
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 
 

Raufoss, 6. september 2022. 
J.nr./referanse: 13-22/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp)  
Hege Eriksen (Ap)  
Hege Antonsen (Frp) 
 

 

 

 
 
 
Kopi til orientering: 
- Ordfører og kommunedirektør 
- Innlandet Revisjon IKS 

 

 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 
Dato:  Torsdag 15. september 2022 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1430 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 

• Kommunedirektøren/administrasjonen deltar fra kl. 0900 i f.m. følgende sak: 
 

SAK NR. 43/2022 – FORVALTNING AV GAVEMIDLER  
 

Det er avtalt deltakelse fra ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo og helse- og 
omsorgssjef Trine Kløvrud. 
 

• Fra sekretariatet deltar undertegnede og Ole Kristian Rogndokken. Sistnevnte presenterer 
følgende sak: 
 

SAK NR. 48/2022 - KOMMUNEBAROMETERET 2022 – VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 

 

 

 

KONTROLLUTVALGET I  

VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 

 

FOR MØTE I RÅDHUSET  

 

 

Torsdag 15. september 2022 

 

 

 

SAK NR. 42/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.06.2022 

 

SAK NR. 43/2022 FORVALTNING AV GAVEMIDLER 

 

SAK NR. 44/2022 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2023 

 

SAK NR. 45/2022 STATUS FOR KONKURRANSEUTSETTING AV 

SEKRETÆRFUNKSJONEN 

 

SAK NR. 46/2022 PLANLEGGING AV VIRKSOMHETSBESØK 

 

SAK NR. 47/2022 REVISJONSNOTAT: KOMMENTAR TIL TEKNISK 

BEREGNINGSUTVALGS EFFEKTIVITETSANALYSE - 

SAMMENLIGNING ØSTRE TOTEN OG VESTRE TOTEN 

 

SAK NR. 48/2022 KOMMUNEBAROMETERET 2022 – VESTRE TOTEN 

KOMMUNE 

 

SAK NR. 49/2022 PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER 

23.06.2022 OG 01.09.2022 

 

 

 

 

 

 

Raufoss, 5. september 2022. 

For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 42/2022 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 08.06.2022 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 15.09.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 08.06.2022 

 
Vedlegg 1 (ettersendes) 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.06.2022 godkjennes. 
 

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

VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 8. juni 2022 holdt kontrollutvalget møte rådhuset kl. 0830 - 1400. 

Som medlemmer møtte: 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap) 
Hege Antonsen (Frp) 

Følgende medlem hadde meldt forfall: 
Hege Eriksen (Ap) 
Bjørn Iversen (Sp)  

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

Ellers møtte: 
Fra kommuneadministrasjonen: Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo, fagleder IKT Pål 
Arne Røberg og digitaliseringsrådgiver Dagrun Solvoll (alle deltok under sakene 39 og 40). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
Andre: Arild N. Ødegård (sak 33). 

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

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

Til behandling: 

SAK NR. 32/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.04.2022 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26.04.2022 godkjennes. 

SAK NR. 33/2022 REVISJONSRAPPORT: SAKSBEHANDLING OG 
JOURNALFØRING I HORISONT MILJØPARK IKS 

Fra behandlingen: 
Under første del av saken orienterte Arild N. Ødegård, representant i 
representantskapet i Horisont Miljøpark IKS, og svarte på spørsmål. 
Møtet ble enstemmig besluttet lukket under denne delen av saken, jf. 
kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav a).   

VEDLEGG
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Under andre del av saken ble revisjonsrapporten gjennomgått og 
drøftet.   

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten til orientering og 
har særlig merket seg følgende funn:   

 

• Saksbehandling: I saker om endring av standplass 
(oppstillingsplass for avfallsbeholder) følger ikke Horisont 
Miljøpark IKS forvaltningslovens regler. Selskapet  
- sender ikke ut forhåndsvarsel eller på annen måte 

sørger for å informere abonnenten om hvilke 
rettigheter denne har, 

- skriver ikke ned abonnentens syn på saken (de har ikke 
rutiner for skriftlighet), 

- fatter som hovedregel ikke skriftlige vedtak som kan 
påklages, 

- har heller ikke andre rutiner som setter abonnent i 
stand til å ivareta sine interesser.  

• Gebyrsaker: Det finnes ikke klar lovhjemmel, autoritative 
retningslinjer eller andre former for rettslige kriterier som 
kan legges til grunn for Horisonts behandling av saker om 
refusjon av renovasjonsavgift. Dette gjør at begrunnelsen i 
vedtakene fremstår vilkårlig. 

• Renovasjonsforskriften: I henhold til dagens 
renovasjonsforskrift skal klage oversendes kommunal 
klagenemnd. Dette er ikke i henhold til dagens regler for 
klagesaksbehandling i interkommunale selskaper. Det er 
ikke oppnevnt en særskilt, uavhengig klagenemnd i 
samsvar med lovens krav.  

 
2. Revisjonsrapporten oversendes ordfører, som kommunens 

representant i representantskapet i Horisont Miljøpark 
IKS, til orientering og videre oppfølging. Det vises her til 
rapportens anbefalinger rettet  
mot eierkommunene:  

 

• Eierkommunene bør vurdere hjemmelsgrunnlaget samt 
risikoen ved Horisonts praksis om å endre standplasser 
uten å fatte vedtak. Det bør tas stilling til om Horisont 
skal pålegges å fatte vedtak i slike saker.  

• Behandlingen av saker om refusjon av renovasjonsgebyr 
bør standardiseres, og antakelig hjemles i den nye 
renovasjonsforskriften. Det bør enten i forskrifts form 
eller på annen måte gis retningslinjer for 
skjønnsutøvelsen i disse sakene.  

• Den nye renovasjonsforskriften bør tilpasses endringene i 
lovverket som gjelder klagesaksbehandling i 
interkommunale selskap. Representantskapet bør snarlig 
oppnevne en særskilt, uavhengig klagenemnd som 
oppfyller lovens krav.  
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SAK NR. 34/2022 KONTROLLUTVALGETS STILLING VED VARSEL 
(TOLKNINGSUTTALELSE ARBEIDSMILJØLOVEN) 
 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær orienterte. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Tolkningsuttalelsen tas til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget merker seg at varsel fra ansatte i kommunen 
til kontrollutvalget er å anse som et internt varsel etter 
arbeidsmiljølovens regler.   

 
 
 
 
SAK NR. 35/2022 EGENEVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS 

VIRKSOMHET  
 
Fra behandlingen: 
Saken ble drøftet med bakgrunn i:  

• Prosessen med bestilling fra Ernst & Young AS. 
• Kontrollutvalgets vedtak i sak om egenevaluering i møte den 

16.06.2021. 
• Forslag til tema ved egenevaluering i veilederen 

Kontrollutvalgsboken. 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget ber leder og sekretær om å forberede et 
virksomhetsbesøk høsten 2022. Saken drøftes nærmere på neste 
møte den 15/9-22.  
 

 
 
 
SAK NR. 36/2022 STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2022 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Statusrapport for 1. tertial 2022 fra Innlandet Revisjon IKS tas 
til orientering. 
 

2. Kontrollutvalgets bestilling (vedtak i kontrollutvalgets møte 
8/9-22) av en prosjektplan for kontroll av «at 
vedtatte/gjennomførte endringer innen hjemmetjenesten blir 
iverksatt og at målsettingene med endringene blir nådd» 
avventes. Saken vurderes på nytt første halvår 2023.  

 
 
 
 
SAK NR. 37/2022 EFFEKTIVITETSANALYSE – VESTRE TOTEN KOMMUNE 

(RAPPORT FRA TEKNISK BEREGNINGSUTVALG) 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at analysen viser at Vestre 
Toten kommune samlet har en effektivitetsscore for 2020 på 
0,83 (2019: 0,81). Dette indikerer at kommunen har et 
effektiviseringspotensial på 17 %, dvs. at ressursbruken kan 
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reduseres med 17 % uten at produksjonen reduseres dersom 
kommunen blir like kostnadseffektiv som de mest effektive 
kommunene innen de aktuelle tjenestene. Fordelt på 
sektorene viser rapporten følgende: 
 

Sektor Score  
(2020-tall) 

Effektivitets-
potensial 

Samlet (hele kommunen) 0,83 17 % 
Barnehage 0,85 15 % 
Grunnskole 0,81 19 % 
Pleie og omsorg 0,83 17 % 

 
2. Kontrollutvalgets vurdering er at den fremlagte 

effektivitetsanalysen kan brukes som supplement til andre 
analyser, men at den isolert sett har noe begrenset verdi. Det 
bes om at effektivitetsanalysen tas med i forbindelse med 
kontrollutvalgets gjennomgang av Kommunebarometeret 
2022 (sak høsten 2022). Analysene bør ses i sammenheng. 
 

3. Det tas til orientering av kontrollutvalget i Østre Toten 
kommune har igangsatt en sammenligningsundersøkelse med 
Vestre Toten kommune. Formålet er å forklare forskjellen på 
resultatene i effektivitetsanalysen mellom de to kommunene. 
Bakgrunnen er at Østre Toten kommune kommer vesentlig 
svakere ut enn Vestre Toten kommune i undersøkelsen. 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatet av 
sammenligningsundersøkelsen. 

 
 
 
 
SAK NR. 38/2022 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 19.05.2022 

 
Fra behandlingen: 
Asgeir Sveen refererte fra møtet. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte den 19.05.2022 tas til 
orientering.  
 

 
 
 
SAK NR. 39/2022 IT-SIKKERHET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 
Fra behandlingen: 
Under første del av saken orienterte fagleder IKT Pål Arne Røberg 
orienterte og svarte på spørsmål rettet mot teknisk sikkerhet og 
risikohåndtering. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under denne delen 
av saken, jf. kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav b).  
 
Under andre del av saken orienterte digitaliseringsrådgiver Dagrun 
Solvoll om arbeidet med å bygge en sikkerhetskultur i hele 
organisasjonen. 
 
Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo supplerte orienteringene.   
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Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at det arbeides aktivt og systematisk med 
risikovurderinger og sikkerhetstiltak innenfor IKT-området i 
Vestre Toten kommune.  

 
2. Kontrollutvalget tar til orientering at man er i gang med å 

foreta en kartlegging av den digitale sikkerhetskulturen blant 
de ansatte i kommunen med tanke på gjennomføring av 
målrettede tiltak for å styrke den interne sikkerhetskulturen. 
Kontrollutvalget ønsker å følge med på dette arbeide og vil 
be om en ny orientering første del av 2023. Det bes også om 
en presentasjon av styringsverktøyet DigiOrden dersom dette 
er tatt i bruk. 

 
 
 
 
SAK NR. 40/2022 DIGITALISERING OG GEVINSTREALISERING 

 
Fra behandlingen: 
Digitaliseringsrådgiver Dagrun Solvoll presenterte kommunens arbeid 
med gevinstrealisering og innføring av velferdsteknologi. Gevinster er 
unngåtte kostnader, spart tid, økt kvalitet.  

 
Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo supplerte 
presentasjonen. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kommunens arbeid med gevinstrealisering tas til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget har inntrykk av at kommuneledelsen er 
bevisst på risikoen for å investere i systemer, eller i 
arbeidsprosesser, uten at fordelen samtidig fører til ny 
verdiskaping for kommunen. 
 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på kommunens 
implementering av velferdsteknologi og vil be om en ny 
orientering om status på dette området senere i valgperioden.   

  
 
 
 
SAK NR. 41/2022 REFERATSAKER 

 
Fra saker ble referert: 
1. Status for konkurranseutsetting av sekretærfunksjonen  
2. Møtegodtgjøring 1. halvår 2022 for kontrollutvalget  
3. Diverse avisartikler 
4. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
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SAK NR. 42/2022 FORVALTNING AV GAVEMIDLER – GIMLE OG 
RAUFOSSTUN 
 
Fra behandlingen: 
Med bakgrunn i forslag fra Kjell Borglund ble saken enstemmig satt på 
sakslista.  

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Saken følges opp slik: 
 

• Kommunedirektør/administrasjonen bes om å redegjøre 
for rutiner og praksis for håndtering av gavemidler ved 
Raufosstun og Gimle. 

• Representant for Raufosstun og Gimles venner inviteres 
til saken.  

 
 
 
 
 

 
Raufoss, 8. juni 2022. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 8. juni 2022. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Møteplan for 2022 – Kontrollutvalget: 
 

• Fredag 04.02.2022 kl. 0830 
• Tirsdag 15.02.2022 kl. 0830 
• Tirsdag 22.02.2022 kl. 0830 
• Tirsdag 29.03.2022 kl. 0830 (flyttet fra 30/3) 
• Onsdag 26.04.2022 kl. 0830 (flyttet fra 27/4)  
• Onsdag 08.06.2022 kl. 0830  
• Torsdag 15.09.2022 kl. 0830 
• Onsdag 26.10.2022 kl. 0830  
• Onsdag 14.12.2022 kl. 0830  

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
 
• Prosjektplan: Måloppnåelse ifm. endringer 

i hjemmetjenesten (vedtatt KU-sak 35/2021, 
saken vedtatt avventet, jf. KU-sak 36/2022 
– følges opp første halvår 2023) 
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SAK NR. 43/2022 
 

Vestre Toten kommune  
      

 
 
 
 
FORVALTNING AV GAVEMIDLER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 15.09.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 
 

 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn / oppsummering: 
 
Bakgrunnen for saken er vedtak i kontrollutvalgets møte den 8/6-22 (sak 42/2022 – Forvaltning av 
gavemidler – Gimle og Raufosstun) der kommunedirektør/administrasjonen er invitert til å orientere. 
Kontrollutvalgets bestilling er formulert slik i vedtaket:  
 

• Kommunedirektør/administrasjonen bes om å redegjøre for rutiner og praksis for 
håndtering av gavemidler ved Raufosstun og Gimle. 

• Representant for Raufosstun og Gimles venner inviteres til saken.  
 
Utvalgsleder har hatt en samtale med leder for venneforeningen Gimles venner i forkant av møtet. 
Det er ikke gjort avtale om deltakelse fra venneforeningen i møtet. Utvalgsleder vil orientere 
nærmere om samtalen med leder for venneforeningen under behandlingen av saken. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
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Kontrollutvalgets behandling av saken i 2018: 
 
Kontrollutvalget tok opp samme tema i forrige valgperiode (jf. møte 14/3-2018). Bakgrunnen for 
saken den gang var medieoppslag, herunder leserbrev fra Gimles venner. Som oppfølging av saken i 
2018 fikk kontrollutvalget orientering fra både Innlandet Revisjon IKS og rådmannen. 
  
Nedenfor følger utdrag fra møteprotokollen kontrollutvalgets møte den 14/3-18 der rådmannen var 
invitert til å orientere:  
 

SAK NR. 09/2018            FORVALTNING AV GAVEMIDLER  
 

Fra behandlingen: 
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte og svarte på spørsmål. 
Følgende ble presentert/referert i møtet: 

• Saldo og bevegelser gavekontoer (fondskonto for «Frie 
gavemidler – omsorg» og spesifiserte fondskontoer til 
konkrete formål). 

• Vedtekter – fondet for frie gavemidler. 
• Rutiner for mottak av gaver og tilbakemelding til giver ved 

mottak av gaver. 
• Møtereferat ang. gavemidler fra 21.02.2018 mellom Vestre 

Toten kommune og Gimles venner. 
 
Vedtak, enstemmig:  1. Kontrollutvalget tar rådmannens presentasjon av 

kommunens rutiner på området til orientering. 
Kontrollutvalget har også merket seg at det er etablert et 
godt samarbeid mellom kommunen og Gimles venner. 
 

2. Med bakgrunn i rådmannens presentasjon og revisors 
gjennomgang i forrige møte (sak 02/2018), har 
kontrollutvalget inntrykk av at det er etablert god kontroll 
med at gavemidler blir brukt i tråd med formålet og givers 
ønske.  
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SAK NR. 44/2022 
 

Vestre Toten kommune      
 

 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2023 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 15.09.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen)  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Kontrollutvalgets budsjett for 2023 (ansvar 12000, tjeneste 1101/1102) fastsettes med 
en økonomisk ramme på kr. 1 1610 000 med utgangspunkt i følgende fordeling: 
 

Kto Kontonavn                      Beløp 
10800 Fast godtgjørelse til folkevalgte 64 000 
10801 Møtegodtgjørelse        30 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 
10990 Arbeidsgiveravgift               13 000 
11001 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur                     18 000 
11151 Bevertning møter 5 000 
11500 Kurs / opplæring 22 000 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett 1 000 
12700 Konsulenttjenester (sekretærtjenester)  290 000 
13750 Kjøp fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS) 1 157 000 
14290 Moms (utgift) 73 000 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 73 000 

 Totalt (kontrollutvalg og revisjon) 1 610 000 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Spesielle regler om budsjettbehandlingen i kontrollutvalget: 
Bakgrunn for saken er særbestemmelser om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett, jf. § 2 i 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon:   
 

§ 2.Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven  
§ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 
 

 
I tråd med fast praksis utformes kontrollutvalgets vedtak som en innstilling til kommunestyret. 
Innstillingen kan behandles videre på følgende måter: 
 

1. Egen sak til kommunestyret der kommunestyret tar eksplisitt stilling til kontrollutvalgets 
budsjettramme forut for behandlingen av nytt budsjett for hele kommunen.  
 

2. Kommunedirektøren/rådmannen innarbeider innstillingen i sitt forslag til samlet budsjett for 
kommunen som legges frem for formannskapet senere i høst. Kontrollutvalgets budsjettforslag 
blir da en del av formannskapets innstilling til kommunestyret. Informasjon om 
kontrollutvalgets forslag til egen budsjettramme skal legges ved formannskapets innstilling til 
kommunestyret, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Dersom formannskapet foreslår 
lavere ramme enn det kontrollutvalget selv har foreslått bør dette komme frem tydelig og 
realitetsbehandles i kommunestyret.  

 
Budsjettforslag: 
Nedenfor følger budsjettforslag for neste år. For sammenligningens skyld er årets budsjett og 
regnskapstall fra foregående år tatt med i oppstillingen. 
 
Kto Kontonavn                      Budsjett-

forslag 
2023 

Justert 
budsjett 

2022 

Opprinnelig
budsjett 

2022 

Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

10800 Fast godtgjørelse til folkevalgte 64 000 60 000 60 000 58 720 58 721 
10801 Møtegodtgjørelse        30 000 30 000 30 000 30 400 32 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 10 000 10 000 0 0 
10990 Arbeidsgiveravgift               13 000 13 000 13 000 12 566 12 892 
11001 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur                     18 000 14 000 14 000 18 085 30 845 
11151 Bevertning møter 5 000 5 000 5 000 0 1 555 
11205 Tjenestefrikjøp 0 0 0 0 0 
11500 Kurs / opplæring 22 000 22 000 22 000 9 900 15 228 
12002 IT, programvare, medieutstyr 0 0 0 0 0 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett 1 000 1 000 1 000 0 0 
12700 Konsulenttjenester (sekretærtjenester)  290 000 285 000 285 000 346 608 291 849 
12700 Konsulenttjenester (EY) 0 1 000 000 0 1 404 084 0 
13800 Kjøp fra egne foretak  

(Innlandet Revisjon IKS) 
1 157 000 1 116 000 1 116 000 806 859 824 250 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet 
Revisjon IKS – retting av feil i 2018 

0 0 0 0 0 

14290 Moms (utgift) 73 000 72 000 72 000 351 021 79 358 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 73 000 - 72 000 - 72 000 - 351 021 - 73 358 

 Totalt (kontrollutvalg og revisjon) 1 610 000 2 556 000 1 556 000 2 340 615 1 267 240 
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Budsjettet er økt med 3,5 % sammenlignet med opprinnelig budsjett for fjoråret.  
 
Dette er noe over anslag for lønns- og prisvekst i kommunesektoren for 2023 (kommunal 
deflator), men tar hensyn til at lønns- og prisveksten i 2022 ser ut til å bli langt høyere enn det 
som ble lagt til grunn i 2022-budsjettene (KS-anslag pr. juni 2022: Deflator 2022 - ca. 5%, 
deflator 2023 – ca. 2,7 %).  
 
 
 
KOMMENTARER TIL BUDSJETTPOSTENE: 

 
• Fast gjodtgjørelse / møtegodtgjørelse:  

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023 er lagt til grunn. 
 Fast godtgjøring for leder: 6 % av ordførers lønn, dvs. ca. 64 000 på årsbasis. 
 Ordinær møtegodtgjørelse (alle) – 800 pr. møte pr. medlem, dvs 3500 pr møte.  
 Det budsjetteres med 8 møter – totalt ca. 30 000 i møtegodtgjørelse.  

 
• Tapt arb.fortjeneste: Synes lite akutelt i inneværende valgperiode, jf. regnskapsført siste år. 

Lagt inn kr. 10 000 for å ta evt. utgifter på området.  
 

• Arbeidsgiveravgift: 14,1 % av møtegodtgjørelse. 
 

• Bevertning: Enkel møteservering på hvert møte. Ca. 600 pr. møte * 8 møter. 
 

• Aviser, tidsskrifter, faglitteratur: Det er tegnet fire abonnement på Kommunal Rapport for 
utvalgsmedlemmene (4*3900,- = 15600) og fem abonnement på fagtidsskriftet 
Kommunerevisoren (5*400 = 2000). Totalt ca. kr. 18 000. 
 

• Opplæring/kurs: Det tas høyde for at inntil tre personer kan delta på den årlige 
kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund. Pris pr. pers. er ca. 7500, 
dvs. totalt ca. 22 000.  
 

• Kjøregodtgjørelse: 
 Dette gjelder kjøregodtgjørelse til/fra møter for kontrollutvalgets medlemmer. I tillegg 
 kommer kjøregodtgjørelse i forbindelse med eventuelle kurs.  
 
• Kjøp av tjenester fra andre (sekretærtjenester):  

Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått en felles avtale om 
kjøp av skretærtjenester for perioden 2017-2020 (4 år) med opsjon ytterligere to år. Opsjon er 
benyttet. Ny konkurranseutsetting gjennomføres høsten 2022. Omfanget/antall timer til 
sekretærbistand er i stor grad knyttet opp til utvalgets aktivitet (antall møter, antall saker) og 
behov for saksbehandling. Tidligere års forbruk er lagt til grunn for budsjetteringen. 
 

• Kjøp av tjenster fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS):  
Kontrollutvalget er delegert myndighet fra kommunestyret til å inngå avtale om kjøp av 
tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Fjorårets budsjett med et påslag er lagt til grunn for 
budsjetteringen. Det inngås egen oppdragsavtale hvert år med revisjonsselskapet som 
spesifierer tjenester og timeanslag innenfor budsjettposten. Budsjettposten de siste årene: 

o Budsjett 2019:  1 033 000 (økning ca. 3,0 %) 
o Budsjett 2020:  1 071 000 (økning ca. 3,7 %) 
o Budsjett 2021:  1 093 000 (økning ca. 2,0 %) 
o Budsjett 2022:  1 116 000 (økning ca. 2,1 %) 
o Budsjett 2023:  1 167 000 (økning ca. 3,7 %) 
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Omkring kr. 270 000 av beløpet er avsatt til kjøp av forvaltningsrevisjonstjenester (2022: 
250 000).  
 

Revisjon av regnskapet til Totenbadet KF ligger inne i oppdragsavtalen med Innlandet Revisjon 
IKS mht. avtalt tjensteyting. Revisjonsarbeidet faktureres særskilt til foretaket og er holdt 
utenfor kontrollutvalgets budsjett.  
 

• Merverdiavgift:  
Merverdiavgift regnskapsføres både som en utgift og en inntekt og får derfor ingen virkning. 
Mva-pliktig tjeneste (kjøp av sekretærtjenester) er derfor budsjettert ekslusiv mva. Fakturering 
fra Innlandet Revisjon IKS utløser ikke beregning av mv. 
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SAK NR. 45/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
STATUS FOR KONKURRANSEUTSETTING AV 
SEKRETÆRFUNKSJONEN 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 15.09.2022 Utvalgsleder  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Konkurransegrunnlag – sekretærtjenester for kontrollutvalgene i 
Hadelands- og Gjøvikregionen 
 

 
Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Status for konkurranseutsetting av sekretærfunksjonen, herunder benyttet 
konkurransegrunnlag, tas til orientering. 
 

 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Kontrollutvalget er tidligere orientert om at det er igangsatt en prosess med ny konkurranseutsetting 
av sekretærfunksjonen i forbindelse med at kontrakten med nåværende sekretær utløper 31.12.2022. 
 
Etter en prosess med utforming av konkurransegrunnlag er konkurransen nå utlyst nasjonalt gjennom 
den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser (Doffin). Konkurransegrunnlaget 
følger vedlagt saken til orientering. 
 
En av lederne for kontrollutvalgene i Gjøvikregionen (Vestre Toten v/Asgeir Sveen) og en av lederne 
for kontrollutvalgene i Hadelandsregionen (Lunner v/Bjørn Haugen Morstad) har fulgt opp prosessen 
på vegne av de åtte kontrollutvalgene.  
 
Saken legges frem til orientering. Utvalgsleder orienterer nærmere om saken i møtet.  
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Planlagt prosess og framdrift for konkurransen:  
 
Det er lagt opp til følgende tidsrammer for gjennomføring av konkurransen: 
 

Planlagte aktiviteter/milepeler Tidspunkt 
Kunngjøring i DOFFIN / TED 28.08.2022   
Frist for å levere tilbud 29.09.2022 kl. 1300 
Evaluering Uke 39 – 41 
Valg av leverandører og meddelelse til leverandører Uke 42 
Klagefrist leverandører Uke 44 
Kontraktsinngåelse Uke 45 
Virkningsdato avtale Uke 1/2023. 

 
  



Konkurransegrunnlag 

Sekretariatstjenester for kontrollutvalgene 
 i Hadelands- og Gjøvikregionen 

Ref.nr. 112211 

Gjøvik, 24.8.2022 

VEDLEGG
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1 GENERELL INFORMASJON OM ANSKAFFELSEN 
 
1.1 Oppdragsgiver og kunde 
 
Oppdragsgiver for konkurransen er Anskaffelser Fellesenhet på vegne av kontrollutvalgene i 
kommunene i Gjøvikregionen og Hadeland. Gjøvikregionen består av kommunene Østre 
Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land og Gjøvik. Regionen har ca. 70 000 
innbyggere fordelt på et areal på 3166 km2. Samlet har kommunene brutto driftsinntekter 
på ca. 4 milliarder.  
 
Gjennom sine innkjøp skal Gjøvikregionen sørge for at fellesskapets ressurser blir brukt på 
en samfunnstjenlig måte. Gjøvikregionen baserer sine innkjøp på konkurranse, 
forretningsmessighet og likebehandling av leverandører. 
 
Hadeland ligger lengst sør i Oppland fylke, med ca 28 000 innbyggere. Hadeland består av 
Lunner, Jevnaker og Gran kommune. Hadeland har sentral beliggenhet, med kort vei til Oslo, 
Ringerike og Gardermoen. Hadelandskommunene var landets tre første grønne 
energikommuner, og ønsker å være i front på områdene energieffektivisering, fornybar 
energi og reduksjon av klimagassutslipp. 
 
Anskaffelser – Fellesenhet i Gjøvikregionen gjennomfører konkurransen på vegne av 
kommunene, heretter en felles betegnelse som kommunen /oppdragsgiver.  
 
Anskaffelser – Fellesenhet i Gjøvikregionen har vært i drift siden 1. 2.2011 og er lokalisert til 
rådhuset i Gjøvik. Enheten er organisert som en vertskommuneløsning, hvor Gjøvik 
kommune er verten og således den som er juridisk ansvarlig ovenfor kontraktsmotparten.  
 
For ytterligere informasjon om oppdragsgiver kan følgende internettsider benyttes: 
 
http://www.gjovik.kommune.no 
http://www.ostre-toten.kommune.no 
http://www.vestre-toten.kommune.no 
http://www.nordre-land.kommune.no 
http://www.sondre-land.kommune.no 
http://www.gran.kommune.no 
http://www.lunner.kommune.no 
http://www.jevnaker.kommune.no 
 
1.2 Anskaffelsens formål og omfang 
Oppdraget/anskaffelsen gjelder inngåelse av ny tjenestekontrakt med en (1) leverandør på 
utføring av sekretariats tjenester for kontrollutvalgene i Sør Oppland, dvs. kommunene i 
Gjøvik- og Hadelandsregionen for perioden fra signering og fire (4) år fram, med opsjon på 
forlengelse slik det framgår i h.h.t bestemmelser, krav og vilkår i dette dokument. Anslått 
kontraktsverdi er ca. kr. 12.000.000 eks. mva (inkl. opsjoner), der faktisk oppdragsmengde er 
styrende. 
 
 
 
 

http://www.gjovik.kommune.no/
http://www.ostre-toten.kommune.no/
http://www.vestre-toten.kommune.no/
http://www.nordre-land.kommune.no/
http://www.sondre-land.kommune.no/
http://www.gran.kommune.no/
http://www.lunner.kommune.no/
http://www.jevnaker.kommune.no/
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1.3 Avtalebetingelser og avtaleperiode 
Oppdragsgiver vil bruke Statens Standardavtale, oppdragsavtalen. 
Kontraktsmalen er tilgjengelig på følgende lenke: 
 
Oppdragsavtalen (SSA-O) | Anskaffelser.no 
 
Avtalen forutsettes å ha en varighet på 4 år med opsjon på forlengelse 1 + 1 år. 
Oppdragsgiver har ensidig rett på forlengelse med opsjon. 
 
Det tas forbehold om at eventuelle endringer i organisering, endring i kommunestruktur, 
budsjett og rutiner kan påvirke totalvolumet. 
 
1.4 Hel – eller deltilbud 
Konkurransen er ikke egnet for deltilbud, og slike vil derfor heller ikke bli akseptert. 
Det skal velges en (1) totalleverandør på avtalen. 
 
1.5 Konkurransegrunnlaget 
Konkurransegrunnlaget er alle dokumenter, unntatt kunngjøringen og det europeiske 
egenerklæringsskjemaet, som Oppdragsgiveren utformer eller henviser til for å beskrive eller 
fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurransen, inkludert dokumenter som beskriver 
hva som skal anskaffes, kontraktsvilkårene og hvordan Oppdragsgiveren skal gjennomføre 
konkurransen, og eventuelle supplerende dokumenter og tilleggsopplysninger. 
 
Det er viktig at Tilbyder sett seg inn i alle dokumentene for å forstå helheten i konkurransen.  
 
Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: 
 
Dokument Navn 
Vedlegg 1 SSA – O , bilag 1 – 7: 

1: Kundens beskrivelse av oppdraget 
2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget 
3: Prosjekt og fremdriftsplan 
4: Administrative bestemmelser 
5: Samlet pris og prisbestemmelser 
6: Endringer i den generelle avtaleteksten 
7: Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen 

Vedlegg 2 Egenerklæring lønns og arbeidsvilkår 
Vedlegg 3 Forpliktelseserklæring 

 
1.6 Planlagt prosess og framdrift for konkurransen 
 
Det er lagt opp til følgende tidsrammer for gjennomføring av konkurransen. Det tas 
forbehold om endringer. 
 
Planlagte aktiviteter/milepeler Tidspunkt 
Kunngjøring i DOFFIN / TED Uke  34 
Frist for å levere tilbud Se Mercell-portalen 
Evaluering  Uke 39 – 41 
Valg av leverandører og meddelelse til leverandører Uke 42 

https://anskaffelser.no/verktoy/maler-ogsa-kontrakt-og-avtalemaler/oppdragsavtalen-ssa-o
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Klagefrist leverandører  Uke 44 
Kontraktsinngåelse Uke 45 
Virkningsdato avtale Uke 1/2023. 
 
 
 
1.7 Endring av konkurransegrunnlaget. 
Innen tilbudsfristens utløp kan Oppdragsgiver foreta endringer i konkurransegrunnlaget som 
ikke er vesentlige. Alle endringer vil umiddelbart bli sendt til alle registrerte leverandører. 
Oppdragsgiver kan forlenge tilbudsfristen dersom endringer kommer så sent at det blir 
vanskelig for leverandørene å ta hensyn til dette i tilbudet. 
 
2. Regler for gjennomføring av konkurransen 
 
2.1 Anskaffelsesprosedyre 
Anskaffelsen vil bli gjennomført som en åpen anbudskonkurranse etter del I og del III i 
henhold til lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) og 
forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften).  
 
Denne anskaffelsesprosedyren tillater at alle interesserte gir tilbud, men den tillater ikke 
forhandling med tilbyderne. 
 
2.2 Kommunikasjon - tilleggsopplysninger  
Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan 
han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos Oppdragsgiver.  
Alle spørsmål skal stilles via Mercell. 
 
Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles skriftlig til 
Oppdragsgivers via Mercell. 
 
Kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell-portalen, www.mercell.no. 
 
Når du er inne på konkurransen velger du fanebladet Kommunikasjon. 
 
Klikk deretter på ikonet "Ny melding" i menylinjen. Skriv inn informasjon til Oppdragsgiver og 
trykk deretter på ikonet "Send".  
Oppdragsgiver mottar så meldingen din. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil 
Oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. 
Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Kommunikasjon og 
deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon.  
 
Du vil også få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen. 
 
3. Krav til tilbudet 
 
3.1 Generelt 
Tilbyder skal forsikre seg om at tilbudet som leveres er i henhold til alle krav i 
konkurransegrunnlaget og for øvrig alle krav til innleveringen av tilbud elektronisk i Mercell. 
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Tilbudet skal omfatte komplette ytelser i henhold til konkurransegrunnlagets formål, selv om 
ikke alle underliggende ytelser for å oppnå dette er omtalt i konkurransegrunnlaget. 
 
Det er tilbyders ansvar å levere et korrekt tilbud. Tilbudet struktureres i henhold til instruks. 
Ukorrekte og ikke komplette tilbud kan bli avvist. 
 
For øvrig er det tilbyders eget ansvar å gjøre seg kjent med forhold som har betydning for 
Oppdraget ut over det som er angitt i konkurransegrunnlaget. Leverandør må også ta høyde 
for at han ikke har rett til tilleggs vederlag eller fristforlengelse for forhold som leverandøren 
kunne eller burde ha tatt i betraktning før innlevering av tilbudet. 
 
Alle avvik og forbehold til konkurransegrunnlaget skal klart fremgå av tilbudet, være presise 
og entydige. Oppdragsgiver skal kunne vurdere disse uten kontakt med Leverandøren. 
Oppdragsgiver kan avvise tilbud som har vesentlige avvik eller forbehold mot kunngjøringen 
eller konkurransegrunnlaget. Det samme gjelder for manglende oppfyllelse av minstekrav 
eller absolutte og obligatoriske krav. 
 
3.2 Alternative tilbud 
Alternative tilbud aksepteres ikke. 
 
3.3 Parallelle tilbud 
Parallelle tilbud aksepteres ikke 
 
3.4 Innlevering av tilbud  
Tilbudsfristen er oppgitt i Mercell. 
 
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.no innen 
tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn 
tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.)  
 
Dersom Tilbyder ikke er bruker hos Mercell, eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i 
verktøyet, for eksempel, hvordan det skal inngis tilbud, ta kontakt med Mercell Support på 
tlf.: 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com. 
 
 
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp. 
Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp.  Det sist leverte tilbudet regnes 
som det endelige tilbudet. 
 
Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. 
Elektronisk signatur kan Tilbyder skaffe på www.commfides.com, www.buypass.no eller 
www.bankid.no.  
 
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at 
denne prosessen settes i gang så snart som mulig. 
 
Elektronisk signatur utenfor Norge: 

http://www.mercell.no/
mailto:support@mercell.com
http://www.commfides.com/
http://www.buypass.no/
http://www.bankid.no/
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Vi gjør oppmerksom på at Mercell-portalen støtter følgende elektroniske signaturer fra 
Sverige og Danmark: 
Sverige: Svensk Bank ID, Nordea 
Danmark: Nem ID, TDC/OCES 
 
Innen EU benytter Mercell en tjeneste levert av Unizeto (http://unizeto.eu/) gjennom en 
avtale med DIFI og EU prosjektet PEPPOL (www.peppol.eu). Dette støtter de aller fleste 
X.509-sertifikater, men det er dessverre ikke mulig å få listet opp de aktuelle sertifikatene. 
Mercell anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest 
mulig (i god tid før tilbudsfrist). Test funksjonaliteten ligger i påmeldings- / 
tilbudsinnleveringsstegene. 
 
3.5 Tilbudets utforming ved levering 
Tilbudet innleveres elektronisk i Mercell’s portal og skal være utformet på norsk.  

 
Komplett tilbud oppfyller følgende krav: 
 
o Tilbudsbrev 

 
- Informere om hvem som er Leverandørens kontaktperson samt vedkommendes 

stilling, telefonnummer, e-postadresse, postadresse og eventuelt besøksadresse. 
 

- Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for 
nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget. 

 
- Bekrefte om alle vilkår i konkurransegrunnlaget er akseptert eller om det er tatt 

forbehold. Ved eventuelle forbehold må det vises til hvilket punkt i 
konkurransegrunnlaget forbeholdet gjelder.  
 

- Utfylte bilag i h.h.t. SSO -  bilag 2 – 5.  
 

- Eventuelt øvrige punkter som ikke besvares direkte i bilag 2 - 5 
- Bekrefte krav til vedståelsesfrist for tilbudet 

 
o Dokumentasjon i h.ht kunngjøringens kvalifikasjonskrav i h.h.t punkt 4.   
o Egenerklæring lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. vedlegg 2. 
o Eventuell forpliktelseserklæring ved bruk av underleverandør for å oppfylle kvalik.krav. 

 
o Det kan bli aktuelt for Oppdragsgiver å innhente referanser på tilbyderens 

gjennomføringsevne for denne type leveranser, og ber i den forbindelse om at tilbyder 
oppgir referanser med navn på kontaktpersoner og kontaktopplysninger. 
 

3.6 Språk 
Tilbudsdokumenter skal være på norsk. For øvrig skal skriftlig og muntlig kommunikasjon i 
forbindelse med tilbudet være på norsk.  
 
3.7 Avvik og forbehold 
Dersom tilbyder har avvik fra kravspesifikasjonen eller tar forbehold mot deler av 
konkurransegrunnlaget, skal avvikene og forbeholdene beskrives entydig og presist, slik at 

http://unizeto.eu/
http://www.peppol.eu/
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det ikke kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes. Avvik og forbehold må referere 
til relevant punkt i konkurransegrunnlaget. 
 
Tilbud som inneholder vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises etter 
forskrift om offentlige anskaffelser § 24-8(1) b.  
 
Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, 
uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige, jf. forskriftens § 24-8(2) a. 
 
Tilbyders eventuelle forbehold bes oppgitt i Tilbudsbrevet. 
3.8 Vedståelsesfrist for tilbud 
Se Mercell.  
 
3.9 Omkostninger 
Omkostninger som tilbyderen pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbudet og eventuell 
presentasjon/demonstrasjon vil ikke bli refundert av Oppdragsgiver. 
 
3.10 Tilbudsdokumenter og offentlighet 
Kommunen tar forbehold om å unnta hele eller deler av dokumenter som er knyttet til 
konkurransen fra offentlighet. 
 
Offentlighetsloven gir offentlige Oppdragsgivere pålegg om meroffentlighet. Dette betyr at 
Oppdragsgiver skal vurdere hvilke opplysninger som ikke skal / kan offentliggjøres i 
forbindelse med konkurransen.  
 
Dersom tilbudet inneholder opplysninger som Oppdragsgiver ikke kan offentliggjøre ber 
Oppdragsgiver om oversikt over dette i en egen sladdet versjon av tilbudet. 
 
Kommunen vil føre protokoll i henhold til anskaffelsesforskriften og ellers følge de regler og 
prosedyrer som sikrer en rettferdig konkurranse. Så lenge konkurransen pågår vil 
protokollen være unntatt offentlighet. 
 
3.11 Endring og tilbakekalling av tilbud 
 
Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje 
skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og skal i sin helhet utformes på 
nytt i samsvar med punkt 3.0. 
 
4.0 Kvalifikasjonskrav 
 
For å kunne få sitt tilbud evaluert må Tilbyder fylle ut det elektroniske 
egenerklæringsskjemaet om at han oppfyller samtlige kvalifikasjonskrav.  
 
Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er minimumskrav, og skal sikre at tilbyder er egnet til å 
oppfylle kontraktsforpliktelsene. 
 
Kvalifikasjonskrav og krav til dokumentasjon framgår i Mercell under fanen ESPD 
kvalifikasjonskrav og besvares elektronisk der. 
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Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling 
Krav: 
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister eller et handelsregister i den staten 
leverandøren er etablert. 
 
Dokumentasjonskrav: 
• Norske selskap: Firmaattest 
• Utenlandske selskap: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i et foretaksregister eller et 

handelsregister i den staten leverandøren er etablert 
Krav: 
Tilbyder må ha levert sine oppgaver og betalt skatt, arbeidsgiveravgift og mva. 
 
Dokumentasjonskrav: 
Attest for skatt og mva. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for 
innlevering av søknad. Eventuelle restanser eller andre misligheter må begrunnes. Dersom 
Tilbyder planlegger å benytte underleverandører må skatteattest også leveres for disse. 
 
Økonomisk og finansiell kapasitet 
Krav: 
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell soliditet til å kunne 
gjennomføre kontraktsforpliktelsene. 
 
Dokumentasjonskrav:  
Tilbyder skal fremlegge årsregnskap for de to siste regnskapsår, sammen med 
revisorberetning.  
 
Tilbyder bes redegjøre for eventuelle nødvendige forhold (som for eksempel underskudd 
og lav egenkapitalandel etc.). 
 
Kredittvurdering/rating, utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon, som 
bekrefter at leverandøren er kredittverdig. Kredittvurderingen skal ikke være eldre enn 6 
mnd. og skal være basert på siste kjente regnskapstall.  
 
Dersom tilbyder av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver 
har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stiling med ethvert 
annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.  
 
Tekniske og faglige kvalifikasjoner 
Krav: 
Leverandøren må ha betydelig kompetanse og relevant erfaring innen fagområdet fra 
tilsvarende oppdrag de siste 3 årene  
  
Dokumentasjonskrav: 
Oversikt over tilbyders totale bemanning som viser kompetanse og erfaring fra 
gjennomførte relevante oppdrag de siste 3 årene.   
Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, art, omfang, tidspunkt og 
mottaker/referanser (navn, telefon og e-post) oppgis. Det er leverandørens ansvar å 
dokumentere relevans gjennom beskrivelsen.  
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Andre krav 
Krav: 
Tilbyder må ha et kvalitetssikringssystem/ kvalitetsstyringssystem for de ytelser som skal 
leveres. 
 
Dokumentasjonskrav: 
Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem / kvalitetsstyringssystem. 
 

 
 
4.1 Generelt om det europeiske egenerklæringsskjemaet 
For å få delta i konkurransen må tilbyder fylle ut ESPD-skjemaet og bekrefte oppfyllelse av 
samtlige kvalifikasjonskrav, samt at det det ikke foreligger andre grunner til avvisning. 
 
Oppdragsgiver kan på et hvert tidspunkt i konkurransen be om at tilbyder fremlegger 
dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Det er tilstrekkelig med kopier av 
attester og sertifikater, men originaldokumentet må kunne fremlegges på anmodning. 
Dokumentasjonen må fremlegges uten ugrunnet opphold.  
 
Det er ønskelig at leverandøren innleverer dokumentasjonen oppfyllelse av 
kvalifikasjonskravene på tilbudsfrist, men dette er ikke et krav. 
 
Dersom en tilbyder støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter, skal virksomhetene 
levere separate elektroniske egenerklæringer (ESPD-skjemaet). Dersom flere tilbydere deltar 
i konkurransen i fellesskap, skal det leveres separate ESPD-skjema per deltaker. 
 
4.1.1 Nasjonale avvisningsgrunner 
I henhold til ESPD del III, Avvisningsgrunner, seksjon D: Det presiseres at i denne 
konkurransen gjelder alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2, inkludert de 
rent nasjonale avvisningsgrunner. 
 
4.2 Støtte fra andre foretak 
Tilbyder kan støtte seg på andre virksomheter for å oppfylle det finansielle 
kvalifikasjonskravet i ESPD-skjemaets del IV seksjon B og/eller kravet til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner i ESPD-skjemaets del IV seksjon C.  
 
Dette gjøres ved å krysse av i ESPD-skjemaets del II seksjon C. Tilbyder skal i så fall levere 
separate egenerklæringer for hver av virksomhetene han støtter seg på. Egenerklæringene 
skal inneholde opplysninger som etterspørres i ESPD-skjemaets seksjon A og B i del II og del  
 
III, samt opplysningene i del IV og V i den grad de er relevante for den eller de spesifikke 
kravene Tilbyder støtter seg på virksomhetene for. 
 
I tillegg skal Tilbyder dokumentere at han råder over de nødvendige ressursene ved å 
fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene, se vedlegg 3; 
Forpliktelseserklæring. 
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5.0 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDET 
 
5.1 Tilbudsåpning 
Det vil ikke bli foretatt offentlig åpning av tilbudene. 
 
Tilbudsåpning vil finne sted elektronisk i Mercell. 
 
Tilbudsåpning vil skje av to (2) saksbehandlere i og for kommunen – uten tilstedeværelse av 
leverandørene eller andre utenforstående. 
 
Protokoll fra åpningen av tilbudene vil ikke bli sendt ut. 
5.2 Avvisning 
Ethvert avvik, forbehold eller alternativ løsning innebærer en risiko for at Leverandøren eller 
tilbudet må avvises. Oppdragsgiver foretar slike vurderinger gjennom hele 
evalueringsperioden på bakgrunn av informasjon som foreligger og tilkommer. Nedenfor er 
det angitt noen tilfeller der avvisning er aktuelt. 
 
5.2.1 Avvisning av leverandør 
Oppdragsgiver skal avvise leverandør som: 
 
• Har vesentlige avvik fra de kvalifikasjonskrav som er satt for deltakelse i konkurransen. 
• Har unnlatt å innlevere skatteattester. 

 
Oppdragsgiver kan også avvise Leverandør dersom noen av de øvrige vilkårene i 
anskaffelsesforskriften er til stede. 
 
5.2.2 Avvisning av tilbud 
Oppdragsgiver skal avvise tilbudet når det: 

• Inneholder betydelige avvik fra konkurransegrunnlaget. 
• På grunn av forbehold eller feil/uklarheter, ufullstendigheter eller lignede kan 

medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene. 
 
Oppdragsgiver kan også etter Anskaffelsesforskriften avvise tilbudet når det: 

• Ikke oppgir prisen slik som forutsatt i konkurransegrunnlaget. 
• Er unormalt lavt i forhold til ytelsene som tilbys. 
• Ikke er levert i samsvar med formelle krav til tilbudet. 

 
5.3 Avklaring og retting av åpenbare feil 
Oppdragsgiver kan rette åpenbare feil i tilbudet, dersom det ikke er tvil om hvordan feilen 
skal rettes.  
 
Ved åpen anbudskonkurranse er det ikke anledning til å forhandle om sider av tilbudet eller 
å revidere tilbudet. 
 
6.0 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 
 
6.1 Tildelingskriterier 
Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og 
kvalitet i henhold til følgende tildelingskriterier:  
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6.1.1 Totale kostnader for oppdraget, vektes 30 – 40 % 
 
Herunder leverandørens priser i h.h.t. vedlegg 1 – bilag 5.  
 
Delpriser vektes som følger: 
1) Timepris som avregnes etter medgått tid; 50 – 60 %. 
2) Pris pr mnd. for forretningsførsel; 40 – 50 % 
 
Eventuelle øvrige forbehold / forhold ved tilbudene som kan kostnadsberegnes. 
 
Dokumentasjonskrav: 
Utfylt prisskjema, vedlegg 1, bilag 5. 
 
6.1.2 Organisering av oppdraget og opplegg av tjenesten, vektes 30– 40 % 
 
Tilbyders beskrivelser av organisering av oppdraget og opplegg av tjenesten i h.h.t. krav, 
behov og målsetting i vedlegg 1 - bilag 1, som besvares i h.h.t bilag 2. 
 
Herunder også: 
• Ivaretagelse av Oppdragsgivers oppgaver, tillit og omdømme.  
• Tilgjengelighet for Oppdragsgiver   
• Opplegg for tildeling av fast medarbeider  
• Hvordan sekretariatsfunksjon er tenkt ivaretatt ved sykdom, avvikling av ferie eller annet 

fravær hos nøkkelpersonell. 
 

Øvrige forhold som tilbyder måtte fremheve som kan anses å ha direkte innvirkning på 
oppdraget, i h.ht dette tildelingskriteriet. 
 
6.1.3 Leverandørs kompetanse utover kvalifikasjonskravene, vektes 20 – 30 %. 
 
• Tilbudts personell sin erfaring og kompetanse for løsning/utførelse av oppdraget, med 

aktuell dokumentasjon av formal- og realkompetanse.   
 

• Tilbyders beskrivelse av samhandlingskompetanse og nettverk på kommunale regnskap, 
revisjon, jus, kommunal saksbehandling og kompetanse på kommunal forvaltning.  

 
Besvares i h.h.t. bilag 2. 
 
 -------------------------------------------------------------------- 
Innhenting av referanser er aktuelt. Det kan også være aktuelt å legge til grunn eventuelt 
egne erfaringer med leverandører. 
 
6.2 Beregningsmodell 
 
For hvert kriterium / underkriterium rangeres det enkelte tilbud på en poengskala fra null (0) 
– til ti (10), der 10 er beste poengsum.   
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Oppdragsgiver benytter en modell for tildeling, der det gis en poengscore for hvert av 
tildelingskriteriene i punktene ovenfor.  
 
Det er oppgitt intervaller for vekting der endelig vekting summert til 100 % fastsettes etter 
tilbudsfrist. Den gitte poengscoren til hvert kriterium multipliseres med kriteriets angitte, 
relative vekt. De vektede poengscorene summeres og tilbyderen med høyeste totale 
poengscore vil bli tildelt kontrakten.  
 
Kvantitative kriterier  
Oppdragsgiver benytter seg primært av lineær metode ved vurdering av kostnad, der alle 
tilbud blir sammenlignet med tilbudet med lavest totalpris. Det benyttes en skala fra 0 – 10 
hvor laveste totalpris gis 10 poeng.  
 
I tilfeller der ulikheten mellom tilbud med lavest og høyest totalpris er mer enn 100 % vil det 
ikke bli gitt minuspoeng, men det settes en skala fra 0 – 10 poeng i h.h.t spredning i 
tilbudene. 
 
Kvalitative kriterier  
Vurderingen av de kvalitative tildelingskriteriene er basert på en helhetsvurdering hvor de 
delkriterier som framgår innenfor tildelingskriteriet er lagt til grunn. Det er gitt en 
poengskala fra 0 – 10, der 10 er best. Det tilbud som vurderes som best for dette kriteriet 
oppnår den høyeste poengsummen. De øvrige tilbud får poeng ut i fra et skjønn som er 
basert på hvordan det enkelte tilbud fremstår i forhold til det beste tilbudet. Evalueringen vil 
bli utført av en tverrfaglig gruppe hos Oppdragsgiver.  
 
6.3 Meddelelse om hvem som skal tilbys rammeavtale 
Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles rammeavtale vil bli meddelt samtidig 
til alle deltakere i konkurransen ca. 10 dager før avtale inngås. Meddelelsen vil inneholde en 
begrunnelse for valget og angi frist for tilbydere som ikke er valgt til å klage over 
beslutningen. 
 
6.4 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig 
grunn, jf. Anskaffelsesforskriften. 
 
6.4 Oppdragsgivers opplysningsplikt 
Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom: 
 
• Leverandøren eller tilbudet avvises 

 
• Oppdragsgiver beslutter å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen. 

 
• Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for hvorfor tilbudet er 

avvist eller ikke ble valgt. Oppdragsgiver vil svare på denne henvendelsen senest 15 dager 
etter at anmodningen er mottatt. 
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SAK NR. 46/2022 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
 
PLANLEGGING AV VIRKSOMHETSBESØK 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 15.09.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 23.06.2022 
 

 
Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Bakgrunn for saken er vedtak i kontrollutvalgets møte den 08.06.2022 i f.m. sak om egenevaluering 
av kontrollutvalgets virksomhet:  
 

Kontrollutvalget ber leder og sekretær om å forberede et virksomhetsbesøk høsten 2022. 
Saken drøftes nærmere på neste møte den 15/9-22.  

 
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune har tidligere ikke benyttet virksomhetsbesøk i sitt arbeid. 
Muligheten er derimot til stede. Bruk av virksomhet er beskrevet i veilederen «Kontrollutvalgsboka» 
(se under).  
 
I veilederen/Kontrollutvalgsboka går det frem at «flere kontrollutvalg har etablert slik praksis». Når 
det gjelder kommunene i Innlandet fylke er utvalgssekretær ikke kjent med at noen av 
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kontrollutvalgene har etablert praksis med virksomhetsbesøk. Virksomhetsbesøk som metode har 
derimot vært drøftet i flere av kontrollutvalgene, men man er kommet til at det mest hensiktsmessige 
er å innhente opplysninger ved å invitere inn til kontrollutvalgets møter, fremfor å reise ut. Ved 
drøfting i andre kontrollutvalg er ofte problematisert praktiske utfordringer med å reise ut, og at det 
lett oppstår usikkerhet og uklare forventinger knyttet til besøket. For å unngå dette må 
virksomhetsbesøk forberedes nøye. Andre kontrollutvalg som har drøftet saken anser 
virksomhetsbesøk noe man kan benytte i spesielle tilfeller/saker der det åpenbart har nytte å foreta en 
befaring ute i virksomheten.  
 
Av prioriterte områder/saker i kontrollutvalget pr. d.d. (jf. vedtak) kan f.eks. Totenbadet være egnet 
sted for et virksomhetsbesøk.  
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak.  
 

Fra veilederen «Kontrollutvalgsboka» (2. utgave): 

Nedenfor følger utdrag fra veilederen:  

Virksomhetsbesøk 
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 
med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan også 
inkludere kommunale foretak og selskap. Flere kontrollutvalg har etablert en slik praksis. 
Besøkene initieres og gjennomføres av kontrollutvalget i samarbeid med sekretariatet. Hvor 
mye arbeid som legges ned i forbindelse med disse besøkene, kan tilpasses kontrollutvalgets 
behov og ressurssituasjon. Formålet med besøk er blant annet å: 

• bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen 
• undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale 

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 
• sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å 

få orientering om og innsyn i system og rutiner 
• få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid 
 
Kontrollutvalg som ønsker å etablere en fast praksis med virksomhetsbesøk, kan utarbeide en 
prosedyre for slike besøk. Planlagte besøk kan også inngå i en eventuell årsplan for 
kontrollutvalget. 

Eksempel: Virksomhetsbesøk 
Kontrollutvalget i Tromsø kommune gjennomfører to til tre etatsbesøk i året. Før 
besøket sender de ut en liste til etaten med dokumentasjon som de ønsker å få 
tilsendt i forkant av møtet. Dette kan være oversikt over organisasjonen og 
arbeidsdeling, internkontrollsystem, organisering av HMS med mer. Informasjonen 
danner grunnlag for å bli kjent med virksomheten og for å vurdere om 
internkontrollen fungerer som forutsatt. I etterkant av møtet skrives det et referat der 
kontrollutvalget oppsummerer sitt inntrykk av de områdene som har vært tema for 
besøket. Oppsummeringen tas inn i kontrollutvalgets årsrapport, dersom det ikke er 
forhold i referatet som tilsier at referatet bør sendes til kommune-styret. Referatet 
sendes også til administrasjons-sjefen som en orientering. 
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SAK NR. 47/2022 
 

Vestre Toten kommune  
 
 
 
 
 

 
REVISJONSNOTAT: KOMMENTAR TIL TEKNISK 
BEREGNINGSUTVALGS EFFEKTIVITETSANALYSE 
FOR PLEIE OG OMSORG – SAMMENLIGNING 
MELLOM ØSTRE TOTEN KOMMUNE OG VESTRE 
TOTEN KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 15.09.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Revisjonsnotat: Kommentar til Teknisk 
beregningsutvalgs effektivitetsanalyse for Pleie og 
omsorg – Østre Toten kommune  

 

Nei 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
1. Kontrollutvalget tar gjennomført sammenligningen mellom Østre Toten kommune og 

Vestre Toten kommune, innenfor sektor Pleie og omsorg, til orientering. Sammenligningen 
er utført på bestilling fra kontrollutvalget i Østre Toten kommune. 
 

2. Bakgrunn for sammenligningen er forskjellen mellom Østre Toten kommune og Vestre 
toten kommune innenfor sektoren, der det teoretisk beregnet effektiviseringspotensial er 
32 % i Østre Toten kommune og 17 % i Vestre Toten kommune sammenlignet med de 
mest kostnadseffektive kommunene. 

 
3. Kontrollutvalget har merket seg revisjonens oppsummering fra sin gjennomgang:  

 
Hvordan kommunene kommer ut av sammenligningen til Det tekniske 
beregningsutvalget avhenger enkelt sagt av hvor mye som produseres av tjenester i 
forhold til ressursinnsatsen. I 2020 framkommer altså Østre Toten med lav score 
sammenlignet med Vestre Toten fordi beregningene av effektivitet tilsier at 
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kommunen produserer lite i forhold til hva som legges inn av ressurser. Vi vil peke 
på noen hovedforklaringer:  
 
• Østre Toten har langt færre timer til hjemmesykepleie enn Vestre Toten. Dette 

er en indikator som har stor vekt i beregning av produksjon.  
• Østre Toten har noe større andel beboere på sykehjem. Utgift pr oppholdsdøgn 

ligger i tillegg en del høyere enn Vestre Toten.  
• Østre Toten har noen flere ressurskrevende brukere (korrigert for folketall), de 

er også en del dyrere pr bruker.  
• Østre Toten mottar tilskudd til tidligere HVPU-brukere. Tilbudet til disse bidrar 

til å øke utgiftene til hjemmebasert omsorg.  
 

Vi har sett litt på utgiftene til pleie og omsorg for 2021 (foreløpige tall, mars 2022). 
Det kan se ut til at Østre Toten har hatt noe nedgang i de viktigste 
kostnadsfunksjonene, hjemmebasert omsorg og omsorg i institusjon, mens Vestre 
Toten har hatt en økning. Dette tilsier isolert sett at Østre Toten vil komme bedre ut 
når tallene fra 2021 analyseres, men dette avhenger også av hvilke endringer som 
skjer på produksjonssiden. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av pkt. 3 i kontrollutvalgets vedtak i møte den 08.06.2022 (sak 37/2022: 
Effektivitetsanalyse 2020 - rapport fra Teknisk beregningsutvalg):  
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at analysen viser at Vestre Toten kommune 
samlet har en effektivitetsscore for 2020 på 0,83 (2019: 0,81). Dette indikerer 
at kommunen har et effektiviseringspotensial på 17 %, dvs. at ressursbruken 
kan reduseres med 17 % uten at produksjonen reduseres dersom kommunen 
blir like kostnadseffektiv som de mest effektive kommunene innen de aktuelle 
tjenestene. Fordelt på sektorene viser rapporten følgende: 
 

Sektor Score  
(2020-tall) 

Effektivitets-
potensial 

Samlet (hele kommunen) 0,83 17 % 
Barnehage 0,85 15 % 
Grunnskole 0,81 19 % 
Pleie og omsorg 0,83 17 % 

 
2. Kontrollutvalgets vurdering er at den fremlagte effektivitetsanalysen kan brukes 

som supplement til andre analyser, men at den isolert sett har noe begrenset 
verdi. Det bes om at effektivitetsanalysen tas med i forbindelse med 
kontrollutvalgets gjennomgang av Kommunebarometeret 2022 (sak høsten 
2022). Analysene bør ses i sammenheng. 
 

3. Det tas til orientering av kontrollutvalget i Østre Toten kommune har 
igangsatt en sammenligningsundersøkelse med Vestre Toten kommune. 
Formålet er å forklare forskjellen på resultatene i effektivitetsanalysen 
mellom de to kommunene. Bakgrunnen er at Østre Toten kommune kommer 
vesentlig svakere ut enn Vestre Toten kommune i undersøkelsen. 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultatet av 
sammenligningsundersøkelsen. 
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Sammenligningen mellom kommunene er avgrenset til sektor Pleie og omsorg der Østre Toten 
kommune får en score på 0,68 (Vestre Toten: 0,83). Dette betyr at det foreligger et teoretisk 
beregnet effektiviseringspotensial på 32% i Østre Toten kommune og 17 % i Vestre Toten 
kommune sammenlignet med de mest kostnadseffektive kommunene. 
 
 
Revisjonsnotat – sammenligning og årsaksforklaringer:  
 
Innlandet Revisjon IKS utarbeidet et notat der de to kommunene sammenlignes. Notatet ble 
behandlet i kontrollutvalget i Østre Toten kommune den 10.06.2022. Kontrollutvalget i Østre 
Toten tok revisjonsnotatet til orientering. 
 
Nedenfor følger revisjonen oppsummering fra gjennomgangen:   
 

Hvordan kommunene kommer ut av sammenligningen til Det tekniske beregningsutvalget 
avhenger enkelt sagt av hvor mye som produseres av tjenester i forhold til ressursinnsatsen. I 
2020 framkommer altså Østre Toten med lav score sammenlignet med Vestre Toten fordi 
beregningene av effektivitet tilsier at kommunen produserer lite i forhold til hva som legges 
inn av ressurser. Vi vil peke på noen hovedforklaringer:  
 
• Østre Toten har langt færre timer til hjemmesykepleie enn Vestre Toten. Dette er en 

indikator som har stor vekt i beregning av produksjon.  
• Østre Toten har noe større andel beboere på sykehjem. Utgift pr oppholdsdøgn ligger i 

tillegg en del høyere enn Vestre Toten.  
• Østre Toten har noen flere ressurskrevende brukere (korrigert for folketall), de er også en 

del dyrere pr bruker.  
• Østre Toten mottar tilskudd til tidligere HVPU-brukere. Tilbudet til disse bidrar til å øke 

utgiftene til hjemmebasert omsorg.  
 

Vi har sett litt på utgiftene til pleie og omsorg for 2021 (foreløpige tall, mars 2022). Det kan se 
ut til at Østre Toten har hatt noe nedgang i de viktigste kostnadsfunksjonene, hjemmebasert 
omsorg og omsorg i institusjon, mens Vestre Toten har hatt en økning. Dette tilsier isolert sett 
at Østre Toten vil komme bedre ut når tallene fra 2021 analyseres, men dette avhenger også 
av hvilke endringer som skjer på produksjonssiden. 
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SAK NR. 48/2022 
 

Vestre Toten kommune  
 

 
 
 

 

KOMMUNEBAROMETERET 2022 – VESTRE TOTEN 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 15.09.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Kommunebarometeret 2022 – Vestre Toten kommune (rapport 
fra Kommunal Rapport, august 2022) 

2. Kommuneindeksen 2022 – Norges best styrte kommuner 
(rapport fra Agenda Kaupang, august 2022) 

3. Effektivitetsanalyse 2020 (rapport fra Teknisk beregningsutvalg) 
 
 

Vedlagt (separat vedlegg)  
 
Ikke vedlagt 
 
Ikke vedlagt 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Kontrollutvalget tar til orientering at Vestre Toten kommune er rangert som nr. 192 av 
landets kommuner.  
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at det er store variasjoner mellom de 12 sektorene som 
er rangert: 

 

 Sektor Plassering  
(356 kommuner i alt) 

1 Grunnskole 124 
2 Pleie og omsorg 252 
3 Barnevern 216 
4 Barnehage 264 
5 Helse 250 
6 Sosialtjeneste 46 
7 Kultur 185 
8 Miljø 19 
9 Saksbehandling 338 
10 Vann, avløp og renovasjon 188 
11 Økonomi 327 
12 Kostnadsnivå 109 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering:  
 

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år og som  
rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.  
 
Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon i juni etter at de 
endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  
 
Målingen for 2022 baserer seg tilgjengelige statistikk for 2021, i hovedsak Kostra-tall. Kommunene 
er rangert etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. 
 
Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune 
presterer målt mot resten av Kommune-Norge.  
 
For kontrollutvalget er Kommunebarometeret en kilde til informasjon om egen kommune, og er godt 
egnet som innspill i kontrollutvalgets løpende arbeid med overordnet analyse som grunnlag for 
prioritering av forvaltningsrevisjoner. Ved bruk av Kommunebarometeret som informasjonskilde er 
det viktig å ha klart for seg at dette er en rangering, og at kommunens plasseringer innenfor de ulike 
områdene kan ha en rekke forklaringer. Barometeret gir, i likhet med Kostra-tall, et godt grunnlag til 
å stille spørsmål. Normalt vil det derfor være behov for grundigere forundersøkelser før man 
eventuelt setter i gang forvaltningsrevisjoner. 
 
Resultatene i Kommunebarometeret ses i sammenheng med kommunens oppnådde resultater i 
følgende to andre rapporter/analyser:  
 

1) Kommuneindeksen 2022 – Norges best styrte kommuner (Agenda Kaupang, august 2022) 
2) Effektivitetsanalyse 2020 (Teknisk beregningsutvalg) 

 
Hensikten med å trekke inn disse to rapportene i presentasjonen av Kommunebarometeret er å gjøre 
en grov vurdering av sammenhengen mellom resultatene i de ulike rapportene. 
 
Nedenfor foreligger en kort oppsummering av hovedtallene fra de tre rapportene. 
 
I hvilken grad man ønsker å benytte resultatene fra Kommunebarometeret til å foreta nærmere 
undersøkelser omkring årsaker til plasseringer innenfor ulike områder, er en drøftingssak. Saken 
legges derfor frem uten fullstendig forslag til vedtak. 
 
 

1. Kommunebarometeret 2022 - resultater: 
 

Kommunen havner på 192. plass av landets kommuner (356 kommuner i alt).  
Nedenfor følger kommunens plasseringer innenfor de 12 sektorene som er rangert: 

 
 Sektor 

 
Kommunens 
plassering  

 Andel av den 
totale vekten 

  2022 2021  
1 Grunnskole 124 121 20 % 
2 Pleie og omsorg 252 229 20 % 
3 Barnevern 216 206 10 % 
4 Barnehage 264 147 10 % 
5 Helse 250 208 7,5 % 
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6 Sosialtjeneste 46 94 7,5 % 
7 Kultur 185 207 2,5 % 
8 Miljø 19 24 2,5 % 
9 Saksbehandling 338 219 2,5 % 
10 Vann, avløp og renovasjon 188 258 2,5 % 
11 Økonomi 327 333 10 % 
12 Kostnadsnivå 109 152 5 % 

 
 
Kommunens plassering de siste 10 årene: 

 
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
2021 2022 

Plassering 414 359 334 342 357 265 316 138 148 192 
 

 
Kontrollutvalgets behandling av fjorårets Kommunebarometer: 
 
Kontrollutvalgets behandling av kommunebarometeret for 2021 medførte ingen oppfølging.  
Kontrollutvalget hadde følgende kommentarer, jf. vedtaket i saken (sak 51/2021): 
  

Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende fra gjennomgangen:   
 

• Barnevern (206. plass):  
 Andel barn i institusjon og fosterhjem er økende og ligger godt over 

landssnitt. 
 Netto utgifter til barnevern ligger høyt sammenlignet med andre 

kommuner. 
• Helse (208. plass):  

 Lav andel fastlegelister som er åpne, 12,5 % (gj.snitt 40,5 %). 
 Andel av fastlegelistene som mangler lege, 75 % (gj.snitt 10,86 %) 
 Andel ledige listeplasser, 0 % (gj.snitt 8,31 %) 

 
 

2. Kommuneindeksen 2022 – Norges best styrte kommuner (rapport fra Agenda Kaupang, 
august 2022): 

 
Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner.  
Kommunen er havner på 231. plass i denne rangeringen.   

 
 

3. Effektivitetsanalyse 2020 (rapport fra Teknisk beregningsutvalg november 2021): 
 

Effektivitetsanalysen ble fremlagt for kontrollutvalget i møte den 08.06.2022. Kontrollutvalget 
fattet slikt vedtak i saken (sak 37/2022): 

 
1. Kontrollutvalget har merket seg at analysen viser at Vestre Toten kommune 

samlet har en effektivitetsscore for 2020 på 0,83 (2019: 0,81). Dette indikerer at 
kommunen har et effektiviseringspotensial på 17 %, dvs. at ressursbruken kan 
reduseres med 17 % uten at produksjonen reduseres dersom kommunen blir like 
kostnadseffektiv som de mest effektive kommunene innen de aktuelle tjenestene. 
Fordelt på sektorene viser rapporten følgende: 
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Sektor Score  

(2020-tall) 
Effektivitets-
potensial 

Samlet (hele kommunen) 0,83 17 % 
Barnehage 0,85 15 % 
Grunnskole 0,81 19 % 
Pleie og omsorg 0,83 17 % 

 
2. Kontrollutvalgets vurdering er at den fremlagte effektivitetsanalysen kan brukes 

som supplement til andre analyser, men at den isolert sett har noe begrenset verdi. 
Det bes om at effektivitetsanalysen tas med i forbindelse med kontrollutvalgets 
gjennomgang av Kommunebarometeret 2022 (sak høsten 2022). Analysene bør 
ses i sammenheng. 
 

3. Det tas til orientering av kontrollutvalget i Østre Toten kommune har igangsatt en 
sammenligningsundersøkelse med Vestre Toten kommune. Formålet er å forklare 
forskjellen på resultatene i effektivitetsanalysen mellom de to kommunene. 
Bakgrunnen er at Østre Toten kommune kommer vesentlig svakere ut enn Vestre 
Toten kommune i undersøkelsen. Kontrollutvalget ber om å bli orientert om 
resultatet av sammenligningsundersøkelsen. 

 
 
Nærmere om Kommunebarometeret: 
 
Hva er Kommunebarometeret? 
Det er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike 
sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt 
over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-
database. Det er i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, 
Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. 
 
Hvorfor gjør Kommunal Rapport dette? 
Alle lokalpolitikere bør få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan kommunen driver. Det er svært 
vanskelig å finne fram i talljungelen. For å gjøre bildet lettere å lese, rangerer vi og gir karakter. 
Resultatet blir ikke perfekt, men barometeret gir en god indikator, mulighet til å stille spørsmål, og 
ikke minst la de mindre gode lære av de beste. 
 
Hva forteller rangeringen? 
En rangering er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og noen 
dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligere plasseringer enn en 
kommune med høye inntekter. Likevel ser vi at en del kommuner klarer å skille seg ut, og som regel 
er det store forskjeller mellom de beste og de svakeste kommunene i hver sektor. I små kommuner 
kan spesielle forhold gi kraftige utslag, og en dårlig plassering kan ha en god forklaring. 
 
Hva betyr mest? 
Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og 
barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. 
 
Hva er de største svakhetene? 
Den største svakheten er at interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt. Vi kan bare ta med data 
som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Noen kommuner kan rapportere feil, og 
da følger disse feilene med inn i barometeret. For andre kommuner kan det mangle data. 
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SAK NR. 49/2022 

Vestre Toten kommune 

PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRETS MØTER 

23.06.2022 OG 01.09.2022 

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.

Kontrollutvalget 15.09.2022 Kjetil Solbrækken Nei 

Saksdokumenter: 

1. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 23.06.2022

2. Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 01.09.2022

Vedlegg 1 

Vedlegg 2 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Protokoller fra kommunestyrets møter den 23.06.2022 og den 01.09.2022 tas til orientering. 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Kontrollutvalget har etablert rutine med løpende å legge frem protokoller fra kommunestyrets møter 

til orientering. Hensikten er å sørge for at utvalget løpende har god kunnskap om viktige politiske 

saker, og på en enklere måte kunne følge med på at kommunestyrets vedtak og intensjoner blir fulgt 

opp av administrasjonen på tilfredsstillende måte. 

Vedlagt saken følger og protokoll fra kommunestyrets møte den 23.06.2022 og møte den 

01.09.2022 til orientering.  



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av:

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: - Kommunestyresalen

Dato: 23.06.2022 

Tidspunkt: 09:00 -15:15 

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Henning Engeskaug Karlsen Varamedlem AP Tonje Bergum Jahr 
Jon Aaslund Medlem AP 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
Tone Lill Tangen Varamedlem AP Rolf Erik Halle 
Ann Marit Sandsengen Medlem AP 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Janne Bergum Stenseth Varamedlem AP Lasse Rian 
Ole Runar Helbostad Medlem AP 
Frode Engen Medlem AP 
Torhild Løkken Medlem AP 
May Brit Syversen Huuse Medlem AP 
Siv Anita Midtskogen Medlem AP 
Svein Erik Sørensen Medlem FRP 
Stein Rune Vinger Medlem FRP 
Odd Ingard Hoberg Medlem FRP 
Elin Synnøve Solberg Medlem H 
Arve Sørbo Medlem H 
Asgeir Sveen Medlem H 
Kjetil Sangnes Medlem H 
Paula Elvesveen Medlem MDG 
Tor Sundheim Medlem R 
Aage Midtbu Medlem SP 
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP 
Olav Kleiven Varamedlem SP Dorthe Ødegaard Benckert 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Sissel Skiaker Medlem SP 
Håvard Johansen Lindgaard Medlem SP 
Jorunn Signe Ballangrud Varamedlem SP Kjersti Diesen Løken 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 

VEDLEGG 1



Vestre Toten kommune

Anders Vildåsen Medlem U  
 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Vegard Skogen Møtesekretær 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 
Odd Arnvid Bollingmo assisterende kommunedirektør 
Trine Kløvrud Helse- og omsorgssjef 

 

Merknad i møte: 
Valg av settevareordfører: 
Representanten Stian Pettersbakken (AP) ble valgt som settevaraordfører i Tonje 
Bregum Jahr sitt fravær. 
Folkets spørretime: 
Ordfører Stian Olafsen har mottatt innspill til folkets spørretime fra Venstrefolk i Vestre 
Toten v/Kristin Ringerud. Spørsmålet vil bli svart opp i neste møte. 
Rekkefølge sakslista:  
Sak 52/22 ble behandlet før sak 50/22. 
Frammøte / permisjoner: 
Representanten Siv Anita Midtskogen (AP): Permisjon fra kl. 09.00 - 10.00. Tiltrådte 
møtet til sak 49/22. 
30 representanter til stede ved møtets begynnelse. 
Representantene Asgeir Sveen (H) og Sissel Skiaker (SP) permisjon fra kl. 13.30. 
Fratrådte møtet etter behandling av sak 51/22. 
Representanten Ahmed Haruun Ali (SV) permisjon fra kl. 13.45. Fratrådte møtet under 
behandling av sak 51/22. 
28 representanter til stede under behandling av sakene 51/22, 53/22  - til og med 61/22. 
  
 



Vestre Toten kommune

Saksliste 

Saksnr. Tittel U.off
PS 4622 Godkjenning av innkalling med saksliste 
PS 4722 Godkjenning av protokoll fra møte 19.05.2022 

Referatsaker 
Møteprotokoll 8/6-22 - Kontrollutvalget i Vestre Toten 
kommune 
Referater fra politiske råd og utvalg 

PS 4822 Orienteringer og meldinger 
PS 4922 Utredning av fremtidige boliger og boformer i Vestre Toten 

kommune 
PS 5022 Budsjett- og aktivitetsoppfølging - første tertial 2022 
PS 5122 Budsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026 
PS 5222 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 25. 

FEBRUAR 2022 - KONTROLLUTVALGSSAK OG 
UNDERSØKELSESRAPPORT FRA ERNST & YOUNG 

PS 5322 FASTSETTELSE AV KOMMUNEDIREKTØRENS LØNN - 
AVKLARING MOT DELEGERINGSREGELEMENTET 

PS 5422 Videooverføring av kommunestyremøter 
PS 5522 Anmodning om reviderte skjenkeregler i VTK 
PS 5622 Interpellasjon fra Vestre Toten FRP - Snøsmelteanlegg 
PS 5722 Ny organisering av IUA Oppland 
PS 5822 IUA Oppland - Valg av medlem til representantskapet 
PS 5922 Søknad om fritak fra politiske verv - Kjersti Diesen Løken 
PS 6022 Søknad om fritak fra politiske verv - Stig Vestlie 
PS 6122 Søknad om fritak fra politiske verv - Lasse Rian 

Åpen post 

PS 4622 Godkjenning av innkalling med saksliste

Kommunestyrets behandling av sak 46/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Merknader: 

Til sakslista: 

• Ordfører Stian Olafsen: Sak 49/22 behandles ca. kl 10.30.

• Representanten Paula Elvesveen (MDG) etterspurte en orientering /

presentasjon (skriftlig) om status i arbeidet med skolehagene og grønt- 

flaggoppleggene i skolene og barnehagene..

o Ordfører Stian Olafsen svarte at det legges opp til en orientering i første

møte etter sommerferien.



Vestre Toten kommune

Vedtak 

Innkalling med merknader til saksliste godkjennes. 

PS 4722 Godkjenning av protokoll fra møte 19.05.2022 

Kommunestyrets behandling av sak 47/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Merknader: 

Representanten Tor Sundheim (R)  Til sak 41/22 Søknad om kommunal garanti for lån i 

KLP til Raufoss Storhall AS: 

• Kommenterte formalitetene i forbindelse med avstemningen og at det ikke ble

stemt over Rødt sitt forslag i saken.

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak 

Protokoll fra kommunestyrets møte 19.05.2022 godkjennes. 

Referatsaker 

Kommunestyrets behandling av sak 12/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Vedtak 

Referatene tas til orientering. 

PS 4822 Orienteringer og meldinger 



Vestre Toten kommune

Kommunestyrets behandling av sak 48/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Det ble orientert om følgende saker i møtet: 

• Status hjemmetjenesten:

o Helse- og omsorgssjef Trine Kløvrud og driftsenhetsleder Britt Jakobsen

presenterte oppfølgingsområdene og status i forbedringsarbeidet som

gjennomføres i hjemmetjenesten.

• Status flyktninger:

o Kommunedirektør Bjørn Fauchald redegjorde for status og utfordringer

knyttet til mottak av flyktninger

o Forventes mottak av ca 30 personer til sommerferien og har beredskap for

mottak av 80 personer, jfr kommunestyrevedtak.

o Kommunen har god kontroll på boliger og godt etablert samarbeid på tvers

av tjenesteområdene.

Vedtak 

Meldingene tas til orientering. 

PS 4922 Utredning av fremtidige boliger og boformer i Vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 49/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald og helse- og omsorgssjef Trine Kløvrud innledet og 

informerte om prosess og videre involvering. 

Rune Holbæk og Øystein Granheim fra Agenda Kaupang presenterte rapport om 

utredning av fremtidige boliger og boformer for eldre og andre i Vestre Toten 

kommune.  

Vedtak 

Kommunestyret tar rapporten til orientering. 



Vestre Toten kommune

PS 5022 Budsjett- og aktivitetsoppfølging - første tertial 2022 

Kommunestyrets behandling av sak 50/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis om status og 

prognoser for året.  

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak 

1. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsrapport etter
første tertial 2022 til etterretning

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

3. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet
for 2022 og vedtar at låneopptaket til investeringer økes med inntil 31,826 mill.
kroner til 141,369 mill. kr

PS 5122 Budsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026 

Kommunestyrets behandling av sak 51/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Ass. kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis 

om utfordringer/rammebetingelser i det videre arbeidet med budsjettet for perioden 

2023 - 2026. 

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak 
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Saken tas til orientering. 

PS 5222 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 25. FEBRUAR 2022 - 
KONTROLLUTVALGSSAK OG UNDERSØKELSESRAPPORT FRA ERNST & 
YOUNG 

Kommunestyrets behandling av sak 52/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis. 

Avstemning: 

Innstiling enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Kommunestyret tar kommunedirektørens utredning og tilbakemelding til orientering.  

PS 5322 FASTSETTELSE AV KOMMUNEDIREKTØRENS LØNN - AVKLARING MOT 
DELEGERINGSREGELEMENTET 

Kommunestyrets behandling av sak 53/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Ordfører Stian Olafsen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret opprettholder eksisterende praksis. 

Representanten Elin S. Solberg (H) fremmet følgende forslag på vegne av opposisjonen 

etter gruppemøte:

Forhandlingsutvalget fremmer innstilling på kommunedirektørens lønn, permisjon og 

eventuelt andre ytelser til kommunestyret for godkjenning. 

Avstemning: 

Forslaget fra Olafsen ble vedtatt med 15 stemmer (AP, MDG, Anders Vildåsen (uavh)), 

- 13 stemte for Solbergs forslag (FRP, H, SP,R).
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Vedtak 

Kommunestyret opprettholder eksisterende praksis. 

 

PS 5422 Videooverføring av kommunestyremøter 

Kommunestyrets behandling av sak 54/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis. 

Avstemning: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret går inn for videooverføring av kommunestyremøter i sosiale medier i 
regi av Radio Toten og de kostnader dette fører med seg.  

Merkostnaden dekkes innenfor eksisterende rammer for tjenesteområde - 12 
overordnet ledelses- og støttefunksjoner. 

Kommunestyret vedtar at kommentarfeltet deaktiveres under videooverføring av 
kommunestyrets møter. 

 

 

PS 5522 Anmodning om reviderte skjenkeregler i VTK 

Kommunestyrets behandling av sak 55/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Representanten Siv Anita Midtskogen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak : 

Vestre Toten kommune opprettholder gjeldende skjenketider og behandler disse på nytt 

når rusmiddelpolitisk handlingsplan skal revideres. 

Avstemning: 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 26 stemmer, - to stemte mot (Siv Anita 

Midtskogen AP, og Aage Midtbu SP). 
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Vedtak 

Innendørs servering; 
Alkoholholdig drikk inntil 22% natt til man, tirs, ons, tors og fre 08 – 02 
Alkoholholdig drikk inntil 22% natt til lør og søn 08 - 02 
Alkoholholdig drikk 22% eller mer natt til man, tirs, ons, tors og fre 13 - 01     
Alkoholholdig drikk 22% eller mer natt til lør og søn 13 - 01 

Utendørs servering; 
Alkoholholdig drikk inntil 22% natt til man, tirs, ons, tors og fre  08 – 02 
Alkoholholdig drikk inntil 22% natt til lør og søn 08 - 02 
Alkoholholdig drikk 22% eller mer natt til man, tirs, ons, tors og fre 13 - 01     
Alkoholholdig drikk 22% eller mer natt til lør og søn 13 - 01 

Bevillingshavere som har søkt til kl. 02.00 får innvilget en automatisk utvidelse og 
informasjon om at det nå er utvidet uten ytterligere søknad, mens de som har søkt til kl. 
01.00 får beskjed om at det er utvidet skjenketider utendørs og gis anledning til å søke 
på nytt om de ønsker det.  
   
Gyldig fra vedtaksdato i kommunestyret. 

 

 

PS 5622 Interpellasjon fra Vestre Toten FRP - Snøsmelteanlegg 

Kommunestyrets behandling av sak 56/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling  

Representanten Stein Rune Vinger (FRP) fremsatte interpellasjonen: 

Interpellasjon om snøsmelteanlegg: 

I området Gjøvik, Hunndalen og Raufoss bor det i dag i overkant av 30.000 personer. 

Det er også mye industri med Raufoss industripark som den største. Alle stedene vil i 

årene fremover preges av byfortetting og større utnyttelse av arealer. Da må det også 

tas hensyn til miljøet. Vinterstid blir store mengder snø, som i dag skyves i hauger for så 

å bli transportert bort, smeltet av seg selv. Denne snøen inneholder store mengder 

forurensende stoffer som i dag går rett i grunnen og etter hvert i drikkevannskilder. Oslo 

kommune har løst dette problemet med et snøsmelteanlegg som ligger på en lekter.  

Foilsettet fra NCC viser hvordan de i dag kun slipper rent vann ut i Oslofjorden og at de 

utskilte stoffene går til gjenvinning og gjenbruk. Vi i Vestre Toten FrP mener at også vi i 

denne regionen må iverksette miljøtiltak. Et slikt anlegg vil på sikt være en lønnsom 
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investering både for kommunene, næringslivet og folk flest. Vi vil derfor ha en utredning 

rundt dette. 

Forslag: 

Kommunestyret ber administrasjonen invitere Gjøvik kommune, Raufoss næringspark, 

øvrig industri og gårdeierforeninger til å lage en utredning på saken. 

Ordfører Stian Olafsen: 

«Intensjonene bak interpellasjonen er god, men her blir det vist til en spesiell type 

snøsmelteanlegg som ligger på lekter. Selskapet som har utviklet dette 

snøsmelteranlegget, NCC, sier at de smelter snøen ved hjelp av energi som hentes ut 

fra plusstemperatur i sjøvann. Det kan også være ferskvann, poenget er at 

temperaturen må være +4 grader. En utfordring her på Innlandet vil kunne være den 

lave vannstanden deler av året, og er derfor skeptiske til en slik etablering. Vi har også 

godkjent landdeponi på Horisont, som med andre ord betyr at vi som kommune allerede 

eier et anlegg som nettopp tar for seg mye av denne problematikken. Det vil si at ved å 

utrede, som også har en kostnad, så vil dette bli en større investering på et behov som i 

dag dekkes godt i Gjøvikregionen. Og skal vi da tømme dette i Mjøsa når vi ikke gjør 

det i dag. Spørsmålet er også hva skal vi som eierkommune gjøre hvis deponiet på 

Horisont ikke da blir brukt i så stor grad, skal vi da dekke inn tapet ved å se på gebyrer? 

Derfor er mitt svar etter å ha hørt tilbakemeldingene fra NCC og fått avklart at vi har et 

deponi for snø i interkommunalt regi at det ønsker ikke jeg å gå for i denne omgang.» 

Avstemning: 

Forslaget fikk åtte stemmer (FRP, Hans Kristian Thorsrud, (SP), Olav Kleiven (SP), 

Aage Midtbu (SP), Arild N. Ødegaard (SP), Kjetil Sangnes (H)) og falt.  

 

Vedtak 

 

 

PS 5722 Ny organisering av IUA Oppland 

Kommunestyrets behandling av sak 57/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen orienterte om saken. 



Vestre Toten kommune

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak 

Kommunestyret vedtar samarbeidsavtalen «Kommunalt oppgavefellesskap – IUA 
Oppland Interkommunalt utvalg mot Akutt forurensning», slik den foreligger i vedlegget 
til saken. 

PS 5822 IUA Oppland - Valg av medlem til representantskapet 

Kommunestyrets behandling av sak 58/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak 

Kommunestyret velger brannsjefen i Vestre Toten kommune som medlem til 
representantskapet i IUA Oppland. 

Brannvesenets avdelingsleder beredskap velges som varamedlem til 
representantskapet. 

PS 5922 Søknad om fritak fra politiske verv - Kjersti Diesen Løken 

Kommunestyrets behandling av sak 59/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende forslag: 

Kjersti Diesen Løken (SP) innvilges fritak fra politiske verv.  

Sissel Skiaker (SP) tiltrer som fast medlem i formannskapet og klagenemnd. 
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Jorunn Signe Ballangrud (SP) trer inn som fast medlem i kommunestyret og fast 

medlem i OVU. 

Avstemning: 

Forslaget fra Ødegaard ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Kjersti Diesen Løken (SP) innvilges fritak fra politiske verv.   

Sissel Skiaker (SP) tiltrer som fast medlem i formannskapet og klagenemnd. 

Jorunn Signe Ballangrud (SP) trer inn som fast medlem i kommunestyret og fast 
medlem i OVU. 

PS 6022 Søknad om fritak fra politiske verv - Stig Vestlie 

Kommunestyrets behandling av sak 60/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet følgende forslag: 

Pkt. 4.: Steinar Aannerud (FRP) velges som nytt medlem i sakkyndig klagenemnd 

eiendomsskatt for resten av kommunestyreperioden. 

Pkt. 5.: Stein Rune Vinger (FRP) velges som ny vararepresentant i oppvekst- og 

velferdsutvalget for resten av kommunestyreperioden.. 

Pkt. 6.: Odd Ingard Hoberg (FRP) velges som ny styrerepresentant i Ragna 

Bliksethløkkens/ Sofie Dragers gavefond. 

Avstemning: 

Forslaget fra Sørensen enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

1. Stig Vestlie (FRP) innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av
kommunestyreperioden.
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2. Odd Ingard Hoberg (FRP) trer inn som medlem av kommunestyret for Per Erik
Bergstuen (FRP) fram til 01.03.2023.

3. Amanda Maria Tandsether (H) trer inn som settemedlem i oppvekst- og
velferdsutvalget fram til 01.03.2023.

4. Steinar Aannerud (FRP) velges som nytt medlem i sakkyndig klagenemnd
eiendomsskatt for resten av kommunestyreperioden.

5. Stein Rune Vinger (FRP) velges som ny vararepresentant i oppvekst- og
velferdsutvalget for resten av kommunestyreperioden..

6. Odd Ingard Hoberg (FRP) velges som ny styrerepresentant i Ragna
Bliksethløkkens/ Sofie Dragers gavefond.

PS 6122 Søknad om fritak fra politiske verv - Lasse Rian 

Kommunestyrets behandling av sak 61/2022 i møte den 23.06.2022: 
Behandling 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag: 

Pkt.3.:Jon Aaslund (AP) velges som nytt medlem i oppvekst- og velferdsutvalget 

Pkt.4.: Ole Runar Helbostad (AP) velges om ny leder i sakkyndig klagenemd for 

eiendomsskatt 

Pkt.5.: Henning E. Karlsen (AP) velges som ny representant i KS fylkesmøte 

Pkt.6.: Henning E. Karlsen (AP) velges som nytt varamedlem i formannskapet 

Pkt.7.: John Vildåsen (AP) velges som nytt varamedlem i planutvalget 

Pkt.8.: Janne Bergum Stenseth (AP) velges som nytt varamedlem i styret for frie

gavemidler 

Avstemning: 

Forslaget fra Pettersbakken enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

1. Lasse Rian (AP) innvilges fritak fra alle verv for resten av
kommunestyreperioden.
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2. Av dette følger at Silje Sandsengen (AP) trer inn som fast medlem av
kommunestyret for resten av kommunestyreperioden.

3. Jon Aaslund (AP) velges som nytt medlem i oppvekst- og velferdsutvalget

4. Ole Runar Helbostad (AP) velges om ny leder i sakkyndig klagenemd for
eiendomsskatt

5. Henning E. Karlsen (AP) velges som ny representant i KS fylkesmøte

6. Henning E. Karlsen (AP) velges som nytt varamedlem i formannskapet

7. John Vildåsen (AP) velges som nytt varamedlem i planutvalget

8. Janne Bergum Stenseth (AP) velges som nytt varamedlem i styret for frie
gavemidler

Åpen post 

Ingen. 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: - Kommunestyresalen

Dato: 01.09.2022

Tidspunkt: 09:00 -13:45

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Tonje Bergum Jahr Medlem AP 
Jon Aaslund Medlem AP 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
Rolf Erik Halle Medlem AP 
Ann Marit Sandsengen Medlem AP 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Silje Sandsengen Medlem AP 
Ole Runar Helbostad Medlem AP 
Henning Engeskaug Karlsen Varamedlem AP Frode Engen 
Torhild Løkken Medlem AP 
May Brit Syversen Huuse Medlem AP 
Siv Anita Midtskogen Medlem AP 
Svein Erik Sørensen Medlem FRP 
Stein Rune Vinger Medlem FRP 
Odd Ingard Hoberg Medlem FRP 
Leif Petter Hansen Varamedlem H Elin Synnøve Solberg 
Arve Sørbo Medlem H 
Stig Morten Engen Varamedlem H Asgeir Sveen 
Kjetil Sangnes Medlem H 
Paula Elvesveen Medlem MDG 
Tor Sundheim Medlem R 
Aage Midtbu Medlem SP 
Arild Nikolai Ødegaard Medlem SP 
Live Johsnrud Varamedlem SP Dorthe Ødegaard Benckert 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Erik Nikolai Thorsrud Varamedlem SP Sissel Skiaker 
Håvard Johansen Lindgaard Medlem SP 
Bjørn Stensli Iversen Varamedlem SP Jorunn Signe Ballangrud 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 

VEDLEGG 2
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Anders Vildåsen Medlem U 

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Vegard Skogen Møtesekretær 
Bjørn Fauchald Kommunedirektør 
Ole Tveiten Arealplanlegger 
Anne Merethe Andresen Arealplanlegger 
Ivar Jahr Grunnskolesjef 

Merknad i møte: 
Frammøte: 
Vararepresentant Stig Morten Engen (H) tiltrådte møtet kl. 11.45 - til sak 67/22. 
Representanten Håvard Johansen Lindgaard (SP) tiltrådte møtet kl. 11.45 - til sak 67/22. 
29 representanter til stede ved møtets begynnelse. 
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Saksliste 

Saksnr. Tittel U.off
PS 6222 Godkjenning av innkalling med saksliste 
PS 6322 Til "Folkets spørretime" - om oppslagstavler 
PS 6422 Folkets spørretime Tettstedsutviklingsgruppa på Bøverbru 
PS 6522 Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.2022 
PS 6622 Orienteringer og meldinger 
PS 6722 Områdereguleringsplan for Raufoss Industripark - 

sluttbehandling 
PS 6822 Eiendomsskatt - Ny alminnelig taksering 
PS 6922 Delegeringsreglement Vestre Toten kommune – oppdatering 

nye lover 2022 
PS 7022 Nytt storkjøkken og vaskeri - sluttbehandling 
PS 7122 Suppleringsvalg til selskaper, styrer og råd 

Åpen post 

PS 6222 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 62/2022 i møte den 01.09.2022: 
Behandling  

Merknader: 

Svein Erik Sørensen (FRP): Etterlyste varsling på sms ved utsendelse av ny versjon av 

sakspapirer til dagens møte. Bemerket at det tidligere i uka lå feil tidspunkt på 

kommunestyrets møte på kommunens hjemmeside. 

Vedtak 

Innkalling med saksliste godkjennes 

PS 6322 Til "Folkets spørretime" - om oppslagstavler 

Kommunestyrets behandling av sak 63/2022 i møte den 01.09.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen refererte spørsmålet fra Kristin Ringerud på vegne av 

Venstrefolk i Vestre Toten: 
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Om informasjon til innbyggerne. Oppslagstavler. 

Vi registrerte at det var relativt få som møtte på Grendemøtene i april/ mai.    

God markedsføring/annonsering/ informasjon om grendemøter og andre ting som angår 

innbyggerne, er viktig. Vi mener derfor at kommunen må gi informasjon på gode måter 

for å nå flest mulig. Vi mener det er viktig for medvirkning og økt engasjement blant 

innbyggerne. 

Vi sender derfor innspill om at kommunen setter opp oppslagstavler i alle tettsteder / 

byen for informasjonsplakater fra kommunen, men også for informasjon om lokale 

arrangementer osv. Dette mener vi HASTER, siden det er mye som skjer rundt omkring 

i kommunen. Det er MANGE som ikke er på Facebook, og det er vel heller få som 

besøker VTK´s hjemmeside.  Jeg ser av referat fra møte i Internasjonalt Råd 7.april at 

dette var tatt opp der også ("vanskelig tilgjengelig informasjon"--"Trenger oppslag/ tavler 

som forteller hva som skjer- og hvor".) 

  

Vi foreslår like tavler alle steder, store, frittstående. Kan sikkert lages hos lokal 

håndverker.  Frivillige lag og foreninger kan helt sikkert være gode samarbeidspartnere i 

dette. 

På vegne av Venstrefolk i Vestre Toten 

Kristin Ringerud     

  

Ordfører Stian Olafsen gav følgende tilsvar: 

Takk til Kristin Ringerud som benytter folkets spørretime og kommer med gode innspill 

og spørsmål til Vestre Toten.  

Jeg er helt enig med Kristin Ringerud om det er et ønsket mål å få flest mulig 

innbyggere til å engasjere seg og stille opp på grendemøter eller andre arrangement 

som skjer i vår kommune, og at god og riktig informasjon er en del av løsningen. 

Når det gjelder hvordan nå ut til våre innbyggere er det selvsagt opp til hver enkelt hva 

man selv foretrekker, men når det gjelder oppslagstavler er dette selvsagt praktisk mulig 

å gjennomføre. Likevel er jo da betingelsen at folk fysisk oppsøker disse 

oppslagstavlene jevnlig, og da tror jeg det er mye bedre at vi som kommune kan bli 

enda bedre på å bruke de verktøyene vi har.  

Som ordfører har jeg deltatt på mange åpne møter, grendemøter og lignende hvor 
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oppmøtet har vært veldig godt, uten at det har vært oppslagstavler. Deriblant på et 

glitrende velmøte på Bøverbru i fjor hvor oppmøtet var stort og temaet engasjerte.  

Derfor er min anbefaling at vi satser mer på det vi allerede har i dag og som vi vet treffer 

den enkelte, og da mener jeg bruk av Vestre Toten sin hjemmeside, Vestre Toten sin 

facebookside, Facebookgruppa «Hva skjer i Vestre Toten?», SMS-varsling vi vet 

teknisk har hatt god erfaring med og selvsagt OA og Totensblad.  

I dagens samfunn drukner vi i arrangementer og tilbud, så jeg tror det er viktigere å 

tenke gjennom hvordan møter arrangeres og hvilke temaer som skal fenge enn at vi 

setter opp enda ett sted det kreves oppdaterte plakater, nye info ark jevnlig, vedlikehold 

osv når vi alt har mange gode verktøy.   

  

 

Vedtak 

 

 

PS 6422 Folkets spørretime Tettstedsutviklingsgruppa på Bøverbru 

Kommunestyrets behandling av sak 64/2022 i møte den 01.09.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen refererte spørsmålet fra Berit Hagen og 

Tettstedsutviklingsgruppa på Bøverbru: 

1 representant fra gruppe for tettstedsutvikling i Bøverbru Vel 

(Sentrumsutviklingsgruppa) ble invitert til å delta på befaring 24.06.22. 

3 personer fra Innlandet Fylkeskommune (IFK) deltok på befaring ved Fylkesvei 246 

ang gang- og sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll. Vår representant deltok der. 

De som møtte fra IFK var avdelingssjef samferdsel Aud M Riseng, avdelingssjef 

samfunnsutvikling Wibeke B Gropen og ansvarlig for handlingsprogram Hilde Birgitte 

Bye. 

Det var etterpå et møte med de 3 fra IFK på Rådhuset der ordfører Stian Olafsen, 

teknisk sjef Bodil Evenstad, leder i Planutvalget Frode Engen, gruppeleder for 

Arbeiderpartiet Stian Pettersbakken og Kjetil Sangnes fra Høyre deltok. Vår 

representant deltok ikke der. 
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Vi har forstått som trafikksikkerhetstiltak var hovedtema. Vi hadde på forhånd sendt mail 

til IFK’s representanter og til ordfører, teknisk sjef og plansjef med innspill ang. 

trafikksikkerhetstiltak for Bøverbru-området, og er spent på hva som ble drøftet den 

24.06. Vi har ikke mottatt referat og ber om at vi får vite hva som ble drøftet og evt 

bestemt den dagen. 

Med vennlig hilsen 

Berit Hagen 

Leder av gruppe for tettstedsutvikling Bøverbru Vel 

  

Ordfører Stian Olafsen gav følgende tilsvar: 

Først og fremst takk til Berit Hagen og Tettstedsutviklingsgruppa på Bøverbru for at 

dere bruker folkets spørretime og at dere bruker et lokalt engasjement til noe så 

konstruktivt og konkret som dekk gjør. Jeg tror det vil være en viktig del av årsaken til at 

Bøverbru som tettsted vil lykkes med utviklingen i fremtiden.  

Når det gjelder møtet mellom Vestre Toten og fylkeskommunen 24.juni er det ikke 

skrevet noe referat, da møtet kun var et informasjonsmøte hvor Vestre Toten la frem 

hvilke muligheter og utfordringer vi har på samferdselsprosjekter som ligger hos 

fylkeskommunen. Møtet var på initiativ fra innlandet fylkeskommune og var på ingen 

måter et møte der det ble fattet noe vedtak eller gitt noen lovnader.  

En kort status fra møtet på rådhuset er at Vestre Toten ved Driftssjef teknisk 

driftsavdeling snakket om den politisk vedtatte trafikksikkerhetsplanen og viktigheten av 

dette, deriblant strekningen Bøverbru-Reinsvoll.  

Leder av planutvalget tok opp innspill som kom politisk på hvordan fylkeskommunen 

kunne brukt Covid-midler på strekningene  

-FV 2378 Helseth-Reinsvoll 

-FV 2370 Blilie Bøverbru 

-FV 2372  Fiskevoll Børsvoll 

Uten at det ga noen resultater og var misfornlyd med det.  Videre tok leder av 

Planutvalget opp at I høringsrunden løfter vi i Vestre toten igjen opp FV 246 i et eget 

brev da vi mener denne faller inn under de fleste kriterier. Trafikksikkerhet. Kollektivt, 

Næringslivets transporter og attraktive byer og tettsteder, men igjen ble vi ikke hørt på 

en så viktig strekning for oss i vår kommune.  
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Til slutt ble det i presentasjonen av utvalgsleder gitt ros for at revidert handlingsprogram 

for 2022 at FV 2372 Fiskevoll Børsvoll 

FV 2378 Reinsvoll Helseth 

FV 23 80 Eina-Einavoll 

Var alle prosjekter tatt inn i handlingsprogrammet, men fortsatt etterspurt hva med FV 

246 og en appell om denne strekning som avsluttingen på innlegget. Da ble det 

spørsmål over bordet før jeg som ordfører måtte avslutte møtet grunnet en vielse som 

skulle finne sted i samme rom.  

Det viktigste signalet vi fikk tilbake var å fortsette å ha G/S-veg FV 246 som første 

prioritet neste gang vi skulle spille inn tiltak til handlingsprogrammet for FV (de regnet 

med at sykkel og gange ville være høyere prioritert i neste handlingsplanperiode) 

De sa også noe om at det som var føringen i denne handlingsplanperioden var at det 

skulle fokuseres på vedlikeholdstiltak, derfor ble ikke G/S-tiltak prioritert høyer. 

Et godt møte der våre politiske og administrative prioriteringer ble presentert for 

fylkeskommunen.  

  

 

Vedtak 

 

 

PS 6522 Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.2022 

Kommunestyrets behandling av sak 65/2022 i møte den 01.09.2022: 
Behandling  

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Protokoll fra kommunestyrets møte 23.06.2022 godkjennes. 
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PS 6622 Orienteringer og meldinger 

Kommunestyrets behandling av sak 66/2022 i møte den 01.09.2022: 
Behandling  

Det ble orientert om følgende saker i møtet: 

Kommuneplanarbeidet: 

• Kommunedirektør Bjørn Fauchald innledet. 

• Knut Vareide fra Telemarksforskning orienterte om utviklingstrekk, attraktivitet og 

framtidsutsikter for Vestre Toten kommune.(Presentasjonen ble omdelt til 

kommunestyrets medlemmer.) 

Grunnskolesjef Ivar M. Jahr orienterte om status i arbeidet med skolehagene og grønt- 

flaggoppleggene i skolene og barnehagene. Det utarbeides dokumentasjon på hva som 

er gjort og planlagte tiltak framover. 

 

Vedtak 

Meldingene tas til orientering. 

 

 

PS 6722 Områdereguleringsplan for Raufoss Industripark - sluttbehandling 

Kommunestyrets behandling av sak 67/2022 i møte den 01.09.2022: 
Behandling  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald innledet. Arealplanlegger Ole Tveiten orienterte 

nærmere om saken. 

  

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

I medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 12 vedtas forslag til reguleringsplan for 
Raufoss industripark, planid: 118, med følgende dokumenter: 

Planbeskrivelse, sist revidert 12.04.2022 
Planbestemmeler, sist revidert 10.05.2022 
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Plankart, sist revidert 08.04.2022 
Planforslaget vedtas under følgende forutsetninger: 

Fylkesutvalget vedtar å trekke sin innsigelse til reguleringsplanen. 
Fylkesutvalget ikke har andre merknader til planforslaget. 
Bestemmelse § 2.2 punkt 1 (avsnitt om involvering av Innlandet 
fylkeskommune strykes, hvis ikke Fylkesutvalget vedtar noe annet) 
Bestemmelsene § 2.12 (om fjernvarme) endres i tråd med forslag fra 
kommunedirektøren. 
Plankartet (navn på bestemmelsesområder) revideres i tråd med oppdaterte 
bestemmelser. 

 

 

PS 6822 Eiendomsskatt - Ny alminnelig taksering 

Kommunestyrets behandling av sak 68/2022 i møte den 01.09.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Kommunestyret vedtar ny alminnelig taksering av fast eiendom med virkning fra 
01.01.2024 etter eigedomsskattelova (eskl.) § 8 A-3(2).  

2. Kommunestyret vedtar etter eskl. § 8 A-3 (4) at det er sakkyndig nemnd for 
eiendomsskatt som fastsetter takst, og revidering av rammer og retningslinjer for 
Vestre Toten kommune, jf. eskl. § 8 A-3 (4). 

3. Kommunestyret vedtar at det gjennomføres ny alminnelig taksering etter 
alternativ 1.a), basert på sjablong i henhold til reviderte rammer og retningslinjer, 
ved å bruke egne interne ressurser på fritid- og boligeiendommer og eksterne 
takstmenn på næringseiendom.  

 

 

PS 6922 Delegeringsreglement Vestre Toten kommune – oppdatering nye lover 
2022 
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Kommunestyrets behandling av sak 69/2022 i møte den 01.09.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Kommunestyret vedtar oppdatering av nytt lovverk i «Delegeringsreglement for 
Vestre Toten kommune», datert 01.08.2022. 

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

 

 

PS 7022 Nytt storkjøkken og vaskeri - sluttbehandling 

Kommunestyrets behandling av sak 70/2022 i møte den 01.09.2022: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet følgende forslag: 

1. Kommunestyret vedtar å bygge nytt storkjøkken og vaskeri i henhold til framlagt 

prosjektering og anbud.  

2. Bygging igangsettes uten ytterligere utsettelser.  

3. Kommunestyret ber om at det utarbeides en forundersøkelse om å etablere varig 

tilrettelagte arbeidsplasser på storkjøkken og vaskeri. 

Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken med storkjøkken/vaskeri utsettes og tas i sammenheng med framtidig 

organisering av omsorgstjenesten og nytt sykehjem i kommunen. 

Avstemning til utsettelsesforslaget: 
Utsettelsesforslaget fra Ødegaard fikk 15 stemmer (SP,H,SV,FRP) og falt. 

Representanten Ahmed Haruun Ali (SV) fremmet kommunedirektørens forslag pkt. 2.: 
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Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede alternative løsninger for 

vaskeritjenester, herunder kjøp eksternt og forpliktende samarbeid med 

nabokommune(r). 

Avstemning: 

Forslaget fra Ali fikk 12 stemmer (SV, SP, H) og falt.   

Forslaget fra Pettersbakken ble vedtatt med 16 stemmer (AP, MDG, R, Anders Vildåsen 

(uavh)), - 15 stemte mot (SP,H,SV,FRP). 

 

Vedtak 

 

1. Kommunestyret vedtar å bygge nytt storkjøkken og vaskeri i henhold til framlagt 
prosjektering og anbud. 

2. Bygging igangsettes uten ytterligere utsettelser. 

3. Kommunestyret ber om at det utarbeides en forundersøkelse om å etablere varig 
tilrettelagte arbeidsplasser på storkjøkken og vaskeri. 

 

 

PS 7122 Suppleringsvalg til selskaper, styrer og råd 

Kommunestyrets behandling av sak 71/2022 i møte den 01.09.2022: 
Behandling  

Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende forslag: 

1. Jorunn Signe Ballangrud velges som nytt medlem i politirådet. 

2. Jorunn Signe Ballangrud velges som nytt varamedlem i Vestre Toten Boligstiftelse. 

3. Sissel Skiaker velges som nytt varamedlem i Ragna Bliksethløkkens gavefond. 

Avstemning: 

Forslaget fra Ødegaard ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Jorunn Signe Ballangrud velges som nytt medlem i politirådet. 
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2. Jorunn Signe Ballangrud velges som nytt varamedlem i Vestre Toten 

Boligstiftelse. 

3. Sissel Skiaker velges som nytt varamedlem i Ragna Bliksethløkkens gavefond. 

 

 

Åpen post 
 

Ingen saker. 
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