppetilbud 

 

Lean måletall viser at fysioterapeutene har flest konsultasjoner på Helsehuset, 

Prioritering 1 pasienter akutt/ subakutt fase.  

Det er viktig at fysioterapeutene kommer tidlig inn ifht kartlegging, funksjonsvurdering 

og videre tiltak.  

Ergoterapeutene har flest konsultasjoner hjemmebesøk/ hjemmetrening og 

hjemmebesøk knyttet til hjelpemidler (inkludert syns- og hørselshjelpemidler).   

Altså, ser viktigheten av å trene på mestring i hverdagen, i sitt eget hjem, der hvor 

brukeren bor. Samt behovet for tilrettelegging i hjemmet. 

Vurderingsbesøk/ hjemmebesøk fra ergoterapeut/fysioterapeut sammen med kontor 

for tildeling og koordinering har vært mål på Lean tavla hele året, for å få 

implementert tidlig tverrfaglige vurderinger/ hjemmebesøk. Samt fokus på at 

ergoterapeut og/ eller fysioterapeut får henvisning så fort bruker blir skrevet ut fra 

sykehuset, slik at vi kan komme inn med ergoterapi og fysioterapi tidlig, der hvor 

brukeren er. 
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Barneteam:  

• Helsestasjonstjenesten 

• Skolehelsetjenesten  

• Forebyggende tilbud til barn og unge 

• Gruppetilbud 

Fysio- og ergoterapitjenesten har dreid tjenesten til å møte brukerne der de er.  

For å få frem hvor brukeren er, har dette vært Lean tall gjennom hele året. 

 

Barn og unge skal oppleve mestring og delta i dagliglivets aktiviteter. Fokus på 

helsefremming og forebygging på alle arenaer der barn og unger er, tilbyr tjenester 

både til enkeltbarn og i grupper.    

Kartlegger barnets ressurser, funksjonsnivå, utviklingsnivå og interesser. Tiltak 

utføres individuelt eller i grupper eller gjennom hjelpemiddelformidling. Barn og unge 

følges opp der de er i hverdagen; i hjemmet, på institusjon, i barnehage, på skole 

eller på SFO. 

 

Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten oppgaver er hjemlet i bvl § 2-1 og omfatter i hovedsak: 

• Gi råd og veiledning 

• Treffe vedtak i henhold til loven 

• Forberede saker for fylkesnemnda 

• Iverksette og følge opp tilta 

Tjenesten organisert seg med fire team, herunder mottaksteam som er tilgjengelig for 

privatpersoner og samarbeidsinstanser med behov for råd og veiledning, samt 

mottak- og behandling av innkommende bekymringsmeldinger.  

Barneverntjenesten er i en kontinuerlig utviklings- og forbedringsprosess, både når 

det kommer til intern organisering og arbeidsstrukturer. Barneverntjenesten har 

løpende fokus på å utarbeide nye- og redigere eksisterende rutiner for at disse skal 

samsvare med både nasjonale og interne kommunale retningslinjer. 

Barneverntjenesten utfører jevnlige rapporteringer rettet til Statsforvalteren og SSB, 

og blir gjennom disse rapporteringene indirekte kontrollert i henhold til avvik og brudd 

på tidsfrister.  

Tjenesten har i sitt utviklingsarbeid et overordnet fokus på den kommende 

Barnevernsreformen som skal tre i kraft 2022. Barnevernsreformen vil tillegge 

kommunene økt ansvar for ivaretakelsen av fosterhjem, herunder ansvar for 
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veiledning og oppfølging fra barnet er plassert. Videre vil reformen stille krav om økt 

fokus på tverrsektorielt samarbeid i kommunen, med et hovedmål om å sikre tidlig 

innsats og forbyggende praksis. Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers 

behov, og rettssikkerheten skal parallelt sikres og ivaretas. Videre er det en klar 

målsetting om at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer 

effektive enn dagens situasjon. Kommunen vil få økt finansieringsansvar for ulike 

barnevernstiltak, og refusjonsordningen vedrørende fosterhjem vil bortfalle. Som et 

ledd i det å forberede tjenesten på den kommende barnevernsreformen har tjenesten 

opprettet et tett samarbeid med barneverntjenesten i Østre Toten, herunder gjennom 

et læringsnettverk initiert av tjenestene, og videre godkjent av Statsforvalteren. 

Gjennom prosjektet har læringsnettverket søkt om- og fått innvilget 

stimuleringsmidler i henhold til utarbeidet prosjektplan. Samarbeidet er godt i gang og 

vil videreføres gjennom 2021 i første omgang, med mulighet for å søke forlengelse. 

Barneverntjenesten har funnet seg godt til rette i «nye» lokaler som fungerer relativt 

godt. Lokalene er romslige og gir samtlige ansatte tilgang på eget kontor. Det er for 

øvrig behov for å gjøre enkelte fysiske sikkerhetstiltak i lokalene, da tjenesten per i 

dag fremstår nærmest uten fysiske hindre som skjermer publikum fra ansatte. Og 

med tanke på arbeidets art vil det kunne oppstå situasjoner som vil vekke sterke 

reaksjoner hos private part, noe som medfører at tjenesten ser det som 

hensiktsmessig å sikre/avgrense publikumssonen i noe grad, for å kunne kontrollere 

og sikre både personell, taushetsplikt og klienter. Dette vil bli sett nærmere på 

gjennom 2021.  

Tjenesten har totalt 24 ansatte ved årsskiftet 20/21. 

 

 

6.6.2 Måloppnåelse 
Fokus-område Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020 

Opprettholde god kvalitet på 

tjenestene med høy 

brukertilfredshet. 

Ingen nye 

rekruteringer av 

fastleger.  

Vurdere 

organisering av 

fastlegeordningen 

 

Rekruttering til 

fastlegestillinger 

har blitt vesentlig 

vanskeligere siste 

2-3 årene. 

Vurdering av organisering 

utsatt pga pandemi og i 

påvente av Nasjonal 

handlingsplan for 

fastlegetjenesten som ble 

vedtatt i mai 2020. 

 

6 vakante fastlegehjemler 

med vikarleger. 

16 % av meldinger 

med behandlingstid < 

3 mnd. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

meldinger. 

Maks 5% 

fristoverskridelse 

undersøkelser. 

0% < 5% 

 

 

14,1% > 5% 

Barn og ungdom der det er 

grunnlag for bekymring følges 

Handlingsveileder for 

alders-gruppa 0-6 år 

er innført. 

Fullføre innføring 

av 

handlingsveileder

Utsatt. 
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Fokus-område Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020 

opp koordinert og tverrfaglig av 

alle tjenester. 

 

 

 en for alders-

gruppe 7-13 år. 

Vurdere innføring 

avhandlingsveiled

er for 

aldergruppe 15-

18 år 

Følges opp i eget prosjekt 

Tverrfaglig innsatts 0-24. 

Kontinuerlig forbedre og 

videreutvikle tverrfaglig 

samarbeid uavhengig av 

administrativ organisering 

Opprettet 

styringsgruppe for 

utvikling og 

koordinering av helse 

og omsorgstjenester 

Gjennomføre 

reelle endringer 

bygd på LEAN. 

 

Samlet vurdering av helse- 

og omsorgstjenestene 

med ekstern bistand 

startet opp i 2020 og 

videreført med konkrete 

endringer inn i 2021 

Oppfølging øremerket styrking 

av helsestasjon og 

skolehelsetjenesten  

 

 

Ved utgang av 2017 

tilsetting avklart. 

 

Tiltredelser i løpet av 

1. halvår 2018. 

Oppfyller veileder 

på alle områder. 

 

Vektlegge hjelp til 

selvhjelp. 

Fokusere på 

mestring. 

Styrking av 

foreldrerollen.  

 

Rekruttere til 4 

vakante stillinger 

for 

helsesykepleier. 

Veileder ikke oppfylt på 

alle områder fordi 

vanskelig å rekruttere 

helsesykepleiere. 

 

Har jobbet målrettet med 

rekruttering i 2020 og ved 

utløp av året inngått 

avtaler med tilsetting i alle 

stillinger. 

 

Pandemi medført 

nødvendig omdisponering 

i perioder. 

 

Hverdags-rehabilitering og 

hverdagsmestring 

 

Fra Hjelpetjenester til 

Mestringstjenester 

 

Hovedprosjekt 

iverksatt: Redusere 

behovet for 

kompenserende 

omsorgstjenester.   

Etablert og 

organisert fysio- 

og ergoterapi-

tjeneste som 

følger bruker fra 

institusjon til eget 

hjem ved 

utskrivelse. 

  

Innføre 

egenandel for 

kommunal 

fysioterapi iht 

takstplakat. 

Tilskudd redusert – 

stillinger reduseres 

tilsvarende. 

 

Omorganisering av 

tjenesten er gjennomført 

slik at bruker følges av 

samme terapeut. 

 

Innføring av egenandel 

utsatt til 2021. 

Ledelse utøves på en effektiv og 

profesjonell måte med godt 

innarbeidet medarbeiderskap 

Gjennomført ny 

medarbeiderundersø

kelse første gang 

2016. 

Ligge over 

landsgjennomsnit

t for tilsvarende 

tjenester 

Medarbeiderundersøkelse 

gjennomført januar 2020. 

 

Systematisk oppfølging 

nedprioritert fordi måtte 

prioritere etablering og 
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Fokus-område Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020 

oppfølging av nye 

oppgaver TISK ifm 

pandemien. 

Løpende arbeidsmiljøtiltak samt 

tett oppfølging av sykemeldte. 

Nærvær 94,3% 95 % 91,9% 

Barnevern.                        

Redusere volum på kjøpte 

tjenester fra private 

barnevernsaktører og heller 

bygge opp egen tiltaks- og 

veiledningstjeneste 

Egen tiltaks- og 

veiledertjeneste er 

etablert. Ikke helt 

samsvar mellom 

ressurser og behov. 

Det er samsvar 

mellom kapasitet 

i egen tiltaks- og 

veiledningstjenest

e og behov for 

hjelpetiltak i 

hjemmet. 

Økt kapasitet egen tiltaks- 

og veiledertjeneste. 

 

Kjøp fra private aktører er 

redusert. 

 

 

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. 

Sterk økning i 

utgiftene til 

barnevern i løpet av 

2018 og 2019. 

Ikke ha vesentlige 

avvik juridisk, 

faglig eller 

økonomisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vektlegge type 

tiltak i 

barnevernet som 

reduserer 

utgiftsvekst. 

Merkostnad i 

fastlegetjenesten pga 

fastlegehjemler med 

innleide vikarleger.  

Tjenesten oppfyller 

juridiske og faglige krav, 

men er ikke 

tilfredsstillende ift 

stabilitet og forutsigbarhet 

for kommunens 

innbyggere. 

 

Redusert avvik ift juridiske 

fristoverskridelser i 

barnevernet. 

 

Kostnadsnivå i 

barnevernet fortsatt høyt 

sammenlignet med 

kommunegruppe. 

 

 

 

 
6.6.3 Endring drift 
Kommunehelsetjenestene var i 2020 svært preget av at omfattende nye 

tjenesteoppgaver i forbindelse med den pågående pandemien ble lagt til 

kommunehelsetjenesten. For å håndtere pandemien har øvrige endrings- og 

utviklingsoppgaver blitt tonet ned eller utsatt. Det ble også gjort en organisatorisk 

tilpasning der ansvaret for oppfølging av barnevernstjenesten ble lagt til konstituert 

tjenesteområdeleder. 
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Fra mars 2020 ble det på kort varsel og uten tid til planlegging og forberedelser 

iverksatt omfattende tiltak og tjenester rettet mot pandemibekjempelse. Særlig 

kommuneoverlegens smittevernansvar for kommunen som helhet som hviler på en 

person alene ble veldig utfordret. Også helsestasjon- og skolehelsetjenesten ble 

sterkt berørt fordi det er i denne tjenesten kommunens kompetanse på systematisk 

smittevern og forebyggende helsearbeid ligger.  

Det ble i løpet av våren, sommeren og tidlig høst bygget opp tjenester i henhold til 

nasjonal strategi for TISK (Testing-Isolering-Smittesporing-Karantene). Dette er 

ressurskrevende oppgaver der tjenestene har måttet håndtere en uforutsigbar 

pandemiutvikling der omfang av arbeidsoppgaver har variert fra uke til uke ut fra 

antall smittetilfeller og omfang av smittesporing.  

Å etablere nye og omfattende tjenestetilbud samtidig som kjernevirksomheten skal 

ivaretas og driftes med tilnærmet normalt innhold og omfang har vært svært 

utfordrende. Det kan ikke understrekes nok den enorme innsatsen kommunens 

medarbeidere har gjort i denne sammenhengen. Ikke bare viljen til, men også evnen 

til omstilling og løsningsfokusert tilnærming har vært enorm. 

Når det gjelder driftsområder ellers med spesielle utfordringer i 2020 må igjen 

manglende rekrutteringen til fastlegetjenesten løftes frem. Til tross for at kommunen 

har lagt inn stadig bedre økonomiske betingelser som er langt ut over det 

fastlegemodellen legger opp til har det vært få eller ingen søkere på annonserte 

ledige hjemler. Ledige hjemler har hele tiden vært betjent av vikarleger med samme 

pasientansvar som fastleger for øvrig. 6 av 14 fastlegehjemlene driftes med 

vikarleger på midlertidige kontrakter.  Nasjonal handlingsplan ble vedtatt i mai 2020. 

Handlingsplanen viderefører i grove trekk dagens modell både når det gjelder 

finansiering og organisering. Ingen nye fastleger har blitt rekruttert i 2020. 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har av smittevernshensyn hatt redusert tilbud 

på gruppetilbud og gruppeveiledning. Individoppfølging / helsestasjonsprogrammet 

har ellers blitt gjennomført i samsvar med veileder. 

Fysio- ergoterapitjenesten har hatt så å si normal drift hele (korona)året. Prioritering 1 

pasienter har hatt tilbud hele året.  

Tilbud som ikke er gjennomført er gruppetilbud: Stødige steg (eldre), Hofte- knesterk 

gruppe. Alle på lista har fått tilbud om individuell konsultasjon. Gruppetilbud for barn 

er utsatt. 

Frisklivssentralen har hatt tilrettelagt tilbud etter koronarestriksjoner. Utendørs 

gruppetrening. Samt individuelle veiledningssamtaler. 

Da Covid-19 var et faktum gjorde barnevernets ledelse en risikovurdering med tanke 

på mulige ringvirkninger, og anslo behovet for å styrke undersøkelsesteamet som 

nødvendig, nettopp for å kunne ivareta en forventet økning i antall 

bekymringsmeldinger som en direkte konsekvens av pandemien. Dette medførte at 
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tjenesten slo sammen undersøkelsesteamet og tiltaksteamet, noe som har ført til 

bedre og mer sømløse tjenester internt i tjenesten, i tillegg til et mer robust team. 

Tjenesten har videre utviklet et eget veilederteam som ivaretar tjenestens 

veiledningstilbud, både til privatpersoner, fosterhjem og samarbeidspartnere. Kjøp av 

eksterne tiltak er redusert betraktelig, men vil i enkelte tilfeller kunne være uunngåelig 

da dette må ses i sammenheng med saksmengde, alvorlighetsgrad og tilgjengelige 

ressurser. Til slutt har tjenesten et eget omsorgsteam som følger opp de barn som 

ikke kan bo i sin primære omsorgsbase, herunder fosterhjem og institusjoner.  

Barneverntjenesten har gjennom høsten 2020 implementert LEAN kontinuerlig 

forbedring i tjenestens ledergruppe, og har videre planer om at tjenesten i sin helhet 

vil ta i bruk LEAN som virksomhetsstrategi i løpet av 2021 

6.6.4 Regnskapsresultat 

51 Helse 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 117 915 114 839 95 699 -19 140 

  Sum Inntekter -30 411 -21 465 -13 540 7 925 

            

  Netto driftsresultat 87 504 93 374 82 159 -11 215 

Merforbruket er knyttet til ekstra pandemikostnader (-2.500`), fastlegetjenesten (-

3.300`), legevakt (-500`) og barnevern (-6.300`). Barnevernets merforbruk skyldes 

delvis store utgifter fra 2018 og 2019 som først ble fakturert kommunen i 2020. Fysio- 

og ergoterapitjenesten og helsestasjon- og skolehelsetjenesten hadde mindreforbruk 

på ca. 3 % i 2020. 
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6.7 Kultur 

6.7.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten besto pr desember 2020 av følgende driftsenheter: 

Fyrverkeriet bibliotek og kulturhus, Fyrverkeriet Ung (kulturskole og ungdomshus) og 

Idrett og fysisk aktivitet. Allmennkultur rapporterer direkte til kultursjefen. Antall 

ansatte i tjenesteområde kultur er 18 årsverk fordelt på 27 personer. I tillegg omfatter 

tjenesten kommunens ca. 100 støttekontakter og fritidsassistenter. Frivilligsentralen 

med 1.14 årsverk er budsjettert inn under kultur. 

Utviklingstrekk i 2020: Koronatiltak påvirket i sterk grad tjenesteytingen i 2020. Alle 

tjenester arbeider for bedre tjenesteflyt overfor barn og unge, både innenfor 

Fyrverkeriet kultur og i samarbeid med øvrige kommunale tjenester og frivilligheten. 

Dette utviklingsarbeidet har hatt god framdrift på planleggingsnivå, og vil medføre en 

god utvikling ved gjenåpning etter pandemien. (Høst 21) 

Nasjonale føringer: Tjenestene som leveres av kulturavdelingen er i stor grad 

lovpålagt ved at kommunen plikter å yte tjenestene. Våre nasjonale føringer i lov: 

• LOV 2007-06-29 nr 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd. 
Kulturlova 

• Lovfesting av musikk- og kulturskole i 1998. I opplæringsloven §13.6.  

• LOV-1985-12-20-108 Bibliotekloven  

• Lov om pengespill (pengespilloven) av 28. august 1992 med tilhørende forskrifter, 
saksbehandling av søknader om støtte av spillemidlene. 

• Kulturminnelova (1978-06-09) 

• Helse- og omsorgstjenesteloven(2011-06-24) (Støttekontakter, treningskontakter, 
helsefremmende og/eller forebyggende tiltak (dvs idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv)) 

 
Allmennkultur, drift og administrasjon. Tjenester: ledelse, arrangementer, 

informasjonsarbeid, kunstformidling, museumsformål/kulturminne, administrativ og 

politisk saksbehandling, kulturtilbud institusjoner og hjemmeboende eldre via 

tjenesten «Slipp kulturen inn», støttekontakttjenesten, frivillighet i institusjonene, 

støtte/tilrettelegging frivillige lag og foreninger og øvrige kulturaktører, festivalen 

“Friluftsliv for alle”, SLT (samordnede lokale forebyggingstiltak), frivilligsentralen. 

Prosjektledelse, sektorovergripende og regionalt arbeid. Sterk reduksjon i antall 

arrangementer på grunn av korona. Stort omstillingsarbeid for gjennomføring av det 

som ble arrangert. 3.6 årsverk. I tillegg budsjett for 1.13 årsverk ved frivilligsentralen. 

Folkebibliotek og kulturhus.  

Folkebibliotek: Publikumsveiledning og – betjening, litteratur- og kulturformidling, 

blant annet foredrag, konserter, debatter og utstillinger, formidling og 

leselystmotivering til skoler og barnehager, støttespiller for skolebibliotekene, 

oppsøkende bibliotektjeneste, digitale nettjenester, billettsalg til kulturarrangementer, 

drift av Verkstedet. Prosjektledelse og prosjektdeltagelse.  

Varierende åpningstider på grunn av korona. Stengt fra 13. mars til 27. mars. 

Utleveringstjeneste fra 27. mars til 11. mai. Gjenåpning med reduserte åpningstider 

fra 11. mai. Mange avlyste arrangement, men prioritering av tilbud til barn og unge. 
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25 000 fysiske besøk. 4,3 årsverk på 5 ansatte. 

 

Kulturhus: Drift, programmering, markedsføring og utleie. Billettsalg. Samarbeid med 

frivillige, lag og foreninger. 0,5 årsverk. Arrangement har blitt gjennomført i den grad 

smitteverntiltak har gjort det mulig.  

Avdeling for idrett og fysisk aktivitet/folkehelsearbeid 
Tjenester: Idrett og friluftsliv herunder drift og utleie av Raufosshallen og Reinsvoll 

idrettshall, kommunal løypekjøring, drift kommunale friluftsområder/badeplasser, 

saksbehandling spillemiddelsøknader, idrett og fysisk aktivitet og ungdom i arbeid. 

Stilling i ungdom arbeid ble i løpet av året endret. I sommerhalvåret er stillingen 

knyttet opp mot vedlikehold av friluftsområder og resten av året mot andre tjenester i 

kultur.1,7 årsverk, hvorav 0,5 stilling som folkehelsekoordinator rapporterer til ass. 

rådmann. I løpet av året ble også stilling som folkehelsekoordinator endret og 

overført 100 % til idrett og friluftsliv. Hovedfokus har vært informasjon om 

koronasituasjonen, smitteverntiltak og gradvis gjenåpning av idrett- og fritidstilbud. 

Friluftsliv i nærmiljøet har vært prioritert oppgave under hele pandemien. 

Ungdomsavdelingen 
Ungdomskontakten, ungdomsklubb (aktiviteter, Mekkeverksted, Musikkverksted, 

Streaming), klubb for funksjonshemmede, tilrettelagt kultur – og fritidstilbud, 

Ungdomsrådet, Ung Kultur Møtes (UKM). I tillegg jobbes det med søknadsbaserte 

prosjekter med midler fra Bufdir, fKf og lignende. For ungdom mellom 13-18 år.  2,62 

årsverk. Avlyste arrangementer og aktiviteter, men ungdomshuset har holdt åpent 

enten med færre inne eller med arrangementer ute. Usikkerhet rundt tall på deltagere 

på grunn av korona. 2,62 årsverk. 

Kulturskolen.   

Det undervises i ulike instrumenter, teater, band, billedkunst og tilrettelagt 

billedkunst- og musikkundervisning. Salg av tjenester til Barne- og ungdomsteater og 

tre korps. I tillegg til undervisningen har konserter, utstillinger og forestillinger vært 

gjennomført både fysiske og digitalt. Den kulturelle skolesekken (DKS) og har vært 

delvis nedstengt. Søknadsbaserte prosjekter som Flere Farger, Småtrølltræff, 

musikkpedagog på institusjoner og lignende har hatt alternativ aktivitet. 5,8 årsverk. 

254 elevplasser og 91 på venteliste.  Noe nedgang i elevaktivitet grunnet korona. 

 

Kostratall, kultur: 

 VTK 

2020 

Landet 

2020 

VTK 
2019 

Landet 
2019 

Netto driftsutgifter kultur pr innbygger (kroner) 1931 2630 1631 2541 

Netto driftsutgifter kultur i % av kommunens totale 
nettoutgifter (prosent) 

3.1 4.1 2.7 4.2 
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6.7.2 Måloppnåelse 
 
 

Fokusområde   2019 2020 2020 

  Hovedmål Resultat    Mål Resultat  

Brukere 

Fyrverkeriet kultur 

skal yte riktige 

tjenester til rett tid. 

  

Fyrverkeriet kultur 

skal skape arenaer 

for mening, læring, 

nyskapning og 

samfunns-

engasjement 

Fyrverkeriet kultur 

skal utjevne sosial 

ulikhet ved tidlig 

innsats og 

inkludering med 

tanke på mestring av 

eget liv. 

  

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 

Helhetlig  utvikling av 

Fyrverkeriet kultur i 

Vestre Toten – med 

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 

Flere Farger utvider 

samarbeidet. Ledes 

fra VTK. 

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.  

Syngende kommune 

og musikkpedagog i 

institusjonene er 

etablert som prosjekt 

Samarbeid mellom 

skolene og bibliotek 

om  Verkstedet 

 

 
Konkurranse for 

Meråpent bibliotek 

iverksettes 

 

Innbyggerstyrt tilbud 

testes gjennom 

samskaping 

Forprosjekt 

rehabilitering av 

ungdomshus inkl 

verksted gjennomført 

Styrket samarbeid 

VTK/Frivilligsentral 

Flere Farger 

videreutvikles og 

innarbeides i 

kulturskoletilbudet. 

 

Konseptet «Alle barn 

og unge i aktivitet» 

videreutvikles i et 

tverrsektorielt 

perspektiv og i 

samarbeid med 

frivilligheten 

  

Varig allsangfokus og 

sangpedagogtilbud 

forberedes for 

etablering i 2021 

 Samarbeid mellom 

skoler, bibliotek og 

ungdomshus om 

verksteder for 

ungdom 

  

Meråpent bibliotek 

er innført 

  

Innbyggerstyring 

gjennom samskaping 

er etablert 

Rehabilitering 

ungdomshus inkl 

verksted påbegynnes 

  

Plan for frivillighet i 

Vestre Toten 

revideres 

Store fremskritt 

oppnådd: 

Flere farger 

/Fargespill) metode 

innarbeides 

tverrsektorielt 

Samskapings-

prosjekter pågår 

Idrettshaller i rute 

Slipp kulturen inn 

utvikles 

Syngende kommune 

og musikkpedagog på 

eldresentrene 

videreføres  

Kulturskolen  tilbyr 

større bredde og mer 

fordypning i 

samarbeid med 

andre tjenester 

  

 

Meråpnet bibliotek 

utsatt, forsinket 

grunnet korona. 

Samskapingsprosjekt 

i rute  

Verksted og 

forprosjekt 

ungdomshus i rute 

 

 Plan for frivillighet i 

rute 
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kontinuerlig 

forbedring 

  

 

 

Forprosjekt 

aktivitetsplass i 

Raufoss sentrum 

sluttføres 

Åpnet idrettshall 

Reinsvoll, prosjekt 

utvidelse 

Raufosshallen 

påbegynt 

VTK medvirker i 

forprosjekt Raufoss 

Storhall 

Arbeidsgruppe for 

flytting av Boli´n til 

Raufoss etableres  

Arbeidsgruppe for 

Byfest etableres 

Kulturskolens 

Fordypningsprogram 

for teaterfaget testes 

ut i samarbeid med 

R.E. D. Utvikle 

tilbudet skapende 

skriving 

  

 

 

Innbyggere 

involveres og midler 

søkes til 

aktivitetsplass i 

Raufoss sentrum 

 Anbud og byggestart 

Raufosshallen 

 

 

Oppstart bygging 

Raufoss Storhall 

  
Plan for flytting av 

Boli´n utarbeides 

  

Byfest Raufoss 

gjennomføres 

 

Prosess med 

aktivitetsplass 

forsinket grunnet 

korona 

  

 Raufosshallen i rute 

  

  

Raufoss storhall 

åpnet som planlagt 

  
Foreningen «Bolin´s 

venner etablert og i 

god fremdrift  

Byfest avlyst 2020 

grunnet korona 

 

Fordypningsprogram 

R.E.D gjennomført 

som planlagt. 

Skapende skriving 

avlyst på grunn av 

korona 

Medarbeidere 

Utvikle og beholde 

godt arbeidsmiljø 

  

 

Medarbeider-

undersøkelse 

 

Lavt sykefravær 

  

Ungdomshus:  

Bedre de fysiske 

arbeidsforholdene 

for de ansatte 

 

 

 

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% 

 

Etablere bedre 

kontorløsninger og 

møterom. 

 

 

=>4.5 

 

 

< =5% 

Forprosjekt 

ombygging 

gjennomført  

 

 
Resultat 

medarbeider- 
undersøkelse: snitt 

4.5 

 
Egenm: 1.0% 
Sykm.1-16 dager: 

0.4% 
Sykm. >16 dager: 

4.0% 

Sum:5.4% 
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Nærvær 94,6% 

Økonomi 

 Holde 

budsjettramme, øke 

aktivitet og inntekt 

på mulige områder 

  

  

  

 Balanse 

  

  

Balanse 

  

  

+ 311.000  

 

 
 
 
 
 

 
6.7.4 Regnskapsresultat 

61 Kultur 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 28 760 32 890 30 036 -2 854 

  Sum Inntekter -8 129 -12 437 -9 272 3 165 

            

  Netto driftsresultat 20 631 20 453 20 764 311 

 

Tjenestens regnskapsresultat ble en del preget av ekstrautgifter og 

ekstrakompensasjoner knyttet til pandemien. Blant annet til idrett og frivillige 

organisasjoner som i stor grad ble tvunget til å stoppe sine aktiviteter i likhet med 

våre egne kommunale aktiviteter. I sum endte vi opp med et lite mindreforbruk på 

311 000. 
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6.8 NAV kommune  

6.8.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 

Organisasjon: Kommunale og statlige tjenester. Ved utgangen av året: 29,65 faste 

kommunale stillinger (inkl. 5 ved ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter) og 12 statlige 

stillinger (hvorav en midlertidig stilling).  Organisering er som tidligere – det er ingen 

skille når det gjelder medarbeideres ansettelsesforhold og tjenesteyting på statlige og 

kommunale tjenester. Det er innbyggernes behov som er i fokus.  Disse behov vil 

variere for den enkelte over tid, og det er derfor viktig at samarbeidet mellom veileder 

og bruker er preget av mest mulig kontinuitet.   

Kommunale tjenester: Gjeldsrådgivning, Økonomisk sosialhjelp, 

kvalifiseringsprogram (KVP), koordinering av flyktningarbeid, jobb- og 

rekrutteringssenter, boligsosialt arbeid og boligtjenester (Husbank, bostøtte, 

kommunale boliger).   

Status:  

2020 var preget av permitteringer og svært høy arbeidsledighet på grunn av 

smittesituasjonen i landet.  

Med en økning av ledigheten i kommunen fra ca. 5 % i begynnelsen av mars til ca. 

17 % i midten av april, har kontorets fokus vært rettet inn mot håndteringen av denne 

situasjonen.  

Kontoret har kartlagt og avklart innsatsbehov, vedtaksbehandlet og veiledet ca. 1300 

nye personer i den innledende perioden, slik at de har kommet i posisjon til å søke 

om dagpenger. Samtidig har kontoret, i samarbeid med arbeidslivssenteret, tatt imot 

permitteringsvarsler og veiledet et betydelig antall av kommunens arbeidsgivere, med 

særlig fokus rettet mot industrien.  

Kontoret var «stengt» fra midten av mars til midten av mai, i den forstand at det ikke 

var mulighet til fysisk oppmøte. Veiledningen forgikk digitalt gjennom chat, telefon 

eller videomøter. Akutte behov ble fanget opp gjennom tilgjengelig telefonisk 

nødnummer og tett oppfølging av veiledere. 

Isiflo jobb – og rekrutteringssenter ble også «stengt» i samme periode. Isiflo AS 

tilsatte flere av deltakerne midlertidig for å opprettholde driften.  

Ulike ressursforskyvninger internt i kontoret ble gjennomført for å klare å håndtere 

situasjonen. Ressurser fra flyktningetjenesten ble avgitt for å bistå med kartlegging 

og avklaring av nye ledige, ressurser fra jobb- og rekrutteringssenteret bisto med å ta 

imot permitteringsvarsler og veilede arbeidsgivere, mens gjeldsrådgivere ble 

oppdatert på saksbehandlingen innenfor økonomisk sosialhjelp, for å bistå der ved et 

eventuelt behov. 
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Fordi Nav innførte mobilt kontor og office 365 i 2019, har kontoret vært i stand til å 

løse samfunnsoppdraget ved bruk av digitale løsninger fra hjemmekontor. I mars til 

mai jobbet de fleste fra hjemmekontor og det var bare igjen en minimums bemanning 

på 5 stk. på kontoret. I tiden etter mai og ut året er tilstedeværelsen økt, men er 

fortløpende tilpasset smittesituasjonen, med det resultat at det har vært høy bruk av 

hjemmekontor hele året. Det er har gitt kontoret ytterligere erfaringer, ut over den 

kompetansen som allerede fantes, i bruk av de digitale løsningene og som kommer til 

å endre ulike arbeidsmetodikker for fremtiden. 

Andre halvdel av året har vært preget av oppfølgingen av de som var registrert som 

ledige. Aktiv bruk av statlige virkemidler har vært særdeles viktig i oppfølgingen. 

Kvalifisering gjennom kurs og utdanning mens man mottar dagpenger, bruk av 

midlertidig lønnstilskudd og bruk av ulike tiltaksarrangører, har ført til at kontoret 

klarte å få mange ledige som ikke har fått tilbake sin tidligere jobb over på ulike tiltak.  

Etter hvert som markedet med industrien i front startet opp igjen, ble ledigheten 

forløpende redusert i løpet av andre halvdel av året. Kontoret har bistått med å 

anbefale kandidater til ulike stillinger, fra både rekrutteringssenteret og fra porteføljen 

til veilederne. Kontoret har fortsatt fulgt opp de ulike bedriftene med veiledning, hvor 

bruk av lønnstilskudd for å få flest mulige tilbake til arbeidslivet har blitt prioritert. 

Ved slutten av året hadde kommunen en ledighet på ca. 6 %. 

Andre Utviklingstrekk:  

Bosetting av flyktninger ble stanset av IMIDI i perioden mars til september, det ble 

derfor bosatt færre enn det som opprinnelig var planlagt. Det ble gjennomført 6 

bosettinger i løpet av året. Samtidig har tidligere bosatte hatt et stort 

informasjonsbehov i tiden som samfunnet stengte ned. Tjenesten har jobbet svært 

aktivt med informasjon, veiledning og dialog for å møte de ulike behovene.  

Isiflo jobb- og rekrutteringssenter, har til tross for den situasjonen arbeidsmarkedet 

har vært i, klart å avklare mange kandidater.  Dette kommer bl.a. til syne ved at 50 

nye deltakere startet og 77 sluttet i løpet av året. Hele 76% av disse har fått har gått 

over til jobb eller skole.  Flere av bedriftene i industriparken har vært svært gode 

samarbeidspartnere for lykkes med dette.   

«NAV i skole» var i utgangpunkt planlagt inn i ungdomsskolen på våren, noe som ble 

utsatt til slutten av året. Tilstedeværelsen og «oppfølging» ved Raufoss VGS har 

vært opprettholdt gjennom hele året.  

Behovet for gjeldsrådgivning har økt i løpet av året. Det er særlig kompleksiteten i 

enkeltsaker som har økt. Kontoret har bidratt med veiledning om personlig økonomi 

gjennom en podcast initiert av Østre Toten. Dette er et område som må følges tett 

opp fremover.  
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Kontoret har opprettholdt god måloppnåelse på sentrale målekortindikatorer, til tross 

for ledighetssituasjonen. Kontoret yter både kommunale og statlige tjenester side om 

side til brukerne som henvender seg til NAV, noe som krever høy grad av 

koordinering av arbeidsprosessene og tiltakene.   

Antall personer som mottok økonomisk sosialhjelp har vist en nedgang fra 2019, fra 

383 til 347 personer.  Nivået på utgiftene er på samme nivå som året før, noe som 

betyr en realnedgang, samtidig som det har vært en betydelig økning av antall KVP 

brukere. Det var 12 personer ved inngangen av 2020, mens det var 20 personer i 

utgangen av året. 

Det har vært en kraftig økning i innvilgelser av startlån (Husbankens virkemidler) fra 

36 stk. i fjor til 60. stk. i år. 

 

KOSTRA-tall: 

 VTK 2020 VTK 

2019 

Innlandet 

2020 

 Landet 

2020 

 

Netto driftsutgift til økonomisk 

sosialhjelp pr innb. (i kroner) 

1036 1018 1617  1679  

Brutto driftsutgifter pr. 

sosialhjelpsmottaker. (andel) 

1,4 1,3 1,8 - 2,0  

Gjennomsnittlig utbetaling pr 

stønadsmåned (sosialhjelp), i kroner 

7995 7856 9717 - 9999  

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold 

til innbyggere 20 – 66 år (%) 

2,3 2,6 2,3 - 2,3  

Antall sosialhjelpsmottakere 340 383 IA  IA  

Antall sosialhjelpsmottakere med 

stønad i 6 mndr. eller mer  

111 113 IA  IA  

Mottakere av kvalifiseringsstønad 

(KVP) pr. 1000 innb. 20 – 66 år (%) 

3,2 2,6 2,3  2,9  

Husbankindikatorer  

Beløp pr innbygger i startlån 

videretildelt av kommunen 

7623 4470     

Antall kommunalt disponerte boliger 

pr. 1000 innbyggere 

31 32 25  20  

Ikke tilgjengelig i Kostra for 2020, men regnet ut manuelt 
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De utvalgte KOSTRA-tallene gir dessverre ingen god sammenligning/oversikt, men 

kan si noe om utviklingen fra år til år for vårt vedkommende.  Stadige endringer i 

SSBs registreringer gjør at det blir vanskelig å holde en struktur over tid på grunn av 

dårlige muligheter for sammenligning.  Dessverre skjer disse endringer etter at 

indikatorene/variablene er lagt inn i våre dokumenter.   

Vi ser at det er en reduksjon i antall brukere som mottatt økonomisk sosialhjelp, men 

utgiftene har holdt seg stabilt. I denne sammenheng er det viktig å være 

oppmerksom på at sosialhjelpsutbetalinger omfatter alt fra de som har mottatt én 

utbetaling på noen hundre kroner i løpet av året til de som har sosialhjelp som eneste 

inntektskilde.  KVP-stønad og kommunale sysselsettingspenger ved f.eks. ISIFLO 

utbetales også som sosialhjelp. Samtidig har det vært en kraftig økning av antallet 

som benytter KVP, derav et stabilt utgiftsnivå. 

6.8.2 Måloppnåelse 

Fokusområde Resultat 2019 

Anslag Mål  Resultat 

2019 2020 31.12.20 

Brukere 

Brukermedvirkning: Regionalt 

brukerråd 
   

3 regionale 

møter 

     

Sosialhjelp/Sosialtjeneste     

Andel langtidsmottakere av sosialhjelp 

(% av alle som mottar øk. sos.hjelp 

mer enn 6 mndr.) 

14% 12% Max 12% 13,25% 

Arbeid     

Andel arbeidssøkere med overgang til 

arbeid (% av alle arbeidssøkere) B15 
69% 68% Min 69% 81% 

Andel personer med nedsatt 

arbeidsevne med overgang til arbeid 

(%) B16 

46% 46% Min 45% 42% 

Andel deltakere ved ISIFLO som går ut 

i arbeid, utdanning eller tiltak (% av 

alle som avsluttes) 

65% 61% Min 75% 76,5% 

Kvalifiseringsprogram (KVP)     
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Fokusområde Resultat 2019 

Anslag Mål  Resultat 

2019 2020 31.12.20 

Andel i arbeid eller utdanning etter 

endt program (% av alle som avslutter 

per år) 

47%  80% Min 70 % 34% 

Flyktninger     

Andel i arbeid eller utdanning etter 

endt intro-program (% av alle som 

avslutter per år) 

 57% 64% Min 60 % 71% 

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 

2,0% 

 

 

0 

1,3% 

 

 

0 

Max 1,8% 

 

 

0 

1,4% 

 

 

0 

Boligtjenester     

Antall startlån per år 38 38 40 60 

Medarbeidere 

Årlig medarbeiderundersøkelse 

(avholdes i oktober hvert år) 
    

Deltakelse (% av alle ansatte)  100% 100% 100% 75% 

Resultat (gjennom-snitt score) - - - - 

Økonomi 

Regnskapsresultat (% av budsjett) 103 % 100 % 100 % 100,32% 

Det har generelt vært en positiv utvikling på sosialhjelpsområdet. Her er det viktig å 

være oppmerksom på at både KVP og kommunale sysselsettingspenger teller med i 

denne beregningen, og ettersom mange i denne gruppa har den type ytelser, vil også 

prosentandelen naturlig nok bli høyere.  De fleste i denne aldersgruppen har et 

aktivitetstilbud.   

KVP hadde få utganger i løpet av året, og hovedvekten av avgangene var personer 

som ble avsluttet på grunn av manglende nyttiggjøring av programmet. Det fører til et 

svakt resultat relatert til antallet som har gått ut i arbeid eller utdanning.  
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Andel deltakere ved ISIFLO som går ut i arbeid, utdanning eller tiltak (% av alle som 

avsluttes) ligger relativt høyt med tanke på årets situasjon, samtidig er det noen færre 

i antall sammenlignet med tidligere år. 

6.8.3 Endring drift 

Samtidig som kontoret har håndtert økt ledighet har det også pågått organisatoriske 

endringer. kontoret har redusert bemanningen med en lederstilling, tilsatt ny Nav 

leder og ny avdelingsleder. Stabslederstillingen ble ikke erstattet etter naturlig 

avgang. Det var en stilling som hadde et betydelig administrativt ansvar. Samtidig ble 

det internt opprykk for en avdelingsleder til Nav leder fra 1. juni og ny avdelingsleder 

ble tilsatt fra 15. september. Reduksjon av en lederstilling og tilsetting av nye ledere 

har ført til at det er påstartet en prosess som innebærer fordeling av de administrative 

oppgavene sett i sammenheng med fremtidig behov for den interne strukturen ved 

kontoret. 

 

6.8.4 Regnskapsresultat 

65 NAV kommune 

Regnskap 

2019 

Regnskap 

2020 

Regulert 

budsjett 

2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 55 922 49 606 45 398 -4 208 

  Sum Inntekter -15 803 -11 646 -7 558 4 088 

            

  Netto driftsresultat 40 119 37 960 37 840 -120 

Det at resultatet endte med et marginalt overforbruk har ulike årsaker.  

 Negative avvik 

Covid 19 har direkte påvirket budsjettet ved at det ble betydelige reduserte inntekter i 

produksjonen ved Isiflo jobb – og rekrutteringssenter. Stans og reduksjon i 

produksjonen førte til et negativt avvik på kr. 800’. Etter avtale med Isiflo AS ble 

kontorets del på kr 400’, tilsvarende kostnadene av 4 arbeidsledere i to måneder. 

Dette blir å anse som «koronautgifter» 

Introduksjonsordningen har registrert et overforbruk på kr 780’. Dette kan relateres til 

at ordningen automatisk ble videreført til flere av brukerne når samfunnet stengte 

ned. I tillegg har også ordningen blitt videreført for flere enn det i utgangspunktet var 

budsjettert for. Det har bl.a. sammenheng med bakgrunnen til flyktningene og at det 

tar lang tid å kvalifisere for jobb/utdanning.  En forlengelse av programmets varighet 
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fra to til tre år for noen av deltakerne, er for så vidt i tråd med regjeringens anbefaling 

dersom det vil styrke den enkeltes mulighet for overgang til arbeid eller ordinær 

utdanning.  Bl.a. av den grunn ser vi en positiv utvikling ved at flere av deltakerne går 

videre til arbeid og utdanning etter avsluttet program.  

På grunn av underbemanning ved IMDi har det nesten ikke blitt saksbehandlet 

søknader fra kommunen om ekstratilskudd for ekstrautgifter i løpet av året. 

Regnskapet viser manglende inntekter på kr. 660’ for denne posten. 

Positive avvik 

Økonomisk sosialhjelp har kommet ut på et budsjettert resultat. Mens postene for 

økonomisk sosialhjelp er redusert, er posten for KVP økt. Samtidig er det registrert 

inntekter på kr. 500’ ut over budsjetteringen for refusjoner fra staten. Dette er relatert 

til at brukere går over på statlige ytelser med tilbakevirkende kraft, og kommunen får 

refundert sine utgifter. 

Det er registrert inntekt på kr 250’ ut over det som er budsjetter for 

saksbehandlingsinntekter i forbindelse med startlån. 

Det er «hentet» midler fra statlige budsjett på ca. kr 800’ ut over det som har vært 

budsjettert inn. Dette relateres til bruk av kommunale vikarer for statlige 

ansatte/oppgaver, og det er i tillegg avdekket manglende fakturering for en 40% 

kommunal ressurs i statlig stilling siden høsten 2018. 

Det har vært svært stram styring på lønnsutgiftene ved at sykefravær og permitterte 

ikke har blitt dekket fullt opp, til tross for at det har vært et reelt behov relatert til 

arbeidet med økt arbeidsledighet. 

 

Nærvær 2020.: 

Nærvær Fordeling 

Rapport per 
31.12.20 

Mål Totalt Egenmeldt Sykemeldt 
1-16 dager  

Sykemeldt 
>=17 dager  

Fraværsdager  559 d 91 d 61 d 406 d 

Nærvær % 93,5 % 92,9 % 98,9 % 99,2 % 94,8 % 

Nærvær % i fjor 93,5 % 89 % 99 % 99,5 % 90,5 % 
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Nærværet er nesten tilsvarende målsetningen. I all hovedsak er fraværet knyttet til 

langtids sykmeldinger (6 %).  1,1 % av fraværet er korttidsfravær.  En positiv utvikling 

av sykefravær sammenlignet med 2019. Det relativt lave korttidsfraværet oppleves 

som svært positivt i perspektivet til hva kontoret har stått ovenfor det siste året. 

Pandemien førte til en tredobling av ledige som har blitt fulgt opp, oppgaveutførelse 

fra hjemmekontor og stadige endringer/tilpasninger for å håndterere arbeidsmengde 

og ulike smittevernstiltak, har vært krevende for alle tilsatte. 
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6.9 Omsorg    

Omsorg har 10 driftsenhetsledere samt 4 avdelingsledere (2 årsverk) med personal -, 

fag - og økonomiansvar for til sammen 22 enheter. Miljøarbeidertjenesten etablerte 

avdelingsledernivå i januar 2020. Driftsenhetslederne rapporterer til omsorgssjef. 

Rådgiver, fagstab og merkantil ivaretar ulike støttefunksjoner. 

Kommunen er lovmessig forpliktet til å yte helse - og omsorgstjenester, og skal sørge 

for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse – og 

omsorgstjenester.  Samhandlingsreformen med tilhørende lovendringer har gitt 

kommunen et større ansvar og en viktigere rolle i å sørge for nødvendige helse -og 

omsorgtjenester til befolkningen.   

Hovedutfordringen for den kommunale omsorgstjenesten er: 

- Endring i demografi og sykdomsbilde 
- Økt etterspørsel og forventninger til kommunale omsorgstjenester 
- Arbeidskraftutfordring  
- Økt krav til prioriteringer, utvikling og innovasjon 
 

Strategiske innsatsområder i omsorgsplan 2040: 

1. Forebygging og tidlig innsats 
2. Legge til rette for å kunne bo lengst mulig i eget hjem 
3. Arbeidskraft, kompetanse og god ledelse 
4. Samarbeid med frivillige  
5. Botilbud i takt med befolkningsutviklingen 
 
 
6.9.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk  

I styringsdokumentet for 2020 er utfordringer beskrevet: vekst i tjenestebehov, 

ressurskrevende tjenester, arbeidskraft og rett kompetanse og ledelseskapasitet. 

 Endringstakten er høy og det kreves økt kompetanse på alle nivåer i 

omsorgstjenesten for å møte nye og flere oppgaver og økt kompleksitet. 

Forventingene til kvalitet øker og krav til effektiv drift. Dette krever nye arbeidsmåter 

og annen oppgavefordeling, det krever organisatoriske endringer, kulturendringer og 

prioriteringer. Dette stiller krav til den enkelte medarbeider og til ledelsen på alle 

nivåer, både administrativt og politisk.  

 Koronapandemien  

Omsorgstjenesten gikk inn i 2020 med en ambisjon om å få til flere endringer og 
utvikling både i tjenesteyting og ledelse. Noe var påbegynt i 2019 og krevde 
oppfølging, andre områder igangsettes i 2020. Året ble derimot helt annerledes enn 
vi hadde planlagt.  
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Pandemien preget tjenesten fra slutten av februar og hele 2020. Beredskap med 
kontinuitetsplanlegging, smittevern, kompetanseheving og organisering har hatt 
fokus. Planlagte oppgaver og viktig omstillingsarbeid ble satt på vent, noe som også 
har gitt utfordringer i tjenesten. Det viktigste ble å sikre nødvendige tjenester til 
innbyggerne og ivaretakelse av ansatte i en uforutsigbar tid. 
 
Fra sommeren og utover høsten valgte vi å sette i gang noe av det planlagte 
arbeidet. Dette har vært krevende sammen med pandemihåndtering, men samtidig 
nødvendig for å komme i gang med viktig omstilling. Arbeidsbelastningen har vært 
stor for mange, både ledelse og ansatte. Innsatsen og viljen til å bidra og å stå 
sammen i en utfordrende tid har vært helt avgjørende for å klare dette.  
 

Endringer i drift grunnet pandemi 

Fra mars til utgangen av mai ble dagsentertilbud stengt. Dette ble erstattet med 

hjemmebesøk eller telefonkontakt. Dagtilbudet for mennesker med rusproblematikk 

ble oppretthold, men i begrenset grad.  

Dagaktivitet for hjemmeboende ved frivilligsentralen ble stengt frem til sommeren.   

Tjenestetilbud til hjemmeboende i form av praktisk bistand ble, i samme periode, 

redusert der dette var mulig. 

Avlastning i institusjon ble stoppet fra mars og frem til juni og deretter gradvis tatt opp 

igjen. Dette krevede større grad av oppfølging fra pårørende og hjemmetjenesten. 

Dialysebehandling ved Helsehuset ble av smittevernhensyn redusert fra 3 til 2 

behandlingsplasser, og har ved inngang til 2021 fortsatt redusert.  

Institusjoner ble stengt for besøk fra mars til slutten av mai. Strenge restriksjoner i 

alle enheter krevde god dialog med beboere og pårørende og kontroll med besøk. 

Styring og oppfølging av besøk i henhold til smittevernreglene ble viktig da det ble 

åpnet igjen. 

Arrangementer og besøk fra frivillige ble stanset. Utearrangementer ble alternativet. 

I forbindelse med stenging og reduksjon av tjenestetilbud ble personalet omdisponert 
til andre enheter for å bistå der behovet var størst. Samtidig bli kjent og få opplæring 
for å være forberedt kapasitetsutfordringer og omdisponering på et senere tidspunkt.  
Det ble endringer i turnus med inndeling i kohort for å forebygge personale i 
karantene. 
 
Alt personalet ble pålagt å gjennomføre kurs i smittevern både teori og praksis, samt 
kunnskap om covid 19 og oppfølging av covidpasienter.  
 
Det ble planlagt for kapasitetsøkning med mulighet for smitteavdeling på Helsehuset 
og ta i bruk annen etasje på Gimle sykehjem. Personalet i alle enheter ble forberedt 
på å kunne bli omdisponert til andre arbeidssteder ved et smitteutbrudd.  
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Regionalt ble det inngått avtale om Covid avdeling på Labo i Østre Toten og kjøp av 
korttidsplasser mellom kommunene. Det har ikke vært behov for innleggelse i covid-
avdeling. Vestre Toten har bistått andre kommuner ved å ta imot pasienter på 
korttidsopphold ved Helsehuset.  
 
Digitalisering og velferdsteknologi:  

* Nettbrett for beboerne i institusjoner og omsorgsboliger slik at de lett kunne få 

kontakt med pårørende eller andre (Whereby).   

* Flere medisindispensere ble tatt i bruk. 

* Digitale møterom er etablert i alle enheter. Dette er både for å ha kontakt med 

pasienter/brukere og annen møtevirksomhet for tjenesten.  

* Digitale løsninger for kurs har gjort det enklere og mer effektivt å tilegne seg 

kompetanse.  

* Bruk av teams i stor grad 

 

 Utredning av helse - og omsorgstjenesten 

Agenda Kaupang ble engasjert i 2020 for å gjøre en utredning av helse - og 

omsorgstjenesten i den hensikt å få et grunnlag for beslutninger om utvikling og 

omstilling av tjenesten. Etter planen skulle Agenda Kaupang starte arbeidet i mars og 

fullført innen medio juni. Dette ble forskjøvet og oppstartsmøte ble i slutten av juni. 

De har gitt anbefalinger for tjenesteutvikling og endring i lederstrukturer som følges 

opp i 2021. 

Status for endring og utviklingstrekk 

Ledelse: Gjennomgangen av miljøarbeidertjenesten i 2019 med Ressurssenter for 

omstilling ga grunnlag for omstillingsarbeid fremover. Først endring i lederstruktur og 

deretter endringer i organisering av tjenesteytingen. Nye avdelingsledere startet 

januar og februar 2020. Etableringen krevde oppfølging og vi har hatt utfordringer 

gjennom 2020 med å få lederstrukturen godt på plass, men bedret seg på slutten av 

året.  

Gimleområdet fikk tilsatt ny driftsenhetsleder i mars 2020 og planen var å jobbe 

videre med å forbedre lederstrukturen for Gimleområdet. Fremdriften ble forsinket, da 

vi ønsket Agenda Kaupang sin anbefaling til lederstruktur før vi igangsatte endring. 

Ressurskrevende tjenester: 

I 2020 ble det nye ressurskrevende tjenester og økning innenfor eksisterende 

tjenestemottakere. Dette utfordrer kommunen nå i enda større grad enn før på 

økonomi og tilgang på kompetent arbeidskraft. Kompetansebehovet til tjenestene er 

stor og det er problemer med å rekruttere. Det har medført omorganisering av 

personale som igjen har skapt sårbarhet i kompetansen på andre områder. Det har 

vært nødvendig å søke statsforvalteren om dispensasjon for kompetansekrav.  
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Vedtak om tvang:  

Fra 2020 har kravene til opprettelse av tvangsvedtak blitt strengere, og dette har 

medført mer tidsbruk til administrativt arbeid og oppfølging. 

Psykisk helse - og rustjeneste: 

Reduserte med 0,75 årsverk for 2020. Vedtaksutviklingen er i gjennomsnitt uendret 

sammenlignet med 2019, men en økning på slutten av 2020. Det forventes økning 

fremover. FACT Toten – Land er et felles ambulerende team mellom kommunene og 

i samarbeid med DPS. Dette er etablert med tilskuddsmidler og har kommet i god 

drift i løpet av 2020. Et viktig tiltak i møte med tjenestebehovet.  

Det ble søkt om og tildelt tilskuddsmidler slik at det etter sommeren ble iverksatt ulike 

aktivitetstiltak rettet mot psykisk helse og rus.  

Hjemmetjenesten: 

Vedtaksutviklingen viser gjennomsnittlig en svak nedgang i 2020 sammenlignet med 

2019. Vi ser derimot en økning igjen ved slutten av året som er høyere enn 2019. 

Hjemmetjenesten har hatt et høyt sykefravær, i særdeleshet gjennom høsten og inn i 

2021. Sammen med dette har det vært flere i permisjoner. Dette har rammet 

sykepleiebemanningen og gitt store utfordringer i drift. Rekruttering inn i stillinger har 

vært vanskelig og har medført stor arbeidsbelastning på personalet. Det kom 

bekymringsmelding fra personalet i oktober. Dette ble fulgt opp med personalmøter 

og tiltak. På grunn av pandemien har det ikke vært tilrådelig å møtes fysisk for større 

grupper, noe som har vært en hindring i arbeidet. Det er iverksatt en rekke tiltak for å 

løse utfordringene og disse følges opp inn i 2021.   

Institusjonstjenester:  

Det er press på både korttids og langtidsplassene. I 2019 ble det tatt ned 3 

sykehjemsplasser på Gimle og alle plassene ble samlet på ett plan for å effektivisere 

driften. Dette har fungert greit også i 2020. Vi ser at det kan bli behov for å ta i bruk 

flere plasser i løpet av 2021, det vil i så fall innebære å ta i bruk 2. etasje.  

Helsehuset har hatt variabelt belegg gjennom året og det er kontinuerlig fokus på å 

bruke plassene riktig. Andre kommuner i Gjøvikregionen har i 2020 kjøpt 

korttidsplass på Helsehuset når det har vært ledig.  

Bemanningen ved Helsehuset ble redusert i 2019 da det ble flyttet 6 

avlastningsplasser fra Gimle til Helsehuset uten tilførsel av bemanningressurser. 

Dette budsjettkuttet har vært krevende. I 2020 var det planlagt å jobbe med å 

etablere et mer fleksibelt avlastningstilbud i samarbeid med dagsentret og 

sykehjemmet på Gimle. Arbeidet er forsinket, men vil bli ferdigstilt i 2021. Dette skal 

bidra til reduksjon i behovet for avlastningsplasser på helsehuset.   

Inn på tunet: 
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Kommunen har i samarbeid med samvirket Inn på tunet fått tilskuddsmidler til 

aktiviteter for hjemmeboende sårbare eldre. Tilbudet startet opp senhøsten 2020. Det 

har kun vært noen få som har benyttet seg av tilbudet så langt. 

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.   

Antall pasienter meldt innlagt er noe færre i 2020 enn i 2019. Flere er meldt 

utskrivningsklare og flere skrives ut til hjemmet enn til institusjon. I 2020 har flere enn 

tidligere år blitt utskrevet til institusjon. Det kan gi indikasjoner på at de som skrives ut 

har et større behov for behandling. Koronapandemien kan ha påvirket tallene. 

   
  Antall meldt innlagt 

i spesialisthelsetj.  
Antall meldt 
utskrivningsklare  

Utskrevet til 
hjemmet  

Utskrevet til 
institusjon  

2018  
2019 
2020  

537  
618  
593 

518  
493  
501 

269  
292  
229 

175  
170  
187  

  
 

6.9.2 Utviklingsarbeid og måloppnåelse  

Nedenfor er det kommentert enkelte sentrale utviklingsområder i måletabellen, 6.9.3. 

 Kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet  

Av antall årsverk i brukerrettede tjenester totalt har andelen med helsefaglig 

høgskoleutdanning en svak økning med 34,4% i 2019 og 34,6% i 2020. Andelen ved 

helsefaglig videregående utdanning har svak nedgang med 42,1% i 2019 og 41,5% i 

2020. Andel ufaglært har en liten økning med 23,4% i 2019 og 23,9% i 2020. Det er 

et mål å øke den samlede andelen helsefaglig personell. Det har vært en økning i 

årsverk i tjenesten grunnet nye ressurskrevende tjenester, men samtidig har årsverk 

pr. bruker av omsorgstjenester har gått ned fra 2019 til 2020 og ligger lavere enn 

kostragruppe 7. 

Andelen heltidsstillinger og etablere en heltidskultur er helt nødvendig for å sikre 

kompetanse og kvalitet i tjenesten. Det prøves ut ulike arbeidstidsordninger med 

langvakter, organisering av arbeidskraft på tvers av enheter og øke stillingsstørrelser 

der det er mulig. Utfordringer er knyttet til helsefaglig arbeidskraft på helg. Må jobbes 

videre med dette. Agenda Kaupang sin rapport viser heltidsutfordringen. Samarbeid 

og vilje til å satse fra alle parter er avgjørende. 

Videreutvikle organisering og gjennomføring av kvalitetsforbedringsarbeid både 

innenfor pasient og brukersikkerhet og HMS har vært et prioritert arbeid høsten 2020 

og må jobbes videre med i 2021. 

 Lean  
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Opplæring og oppfølging av nye lean-enheter og ledere var planlagt, men ble ikke 

gjennomført pga pandemien. Ukentlige tavlemøtene stoppet opp i flere enheter av 

smittevernhensyn. Etter sommeren kom flere i gang igjen. Opplæring av nye ledere i 

2021.  

 Nærvær  

Sykefravær er høyt for 2020. Fraværet varierer mellom enhetene. Høsten 2019 

startet et arbeid sammen med arbeidslivssentret for å jobbe enda mer systematisk og 

målrettet for å øke jobbnærværet. I tillegg bistå aktivt i enheter der det er ulike 

arbeidsmiljøutfordringer. Dette skulle følges opp i 2020 med utviklingsarbeid i 

Heiagruppene og sammen med personalet i enhetene, men har ikke fulgt planen pga 

pandemien. Det jobbes videre i 2021. 

Gjennomsnittlig resultatet for Omsorg:  

Nærvær  Totalt  Koronafravær Korttids fravær  Langtids fravær  

2020 87,5% 1,2% 2,8% 9,7% 

2019  88,6   2,5%  9,0%  
     
 

Nye lokaler  

Planlegging for utbygging av nytt storkjøkken og vaskeri har pågått siste halvdel av 

2020 og følges videre i 2021.  

Planer for Gimleområdet med sykehjem og omsorgsboliger har stått på vent til 

kjøkken og vaskeri ble avklart. Følges opp i 2021. 

Utbygging av boliger til mennesker med utviklingshemninger i rådhuskvartalet ble 

behandle av formannskapet i mars. Dette arbeidet har blitt forsinket på grunn av 

pandemien. Det har ikke vært kapasitet til å jobbe med dette slik det var ment i 2020 

hverken fra omsorgstjenesten eller eiendom. Følges opp i 2021. 

 
 6.9.3 Måloppnåelse 
 

Fokusområde   Resultat  
 2019  

Mål  
 2020 

Resultat 2020 

Brukere           

Legge til rette for 
brukermedvirkning og 
samarbeid med pårørende  

Oppfølging av 
brukerundersøkelsen fra 
2018 

Gjennomføre 
brukerundersøkelse 
bedrekommunen.no 

Gjennomført høsten 2020. 
Ikke så god deltakelse som 
ønskelig. Følges opp i 
enhetene. 

Rett tjeneste, på rett sted, 
til rett tid  
   

  

Utvikle og forbedre 
helhetlige pasientforløp  

Forbedre sammenheng i 
tjenestene, trygge 
overganger, tilstrekkelig 
kvalitet 

Et kontinuerlig og løpende 
arbeid, men det 
systematiske arbeidet som 
arbeidsgruppene jobber 
med er ikke gjort i 2020 
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pga pandemien. Forløp 
covid 19 er utarbeidet. 

Utskrivningsklare pas. 
somatikk  
overliggerdøgn:15  

Utskrivningsklare pas. 
somatikk og psykisk 
helsevern  
Overliggerdøgn: 20  

Betalte overliggerdøgn: 3  

 Øke og ta i bruk ny 
velferdsteknologi  

Utskifting av digitale 
trygghetsalamer: 200 
Medisindispenser: 10 
 Digitale tilsyn : 0 

Digitale alarmer: 330  
Medisin dispensere: 15 
Digitale tilsyn : 5  

Digitale alarmer: 330 
Medisindispensere: 20 
Digitale tilsyn: pilotering 

Medarbeidere           

Andelen med helsefaglig 
kompetanse totalt i 
sektoren 

74%  75% 76,1% 

Heltidskultur i samsvar 
med kompetent 
arbeidskraft 24/7/365 

 64% 70% 63% 

Medarbeidere deltar i 
forbedrings- og 
endringsarbeid 

Forbedringsarbeid i alle 
enheter  
Følge opp 10 faktor 

Forbedringsarbeid i alle 
enheter  
Følge opp 10 faktor 

Ikke fulgt opp som planlagt 
pga pandemi 

Økt jobbnærvær Gjennomsnitt 
88,6% 

Gjennomsnitt   
90,5%  

Gjennomsnitt  
87,5%  

Tjenesteproduksjon 
og fremtidsrettet 
utvikling  

         

Flere arenaer for 
frivilligarbeid og økt 
deltakelse 

Flere aktiviteter og arenaer 
er etablert 
Dagaktivitet for 
hjemmeboende 
frivilligsentralen  

Utvikle samarbeid og øke 
frivilligaktivitet i 
omsorgstjenesten  

Redusert aktivitet fra 
frivillige, alternative 
løsninger tilpasset 
smittevern i 2020 

Andel korttidsplasser av 
andel institusjonsplasser 
totalt (56) 

Andel korttidsplasser  55%  Andel korttidsplasser  55%  Andel korttidsplasser 55%  

Utvikle ambulerende 
tjenester internt, 
interkommunalt og 
spes.helsetjenesten 

Pågår etablering av FACT 
Etablere og tilpasse 
hjemmetjenesten etter 
samorganisering 

Videreutvikle og forbedre 
hjemmetjenesten 
Vurdere innsatsteam  
Anbefalinger fra Agenda 
Kaupang 

Fact team etablert 
Ikke jobbet som planlagt  
Anbefalinger fra Agenda 
Kaupang 

 

Økonomi           

Tilpasse drift til 
økonomiske rammer  

+ 4 mill  Balanse  • 10 mill 

  

 
 
6.9.4 Regnskapsresultat 
 
Det rettes stor oppmerksomhet på god økonomisk styring i enhetene. Fokus på å 

redusere overtidsbruk og innleie ved fravær kun der det er nødvendig. Dette er 

utfordrende da bemanningen mange steder er lav i utgangspunktet.  
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Budsjettsalderingen i miljøarbeidertjenesten har vært vanskelig å gjennomføre av 

flere årsaker. Endret behov hos eksisterende brukere og planlagte 

bemanningsreduksjoner ble ikke realistisk å gjennomføre. Vi har flere små enheter 

som blir dyre og krevende å drifte. Det må jobbes videre i 2021 med endringer i 

organisering, strukturer og arbeidsmåter og tiltak for å møte 

bemanningsutfordringene.  

Refusjoner for ressurskrevende tjenester ga mindre inntekt enn budsjettert. 

Innslagspunktet for refusjoner ble økt for 2020 i tillegg til at kriterier for å få tilskudd 

strammes til. For Vestre Toten utgjorde dette 2,8 mill mindre i refusjonsinntekter enn 

forventet. Utgifter direkte grunnet pandemi utgjorde 3,5 mill. Nye ressurskrevende 

tjenester både i egenregi og kjøp samt bemanning tilknyttet bosetting av flykninger, 

som ikke var budsjettert, utgjør til sammen et overforbruk på ca 4,5 mill i 2020. 

Budsjettsaldering ved reduksjon i kostnader til boligstiftelsen med 700 000,- ble ikke 

imøtekommet av stiftelsen. Til sammen endte Omsorgstjenesten på ca. 10 mill i 

overforbruk.   

 

71 Omsorg 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 326 268 335 323 313 107 -22 216 

  Sum Inntekter -86 918 -86 093 -73 862 12 231 

            

  Netto driftsresultat 239 350 249 230 239 245 -9 985 
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6.10 Planavdelingen 

 

Planavdelingen ivaretar kommunens oppgaver vedrørende:  

• Samfunnsutvikling  

• Kommuneplanlegging  

• Plansaksbehandling  

• Oppmåling og geodata  

• Byggesaksbehandling  

• Matrikkelføring  

• Deling og seksjonering av eiendom  

• Eiendomsmegleropplysninger via Infoland  

• Jord- og skogbruksforvaltning  

• Landbruksrelatert næringsutvikling  

• Drift av kommunens skog  

• Vilt- og fiskeforvaltning  

• Vassdragsforvaltning  

• Miljøvern/forurensningssaker  

• Veterinærvakt  

• Eiendomsskatt – administrasjon  

• Administrering av gebyrer, fakturering  

  

Planavdelingen er organisert i seks faggrupper, hver med en egen fagansvarlig. 

Disse faggruppene er:  

• Plansak  

• Byggesak  

• Kart/oppmåling  

• Landbruk  

• Eiendomsskatt  

• Miljø  

Planavdelingen utgjør ved årsskiftet 2020/2021 17,5 årsverk 

 

 

 
Planavdelingen gjennomførte høsten 2019 opplæring i, og innføring av «LEAN 

kontinuerlig forbedring». Dette var en meget omfattende og ressurskrevende 

prosess. Planavdelingen har i 2020 arbeidet ut fra lean-prinsipper, men også sett 
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muligheter for å justere og forbedre dette arbeidet. Planavdelingen ønsker å evaluere 

lean-arbeidet på avdelingen i 2021, ut fra de erfaringer som er gjort i 2019 og 2020. 

Det var i utgangspunktet planlagt innføring av nytt sakssystem «Elements» i mai 

2020, men dette ble utsatt til september pga. covid19. Særlig i perioden august-

november 2020 har det derfor gått med mye tid på innføring av dette systemet, 

herunder nye rutiner, maler osv. 

Planavdelingen er trolig den avdelingen i kommunen som bruker systemet mest 

aktivt, bl.a. med egen modul knyttet til byggesaksbehandling (E-byggesak), samt 

mange saker der systemet brukes aktivt (planprosesser, interne høringsprosesser, 

politiske saker osv.). 

Erfaringer fra innføringsperioden i 2020 tilsier at kvaliteten på systemet ikke er 

tilfredsstillende, og at anskaffelsesprosessen bør evalueres. Planavdelingen bistår 

andre avdelinger, Teknisk drift (oppmåling ved grunnerverv, utbyggingsavtaler mm.), 

Eiendom (byggesøknader, søknader om dispensasjoner og planendringer), osv.  

Plan har sekretariatet for Areal- og helseforum som er en tverrfaglig møteplass for 

saker som omfattes av flere tjenesteområder og «eksterne» organisasjoner 

(Gjøvikregionen Helse- og miljøtilsyn IKS). Tjenesteområder deltar etter behov/ 

saker. Dette fører til en bedre samordning av saker som går på tvers av fagområder. 

Møter vanligvis 8-10 ganger per år.  

 

6.10.1 Status og utviklingstrekk fra fagområdene for året som gikk 

 

Miljøvern 

Kommunen har hatt full bemanning på miljøfeltet hele året, noe som har gjort det 

mulig å følge opp løpende saker samtidig som man har satt i gang større, strategiske 

arbeidsoppgaver. I dagens situasjon er en av de to stillingshjemlene innenfor 

miljøfeltet gebyrfinansiert og øremerket jobbing med spredt avløp. For å være minst 

mulig sårbare, sørge for kunnskapsoverføring og sikre en hensiktsmessig 

arbeidsfordeling jobber begge de ansatte innenfor miljøfeltet både med konvensjonelt 

miljøvern og spredt avløp.  

Med full bemanning har det vært mulig å gjennomføre enda et relativt omfattende 

tilsyn med spredt avløp, på linje med det man gjorde i 2019. I 2020 ble tilsyn med 

områdene med avrenning mot Einafjorden fra øst særlig prioritert i dette arbeidet. Det 

ble gjennomført tilsyn med 134 anlegg i 2020.  

I forbindelse med oljefyringsforbudet ble det også i 2020 jobbet en del med 

veiledning for innbyggerne om hvordan de skulle forholde seg, hva som gjelder for 

brenselstanker osv. Det er også arbeidet med en del saker knyttet til oppfølging av 

ulovlig brenning, samt forsøpling og dumping av avfall. 
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I løpet av 2020 ble prosessen med å utarbeide ny klimaplan påbegynt for fullt. Et 

betydelig arbeid og også politiske prosesser knyttet til denne planen i 2021 er det nå 

lagt et grunnlag for. Innenfor temaet klima ble det også gjort et arbeid for å skaffe 

midler til klimavennlige kommunale prosjekter gjennom den statlige støtteordningen 

“Klimasats”. Kommunen leverte inn fire søknader til ordningen med søknad om støtte 

på til sammen 3 267 500 kroner. Tre av søknadene fikk fullstendig eller delvis 

innvilget tilsagn om støtte. Det totale tilsagnet vi fikk på de tre søknadene var på 1 

967 500,-. Endelig støttebeløp vil avhenge av faktiske dokumenterte kostnader som 

rapporteres inn etter prosjektgjennomføringen. Søknadene dreide seg om 1. 

klimavennlig teknologi ved restaurering av Raufosshallen, 2. klimavennlig 

tettstedsutvikling i Raufoss og 3. kommunale elsykler. 

Miljø, i samarbeid med arealplan og jordbruk fulgte i 2020 opp ett innbyggerinitiativ 

knyttet til å legge til rette for pollinerende insekter. Kommunen søkte miljødirektoratet 

om støtte til et slik prosjekt og fikk innvilget en støtte på 45 000 kroner for å legge til 

rette på et areal i Raufoss. Arealet er en tidligere registrert naturtypelokalitet som det 

nå er etablert en ny skjøtselsplan for. Skjøtsel av arealet er gjennomført i 2020 med 

hjelp av frivillige krefter og det arbeides videre mot videreføring av skjøtsel og mulig 

publikumsrettet virksomhet knyttet til dette i 2021. 

Vinteren 2019/2020 var spesiell og våren 2020 oppstod det til dels betydelige 

isskader langs Einafjorden. Kommunen har gjennom året foretatt et arbeid for å 

kartlegge omfanget av skader og hvorvidt skadene har inntruffet for tiltak som er 

korrekt omsøkt eller ikke. Arbeidet er krevende da dette er et saksfelt hvor det har 

vært varierende praksis tidligere. Arealplan, byggesak og miljø samarbeider for å få 

til en enhetlig praksis for håndteringen av skader av denne typen. 

Gjennom året har miljø, i samarbeid med næringsrådgiveren arbeidet med en sak 

knyttet til potensiell utbygging av et fjernvarmenettverk for Raufoss, basert på det 

eksisterende anlegget i industriparken. Saken vil fortsette i 2021. 

 I 2020 fortsatte kommunen et påbegynt arbeid for å redusere 

næringssaltforurensning fra et storfebruk ved Ihle. Bruket fikk pålegg om å utføre 

miljøundersøkelse i 2017. Undersøkelsen ble levert i 2020 og pålegg om utarbeidelse 

av tiltaksprogram basert på funnene i undersøkelsen ble gitt. Slik program ble levert i 

2020, men politisk behandling av dette og eventuelt pålegg om oppfølging av det blir 

saker for 2021. 

Utdeling av midler gjennom tilskuddsordningen «Lokale Miljøtiltak» er gjennomført 

som planlagt.  

Øvrige «ledige» ressurser på miljøområdet går med til forefallende saker, herunder å 

ivareta miljøspørsmål i større plan-, rehabiliterings og utbyggingsprosjekter. 

 

Jordbruk 
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Den viktigste årstiden for jordbrukerne er våren, med rask opptørking, passe med 

varme og passe med nedbør og ikke for varmt etter såing av korn og grasvekster i 

våronna. For året 2020 ble det en pangstart med våronn allerede i april, varmt og fint 

vær med gode forhold. Deretter en mai som bød på kjøligere vær og passe nedbør. 

Gode forhold for spiring og busking som ga håp om bra avling. Sommeren fortsatte 

med passe varmt vær og tilhørende nedbør innimellom slik at årets kornavling ble 

«all time high». Gjennomsnittsavlinger i hele kommunen godt over normalen, 

kornlageret på kornmottaket på FK-Lena ble raskt fullt og de måtte ta i bruk 

parkeringsplassen som midlertidig lager. Alt i alt et meget godt kornår.   

Året 2020 ble et normalt år med gode grasavlinger og tilstrekkelig med beite, både 

innmarks- og utmarksbeite ga gode avlinger. Husdyrbrukerne har med året 2020 fått 

sikret seg et bufferlager og kan sikre dyra grovfor for vinteren og ha grovfor på lager 

fram til ny beitesesong. 

Tre landbruksnytt er i løpet av 2020 sendt alle brukere. Vi har deltatt i 

nettverksgruppe for landbruksforvaltning for Gjøvik, Toten, Land og Hadeland, og det 

er avholdt dialog-/samarbeidsmøte med bondelagene, samt revisjon av 

handlingsplan for beitedyr og beredskapsplan for rovvilt med beitelagene.  

IBU-ordning har tilbud om finansiering til landbruket gjennom Innovasjon Norge. I 

2020 ble det sendt inn to søknader om finansiering, begge ble returnert til søker fra 

IN-Norge da midler til finansiering ble oppbrukt allerede i mars mnd. Søknadene blir 

sendt inn på nytt i 2021.  

Tilskudd til drenering stimulerer til økt aktivitet og drenering av dyrka mark gjør at 

hele arealet kan brukes og det gir stabil avling og store maskiner kommer fram. 

Etterspørsel og bruk av tilskudd til drenering øker, for året 2020 er det utbetalt 

tilskudd til 15 søkere og totalt kr 433 800,- i tilskudd. Det er drenert 153 dekar med 

systematisk grøfting og 3060 løpemeter drenerings-/avskjæringsgrøfter. 

Koronasituasjonen i 2020 har ført til at kurs og seminarer gjennomføres digitalt på 

Teams. En endret og ny situasjon, men med oppegående system (IT) og stor grad av 

hjemmekontor har året gått greit forvaltningsmessig i kommunen.  

Potten for Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlene) ble økt til 270 000 i 2020. 

Det ble gitt støtte til gjerding og istandsetting av et gammelt beite med viktige 

beitearter, kurs i skjøtsel av kulturlandskap og anleggelse av gammel frukthage. 

Det ble behandlet 6 konsesjonssaker. 2 søknader om fradeling etter jordlovens § 12 

er behandlet. En kårbolig ble tillat fradelt samt fradeling av skog og deler av 

dyrkamark som ledd i bruksrasjonalisering.  

Aktuell info om tilskudds-ordninger, søknadsskjema og kontaktinformasjon ligger 

tilgjengelig for gardbrukerne. Alle søknader om tilskudd må søkes via Altinn.no. 
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Skogbruk 
I 2020 ble det avvirket 78.431 m³ til brutto tømmerverdi på kr 29 947 977,- for 

skogeierne. Årlig avvirkning i gjennomsnitt for de siste 10 årene har vært ca. 52.737 

m³. Beregnet årlig hogstkvantumprognose er 51.000 m³. Investeringer i planting og 

skogkultur gjennom skogfond var kr 3 223 006, hvorav kr 610 615,- var tilskudd.  

Det har blitt plantet 379 229 granplanter i kommunen ila 2020. Dette tilsvarer et areal 

på ca 1800 daa.  

Videre har det i 2020 blitt utført 950 daa ungskogpleie, 790 daa markberedning og 

utført 23440 meter med grøfterensk/suppleringsgrøfting. Gjødslet skogareal var på 

beskjedne 173 daa. Vi skulle gjerne sett at det ble utført enda mer ungskogpleie i 

kommunen, dette er det viktigste tiltaket for å få opp robust kvalitetsskog også i 

fremtiden. 

 

Vilt og fisk 
Det ble felt 66 elg, 119 rådyr og 4 hjort i Vestre Toten under jakta 2020. Det ser ut til 

at det er en svært solid rådyrstamme som blir forvaltet bra av grunneierlagene og 

jegerne, og at elgstammen har vært ganske stabil de siste årene. Hjortestammen ser 

ut til å være liten, men fortsatt økende, spesielt sør i kommunen. Noen gårdbrukere 

på vestsiden av Einafjorden har rapportert om flokker på opptil 8 hjort på jordene i 

forkant av jakta.   

Det ble påkjørt 66 hjortevilt av bil og tog. Av disse er 37 drept eller avlivet etter 

sammenstøtet, hvorav 13 elg og 24 rådyr. Dette er en liten nedgang fra 2019. Andel 

elg drept av i trafikken utgjør 20 % av jaktuttaket.   

Kommunen er lovpålagt å gjennomføre ettersøk etter skadet/påkjørt vilt. Vi bruker 

derfor endel ressurser i forhold til ettersøk og handtering av fallvilt, både gjennom 

administrasjon og praktiske oppgaver. Det er i dag 4 medlemmer av den kommunale 

viltvakta som utfører offentlig ettersøk og herunder avliving av syke/skadde dyr. 

Disse gjør en viktig jobb for kommunen og er ute til alle døgnets tider. Nyttbart 

«fallvilt» godkjent av mattilsynet blir levert til storkjøkkenet på Gimle, og blir til god 

mat for beboerne der. Inntektene fra ordningen går inn på viltfondet, som benyttes til 

ulike tiltak innenfor viltforvaltning.  

Som del av den nasjonale overvåkningen av spredningen av skrantesyken (CWD), 

tar viltvakta også hjerneprøver av fallvilt av hjortevilt med alder over 1 år. Prøvene 

sendes inn til Mattilsynet for analyse. Den smittsomme sykdommen ble påvist hos 

villrein i Nordfjella villreinområde i 2016, og i 2020 hos en rein på Hardangervidda.  

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter har i 2020 kartlagt beverbestanden i 

kommunen, og det ble påvist totalt 7 aktive beverkolonier. Antall registrerte kolonier 

har økt siden registreringer utført i 2001 og 2009. Dette tyder på at beverbestanden 

er stabil og svakt voksende. Observasjoner av Oter er også meldt inn fra Hunnselva.    
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I 2020 gjennomførte 37 kandidater jegerprøven i kommunen. Vestre Toten jeger- og 

fiskeforening arrangerer kurs og jegerprøve.  

Det er gode muligheter for sportsfiske i kommunen, og det selges fiskekort på flere 

lokaliteter. Noen vann blir kultiverte med utsetting av ørret, og her kan sportsfiskeren 

treffe på riktig storvokste fiskespisende individer. Edelkrepsen er tallrik i flere vann i 

kommunen, og spesielt på Einafjorden er det en stor og produktiv krepsebestand til 

glede for grunneierne langs fjorden. Det er også tatt flere fine ørreter i Hunnselva 

sommeren 2020.  

 

Eiendomsskatt. 
Kommunestyret vedtok å skrive ut eiendomsskatt i 2020 etter eiendomsskattelovens 

§ 3 a (alle eiendommer). Den generelle skattesatsen er satt til 7 ‰ av 

takstgrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer var skattesatsen satt til 4 ‰ Nye 

skatteobjekter er taksert og behandlet i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Det har 

vært en tilnærmet normal verdiøkning på boliger i 2020, i vår region ca. 5 %. Ingen 

klage ble mottatt og behandlet. Ansatte ved eiendomsskattekontoret har ikke deltatt 

på årsmøter, da disse ble avlyst i 2020. Ny alminnelig 10-årstaksering er vurdert og 

anbefalt å starte med i 2021. 

 

Oppmåling og geodata 
Det kom inn relativt få oppmålingssaker i 2020, men til gjengjeld var en del av sakene 

tunge og veldig tidkrevende. Løpende saker er ivaretatt. Vi har også bistått andre 

avdelinger med oppmåling. Det har i tillegg dukket opp noen gamle saker som vi har 

brukt mye tid på, men som ikke har gitt inntekter. Arbeidet med å legge inn 

manglende eiendommer i matrikkelen (matrikkelforbedring) går stadig framover, selv 

om jobben blir stadig mer tidkrevende ettersom vi har tatt mange av de enkleste 

først. Matrikkelen for Vestre Toten har en fullstendighet på over 95 %. 

 

Kommuneplan 
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2014. Vestre Toten kommune startet høsten 

2019 arbeidet med planstrategien for kommende periode. Det ble formelt meldt 

oppstart 27.02.2020. Arbeidet med kommunal planstrategi for 2020-2023 startet med 

å innhente et kunnskapsgrunnlag og peke på utfordringene i kommunen. Formålet 

var å utarbeide en beskrivelse av status og utviklingstrekk. Andre viktige 

premissgivere for planstrategien er «FNs bærekraftsmål», «Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging 2019- 2023», 

«Innlandsstrategien» og «Oversikt over folkehelsen 2019». 
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Politikerne i kommunen har diskutert utfordringsbildet i Vestre Toten kommune og 

har sett på hvilke muligheter disse kan munne ut i. Utkast til ny planstrategi for Vestre 

Toten kommune ble behandlet høsten 2020, og vedtatt 17.12.2020. 

Ved årsskiftet 2020/2021 arbeides det med utkast til Planprogram for ny 

kommuneplan. Denne ventes vedtatt våren 2021. 

 

Dispensasjoner:  

Det er i 2020 gitt flere dispensasjoner fra kravet om reguleringsplan. Bl.a. er det 

innvilget ca. 10 dispensasjoner fra plankravet i forbindelse med byggetiltak innenfor 

Raufoss Industripark. I Gjøvikvegen på Raufoss er det gitt dispensasjon for 

etablering av fire boenheter på eksisterende boligtomt. I forbindelse med utbygging 

av Raufoss storhall er det innvilget flere dispensasjoner, i tillegg til en mindre endring 

av gjeldende reguleringsplan. Det er i tillegg gitt flere dispensasjoner fra 

kommuneplanen for andre forhold, bl.a. i forbindelse med byggetiltak på eksisterende 

eiendommer i strandsona og bolig-/fritidsbebyggelse i LNF. 

I Dragerlia er det avslått dispensasjon for etablering av firemannsbolig på tomt 

regulert til ene- eller tomannsbolig. I Østvollvegen 2 (Meieritunet) er det avslått 

dispensasjon for etablering av ytterligere boenheter, på en eiendom der det allerede 

er etablert flere boenheter. En søknad om dispensasjon for fradeling av 

fritidseiendom i strandsona langs Einafjorden er også avslått. 

  

Erfaringer med eksisterende kommuneplan: 

Gjeldende plan har i stor grad fungert etter intensjonene; vi har fått en fortetting av 

aktivitet i eksisterende byggeområder og har hatt relativt få søknader utenfor.  

Saksbehandlingen i 2020 peker særlig mot at bygging i strandsona, samt fortetting i 

eksisterende boligområder, er to forhold som bør presiseres i ny kommuneplan.  

Kommuneplan har tekstbestemmelser knyttet til byggegrense mot vassdrag, men 

disse er ikke tegnet i kart. Hva som defineres som strandsone og hvilke tiltak som 

eventuelt kan gjennomføres i strandsona, bør tydeliggjøres i ny kommuneplan.  

Gjeldende kommuneplan åpner for en viss grad av fortetting i eksisterende 

boligområder, uten at det stilles krav til reguleringsplan. Særlig på Raufoss kommer 

det mange henvendelser rundt fortetting, og plan- og byggesak bruker mye tid på 

veiledning til slike saker. Det er en stor utfordring at disse henvendelsen ofte kommer 

fra grunneier og/eller husfirma, og at det i liten grad er vilje til å bruke ressurser på 

planvurderinger og arkitektfaglige vurderinger. Erfaringene fra gjennomførte 

prosjekter viser varierende kvalitet, og mange fortettingsprosjekter kommer heller 

ikke til gjennomføring. 
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Reguleringsplaner og annet planarbeid
Eget planarbeid:  

Ut over arbeidet med ny 

kommuneplan, har arbeidet med egne 

planer i 2020 primært vært konsentrert 

om følgende prosjekter: 

• Gamle Reinsvoll barneskole: 

prosjektering av veganlegg og 

mulighetsstudie knyttet til 

boligbygging.  

• Rådhuskvartalet: revisjon av 

gjeldende plan (innarbeide 

endringer/dispensasjon knyttet 

til brannstasjonen, innarbeide 

flomvurderinger), samt 

innarbeiding av ny bru ved 

Skoledammen. Det er varsla 

oppstart av dette planarbeidet i 

2020. 

• Brubakkenkvartalet: Her er det 

igangsatt planarbeid i 2020, 

etter at ny byplanlegger tiltrådte 

høsten 2020. Arbeidet 

videreføres i 2021. 

• Raufosskogen: Det er 

gjennomført forberedende 

arbeider i området. Norconsult 

har utarbeidet et mulighetstudie 

for hele området, der det i første 

omgang er sett på 

trafikkforholdene for alle 

trafikantgrupper.  

  

Private reguleringsplaner: 

På tross av covid19 har det vært høy 

aktivitet på plansiden. Det ser ut til å 

være stor investeringslyst – spesielt på 

Raufoss. Dette gjelder både privat 

utbygging og kommunen selv. Vi har 

jobbet med disse sakene: 

• Gjestrumfeltet øst på 

Bøverbru 

• Reinsvoll stasjon 

• Reinsvoll næringspark 

• Eina sentrum 

• Tømmerterminal, Eina/ Røste 

• Støen pukkverk, Eina 

• Raufoss industripark 

• Alset boligfelt, Raufoss 

• Knut Hamsunsveg 6-8, 

Raufoss 

• Storgata 26/ gamle Raufoss 

hotell 

• Dragerskogen Bg2/ Kilden, 

Raufoss  

• Ny fotballhall (Raufoss 

Fotball) 

• Korta skole, Raufoss 

• Fredlund/ Framstadbakken 5, 

Raufoss 

• Raufoss videregående 

• Lønnbergåsen, Raufoss 

• Elveløkka/ Rustadvegen 2-4, 

Raufoss 

• Vildåsvegen 14-16, Raufoss 

  

Regional nettverksgruppe:  

Faggruppe plan deltar sammen med 

kommunene Gjøvik, Østre Toten, 

Søndre og Nordre Land og Jevnaker. 

Kommunene prøver å samordne seg 

slik at vi framstår mest mulig likt utad, 

samt diskuterer løsninger på nye 

utfordringer. Normalt gjennomføres det 

2 til 4 møter årlig. I 2020 arrangerte 

Nordre Land et møte på Teams og 
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Gjøvik et fysisk møte med befaringer i 

byen. 

 

Prosjekter: 

• Areal- og transportplan ATP 

Raufoss i samarbeid med 

Statens vegvesen og Innlandet 

fylkeskommune. Det ble gjort 

forarbeider i 2017, før offisiell 

oppstart i 2018. 

Strategidokument og 

samarbeidsavtale for ATP ble 

sluttbehandlet vinteren 

2020/2021, og vedtatt 

04.02.2021.  

• Arkitektkonkuransen Europan 

15. I 2020 ble det gjennomført 

en workshop med vinnerteamet 

i januar. Videre arbeid med 

Europan vil primært foregå som 

del av arbeidet med 

områderegulering av 

Brubakken. 

• ByLAB ble etablert på Amfi 

september 2018. Publikum ga 

tilbakemelding på at dette var et 

godt tilbud da turen opp på 

rådhuset krever mer mot og 

tiltak. Tiltaket ble avsluttet i mai 

2019 da det ikke var ressurser 

til å fortsette dette arbeidet. 

Intensjonen var å gjenoppta 

arbeidet når vi ble fullt 

bemannet i september 2020. På 

grunn av Korona ble dette 

utsatt. Det er planer om å ha 

ByLAB under byfestdagene i 

juni 2021. 

• Prosjekt Raufoss sentrum: 

Det er arbeidet videre med 

aktivitetsområdet på Nytorvet i 

2020. Det er også fullført mindre 

gjenstående arbeider i 

Elveparken, samt mulig 

videreføring sørover langs 

Skoledammen. 

• Stedsutvikling Eina, Bøverbru 

og Reinsvoll: Det er arbeidet 

noe med grunnerverv for 

Meieriparken på Eina, men 

videre arbeid her vil trolig kreve 

ekspropriasjon. Saken står 

følgelig i bero. Det er også 

arbeidet noe med Bøverbru, i 

samarbeid med Bøverbru vel. 

  

Delingssaker:  

Det har blitt behandlet 22 delingssaker 

i 2020. Dette er noe mindre enn 

tidligere år (28 saker i 2019).  

  

Utbyggingsavtaler:  

Det er inngått to utbyggingsavtaler i 

2020; på Bøverbru er det inngått 

utbyggingsavtale for videre utbygging 

av Gjestrum boligområde, etter at 

gjeldende reguleringsplan ble endret i 

2020. I Prøvenlia har GOBB prosjekt 

AS overtatt tidligere utbyggingsavtale 

som ble inngått med Norgeshus EH 

Bolig AS i 2019. 

I tillegg er det brukt tid på oppfølging 

av eksisterende utbyggingsavtaler, 

bl.a. i øvre del av Dragerskogen, 

Korterud, Øverbyvegen 4 (Lilleløkken), 

Toten Kjøtt AS m.fl. 
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Byggesaker 
Det er fortsatt stor byggeaktivitet i kommunen. Av større enkeltprosjekter som er 

godkjent eller igangsatt kan nevnes:  

• Utvidelse Raufosshallen 

• Ny fotballhall på Raufoss 

• Utbygginger i Raufoss Næringspark  

• Tilbygging Toten Kjøtt 

• Protomek – ny fabrikk Prøven Industriområde 

• Slåtten boligområde Raufoss 

• Ny brannstasjon 

• Prøvenlia 

• Boligprosjekter Røstøen nord og Reinsvoll sentrum, Vadlia på Eina, 

fortettingsprosjekter, Raufosskogen og i Dragerskogen på Raufoss 

• Det er tatt i bruk 107 nye boenheter i 2020(enten midlertidig brukstillatelse 

eller ferdigattest) 

  

Det er gjennomført en stor jobb i forbindelse med forbedring av hjemmesidene. Det 

er lagt inn informasjon om de fleste typer tiltak med veiledning. Bl.a. så er det lagt inn 

mye informasjon om byggeskikk samt veiledning for de tiltak som privatpersoner kan 

stå ansvarlig for selv, eller som er unntatt søknadsplikt. 

  

Byggesak bidrar også på Infoland/eiendomsmegleropplysninger der det for 2020 er 

svart på ca. 236 henvendelser totalt. Planavdelingen har inntekter fra disse 

henvendelsene.  

 

Byggesak har ingen saker som overskrider lovpålagte tidsfrister for saksbehandling. 

Tilsynsaktiviteten har i samsvar med målsettingen økt de siste årene til ca. 10% av 

sakene, noe som bl.a. har resultert i flere saker med ulovlighetsoppfølging. Antall 

tilsyn er da oppe på det nivået som er ønsket fra nasjonale myndigheter. 

Vestre Toten deltar fortsatt i nettverksgruppe byggesak med 6 andre kommuner. Pga 

COVID19 har tilsynene dette året blitt gjennomført av kommunen selv.  

  

Kommunen har tatt i bruk nytt saksbehandlersystem, der byggesak har en egen 

modul som heter E-byggesak. Dette har medført mye arbeid med maler, 

forbedringsarbeid osv. i hele 2020. Modulen bygges opp til å ivareta de fleste 

internkontrollfunksjonene for byggesak. I tillegg er det innført sidemannskontroll for 

tiltak av en viss størrelse. 

 

 

6.10.2 Måloppnåelse 
 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2018 2019 2019 
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Brukere    

God service – raske og 
riktige svar. 
Åpent for telefon-
henvendelser og besøk 
utenom avtaler etter kl. 
1200. 

Våre restanser er 
betydelig redusert. 
Tre planlagte/ 
nødvendige 
ansettelser er 
gjennomført 
 

Løpende saker løses 
fortløpende 
innenfor frist. 
 
Muligheter til å 
arbeide med egne 
saker (regulering, 
oppfølging m.v.) i 
tillegg til løpende 
henvendelser.  
 
Planlagte 
ansettelser 
gjennomført. 

Veldig få 
overskridelser av 
saksbehandlerfrister.  
 
Våre restanser er 
ytterligere redusert.  
 
2 ansettelser er 
gjennomført. 

Medarbeidere    

Høy kompetanse 
 
 
 
 
 
 
 
Godt arbeidsmiljø 
Teamarbeid 
 
 
 
 

De nyansatte har 
gjennomgått intern 
opplæring, har 
intern oppfølging 
og tilbys eksterne 
kurs. 
 
Omfattende 
revisjon av interne 
rutiner er igangsatt 
i løpet av 2018 

Reviderte stillings- 
og 
rutinebeskrivelser 
som viser behov for 
kompetanseheving 
og rekruttering. 
 
Nødvendige rutiner 
for alle fagområder 
er revidert. 

Stillings- og 
rutinebeskrivelser er 
utarbeidet. 
 
 
 
 
Funksjonsbeskrivelser 
for fagområdene og 
faggruppene er 
fullført 

 
Vi har arbeidet 
med systematisk 
fokus på 
oppfølgingspunkter 
og rutiner. 
 

 
Gjennomføre som 
tidligere. Ha 
ytterligere mer 
fokus gjennom 
arbeidsdagen på 
forhold som 
påvirker 
arbeidsmiljøet 
positivt. 

Vi har fortsatt 
arbeidet med 
systematisk fokus på 
oppfølgingspunkter 
og rutiner. 
 
Vi gjennomførte 
opplæring og 
innfasing av LEAN 
kontinuerlig 
forbedring på 
tampen av 2019. 

Høy tilstedeværelse 

Har hatt en hel 
stilling i vakans 
siden 1.3. Nye 
medarbeidere 
tilsatt så fort det 
lot seg gjøre etter 
rammeøkning. 
Arbeidsmiljøet er 

Redusert sykefravær 
og vakans bl.a. pga 
nyrekruttering.  

Sykefraværet er 
stabilt på et lavt nivå.  
 
Vi hadde vakans i 
stillingene: 
Arealplanlegger, 
Samfunnsplanlegger 
og Miljørådgiver 
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godt og 
arbeidsnærværet 
er bra. 

Økonomi    

Balanse 
budsjett/regnskap 

Balanse  Balanse  Balanse 

 

6.10.3 Endring drift 
Planavdelingens drift i 2020 har i stor grad vært preget av covid19, tilsvarende som 

landet for øvrig. Selv om den daglige driften i stor grad har latt seg videreføre i 

perioder preget av hjemmekontor, nedstengning og reiserestriksjoner, har dette 

selvsagt skapt mange utfordringer.  

For eksempel er veiledning til publikum vanskeligere når det ikke kan gjennomføres 

fysiske møter og befaringer. Det er også vanskelig på sikre god medvirkning i 

planprosesser når det ikke kan arrangeres åpne møter, kontordager eller lignende. 

  

I 2020 er det igangsatt arbeid med ny kommuneplan, og det har vært utfordrende å 

arbeide med denne prosessen når mange politiske møter har vært digitale. I tillegg 

ble flere kommunestyremøter våren 2020 – der bl.a. kommuneplanarbeidet ble tatt 

opp, delegert til Formannskapet. 

  

Høsten 2020 ble Ilse (Elisabeth) Konings ansatt som ny by- og arealplanlegger. Hun 

erstatter Kjersti Flatråker, som har gått over i en mer rendyrket stilling knyttet til 

kommuneplanarbeidet. 

 

  

6.10.4 Regnskapsresultat 

75 Plan 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 17 085 16 169 16 561 392 

  Sum Inntekter -7 703 -6 787 -6 855 -68 

            

  Netto driftsresultat 9 382 9 382 9 706 324 

 

Etter at pandemien traff og landet stengte ned 12.mars, ble 2020 et spesielt år på 

mange måter. På tross av at det i mange næringer ble nesten full stopp, ble 

aktiviteten i byggebransjen opprettholdt på et høyt nivå. Det ser heller ikke ut til at 

optimismen skal dale, da det fortsatt ble jobbet med reguleringsplaner. Dette skapte 

aktivitet hos oss. Selvsagt gikk det ikke like friskt på alle fagområder, men alt i alt ble 

2020 et aktivt år på plan. Driften ble preget av hjemmekontor, lite reiser, fysiske kurs 

og samlinger samt en digital læringsreise. 
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Regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr. 324.000,-. Ingen 

tjenester utmerker seg med store avvik i noen retning. Etter at vi i 2019, og i 

budsjettet for 2020 brukte mye energi på å “rydde” i budsjettet er et slikt resultat 

veldig tilfredsstillende. “Første år” med budsjettstyring, pandemi og generelt stramme 

tider gjorde at vi styrte litt ekstra stramt i 2020.   

 

Planavdelingens investeringsprosjekter  

Planavdelingens investeringsprosjekter er i all hovedsak utført i samarbeid med 

andre avdelinger i kommunen, bl.a. teknisk driftsavd. og kulturavd. 

Dragerskogen (18314 og 20313): I 2020 er det gjennomført en større ombygging av 

kryssløsningen i Dragerskogen, der eksisterende rundkjøring er erstattet med kryss. 

Det er i tillegg etablert ca. 100 meter fortau, fartsdumper, ny overvannsløsning m.v. I 

tillegg er det gjort noe dreneringsarbeid i tilknytning til ballslette i øvre del av 

Dragerskogen. 

Elveparken, Raufoss (17332): Her er er det gjennomført avsluttende arbeider i 2020, 

bl.a. belysning, benker, m.v. 

ATP Raufoss (18301): Det er arbeidet med utplassering av overbygde sykkelskur på 

strategiske steder på Raufoss.   

Raufosskogen, overordna plan for trafikkavvikling m.v. (20311): Det er i 2020 

utarbeidet en mulighetsstudie, der det er sett på mulige løsninger for adkomst, 

parkering, tilrettelegging for gående og syklister m.v. Mulighetsstudien vil bli lagt fram 

for politisk behandling og videre oppfølging i 2021. 

Raufosskogen nord (19311): Det er etablert vendehammer og gjennomført noe 

asfalteringsarbeid i randsona til nytt boligområde i Raufosskogen i 2020.  

Regulering av S. E. Strandlies veg, Reinsvoll (18332): Reguleringsarbeidet er 

igangsatt i 2019. I 2020 er det gjennomført prosjektering av veganlegg i samarbeid 

med teknisk driftsavdeling. I tillegg er det utført overvanns- og flomanalyser, samt en 

fortettingsanalyse for det gamle skoleområdet i Reinsvoll sentrum.  

Miljøgate Reinsvoll, ferdigstillelse av uteanlegg (1930): Prosjektet gjelder kommunal 

parkeringsplass i tilknytning til boligområde under utbygging på Reinsvoll. Tiltaket er 

gjennomført høsten 2020. 

 

Planavdelingens totale økonomiske forvaltningsbilde 

I tillegg til drifts- og investeringsbudsjettet for planavdelingen forvalter avdelingen 

statlige midler innenfor jordbruk, skogbruk og veterinærvakt-ordningen, beløpende til 

NOK ca. 50 millioner årlig. Kommunen har utarbeidet kontrollplaner og utfører stedlig 
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tilsyn med minst 10% av søknadene om tilskudd i jordbruket hvert år. Kontrollplanen 

skal være førende for uttrekk av foretak til kontrollen, kontrollplanen skal revideres 

årlig, (pålagt oppgave). Landbruksansvarlig utfører stedlig kontroll og godkjenner 

søknadene. Dette forutsetter at de ansatte har god faglig kompetanse og holder seg 

oppdatert. I tillegg har avdeling ansvar for utskriving av eiendomsskatten i 

kommunen. Dette er ordninger som krever oppfølging, kontroller og befaringer. 
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6.11 Teknisk drift 

6.11.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
Status for året som gikk er at det har vært et utfordrende og annerledes år. Teknisk 

drift drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur i kommunalt eie, og dette året har økt 

bevisstheten rundt det å opprettholde infrastruktur i krise.  

I midten av februar gjorde vi funn av en indikatorbakterie i drikkevannet, som 

medførte «føre var»-kokevarsel inntil eventuel svikt i hygienisk barriere ble avklart. 

Det ble ikke gjort konkrete funn som viste svikt i hygieniske barriere, og det 

mistenkes at analysesvaret kan ha vært falsk positivt, da analysemetoden har en 

usikkerhetsmargin. Hendelsen medførte at avdelingen fikk testet sine varslings og 

beredskapsrutiner, og har oppdaget noen forbedringspunkter. Alt i alt ble hendelsen 

etter vår oppfatning håndtert på en ryddig og god måte. 

I midten av mars fikk avdelingen en ny utfordring i form av å legge fram en 

ekspropriasjonssak for politisk behandling, men saken løste seg i minnelighet. 

Pandemien kom i midten av mars, og det ble utarbeidet virksomhetsplaner og 

kontinuitetsplaner for å opprettholde forsvarlig drift med et eventuelt høyt fravær. Det 

ble innført strenge smittevernstiltak som er opprettholdt gjennom hele året. I praksis 

har personellet vært fysisk adskilt siden i mars. Vi har hatt fokus på å spre 

kompetansen om nøkkelfunksjoner på flere. Siden grunnbemanning ved vannverk og 

avløpsrenseanlegg er på et minimum, så vi nødvendigheten av å gjennomføre 

opplæring på reservepersonell. Reservepersonellet ble hentet internt fra 

saneringslaget, og sanering ble følgelig stoppet i dette tidsrommet.  

Avdelingen har i løpet av året tatt i bruk digitale hjelpemidler som har forenklet 

innmåling i VA-kart. Saneringslaget arbeidet med dette i en måneds tid i vårløysinga. 

Avdelingen har tatt igjen etterslep slik at hele VA-nettet nå foreligger i digitalt 

kartverk. På forhånd hadde vi kjørt verdistrømanalyse på dette, og funnet besparelse 

på ett årsverk ved å ta i bruk digital løsning. Denne gevinsten er nå realisert. 

For å sikre sysselsetting i bygg og anleggsnæringen igjennom pandemien ble 

avdelingen tilført ekstraordinære kommunale investeringsmidler og statlige 

driftsmidler i juni. Dette medførte høyere aktivitet på ledelse og stab enn planlagt. 

Investeringstiltak som var planlagt gjennomført i 2021 ble flyttet til 2020, og det ble 

gjort drift og vedlikeholdstiltak på veg som vi ikke har hatt mulighet til å gjennomføre 

innenfor opprinnelig budsjett. På grunn av økt aktivitet måtte avdelingen sette arbeid 

med planverk på vent. 

I tillegg til kommuneplanen og styringsdokument 2020, benyttes følgende planverk 

som styringsverktøy; Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023, 

Handlingsplan sanering vann og avløp 2019 – 2025 og Trafikksikkerhetsplan 2018-

2023. 
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Avdelingen hadde høye aktivitetsmål for 2020 både for planverk, drift og investering. 

Gjennomføringsevne og økonomistyring på investeringsprosjekter er god. Driftsmål 

er definert i tabellen måloppnåelse. Avdelingen har god kompetanse for drift og 

vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur. 

Utviklingstrekk: Vi ser at valg tatt ut fra LEAN-strategi om å ha mest mulig lager 

sentralt ikke er forenelig for kritisk infrastruktur i beredskapssituasjoner der 

leveranser tar lenger tid enn vanlig og varer kanskje heller ikke kan skaffes. 

Avdelingen vil framover planlegge for å ha et større beredskapslager tilgjengelig.  

Breiskallen RA:  

I 2020 overholdes ikke rensekravene for total fosfor, mens kravet for KOF (Kjemisk 

oksygenforbruk) og BOF5 (Biologisk oksygenforbruk over 5 dager) overholdes. Det 

er både kravet til renseeffekt og kravet til middel konsentrasjon som overskrides for 

total fosfor. Det største problemet for driften av anlegget er den til tider store andelen 

fremmedvann som tilføres anlegget. Figurene 1-4 viser hva som tilføres anlegget. 

Figur 1 viser at toppene er i perioder med snøsmelting og mye nedbør, anlegget har 

mye innlekk i disse periodene. Figur 2 viser at tilrenningen til Breiskallen RA er noe 

mindre i 2020 enn i 2019, og den behandlede vannmengden i anlegget er høyere. På 

utsiden av anlegget er det i 2020 ledet bare 10 311 m3 til overløp, mot 111 515 m3 i 

2019. Figur 3 Viser den totale belastningen som er tilført anlegget inklusiv overløp. 

Total belastning i 2020 er høyere enn i 2019, selv om vannmengden er lavere. Figur 

4 viser at totalfosfor har hatt en betydelig økning fra 2018 til 2020. Utviklingstrekkene 

kommer tydelig fram i figur 3 og 4, som viser at innløpsvannet i anlegget er mer 

konsentrert enn tidligere, og i figur 1 og 2 som viser at mengde ubehandlet vann 

(overløp) er betydelig redusert. Vi er på rett vei med de tiltakene som er vedtatt i VA-

planen, men det er fremdeles svært stor forskjell mellom min og maks tilrenning i 

anlegget og det understreker viktigheten av å opprettholde innsatsen på 

ledningsnettet. Tiltak for å redusere andelen fremmedvann er en kontinuerlig prosess 

som pågår. I 2019 og 2020 har vi i tillegg til fornyelsesarbeidene av ledningsnettet 

(sanering) også jobbet systematisk på ledningsnettet for å redusere innlekk. Vi ser at 

denne innsatsen må opprettholdes i årene framover for å oppfylle utslippstillatelsen. 

Det er gitt påbud om utbedring av privat ledning til en bedrift som har et vesentlig 

bidrag, med frist for utbedring i 2021.  
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Figurene 5-6 og tabell 4 viser hva som kommer ut av anlegget. I figur 5 ser vi at 

utslippet av organisk stoff som KOF har hatt en reduksjon fra 2019 til 2020, mens 

utslippet for BOF5 har hatt en økning. Det er noe tilfeldig hvordan utslippet av 

organisk stoff blir når anlegget ikke har biologisk rensetrinn. Statsforvalteren varslet i 

2019 at det må bygges biologisk rensetrinn ved anlegget innen utgangen av 2026.  I 

2019 ble det bygget et rejektvannlager som skal sørge for kontinuerlig tilførsel av 

rejekt i stedet for punktbelastningen anlegget hadde tidligere. Resultatet av 

ombyggingen har gjort at det er mye mindre flyteslam i anlegget og 

analyseresultatene på spesielt KOF har blitt mye bedre. I figur 6 ser vi at utslippet av 

fosfor er betydelig redusert fra 2019 til 2020. Tabell 4 viser gjennomsnittlig 

renseeffekt ved Breiskallen RA de siste tre årene. Utviklingstrekkene kommer tydelig 

fram i figurene, ombyggingen av rejektvannlager har gitt positiv effekt med redusert 

utslipp av fosfor. Statsforvalterens pålegg om å bygge biologisk rensetrinn i tillegg til 

dagens rensemetode som er kjemisk felling vil redusere utslipp av organisk stoff 

ytterligere.  

  
 

 
 
 
Eina renseanlegg: 

Anlegget overholder krav til konsentrasjoner og rensegrad både for organisk stoff og 

totalfosfor med god margin. Figur 7 viser at vannmengdene tilført anlegget tidvis 

tilføres en viss andel 

fremmedvann. Dette 

merkes best i 

perioder med mye 

nedbør. Overløpet 

har ikke vært aktivt i 

2020. I figur 9 ser vi 

at den totale 

belastningen som er 

tilført Eina RA i 2020 

har hatt en betydelig 

økning fra 2019. 

Figur 10 viser 
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økningen i fosforbelastningen i anlegget. Tabell 11 viser renseeffekten ved Eina RA 

de siste 3 årene. Anlegget er i meget god teknisk stand, og har foreløpig ikke behov 

for tiltak. Utviklingstrekk: Figur 9 og 10 viser at avløpsvannet inn på anlegget er mer 

konsentrert enn tidligere. Tabell 11 viser at anlegget fungerer godt igjen etter 

problemene med biotrinnet i 2019. Selv om mye arbeid er utført på ledningsnettet for 

å redusere andelen fremmedvann, har anlegget fortsatt lave konsentrasjoner i 

nedbørsperioder. Resultatene for året viser at vi er på rett vei med de tiltakene som 

er vedtatt i VA-planen, og det understreker viktigheten av å opprettholde innsatsen 

på ledningsnettet. 

 

Vann: 
Den store utfordringen innenfor området vann er å redusere lekkasjetap. Avdelingen 

har i løpet av de siste årene bygget opp intern kompetanse for systematisk 

lekkasjesøk og 2020 er det første året vi har hatt full effekt av dette. Vi har utbedret 

mange lekkasjer i løpet av året. Arbeidet har vist seg å være veldig viktig i tillegg til 

innsatsen med fornyelse av ledningsnett. Mattilsynet førte ingen avvik ved tilsyn i 

2020, og konkluderte med at vi hadde god oversikt over distribusjonsnettet. 

 Produsert Solgt Lekkasjetap Lekkasjeprosent 

2020 1 283 008 m3 703 500 
m3 

579 508 m3 45 % 

2019 1 499 219 m3 692 877 
m3 

806 342 m3 54 % 

  

Ledningsfornyelse: 

I 2020 er det fornyet 2914 meter vannledning, 1827 meter avløpsledning og 1827 

meter overvannsledning. Prioritering av hvilke ledninger som skal saneres er 

sammensatt, men en av hovedprioritetene er å kvitte seg med avløp felles, dvs at 

overvann og spillvann skilles i separate ledninger. Ved utgangen av året står det bare 

igjen ca.3,5 km med fellesledninger for spillvann og overvann. 

Veg: 

Ressursbehovet for opprettholdelse av en akseptabel vinterstandard varierer fra 

vinter til vinter. Vinterdrift må av samfunnshensyn prioriteres innenfor bevilget 

budsjett. 

Driftsbudsjettet dekker ikke behovet for nødvendig vedlikehold og drift av vegnettet. 

Vestre Toten kommune akkumulerer stadig etterslep på drift og vedlikehold, og 

skaper ytterligere og raskere fornyelsesbehov som blir investeringsbehov. De siste 

årene er det investert mye i vegnettet. Bærekraftig forvaltning av vegkapitalen 

betinger driftsrammer som står i forhold til behovet. 
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Det ble investert ekstraordinært i gatelysanlegget i 2020. Kommunen investerer i 

LED-armaturer og sparer dermed strømutgifter. Ved utgangen av året er totalt ca. 2/3 

av gatelysarmaturene modernisert. Med den investeringstakten som det er lagt opp til 

i økonomiplanen vil hele gatelysanlegget ha LED-armaturer i løpet av 3 år. 

6.11.2 Måloppnåelse 

Fokusområde 
Mål Status 

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). 

 KDP Veg utarbeides og 
behandles politisk 

Satt på vent, prosjektleder er 
omdisponert til ekstraordinære tiltak for 
å øke sysselsetting (Corona) 

 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. 

Nok vann av hygienisk 
betryggende kvalitet til 
alle abonnenter. 

Tilfredsstillende 
vannprøveanalyser. 
 

Ett avvik i februar, ellers OK. 
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Kartlegge årstidsvariasjoner i 
drikkevannskilde (råvann). 
Utarbeide statistikker fra 
historiske data, gjøre 
trendanalyser. 

Satt opp statistikk fra historiske data. 
Ser på årstidsvariasjoner i 
drikkevannskilden. Vurderer om det er 
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 gjennomført. 

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

Øvelse gjennomført. 

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 ca 25 lekkasjer. 
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. 

45 % 
 

Fornyelse av 
ledningsnett 

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

Sanert 2914 meter vannledninger, 1827 
meter avløpsledninger og 1827 meter 
overvannsledninger.  

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

Saneringsarbeider følger oppsatt 
handlingsplan. Saneringsplan er 
revidert for 2021. 

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 men satt på vent grunnet 
omdisponering av personell 
(Coronatiltak) 
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Alt avløp skal gis en 
forsvarlig behandling 
slik at forurensning av 
miljø unngås. 

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. 

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, men satt på vent grunnet 

omdisponering av personell 

(coronatiltak). 

 

6.11.3 Endring drift 
Ved utgangen av året var prosjektlederstilling infrastuktur og en driftsoperatørstiling 

innenfor vannforsyning vakant.  

6.11.4 Regnskapsresultat 

91 Teknisk u/gebyrområdet 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 19 755 22 009 18 678 -3 331 

  Sum Inntekter -4 036 -6 636 -4 788 1 848 

            

  Netto driftsresultat 15 719 15 373 13 890 -1 483 

 

91 Teknisk gebyrområdet 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 45 610 43 102 46 025 2 923 

  Sum Inntekter -61 210 -59 533 -60 620 -1 087 
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  Netto driftsresultat -15 600 -16 431 -14 595 1 836 

 

Teknisk utenom gebyrområdene: Siste 14 dager av året hadde mange flere 

brøytetiltak enn forventet, og medførte merforbruk på området. 
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6.12 Voksenopplæringen 

6.12.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk 
For å møte dagens og framtidige utfordringer på arbeidsmarkedet har regjeringen 

som mål å gi voksne den utdanningen de trenger ved hjelp av kartlegging av 

grunnleggende ferdigheter og et tilbud om tilpasset opplæring. Regjeringen uttrykker 

sin ambisjon i Stortingsmelding 16 om «... å utvikle et kunnskapssamfunn der voksne 

som har problemer med å få varig tilknytning til arbeidslivet, får tilgang til opplæring 

som gir kompetanse som arbeidslivet har behov for.». 

I denne forbindelse ble det utarbeidet nye læreplaner og disse prøves ut i et forsøk 

med varighet fra 1. august 2017 til og med 31.07.2023, med modulstrukturert 

opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Moduler på nivå frem 

til videregående opplæring kalles forberedende voksenopplæring (FVO). 

Kompetanse Norge har ansvaret for gjennomføring av forsøket. Våren 2019 ble 

forsøket utvidet med 15 voksenopplæringer og Vestre Toten er en av disse. 

Målgruppen er voksne som har rett etter opplæringsloven og/eller introduksjonsloven. 

I tillegg omfattes opplæringstiltak i regi av Nav.  

  

Norskavdeling 
Siden vi er med i forsøket med modulstrukturerte læreplaner, er det igjen bare to 

mindre grupper som mottar kun norskopplæring. Elever som tidligere hørte til i denne 

avdelingen er nå innenfor FVO modulstrukturerte læreplaner.  

FVO – avdeling for modulstrukturert opplæring (tidligere grunnskoleavdeling) 
Dette er nå vår største avdeling, selv om antallet har sunket gjennom året.  

Elevene innenfor FVO har de ordinære grunnskolefagene (norsk, matematikk, 

naturfag, samfunnsfag og engelsk) og lærer norsk gjennom denne undervisningen. 

Undervisningen er organisert i 4 moduler, og vi har hatt modul 1 og 2 hver for seg, og 

modul 3/4 i samme gruppe. Modulene har vært parallellagt, slik at elever har kunnet 

skifte modul i ett fag der framgangen har vært større enn i de andre. 

Avdeling for spesialpedagogikk 
Deltakerne får opplæring etter opplæringslovens § 4A-2. Stabilt antall deltakere, i 

overkant av 10 personer. I gruppe for slagrammede / ervervede hjerneskader er 

deltakerantallet fem. Enkelte av disse mottar også eneundervisning. 

Kombinasjonsforsøket 
Kombinasjonsforsøket er en viktig del av forsøk med modulstrukturert opplæring for 

voksne, der opplæring i FVO kombineres med modulstrukturert fag- og 

yrkesopplæring. 

En forutsetning for et kombinert opplæringsløp er at opplæringstilbydere som har fått 

innvilget forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, samarbeider med 
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skoler som deltar i FVO. Fylkeskommunen og kommunen er ansvarlige for 

opplæringen på hvert sitt nivå. 

Målgruppen i forsøket er voksne som har som mål å ta et fag- eller svennebrev, men 

som samtidig har behov for opplæring i moduler i FVO. 

Målet med kombinasjonsforsøket er å prøve ut helhetlige og tilpassede 

opplæringsløp gjennom kombinasjon av moduler på ulike nivåer. 

I løpet av 2020 har tre elever fra Vestre Toten startet med i dette opplæringsløpet.   

Lærlingordningen 
I 2020 fikk Vestre Toten kommune endret sin status fra godkjent lærebedrift til 

godkjent Opplæringskontor for lærlinger. Opplæringskontoret sitt funksjon er å 

administrere og kvalitetssikre opplæringen til lærlingene. 

Høsten 2020 ble det ansatt 13 nye lærlinger i kommunen. Til sammen har vi hatt 24 

lærlingkontrakter fordelt på 1. års, 2. års og 3. års (byggdrifter) lærlinger. Dette er 

jamfør handlingsplan om lærlinger, og målet om 2 lærlinger per 1000 innbyggere. 

I 2020 har vi hatt disse lærefagene: barne- og ungdomsfagarbeider, 

helsefagarbeider, institusjonskokk og byggdrifter. 

Det kom på plass en ny og forbedret avtale om kompensasjon for veiledere som 

følger opp lærlinger i det daglige virke høsten 2020. 

 
 
Realkompetansevurdering 
Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for voksne fra utlandet som vil ta 

grunnskoleopplæring, og som ikke kan dokumentere å ha tilstrekkelig opplæring fra 

hjemlandet. Det kan også være aktuelt for voksne med rett til grunnskoleopplæring 

som ønsker å dokumentere kompetansen sin overfor en arbeidsgiver. 

Dette arbeidet utfordrer oss på både tid og gjennomføring og vi samarbeider med 

Karrieresenteret i enkelte saker.  

Andre utviklingstrekk innenfor tjenesten 

 

FVO – modulstrukturert opplæring 
Den største endringen for oss har vært å bli innlemmet i forsøket med 

modulstrukturerte læreplaner som beskrevet tidligere i rapporten.  

 
Nedgang i antall deltakere 
Som ellers i landet er det en nedgang i antall flyktninger som bosettes i kommunen. 

På grunn av blant annet korona-pandemien ble det svært få nye bosettinger i Vestre 

Toten i 2020. 
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Det er et relativt stort antall som etter planen uteksamineres i 2021 og vi er i gang 

med å finne gode løsninger mtp overtallighet i personalet.   

 Men vi ser at forsøket med modulstrukturerte læreplaner krever noe mer ressurser 

enn «ordinær» norskopplæring, saken følges tett.  

Utrede mulighet for sammenslåing med voksenopplæringssentre i 

nabokommune 

Det er blitt utarbeidet en SWOT-analyse sammen med Læringssenteret i Østre Toten 

for å utrede mulig sammenslåing. Gjøvik har også meldt interesse og innlemmes i 

videre utredning i 2021. 

Samarbeid med helsetjenenesten 
I samarbeid med helsetjenesten har vi startet opp kurs i psykisk helse og 

foreldreveiledning (ICDP). Videre tilbyr helsetjenesten drop-in timer til våre deltakere. 

Samarbeidet med helsetjenesten har vært veldig godt og oppleves som svært nyttig.  

Samarbeid på tvers og med frivilligheten 
Gjennom året har vi videreutviklet vårt samarbeid med andre tjenesteområder og 

frivilligheten. Av samarbeid med frivilligheten kan vi nevne leksevenner som møter 

hos oss tre dager i uken og førjulskveld i kinosalen der det møtte over 100 personer. 

Flere farger på Toten var et av mange gode tiltak vi har deltatt i sammen med kultur. 

På grunn av korona-pandemien ble det meste av vårt samarbeid med frivilligheten 

satt på vent. 

Arbeidsrettet norskopplæring. Intro3 
Prosjektet Intro3/Med en fot innafor, ble videreført forrige år. Arbeidsrettingen 

kombinert med norskopplæring gir gode resultater.  

Isiflo 
Samarbeidet med Isiflo fortsetter i all hovedsak som tidligere. Vi har hatt lærere i til 

sammen 10 timer i uken på Isiflo. Lærerne gir norskundervisning til de som har behov 

på arbeidsplassen.  

Lean kontinuerlig forbedring 
På grunn av korona-pandemien har vi gjennom det meste av året ikke gjennomført 

fysiske tavlemøter. Dette er uheldig, men vi forsøker å følge opp på andre måter, noe 

som utvikles over tid.  

Kompetanseplan 
Tjenestens kompetanseplan har blitt et viktig styringsverktøy når det gjelder 

planlegging og utvikling fremover.  

Prøver og eksamener  
Voksenopplæringen har ansvar for planlegging, gjennomføring og etterarbeid med 

flere typer prøver og eksamener. Prøveperiodene har blitt utvidet de siste årene. Per 

i dag tilbyr vi statsborgerprøven og prøve i 50 timers samfunnskunnskap to ganger 
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per år. Prøve i norsk og samfunnskunnskap fire ganger per år. I tillegg kommer 

eksamen i FVO som gjennomføres på slutten av vårsemesteret.  

Kombinasjonsklasse 
Målet med et slikt tilbud er å hindre frafall og sikre gjennomføring av videregående 

opplæring for minoritetsspråklige ungdommer i alderen 16-24 år som nylig har 

ankommet landet. På grunn av for få søknader ble dette tilbudet ikke videreført ved 

Raufoss videregående for skoleåret 2020/2021. 

Helhetlig innsatstrapp / strategi for hjernehelse  
Vi har over tid lagt mye tid i planlegging for videreutvikling av dette tilbudet. Det 

jobbes med å få definert området tydeligere inn i helhetlig innsatstrapp innenfor helse 

og omsorg, i samarbeid med blant andre voksenopplæringen.  

10-faktor medarbeiderundersøkelse 
Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført våren 2020. Vi scorer høyere enn 

landsgjennomsnittet på samtlige områder. Undersøkelsen er gjennomgått med 

plasstillitsvalgte, på grunn av koronapandemien har vi ikke valgt å prioritere arbeidet 

med å jobbe med undersøkelsen i hele personalet. 

 
 
6.12.2 Måloppnåelse 
 

Fokusområde 
Resultat Mål  Resultat  

2019 2020 2020 

Brukere    
Forsøk modulstrukturert opplæring 
 
Læringsutbytte 
Digital norsk-prøve for innvandrere 
 
 
 
Øke samarbeidet med andre 
kommunale tjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I gang med forsøk 
Høste erfaringer og teste 
ut ulike løsninger 

I god flyt, jevnlige 
oppfølgingsmøter med 
Kompetanse Norge 

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet 
  

Gjennomføringsgrad og 
resultat på nivå med 
landet 
 
 

Vi ligger på landssnittet 
 
 

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

Gode samarbeidspartnere 
innenfor disse områdene. 
Planlegging av 
kombinasjonsklasse på 
videregående prioriteres 
høyt. 

Samarbeid grunnskolen 
godt, men ikke lenger 
ansatt felles pedagogisk 
veileder. 
Kombinasjonsklasse 
startet høsten 2019. 
Rehabiliterings-
samarbeidet er re-
startet. Møter med fysio-
ergo pluss Kontor for 
tildeling og koordinering. 
Samarbeid med 
helsesøstertjenesten er 
inne i ordinær 
drift.Kombinasjonsklasse 
ikke igangsatt pga få 
søkere 
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Mål- og satsingsområder  
 

 

6.12.3 Endring drift 
Nedgangen på antall deltakere innenfor norskopplæringen vil bety overtallighet i 

personalgruppen i løpet av neste år.  

 
Opprette kommunalt lærlingekontor, 
ansette lærlinger etter planlagt 
økning 
 
Sykefravær/nærvær 

 Godkjent 
opplæringskontor. Antall 
lærlinger  

 

Videreføre opptrapping 
mot en lærling per 1000 
innen 2021  
 

Nærvær 95 % 
 

Nærvær ca 95 % Nærvær ca 95 % 

Medarbeidere    
Medarbeidere 

- Medarbeiderundersøkelsen 
 
 

 
 
Videreutdanning  

 
Gjennomføres ikke 

 
Over landssnitt  

 
God score, over 
landssnitt 

Egen kompetanse- plan 
for VO 

Videreutvikling av plan Ok! 

Økonomi    

Årsresultat 
 
 
 
Økte inntekter  

Holde budsjett Holde budsjett Hovedsakelig på grunn av 
lavere norsktilskudd enn 
budsjettert, fikk vi et 
negativt resultat  

Oppstart av kveldskurs, 
norskavdelingen 

Økt salg av kurs til lokalt 
næringsliv 

Ikke prioritert 

 

VOKSENOPPLÆRINGEN 

Læringsutbytte Vi skal legge best mulig til rette for at våre deltakere skal nå 

sitt potensiale 

Våre deltakere skal utvikle kunnskap, dugelighet og 

holdninger for å kunne mestre sine liv og for å delta i arbeid 

og fellesskap i samfunnet 

Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i 

yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet 

Læringsmiljø Vi skal møte deltakerne med tillit, respekt og krav og gi 
utfordringer som fremmer danning og lærelyst 
 
 

Organisasjons-
utvikling 

Kapasitetsbygging 
Fokus på Lean kontinuerlig forbedring 
Profesjonsetisk plattform 
Videreutvikle samarbeidet med grunnskolen og videregående 
skole 
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Deltakelse i forsøk med modulstrukturerte læreplaner betyr at vi er med og 

videreutvikler nasjonal retning innenfor opplæring for voksne. 

6.12.4 Regnskapsresultat 

97 Voksenopplæringen 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2020 

Regulert 
budsjett 
2020 Avvik 

    1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 

  Sum Utgifter 17 320 16 993 16 181 -812 

  Sum Inntekter -8 474 -7 315 -6 886 429 

            

  Netto driftsresultat 8 846 9 678 9 295 -383 

 

Underskuddet skyldes at vi fikk mindre norsktilskudd enn budsjettert.  

  

KOSTRA-tall  

VTK 
2019  

VTK 
2020 

Oppland 
2020 

Kostragrp 7 
2020 

Landet /u 
Oslo 
2020 

Netto driftsutgifter til 
grunnskoleopplæring  
for voksne, per innbygger  650 539 354.4 377.7 331.6 

Netto driftsutgifter til 
voksenopplæring i prosent av 
samlede netto driftsutgifter  1.1 0.9 0.5 0.6 0.5 

  
Det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder hva slags oppgaver 

som er lagt under voksenopplæringen og hvor kostnadene føres. Forsøk med 

modulstrukturerte læreplaner innenfor grunnskoleopplæringen ser ut til å være noe 

mer ressurskrevende enn forrige modell.  

Siden voksenopplæringer er så ulikt organisert, er det vanskelig å sammenligne 

kommunene direkte med hverandre. 

 

 


