
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, 15. februar 2023. 
J.nr./referanse: 01-23/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:  Fredag 24. februar 2023 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1430 
Sted:  Kommunestyresalen  
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på kjetil@kontrollutvalget.no  eller 
telefon/SMS til 995 77 903.  
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Kl. 0900 (sak 3: Reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtale Nærbykroken): 
Kommunedirektøren/administrasjonen deltar.  
 

• Kl. 1200 (sak 6: Status for regnskapsrevisjon):  
Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal deltar.  
 

• Kl. 1300 (sakene 7–9: Saker vedr. Innlandet Revisjon IKS):  
Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen deltar.  

 
 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 
 

KONTROLLUTVALGET I  
VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 
SAKSLISTE 

 
FOR MØTE I RÅDHUSET  

 
 

Fredag 24. februar 2023 
 
 

SAK NR. 01/2023 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.12.2022 
 
SAK NR. 02/2023 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET - HÅNDTERING AV 

INHABILITET OG INNKALLING AV VARA 
 
SAK NR. 03/2023 OPPFØLGING AV REGULERINGSBESTEMMELSER OG 

UTBYGGINGSAVTALE FOR NÆRBYKROKEN, RAUFOSS 
 
SAK NR. 04/2023 STATSFORVALTERENS VURDERING AV VESTRE TOTEN 

KOMMUNE  2022 (KOMMUNEBILDET 2022) 
 

SAK NR. 05/2023 TILSYNSRAPPORT: STATSFORVALTERENS TILSYN MED 
BARNEVERNTJENSTENS ARBEID MED OPPFØLGING AV 
BARN I FOSTERHJEM I VESTRE TOTEN KOMMUNE 2022 

 
SAK NR. 06/2023            REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2022 
 
SAK NR. 07/2023 INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM 

SELSKAPET OG SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER  

 
SAK NR. 08/2023 ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2022 FRA INNLANDET 

REVISJON IKS  
 
SAK NR. 09/2023 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA INNLANDET 

REVISJON IKS FOR 2023 
 
SAK NR. 10/2023 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2023  
 
SAK NR. 11/2023 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 02.02.2023 
 
SAK NR. 12/2023 REFERATSAKER 
 
 

Raufoss, 15. februar 2023. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 01/2023 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.12.2022 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.02.2023 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 14.12.2022 

 
Vedlegg 1 (ettersendes) 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 14.12.2022 godkjennes. 
 

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

VESTRE TOTEN KOMMUNE

Onsdag 14. desember 2022 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset kl. 0900 – 1300. 

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

Følgende medlem hadde meldt forfall: 
Hege Eriksen (Ap) 
Hege Antonsen (Frp)  

Følgende varamedlem møtte: 
Stein Knutsen (Ap), første vara for Ap 

Følgende varamedlem hadde meldt forfall: 
Ingen (ingen øvrige innkalt pga. sent forfall) 

Ellers møtte: 
Fra kommuneadministrasjonen: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sak 62). 
Fra Totenbadet Vestre Toten KF: Daglig leder Rickard Claesson (sak 62). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

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

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Asgeir Sveen som møteleder. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.  

Til behandling: 

SAK NR. 61/2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.10.2022 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 25.10.2022 godkjennes. 

SAK NR. 62/2022 VIRKSOMHETSBESØK: TOTENBADET VESTRE TOTEN 
KF – PRESENTASJON AV FORETAKET 

Fra behandlingen: 
Under første del av saken fikk kontrollutvalget en omvisning på 
Totenbadet ved daglig leder Rickard Claesson. Under andre del av 
saken presenterte daglig leder foretaket og svarte på spørsmål.  

VEDLEGG 1
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Følgende hovedtema ble berørt i presentasjonen og dialogen med 
kontrollutvalget: 

• Historikk 
• Organisering av foretaket 
• Kommunedirektørens rolle 
• Økonomi (samledende investering, årsresultat, budsjett, 

investeringer som dekkes i kommunebudsjettet, driften og 
endringer i forhold til tidligere praksis) 

• Besøkstall – utvikling 
• Ansatte på Totenbadet (totalt 39 ansatte, sykefravær 2021: 

4,4%) 
• Sentrale lover og regler for Totenbadet 
• Tilsynsmyndigheter (Mattilsynet, Miljørettet Helsevern, 

Elsikkerhet Norge AS, Branntilsyn, Statens jernbanetilsyn, 
Arbeidstilsynet) 

• Samarbeid og dialog med kommunen 
 Brukeravtalen mellom V. Toten kommune v/Eiendom 

og Totenbadet (ansvarsfordeling mht. kostnader til 
vedlikehold) 

• Utfordringer/risiko knyttet til virksomheten: 
 Energipriser/strøm 
 Vedlikehold av anlegget -kostnader og driftsstans 
 Priser – tilgjengelighet for innbyggere 
 Ulykker og andre hendelser som påvirker rykte og 

renomme 
 Pandemi, eller andre uforutsette hendelser 

• Styringsdokumenter: 
 Strategiplan 
 Handlingsplan 
 Budsjett 
 Årsrapport 
 Interne planer 

 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte daglig leders 
presentasjon. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget tar daglig leders presentasjon av foretaket til 
orientering.  
 

2. Med bakgrunn i omvisning på anlegget og presentasjonen i 
møtet vil har kontrollutvalget inntrykk at kommunen har et 
godt vedlikeholdt anlegg og en utviklingsorientert ledelse av 
foretaket. Kontrollutvalget har følgende oppfordring til 
foretaket:  

 

• Tydeliggjøring av roller og ansvar:  
Samarbeidet mellom foretakets ledelse og 
kommunedirektøren synes å fungere effektivt og godt. 
Foretakets selvstendige rolle og ansvar i 
kommuneorganisasjonen fremstår derimot noe uklar. Det 
vises her til at foretaket har eget styre som i all hovedsak 
har samme rolle og ansvar som et styre i et IKS eller AS.  
Med bakgrunn i dette oppfordres foretaket til å se 
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nærmere på hvordan man kan tydeliggjøre sin rolle som 
eget foretak. I den forbindelse oppfordres til involvering 
fra foretakets ledelse ved presentasjon/fremleggelse av 
saker overfor kommunestyret som gjelder foretaket, 
herunder fremleggelse av årsregnskap og styrets 
årsrapport.  
 

3. Kontrollutvalget vil følge opp saken slik:  
 

• Tilstandsrapport:  
Kontrollutvalget er orientert om at det er igangsatt et 
arbeid med å utarbeide en tilstandsrapport for 
anlegget/Totenbadet. Det bes om at tilstandsrapporten 
legges frem til orientering for kontrollutvalget når den 
foreligger. 
 

• Internkontroll: Dokumentasjon av rutiner, 
avvikshåndtering og risikovurderinger:   
Kontrollutvalget vil på et senere tidspunkt be om en 
helhetlig presentasjon fra ledelsen om foretakets system 
for internkontroll, herunder bruk av kommunens 
elektroniske kvalitetssystem Compilo. Det bes om 
særskilt presentasjon av hvordan foretaket har tatt i bruk 
dokumentasjonsmodulen og avviksmodulen i Compilo. 
Det bes videre om en presentasjon av foretakets 
risikovurderinger.  
Hensikten med saken er å se etter at foretakets etterlever 
kommunelovens § 9-13 om daglig leders ansvar for å ha 
internkontroll med foretakets virksomhet. Internkontroll 
etter denne paragrafen krever at daglig leder 
 

a) utarbeider en beskrivelse av virksomhetens 
hovedoppgaver, mål og organisering 

b) har nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekker og følger opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumenterer internkontrollen i den formen og det 

omfanget som er nødvendig 
e) evaluerer og ved behov forbedrer skriftlige prosedyrer 

og andre tiltak for internkontroll. 
 

 
 
SAK NR. 63/2022 MØTEPLAN 2023  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalgets møteplan for 2023 fastsettes slik: 
 

• Fredag 24.02.2023 kl. 0830  
• Tirsdag 28.03.2023 kl. 0830  
• Onsdag 26.04.2023 kl. 0830 (behandling av årsregnskap) 
• Onsdag 31.05.2023 kl. 0830  
• Tirsdag 05.09.2023 kl. 0830  
• Tirsdag 17.10.2023 kl. 0830 (siste møte i valgperioden) 
• Tirsdag 05.12.2023 kl. 0830 (første møte i ny valgperiode) 
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SAK NR. 64/2022 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 

2023 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalgets medlemmer tilbys å delta på 
Kontrollutvalgskonferansen 2023 den 1. – 2. februar 2023.  
 

 
 

SAK NR. 65/2022 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 
OPPFØLGING AV REGULERINGSPLANER OG 
UTBYGGINGSAVTALER 

 
Fra behandlingen: 
Stein Knutsen (Ap) stilte spørsmål om egen habilitet med bakgrunn i 
at han som tidligere ordfører har deltatt i behandlingen av den 
fremlagte reguleringsplanen. Kontrollutvalgets øvrige medlemmer 
besluttet enstemmig at forholdet ikke medførte inhabilitet med 
begrunnelse i at spørsmålene i saken ikke er rettet mot den politiske 
behandlingen, men mot den administrative oppfølgingen. 
 
Henvendelsen ble gjennomgått og drøftet. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kommunedirektøren inviteres til neste møte for å redegjøre for 
oppfølgingen av vedtatte reguleringsbestemmelser for 
Nærbykroken på Raufoss (vedtatt i 2000, endring i 2006) og 
oppfølging av den inngåtte utbyggingsavtalen for området.  
 

 
 

SAK NR. 66/2022 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. 
HÅNDTERING AV HABILITET 

 
Fra behandlingen: 
Henvendelse fra kommunestyrerepresentant Svein Erik Sørensen 
(Frp) ble drøftet. I henvendelsen ble det bedt om at avgjørelsen i 
formannskapets møte den 30.11.2022 omkring hans habilitet ble 
ettergått. Sørensen stiller seg også kritisk til at saken ikke var varslet 
på forhånd og at dermed man ikke hadde mulighet til å innkalle vara. 
 
Kommunedirektørens skriftlige vurdering, datert 05.12.2022, ble 
referert i møtet. Omtale i OA den 10.12.2022 («Får liten støtte av 
habilitetseksperter») ble også referert.   

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget prioriterer ingen nærmere undersøkelser 
knyttet til habilitetsvurderingen. 
 

2. Etter gjennomgang av saken har kontrollutvalget følgende 
kommentar til saksbehandlingen:  

 
• Forhåndsvarsling i forbindelse med habilitetsvurderingen: 

Kontrollutvalget mener det ville være riktig å varsle 
Sørensen i forkant av møtet i formannskapet den 
30.11.2022, eventuelt senest ved oppstart av møtet, om at 
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hans habilitet ville bli vurdert i den aktuelle saken. På den 
måten ville det vært mulig å innkalle vara. 
Kontrollutvalget gjør oppmerksom på at mangelfull 
innkalling av varamedlem er en saksbehandlingsfeil som 
kan føre til at vedtak som fattes blir kjent ugyldig.  
 

3. Kontrollutvalget oppfordrer ordfører og kommunedirektør 
om å:  
• Gå gjennom sine rutiner for saksbehandling knyttet til 

habilitet slik at plikten til å innkalle vara i saker der man 
må fratre på grunn av inhabilitet ivaretas på best mulig 
måte. 
 

• Vurdere å innarbeide rutiner for håndtering av habilitet i 
reglement for saksbehandling i folkevalgte organer. Det 
vises her til kommunelovens § 11-2 om kommunestyrets 
fastsetting av slikt reglement.  

 
 
 
SAK NR. 67/2022 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN FRA ERNST & 

YOUNG AS 
 

Fra behandlingen: 
Saken ble drøftet med bakgrunn i kontrollutvalgets plikt til å følge 
opp gjennomførte revisjoner, jf. forskrift om revisjon og 
kontrollutvalg § 5:  

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til 
kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalget avventer sin oppfølging av 
revisjonsrapporten fra Ernst & Young AS med bakgrunn i at 
kommunestyret selv aktivt følger opp saken.  
 

2. Kontrollutvalget foretar en ny vurdering av behovet for 
oppfølging av revisjonsrapporten i 2023, før utgang av 
valgperioden.  

 
 
 
SAK NR. 68/2022 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS 

FOR 2023 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Oppdragsavtale for 2023 godkjennes under forutsetning av at 
kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til budsjett 
for 2023.  
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SAK NR. 69/2022 PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 24.11.2022 
 

Fra behandlingen: 
Asgeir Sveen informerte fra møtet. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kommunestyrets møte 24.11.2022 tas til orientering.  
 

 
 
SAK NR. 70/2022 REFERATSAKER 
 

Følgende saker ble referert: 
1. Valg av sekretær for kontrollutvalget: 
 Vedtak i kommunestyret i Vestre Toten kommune 
 Status for behandling i de øvrige 7 kommunestyrer  

2. Vedtak i kontrollutvalgene i Gjøvikregionen i f.m. vurdering av 
undersøkelse av Horisont Miljøpark IKS 

3. Møtegodtgjørelse 2. halvår 2022 – kontrollutvalget 
4. Endring i rutiner for utbetaling av møtegodtgjørelse – utbetaling 

etter hvert møte  
5. Diverse avisartikler 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
7. Budsjettsituasjonen pr. d.d. for Vestre Toten kommune: 

Forbedret prognose pr. 31.12.2022  
 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte i f.m. referatsak nr. 7. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raufoss, 14. desember 2022. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 14. desember 2022. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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SAK NR. 02/2023 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET - 
HÅNDTERING AV INHABILITET OG INNKALLING 
AV VARA 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.02.2023 Kjetil Solbrækken Nei  

    
Saksdokumenter:   

1. Reglement – Vestre Toten kommunestyre (vedtatt i 
kommunestyret 30.04.2020) 
 

Ikke vedlagt  
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Reglement for kommunestyret i Vestre Toten kommune sin beskrivelse av håndtering 
av inhabilitetssaker og innkalling av vararepresentanter tas til orientering.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 14.12.2022 i forbindelse med 
behandling av en henvendelse til kontrollutvalget om håndtering av habilitet. 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:  
 

1. Kontrollutvalget prioriterer ingen nærmere undersøkelser knyttet til 
habilitetsvurderingen. 

2. Etter gjennomgang av saken har kontrollutvalget følgende kommentar til 
saksbehandlingen:  
• Forhåndsvarsling i forbindelse med habilitetsvurderingen: 

Kontrollutvalget mener det ville være riktig å varsle Sørensen i forkant av 
møtet i formannskapet den 30.11.2022, eventuelt senest ved oppstart av 
møtet, om at hans habilitet ville bli vurdert i den aktuelle saken. På den 



2 
 

måten ville det vært mulig å innkalle vara. Kontrollutvalget gjør 
oppmerksom på at mangelfull innkalling av varamedlem er en 
saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtak som fattes blir kjent 
ugyldig.  
 

3. Kontrollutvalget oppfordrer ordfører og kommunedirektør om å:  
• Gå gjennom sine rutiner for saksbehandling knyttet til habilitet slik at 

plikten til å innkalle vara i saker der man må fratre på grunn av 
inhabilitet ivaretas på best mulig måte. 

• Vurdere å innarbeide rutiner for håndtering av habilitet i reglement for 
saksbehandling i folkevalgte organer. Det vises her til kommunelovens 
§ 11-2 om kommunestyrets fastsetting av slikt reglement.  

 
I etterkant av saken har kontrollutvalget fått oversendt reglementet for kommunestyret med 
henvisning til at rutiner for innkalling av vararepresentanter og inhabilitet er omtalt i pkt. 4. 
og 9: 
 

 
4. FORFALL – VARAREPRESENTANTER  
 
Dersom en representant eller innkalt vararepresentant ikke kan møte i 
kommunestyret pga. lovlig forfall, skal han/hun uten opphold melde dette skriftlig til 
politisk sekretariat. Det skal opplyses om forfallsgrunn. Sekretariatet skal straks kalle 
inn vararepresentant etter reglene i kommunelovens §7-10. Det samme gjøres når 
det er kjent at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles på møtet.  
 
Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder 
vedkommende straks fra til ordføreren. Vararepresentant som er til stede, eller som 
om mulig blir kalt inn, trer inn i stedet.  
 
Har en vararepresentant tatt lovlig sete i forsamlingen og den han/hun er 
vararepresentant for eller en annen vararepresentant som i nummerorden står foran 
vedkommende likevel innfinner seg, tar han del i møtet til pågående sak er ferdig 
behandlet.  
 
Søknad om tidsbestemt permisjon eller varig fritak skal sendes skriftlig til ordfører 
med angivelse av gyldig permisjonsgrunn og behandles av kommunestyret. 
 

 
 
9. INHABILITET  
 
Den som er inhabil eller usikker på egen habilitet plikter å ta opp dette før debatten 
starter. Representanten må gjøre rede for hva som er årsaken til inhabiliteten.  
 
Den som etter kommunelovens §11-10 er inhabil i en sak, eller som etter §11-11 blir 
fritatt, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.  
Kommunestyret tar stilling til om representanten er inhabil. 
 

 
 
 
Reglementet og tilbakemelding på saken legges frem til orientering. 
 
 



1 
 

 
SAK NR. 03/2023 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
OPPFØLGING AV REGULERINGSBESTEMMELSER OG 
UTBYGGINGSAVTALE FOR NÆRBYKROKEN, 
RAUFOSS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.02.2023 Kjetil Solbrækken Nei  

    
Saksdokumenter:   

1. Reguleringsbestemmelser for Nærbykroken, Raufoss (fra 
2000, endret i 2006) 

2. Utbyggingsavtale for Nærbykroken (fra 2001) 
 

Vedlegg 1  
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 14.12.2022:  
 

Kommunedirektøren inviteres til neste møte for å redegjøre for oppfølgingen av vedtatte 
reguleringsbestemmelser for Nærbykroken på Raufoss (vedtatt i 2000, endring i 2006) og 
oppfølging av den inngåtte utbyggingsavtalen for området.  

 
Med bakgrunn i vedtaket er kommunedirektøren invitert til å redegjøre.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Spørsmål og påstander knyttet til reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtale: 
 
Med bakgrunn i innspill til kontrollutvalget i saken er det utarbeidet en liste med aktuelle spørsmål 
og påstander som er oversendt kommunedirektøren i forkant av saken:  
  

1. Vedr. reguleringsbestemmelser for Nærbykroken 
Det påstås at det er mange observasjoner på uregelmessigheter i forhold mellom 
virkelighet og reguleringsbestemmelsene. Det stilles spørsmål om alle avvik kan 
dokumenteres med vedtak i planutvalg, dokumentasjon fra befaringer, eller gjennom den 
administrative saksbehandlingen.  
 
Listen nedenfor viser hva som står i reguleringsbestemmelsene og slik som området 
fremstår: 

 
• 1.2.D. Livsløpsstandard iht. Husbankens krav. Dersom det er søkt om fritak fra 

denne 
bestemmelsen, se bort i fra resten av punktet. Slik jeg forstår disse kravene, så går 
det blant annet på tilgjengelighet for rullestolbruker. Dette gjelder for B4,B6,B8,B9 
og B10. Er oppførsel av nåværende boliger besiktiget og godkjent av kommunen? 
Dersom dette gjort, hva med heis, tilgang til bolig (gruset vei og platting) dørkarmer 
inne. To etasjes hus hvor varmtvannstank, vannlås, utslag for vaskemaskin, sentral 
støvsuger og luftsystemet alle er plassert i andre etasje. Er dette i henhold til 
livsløpsstandard? Et par steder er det bygget ut over BYA på 30%. Kan man 
fremlegge nabovarsel hvor dette står? 

 
• 2. 1.2.G. Plassering av garasje. Finnes det garasjer som faller under dette punktet 

når det gjelder plassering? Har det blitt søkt om? Og har planutvalget eller andre 
godkjent disse? 
 

• 3. 2.C. Hovedatkomst til Skogsrudvegen skal ha en bredde på 5,5 meter inkl. 2x0,5 
meter skuldre. Hvem har godkjent vegen? Målt til 4,60 meter asfalt, uten skulder. 
 

• 4. 2.D. Kjørebredde skal ha en bredde på 4,0 meter inkl 2x0,25 meter skulder. Vegen 
varierer mellom 3,30 meter til 3,60 meter helt uten skulder. Hvem har godkjent 
dette? 

 
• 5. 3.A. I F1 skal det være mulighet for ball lek. Er dette på mulig. (F1 er endret fra 

plankart til situasjonskart) 
 

• 6. 3.B. Friområde flytter seg mellom de to kartene og er på to plasser på 
situasjonskartet? 
 

• 7. Friområdet F3 skal gi mulighet for allsidig lek, og fungere som møteplass for alle 
aldre- Skal ha sandkasse og benker, med mulighet for aking vinterstid. Hvordan har 
dette blitt fulgt opp? Finnes ingen sandkasse eller benker. 
 

• 8. 3.D. F4 skal være en åpen atkomst til friluftsområder i øst. Det skal opparbeides 
en sti i området. Har dette blitt gjort? Ett par europaller over bekken/grøften er det 
dekkende? 
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• 9. 3.E. Er arealene som skal istandsettes for lek opparbeidet innen 1 år etter første 
brukstillatelse? Er noen friarealer egentlig det? 
 

• 10. 4.A. Område Spi er parkbelte i industristrøk, og skal beplantes slik at 
boligområdene blir minst mulig sjenert av bygningen/virksomheten. Det skal legges 
vekt på vintergrønn vegetasjon. Vegetasjonsskjermen skal planlegges og utføres av 
fagfolk. Finnes intet parkbelte.  

 
• 11. 4.B. Grøntbeltet skal etableres samtidig som framføring av veg til boligområdet. 

Hvorfor finnes det intet grøntbelte? 
 

• 12. 5.D. Alle arealene skal ha sandkasse og benker. Gjelder for hele området, B 
benevnelsen stemmer ikke over ens i fra kartet utarbeidet i forbindelse med 
reguleringsplan og nåværende situasjonskart? 

 
Vedr. utbyggingsavtale for Nærbykroken 

1. Punkt 14.  Alle hus utstyres med husnummerskilt før ferdigstillelse.  Med tanke på 
variasjonene. På merkene så har nok ikke dette blitt gjort. 

2. Punkt 15. Få av eiendommene har merking i form av grensestolper. Selv om dette er 
noe VTK Skulle ha gjort. 

3. Punkt 17.   Friområder skal overføres til kommunen. Nå ønsker kommunen at f.eks. 
Fe2 skal eies i felleskap av eiendommene som grenser til den. Noe som for Fe2 
betyr at man får eierskap i en skråning som nå siger nedover, og som nok vil påføre 
eiendommene ekstra utgifter til sikring av denne. 

4. Punkt 18. Her kommer parkbelte inn igjen. 
5. Punkt 19.  Sandsenger. 

  
Andre ting:  

1. Støttemur som er på tegning, men som ikke blir bygget, selv om verken 
helningsgrad eller høyde endres. 

2. Innsigelse på garasje sendt til utbygger blir ikke videresendt til kommune, slik at 
garasjen likevel blir bygget.  Her hevdes det at utbygger har gitt tilsvar på at garasje 
ikke skal stå slik den er tegnet inn, men kun er en midlertidig skisse. Nesten slik at 
det er flere unntak fra reguleringsplan en det som er beholdt i den gamle 
reguleringsplan 

 
 
 



VESTRE TOTEN KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
NÆRBYKROKEN, RAUFOSS 

Vedtatt i kommunestyret, sak 87/00 den 
9.11.2000. 
Endring vedtatt i kommunestyret, sak 58/06 den 
14.9.2006. 

GENERELT 

Det regulerte området er på plankartet vist med 
plangrense. 

Området er regulert til følgende formål: 

1. Byggeområder; B1-B10, A og l
3. Offentlige trafikkområder

kjøreveg
gang-/ sykkelveg; Gv 

4. Friområder; F1, F2.
6. Spesialområder; Spi
7. Fellesområder.

felles lekeområde Fe1-Fe3
 felles atkomst Fe4, 
 feles parkering og garasjer Fe5. 

§1 BYGGEOMRÅDER

§1.1 FELLESBESTEMMELSER
a) Før utbygging kan finne sted for første

byggetomt i et felt, skal det
foreligge en situasjonsplan for hele det tilhørende
byggeområdet i målestokk 1:500, som viser
hvordan det skal opparbeides, planeres og
utnyttes i henhold til reguleringsplanen
med bestemmelser.

b) Situasjonsplanen skal vise:
Bygningenes utforming og plassering inkl.
høydefastsettelse.
Terrengforholdene etter utbygging, dvs.
høydefastsettelse av trafikkarealer og
utenomhusanlegg - herunder evt.
fyllinger/skjæringer.

c) Med byggesøknad skal det følge forslag til
fargesetting. Utvendige farger som
planutvalget finner skjemmende kan
kreves endret.

d) Planutvalget skal ved behandlingen av
byggemeldingen ha for øye at
bebyggelsen får en god form og
materialbehandling, og at bygninger i
samme byggeflukt eller gruppe får en
harmonisk utforming.

e) Før søknad om byggetillatelse behandles,
kan planutvalget kreve utarbeidet
tegninger som viser bebyggelsens
tilpasning i forhold til omkringliggende
bygninger og vegetasjon.

f) Den ubebygde del av tomtene tillates ikke
benyttet til lagring og skal gis en tiltalende
behandling. Skjemmende fyllinger tillates
ikke.

g) Enkeltstående trær bør i stor grad
bevares.

h) Dersom det i forbindelse med tiltak i marka
blir funnet automatisk fredede
kulturminner, skal arbeidet straks stanses i
den grad det berører kulturminnene eller
deres sikringssoner på 5 meter, jfr. lov om
kulturminner § 8. Melding skal snarest
sendes til kulturminnemyndighetene i
Oppland fylkeskommune slik at
vernemyndighetene kan gjennomføre en
befaring og avklare om tiltaket kan
gjennomføres og evt. vilkårene for dette.

§1.2 BOLIGOMRÅDENE
a) Vist plassering av bygninger er

retningsgivende, men bebyggelsens
endelige plassering på tomta fastsettes av
kommunen. Retningsgivende plassering av
bygg i områdene B5 og B7 forutsetter at
garasje/carport integreres i
bygningskroppene.

b) Bygninger innenfor områdene B1-B4 og
B8-B10  kan oppføres med kjeller,
hovedetasje + loft med maks mønehøyde
8,0 m. Der terrenget tilsier det kan det
tillates sokkeletasje i stedet for kjeller - se
tekniske planer. Det kan bygges kjellere i
områdene B5-B7, men disse kan ikke
være sokkeletasje.
I feltene B5-B7 kan bygninger oppføres
med to etasjer med maks mønehøyde 8,0
m. Samtlige bygninger til boligformål skal
ha saltak med vinkel mellom 22 og 38
grader. Møneretning skal være som angitt
i planen.

c) l område B1, B2 og B3 skal det oppføres
eneboliger med tilhørende anlegg. Maks.
tillatt bebygd areal der er 20% BYA.

d) I B4 kan det oppføres vertikaldelte 2-
mannsboliger.
 I B5, B6 og B7 kan det oppføres rekkehus.
I B8 og B9 kan det oppføres vertikaldelte
2-mannsboliger med tilhørende anlegg
I områdene B10 kan det oppføres 4-
mannsboliger.
I områdene B4, B6, B8, B9, og B10 skal
boligene oppføres med livsløpsstandard i
hht husbankens krav.
Maks. tillatt bebygd areal i B4 og B8 er
25% BYA. I B5, B6, B7, B9 og B10 30%
BYA. Parkeringsareal foran garasjer
medtas ikke i BYA.

e) Plassering av garasje og boder skal være
vist på situasjonsplanen som følger
byggemeldingen for bolighuset, selv om
disse ikke skal oppføres samtidig.

f) Garasje og boder kan bare oppføres i en
etasje med grunnflate ikke over 50 m2.
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Unntatt er garasjer i fellesanlegg i B9, B10 og 
Fe5. Garasjer i B10 kan oppføres i to etasjer. 
Maksimal mønehøyde for disse er 6,5m. 
Bygningene bør tilpasses hovedhuset m.h.t. 
materialvalg, form, takvinkel og farge. 

g)   Planutvalget kan, i samråd med 
vedkommende vegmyndighet, tillate at garasje 
oppføres nærmere veg enn fastsatt i planen. 
Frittstående garasjer og boder kan plasseres 
inntil 1,0 m fra grense mot nabo. 

h)   l tillegg til garasje skal hver boligeiendom ha 
minst en biloppstillingsplass pr. leilighet. Det 
tillates å anlegge biloppstillingsplasser foran 
garasjene. 

i)   Tomter som grenser til friarealer og 
friluftsområder, skal mot dette arealet ha hekk 
eller gjerde som avskjerming. Tiltaket må 
gjennomføres innen 2 år etter brukstillatelse er 
gitt. 

 
§1.3 INDUSTRIOMRÅDET For industriområdet 
er tillatt bebygd areal 40% BYA. Bygninger kan 
ha en maksimal høyde på 8 meter. 
Virksomheten må dekke sitt parkeringsbehov på 
egen tomt. 
 
§1.4 ALLMENNYTTIG FORMÅL/BARNEHAGE 
Området for allmennyttig formål/barnehage kan 
utnyttes inntil 20 % BYA. Nye bygninger, til- og 
påbygg kan ha en maksimal høyde på 8 meter. 
Området skal på egen tomt ha opparbeidet 
minimum 12 parkeringsplasser. 

§2 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
a) Terrenginngrep i forbindelse med 

veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Vegskråninger og -fyllinger skal tilsåes, og 
for ettertiden framstå på en tiltalende måte. 

b) l området mellom frisiktlinjen og vegformålet skal 
det ved kryss være fri sikt i en høyde på 0,5 m 
over tilstøtende vegers plan. 

c) Hovedatkomst fra Skogsrudvegen gjennom hele 
feltet opparbeides innenfor vegformålet med 5,5 
meters kjørebanebredde inkl. 2x0,5 meter 
skuldre. 

d) Stikkveger ut fra denne hovedvegen opparbeides 
innenfor vegformålet med 4,0 meters 
kjørebanebredde inkl. 2x0,25 meter skuldre. 

e)   Offentlig gang-/ sykkelveg opparbeides 
innenfor vegformålet med 3,0 meters 
gangbanebredde inkl. 2x0,25 meter skuldre. 
Det skal settes opp kjøresperre i østre ende 
av gang-/sykkelvegen. 

§3 FRIOMRÅDER 
a) l F1 skal det være mulighet for ballek. 
b) Friområde F2 skal være buffer mellom 

boligområde B1 og øvrige deler av feltet. 
Tiltak som er til ulempe for områdets bruk 
som turveg, lek og friluftsliv er ikke tillatt. 
Vegetasjonen i området skal søkes bevart 
og skjøttes i henhold til reguleringsformålet. 

c) Friområdet F3 skal gi mulighet for allsidig lek, og 
fungere som møteplass for alle aldre. Arealet 

skal ha sandkasse og benker. Det skal det 
være mulighet for aking vinterstid. 

d) F4 skal være en åpen atkomst 
til friluftsområder i øst. Det skal 
opparbeides sti i området. 

e) Friarealer som skal istandsettes for lek 
skal opparbeides samtidig med boligfeltet, 
eller senest innen 1 år etter første 
brukstillatelse ble gitt. 

§4 SPESIALOMRÅDE 
a) Område Spi er parkbelte i industristrøk, og 

skal beplantes slik at boligområdene blir 
minst mulig sjenert av bygningen/ 
virksomheten. Det skal legges vekt på 
innslag av vintergrønn vegetasjon. 
Vegetasjonsskjermen skal planlegges og 
utføres av fagfolk. 

b) Grøntbeltet skal etableres samtidig som 
framføringen av veg til boligområdet. 

§5 FELLESOMRÅDER 
a) Felles atkomster og parkeringsplasser skal 

benyttes og eies av alle 
boligeiendommene i hvert fellesområde. 

b) Felles lekeområder Fe2 og Fe3 er felles 
for de nye byggeområdene B4-B10, men 
kan benyttes av alle tomtene innen 
planområdet til denne planen. 

c) Felles garasje/parkering Fe5 skal være 
felles for B6 og B7. Fe4 er felles for B6. 

d) Felles friområder skal gi mulighet for 
allsidig lek, og fungere som møteplass for 
alle aldre. Alle arealene skal ha 
sandkasse og benker. 

e) Felles gangarealer skal benyttes av de 
eiendommene som har felles grense med 
de respektive gangarealet. Største tillatte 
stigning er 1:20. 

f) I Fellesområder for atkomst og parkering 
kan det oppføres garasjer for tilliggende 
byggeområder. 

 

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, 
når særlige grunner taler for det, tillates av planutvalget 
innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og bygningsvedtektene. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
1. Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune for 2022 tas til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget har merket seg at følgende område er i rød kategori, dvs. områder som 

Statsforvalteren mener er «sårbart innen kompetanse, kapasitet og kvalitet»:  
 

• Skole/opplæring: Skolemiljø 
• Kommuneøkonomi 

 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Fagfolkene hos Statsforvalteren i Innlandet vurderer om lag 50 indikatorer for hver av de 46 
Innlandskommunene. Vurderingene oppsummeres i en rapport til hver av kommunene. Rapporten 
omtales som «Kommunebildet».  

Kommunebildene er et verktøy Statsforvalteren utarbeider årlig, og skal ligge til grunn for en 
konstruktiv dialog med kommunene. Bildene tar utgangspunkt i ROS-analyser fra hvert område 
Statsforvalteren gjennomfører tilsyn eller er tillagt ansvar i lov eller forskrift. Vurderingene bygger 
på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og 
kommunedialog. 
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Formålet med kommunebildene er å ha et grunnlag for å diskutere kommunenes status, utfordringer 
og muligheter på sentrale områder for kommunene. Statsforvalteren legger kommunebildene til 
grunn for sitt kommuneretta arbeid, og er en av flere faktorer når det f.eks. planlegges tilsynsaktivitet 
og vurderer skjønnsmiddelsøknader. 

Kommunebildene var på høring i perioden 12.oktober til 1.november 2022. Det ble bedt om 
tilbakemeldinger dersom kommunene fant faktafeil, eller vurderte situasjonen som annerledes enn 
slik Statsforvalteren hadde beskrevet den. Omtrent halvparten av kommunene ga tilbakemeldinger, 
og flere av våre vurderinger har derfor blitt justert i de endelige kommunebildene.  

Vedlagt følger Statsforvalterens vurdering / kommunebilde for 2022 til orientering. 

 

 

 



Statsforvalterens vurdering av Vestre Toten kommune - 2022 

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

tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har også hentet inn noe data fra kommunene jf. 

brev av 27. april. Vi har, med utgangspunkt i dette, utarbeida ROS-analyser. Kommunebildet vi 

presenterer, er et sammendrag av hvordan Statsforvalteren oppfatter status og utfordringer på 

sentrale fagområder i kommunen. Enkelte fagområder har rettet søkelys på spesifikke temaer. En 

sammenligning med tidligere års kommunebilder er derfor ikke mulig på alle fagområdene.  

ROS-analyser gjelder kun fagområder der Statsforvalteren har et oppdrag. 

Se vedlegget “Mer om indikatorene” til slutt i dette dokumentet, for forklaring på hva som er lagt til 

grunn for hvert fagområde og hvorfor.  

Kommunebildet er oppdatert 1.september 2022.  

Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier: 

Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

SSBs befolkningsprognose anslår en endring fra 13 572 innbyggere i 2022 til 14 739 i 2050 etter 

hovedalternativet. 

Antall eldre relativt til hvor mange som er i yrkesaktiv alder er et mål på evnen til å finansiere økt 

etterspørsel av kommunale tjenester fremover. Antall innbyggere i alderen 20-66 år per eldre over 

80 år endrer seg i Vestre Toten kommune fra 11,5 i 2020 til 5,6 i 2040. Landsgjennomsnittet er 14,3 

og 6,8. 

Folkehelse 
For å kunne iverksette tiltak som har effekt på folkehelsen må kommunen ha «oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne» 
etter folkehelselovens § 5 første ledd. Kommuner er forskjellige, så behovet for informasjon og 
oversikt vil variere mellom ulike kommuner. Vi ser at Vestre Toten kommune har en 
folkehelseoversikt som grunnlag for arbeidet med kommunens planarbeid. 

For å etablere et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, herunder å motvirke sosiale 
helseforskjeller, skal kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven 
fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. Vi ser at Vestre Toten 
kommune har forankret folkehelse i kommunen sin samfunnsplanlegging. 

Jordvern 
Kommunen har omdisponert 1 daa dyrka mark de siste fem årene (2017-2021). Statsforvalteren 
oppfordrer kommunen til å fortsatt ha oppmerksomhet på jordvern i sin arealforvaltning. 
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Landbruk 
Som skogbruks- og jordbruksmyndighet synes kommunen å ha tilfredsstillende 
forvaltningspraksis. 

 

Rus og psykisk helse  
Kommunen har 38,9 årsverk totalt i tjenesten rus- og psykisk helse. Statsforvalteren finansierer 
med tilskuddsmidler ca. 4,75 årsverk i tjenesten rus- og psykisk helse. Har ansatt psykolog. 
Psykolog er en lovpålagt tjeneste. Kommunen bruker kartleggingsverktøyet brukerplan, men 
har ikke kartlagt siste 2 år. Kommunen har forløpskoordinator pakkeforløp psykisk helse og rus. 
 
I løpet av siste år har boligsituasjonen endret seg og blitt verre for brukere med rus 
utfordringer. For brukere med psykisk helse utfordringer er det ingen bedring i forhold til 
boligsituasjon. Rapporterer at de forankrer sitt rus og psykisk helsearbeid i planverk, og at de 
sikrer i stor grad tjenesteutvikling på systemnivå. Kommunen rapporterer at de i stor grad sikrer 
brukermedvirkning til brukergruppa med rus- og psykisk helse utfordringer. 
 
Kommunen er deltager i etablert FACT team.  
 

Samfunns- og arealplanlegging 

Kommuneplanens samfunnsdel er fra 2015 og arealdelen fra 2014. Begge planer er under 
revisjon. Kommunen jobber også godt med areal- og transportplan for Raufoss 2040. 
Kommunen er også del av arbeidet med areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Kompetanse 
og kapasitet på planområdet er vurdert å være svært god med tilsvarende kontinuitet. 
Statsforvalteren opplever at planarbeidet er godt forankret i organisasjonen, og at øvrig 
relevant kompetanse brukes godt. Det er positivt at kommunen har ordning for å ivareta barn 
og unges interesser i planleggingen. 
 

Sosiale tjenester 
De sosiale tjenestene har som formål å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og 
økonomisk trygghet, bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, fremme 
overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Tjenestene skal bidra til 
at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, samt 
bidra til likeverd, likestilling og forebygge sosiale problemer. 
 
En trygg og forutsigbar bosituasjon, deltakelse i arbeidslivet og inkludering i samfunnet er 
viktige virkemiddel for å forebygge lavinntekt og utenforskap. 
 
I Vestre Toten kommune mottar 2,5 % av innbyggerne sosiale tjenester (Innlandet 2,3 %), og 
25,2 % av de som mottar sosiale tjenester har hjelpebehov som varer lengre enn 6 mnd. 
(Innlandet 34,4 %). 
 
Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk 
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer. Samordning og 
samhandling mellom tjenesteområder er av sentral betydning. Kommunen bør inkludere 
levekårsutfordringer i øvrig samordning av tjenester til sårbare grupper. 
 
I Vestre Toten kommune forsørger 26,7 % av de som mottar sosiale tjenester barn (Innlandet 
27,3 %). 11 % av barna i Vestre Toten lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt 
(Innlandet 13 %), og 10 % av barna i Vestre Toten bor trangt (Innlandet 14 %). 
 



 

 

Vestre Toten kommune har i 2022 deltatt i egenvurderingstilsyn med temaet «Tjenestene 
opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år.» I denne 
gjennomgangen fant Nav Vestre Toten svakheter i sitt arbeid med tjenesten opplysning, råd og 
veiledning og kvalifiseringsprogram for unge sosialhjelpsmottakere. Nav-kontoret er i gang med 
forbedringsarbeid på disse områdene. 
 
Kommunen har ansvar for å tilby personer under 30 år som mottar sosiale tjenester tilbud om 
arbeidsrettet aktivitet ved mottak av sosialhjelp. Kvalifiseringsprogram skal være tilgjengelig for 
kommunens innbyggere. 
 
23,7 % av de som mottar sosiale tjenester er i aldersgruppen 18-24 år (Innlandet 19,7 %), og 
16,2 % er i aldersgruppen 25-29 år (Innlandet 13,6 %). 
 
32,9 % av sosialhjelpsmottakerne i aldersgruppen 0-24 år (Innlandet 39,2 %), og 7,4 % i 
aldersgruppen 25-29 år (Innlandet 31,3 %), hadde vilkår om arbeidsrettet aktivitet i 2021. I 
2021 hadde Vestre Toten kommune 27 personer som var deltakere i kvalifiseringsprogram. 
 
Dette anses å synliggjøre at kommunen jobber godt med tilgjengeligheten til 
kvalifiseringsprogram og arbeidsrettet aktivitet for de som trenger slik bistand. 
 

  

Barnevern 
Rapporteringer viser at kommunen har avvik ved oppfølging av barn i tiltak, samt tilsyn- og 

oppfølgingsbesøk i fosterhjem. Dialogmøte avdekket behov for å styrke tverrsektorielt 

samarbeid. Politisk og administrativ ledelse er kjent med føringer i reformarbeidet, og viser til 

at planen den forebyggende planen er under arbeid. Kommunen har utarbeidet et utkast som 

gir oversikt på satsinger, og en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe fullfører planen i løpet av 

høsten. 

 

Barneverntjenesten vurderes som delvis god. 

 

Fastlegesituasjonen 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- 
og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvaret skal kommunen blant annet tilby en 
fastlegeordning. Det er i Norge store utfordringer med både å beholde og rekruttere fastleger, 
utfordringer vi også ser er tilfelle i kommuner i Innlandet. Det er derfor viktig at kommunene 
har fokus på rekrutteringstiltak, som ivaretar kontinuitet i relasjonen mellom lege og pasient og 
sikrer stabilitet i legetjenesten. 
 

Helse og omsorg 
Kompetanse: Har en andel med helseutdannet personell 75,7% mot landsgjennomsnittet 
77,8%. Dette er en liten nedgang. 
Vestre- Toten søker kompetanse og innovasjonstilskudd til utdannelser som fremkommer som 
behov i kommunens kompetanseplan. Kommunen har kun et mindre beløp til overføring i fra 
2021. Deltar i prosjekt om samarbeid med kompetanseutvikling på helse og omsorgsområdet 
innen Gjøvik regionen; middels 
 
Demensomsorg: Kommunen vil i 2025 ha 351 personer som har en demensdiagnose. Dette er 
en prosentøkning fra 2,24% til 2,57%. Vestre Toten deltar ikke i demensnettverk Innlandet. 
Kommunen har en demensplan, demenskoordinator, demensteam og dagtilbud for personer 



 

 

med en demenssykdom. Kommunen har ikke avtale med SAM-AKS. - God 
 
Ernæringskartlegging: 21% av beboere med langtidsplass er ernæringskartlagt mot 
landsgjennomsnittet 46%, 10 % er ernæringskartlagt som har tjenester i hjemmet, 
landsgjennomsnittet er 15%. - Svak 
 
Legetimer pr uke pr beboer sykehjem: 0,89 timer i Vestre Toten mot landsgjennomsnittet på 
0,61 timer – God 
 

Klima  
Kommunen har en klima- og energiplan fra 2010. Det er viktig å en oppdatert plan for klima- og 
energispørsmål. Det er derfor positivt at kommunen i 2021 startet revisjon av gjeldende plan, 
men vi savner framdrift i dette revisjonsarbeidet. Kommunen rapporterte i 
kommuneundersøkelsen i 2021 å ha gjennomført klimatiltak innen bl.a. transport og arealbruk, 
innkjøp og bygg. Det er positivt at kommunen de tre siste årene har søkt om midler fra 
Klimasats til tiltak. Statsforvalteren oppfordrer til videreføring og forsterket innsats med 
utslippskutt. Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å delta i klimanettverk med andre 
kommuner. Det er svært begrenset med informasjon om klima på kommunen sine 
hjemmesider. 
 

Miljø 
Miljø består av to hovedtemaer - vannforvaltning og forurensning, som er vurdert ut i fra et 
sett med indikatorer. Vår vurdering er at kommunens arbeid innen miljø er middels/gul. Mer 
detaljert beskrivelse av grunnlaget følger. 
 
Det gjennomføres lovpålagt tilsyn med at miljøvilkårene for PT tilskudd er oppfylt med anbefalt 
antall tilsyn. Det samme gjelder håndtering av gjødsel. Kommunen arbeider aktivt for å 
motivere til økt oppslutning om forurensningsbegrensende tiltak gjennom informasjon 
(gul/middels). Vi er kjent med at kommunen arbeider svært aktivt med vassdragshensyn i plan- 
og inngrepssaker. Kommunen ivaretar vassdrag og kantsoner gjennom bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel og følger opp nydyrkingssaker med bla krav om kantsoner 
(grønn/god). Kommunen er godt bemannet på plan- og miljøområdet og arbeider målrettet 
med vannforvaltning og oppfølging av vannforskriften. Kommunen har betydelige utfordringer 
knyttet til næringssaltforurensing men arbeider aktivt med tiltaksgjennomføring (grønn/god). 
 
På forurensingsområdet har vi vurdert kommunens arbeid med grunnforurensning og avløp, 
samt materialgjenvinning av avfall. Kommunen har bruker i Grunnforurensning, som er en 
forutsetning for å kunne oppfylle kommunens plikter som myndighet på grunnforurensning 
(oppfølging av bygge- og gravesaker etter forurensningsforskriften kap. 2). Imidlertid har 
kommunen 12 av totalt 15 lokaliteter som ikke er godkjent, hvorav noen er godkjent siden i 
fjor. Lokalitetene er ikke offentlig tilgjengelig før de er godkjent. På grunnlag av dette vurderer 
vi kommunens arbeid med grunnforurensning som middels/gul. 
 
Kommunens andel levert til materialgjenvinning overstiger den nasjonale målsetningen på 50 
%, men kommunen har ikke fastsatt konkrete mål eller iverksatt forberedelser til økt ombruk 
og materialgjenvinning av husholdningsavfall. Vurderes som god/grønn. 
 
Kommunens største renseanlegg overholder ikke sekundærrensekravene, og har ikke biologisk 
rensetrinn. Anlegget tilføres også mer avløpsvann enn rammen i utslippstillatelsen. Vi er kjent 
med at kommunen ser på ulike løsninger for å etablere biologisk rensing. Avløpsnettet har 
relativt lav gjennomsnittlig alder (32 år), men det har allikevel vært problemer med 



 

 

fremmedvann. Kommunen har derfor hatt stort fokus på fornyelse av gammelt spillvannsnett 
de siste årene og har en gjennomsnittlig fornyelse som overstiger nasjonal forventning på 1 %. 
Totalt sett vurderes kommunen som middels/gul. 
 

Samfunnssikkerhet 

Siste tilsyn ble gjennomført i 2016. På grunn av Koronapandemien har det ikke blitt 
gjennomført tilsyn i 2020/2021. Helhetlig ROS er fra 2017. Risiko og sårbarhet utenfor 
kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen og fremtidig risiko og 
sårbarhet er bare delvis vurdert i HROS. Av Planstrategien fremgår det at HROS skal revideres i 
2022. Overordnet beredskapsplan er ikke oppdatert siden 2020 eller tidligere, og 
beredskapsorganisasjonen er ikke øvd siden 2019 eller tidligere. 
 

  

Barnehage og opplæring 
Hvorfor temaet trygt og godt barnehage- og skolemiljø? 
En av Statsforvalterens viktigste oppgaver er å passe på at alle skoler gjør sitt beste for at alle 
elever har et trygt og godt skolemiljø. Noen ganger trenger skolen hjelp, og da kan 
Statsforvalteren gi gode råd og vise verktøy skolen kan bruke for at skolemiljøet skal være trygt 
og godt for alle. 
  
Et trygt og godt skolemiljø for alle elever er et satsingsområde for Statsforvalteren i Innlandet, 
og de siste årene har en stor andel av de planlagte tilsynene våre på barnehage- og 
opplæringsområdet vært innenfor dette temaet. Vi vurderer tilstanden i alle Innlandets 
kommuner årlig, og åpner tilsyn i de kommunene der vi mener det er fare for at elevenes 
skolemiljø ikke er trygt og godt. Materialet vi presenterer her, inngår i en overordnet 
helhetsvurdering vi gjør av samtlige kommuner når vi setter opp tilsynsplanen, dialogmøter og 
generell veiledning. Det er viktig å merke seg at bildet ofte er sammensatt, og vi bruker langt 
flere kilder enn det vi går gjennom her før vi kommer frem til hvilke kommuner som skal møtes 
med hvilke virkemidler. Statistikken vi presenterer her sier oss allikevel noe om elevenes 
skolemiljø, og vi oppfordrer kommunene til å følge opp og analysere resultatene fra 
Elevundersøkelsen. Enkelte kan oppleve grenseverdiene vi bruker som strenge, men de er satt 
ut fra at skolene skal ha nulltoleranse for krenkelser (se mer informasjon i vedlegget). 
  
Når det gjelder barnehagemiljø er situasjonen litt annerledes, både fordi det finnes mindre 
statistikk på området og Statsforvalteren har en litt annen rolle enn i skolemiljøsaker. Ifølge 
loven er det nulltoleranse for alle typer krenkelser i barnehagene, og barnehagen skal selv drive 
det forebyggende arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø. Statsforvalteren jobber på sin 
side for å informere, veilede og legge til rette for deltakelse i nettverk, statlige strategier og 
kompetanseutviklingstiltak på barnehage - og grunnopplæringsområdet, for å sikre et trygt og 
godt barnehagemiljø. Vi mener at det er svært viktig at retten til et trygt og godt 
barnehagemiljø blir tatt på alvor, og vi har utarbeidet et sett med refleksjonsspørsmål til fri 
bruk i kommunens organer. 
 
Vurdering av skolemiljøet i Vestre Toten: 
Skolemiljøet i Vestre Toten vurderes i denne sammenhengen til rødt nivå. For 7. trinn har 
samleindikatoren mobbing i skolen verdi over grenseverdien på 5 %, mens den for 10. trinn har 
verdier mellom 2 og 5 %. Resultatet for kommunen som helhet er noenlunde likt som resultatet 
for foregående skoleår. 
 
Det er stor variasjon mellom skolene og elevenes innrapporterte oppfattelse av skolemiljøet; på 
noen skoler rapporteres det om 0 % tilfeller av mobbing på skolen på 7. trinn, mens på andre 



 

 

skoler er andelen elever som opplever mobbing så høy som 13,6 %. Svarprosenten i 
Elevundersøkelsen er lavere enn 85 %. 
 
Vestre Toten kommune har drøyt 1 400 elever, fordelt på fem barneskoler og en 
ungdomsskole. Ulikhetene i elevenes oppfattelse av skolemiljøet internt i kommunen gjør det 
utfordrende å sette én samlet farge, og vi oppfordrer kommunen til å gå inn i dataene og 
jobber med resultatene fra Elevundersøkelsen lokalt. Ta gjerne kontakt med Statsforvalteren 
ved spørsmål eller kommentarer.   
 
Refleksjonsspørsmål og involvering av barn og unge i behandlingen av kommunebildet 
Statsforvalteren oppfordrer kommunen på det sterkeste til å involvere barn og unge i den 
lokale behandlingen av kommunebildet.  

- Hvordan jobber dere systematisk for å sikre at barn har det trygt og godt i barnehagene 
og skolene i kommunen? 

- Loven stiller krav til nulltoleranse for krenkelser. Hvordan jobber dere som 
barnehagemyndighet og skoleeier systematisk for å hindre krenkelser i barnehagene og 
skolene i deres kommune? 

- Hvordan og i hvilket omfang legger kommunen til rette for kompetanseheving om barn 
og unges psykososiale miljø? 

- Hva kan forklare variasjonene innad i kommunen når det gjelder resultater knyttet til 
skolemiljø? 

- Finnes det en sammenheng mellom elevmedvirkning og skolemiljø? 
 
Statsforvalteren ønsker i tillegg å tipse kommunen om vår samleside for lett tilgjengelige filmer 
om barnehage- og skolemiljø:  
 
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/barnehage-og-opplaring/filmer-om-barnehage-
og-skolemiljo/ 
 

Kommuneøkonomi 
Kommunens netto driftsresultater har vært moderat de siste årene, og er det også i 2021. 
Planlegger med balanse i 2022, og moderat til bra nivå i løpet av planperioden. Svært høyt 
gjeldsnivå (høyest av kommunene i Innlandet) og høy gjeldsbelastning, pga store investeringer 
de siste årene. Eventuelle rentehevinger fremover vil påvirke driften negativt. Kommunen har 
moderat nivå på likviditet og disposisjonsfond. Fondet har økt gradvis de siste årene, men vil 
igjen bli redusert ved saldering av budsjettet fremover. inntektene 89 mill. høyere enn budsjett, 
skyldes skatt, tilskudd og overføringer fra andre. Driftsutgiftene økte med 63 mill. Områdene 
Omsorg, Helse og Skole har underskudd, øvrige i balanse eller overskudd. Mye av u/skuddet 
skyldes korona. Investeringsnivået lavere enn budsjettert. Driften må kuttes med ca 20 mill. i 
2022. Driftskostnadene øker med 19 mill., inntektene øker med 35 mill. fra 21-22. Skatt og 
rammetilskudd øker, ingen innsparing på tjenesteområdene. Demografisk utvikling er positiv, 
med vekst i aldersgruppene 0-5 år og 67 år og eldre. 
 

 

  

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/barnehage-og-opplaring/filmer-om-barnehage-og-skolemiljo/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/barnehage-og-opplaring/filmer-om-barnehage-og-skolemiljo/


 

 

Vedlegg: 

Mer om indikatorene 

Barnehage og opplæring 
Om elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen skal gjennomføres hver høst for 7. og 10. trinn. Skolene eller kommunene kan selv 

bestemme hyppigere bruk hvis det er behov for det, og det er også mulig å gjennomføre 

undersøkelsen på flere trinn. Dataene som ligger til grunn for denne vurderingen er i all hovedsak 

offentlige, og kan hentes fra Udirs statistikkbank. I tilfeller der de offentlige dataene gir oss svært 

mangelfull informasjon, har vi hentet ut informasjon unntatt fra offentligheten, for å danne oss et 

helhetsbilde av tilstanden på temaet i kommunen (dette gjelder særlig for små kommuner). Den 

tekstlige vurderingen og fargeleggingen er gjort på bakgrunn av følgende spørsmål i 

elevundersøkelsen:   

- Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?   

- Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene?   

- Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene?  

Udir slår sammen de tre spørsmålene til en samlet overskrift, mobbing på skolen. Det er i all 

hovedsak kommunens samlescore på denne indikatoren som ligger til grunn for fargeleggingen av 

kommunens tilstand på området Barnehage og opplæring.  

Dataene er i all hovedsak hentet fra Elevundersøkelsen for skoleåret 2021-2022. I de kommunene 

med få eller manglende data fra det oppgitte skoleåret, har vi også tatt en kikk på resultatene fra 

skoleåret 2020-2021, samt benyttet andre opplysninger som for eksempel informasjon fra tilsyn og 

klagesaker. 

Fargen grønn gis til kommuner med gjennomsnittsscore under 2 %.  

Fargen gul gis til kommuner med gjennomsnittsscore mellom 2 % og 4,9 %.  

Fargen rød gis til kommuner med gjennomsnittsscore over 5 %. 

Barnevern 
Fristbrudd i undersøkelser, antall barn med hjelpetiltak i hjemmet, barn i hjelpetiltak med evaluert 

tiltaksplan og antall fosterbarn i familie og /eller nære nettverk er indikatorer på hvorvidt kommunen 

gir barn og familier riktig hjelp til rett tid, gjennom forebyggende arbeid og tidlig innsats. 

• Kommunemonitor barnevern 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern_kommunemonitor/#/ 

Fastlegesituasjonen 
Ved utarbeidelse av kommunebilder for 2022 valgte vi å skrive om den generelle utfordringen som er 

nasjonalt, samt i kommuner i Innlandet, med både å beholde og rekruttere fastleger. Vi er klar over 

at denne utfordringen ikke gjelder alle kommuner i Innlandet per nå, men det er en situasjon som 

stadig er i endring, så derfor valgte vi å skrive om den generelle utforingen. 

Folkehelse 
Ivaretakelse av langsiktig folkehelsearbeid i kommunenes planarbeid. 

For å kunne iverksette tiltak som har effekt på folkehelsen må kommunen ha «oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne» etter 



 

 

folkehelselovens § 5 første ledd.  

For å etablere et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, herunder å motvirke sosiale 

helseforskjeller, skal kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven 

fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de 

utfordringer kommunen står overfor.  

Vi viser til veileder utarbeidet av Helsedirektoratet til et systematisk folkehelsearbeid 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid 

Helse og omsorg 
Bakgrunn for valg av indikatorer: Endring i helsetjenestene, med overføring av helsetjenester fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenestene, gir uforutsigbare pasientoverføringer og krav 

til spesialisert kompetanse. Dette krever at kommunene har nok og riktig kompetanse for å kunne gi 

forsvarlig helsehjelp. Befolkningsandelen med demens sykdom vil i Innlandet øke med 32,41% fra 

2020 til 2030, noe som får betydning for hvordan kommune rigger tjenestetilbudet innen helse og 

omsorg. Pasientsikkerhet og kvalitet er viktig for å forebygge pasientskader og uhelse, deriblant 

oversikt over pasienter og brukernes ernæringsstatus. Andel vurdert for risiko for underernæring var 

i Innlandet på 51,3% i 2021. 

 

Fokusområder: 

✓ Kommunen tilpasser omsorgstjenestene til fremtidige behov 

✓ Kommunen skal ha nødvendig kompetanse 

Jordvern 
• Tallene er hentet fra tabell 07903 hos SSB. 

• Innrapporterte tall stammer kun fra vedtatte reguleringsplaner.  

• Antall daa omdisponert dyrka mark (etter PBL) de siste fem årene. All omdisponering i 

perioden inngår, men andel med formål samferdsel og infrastruktur kommenteres for de 

med rød farge. Alt undre 5 daa regnes for arronderingsmessige justeringer og blir grønt. De 

som omdisponerer mer enn 10% av Innlandets samla kvote (300 daa) blir røde. Resten gule. 

• Innskjerping av det årlige jordvernmålet (fra 4000 daa til 3000 daa) fikk effekt fra midten av 

2021. Vi tar derfor utgangspunkt i nytt mål.  

Klima 
• Status for klima- og energiplan; alder for sist revisjon 

• Status for tiltak. Basert på hva de selv har svart i kommuneundersøkelsen i 2021, samt hvor 

mange år de har søkt Klimasats 

• Status for om kommunen er med i klimanettverk 

• Vurdering av klimainformasjonen kommunen har på sine hjemmesider og evt. annen kjent 

utadretta informasjon 

• Samlet vurdering 

Landbruk 
For jordbruk har vi lagt vekt på kapasitet/ressursbruk (kulepunkt 1-2) i forhold til parameterne i 

kulepunkt 3-4, funn i forvaltningskontroller og vårt generelle inntrykk av forvaltningspraksis/-

kapasitet, spesielt i tilskuddsforvaltningen. Følgende parametere er vurdert: 

• Årsverk brukt på jordbruksforvaltning (innrapportert fra kommunen for 2021) 

• Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning (KOSTRA 2021) 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-folkehelsearbeid


 

 

• Antall jord- og konsesjonslovsaker og antall tilskuddssøknader (produksjonstilskudd og 

regionale miljøtilskudd) 

• Omfang av jordbruk (beregningsnøkkel basert på jordbruksareal, totalareal og antall 

driftsenheter, foretak med husdyr og landbrukseiendommer) i 2021 

• Avvik og merknader i forvaltningskontroller de siste åra og kommunens oppfølging av disse 

For skogbruk er som skjer i skogen er avgjørende for produksjon, miljøforhold samt skognæringens 

og den offentlige forvaltningens omdømme. Stasforvalteren har i høy grad vektlagt kommunens 

oppfylling av de pålagte kontroller i 2021 som omfatter: 

• foryngelseskontroll (risikobasert, hovedsakelig med utplukk fra Landbruksdirektoratet), 

• resultatkartlegging (selv om det heter «kartlegging» er Statsforvalteren opptatt av at avvik 

som kan lukkes, blir lukket gjennom korrigerende tiltak) 

• stikkprøvebasert kontroll av skogtiltak (minst 5 % av antall søknader, kommunen gjør utplukk 

etter sin egen plan) 

Miljø 
Miljø består av to hovedtemaer, vannforvaltning og forurensing, som hver består av undertemaer 

med indikatorer. Under følger en beskrivelse av vurderingskriteriene og en begrunnelse for hvorfor 

disse temaene er valgt.  

Vannforvaltning - Hvorfor er disse temaene valgt? 

• Vannmiljø i plan og inngrepssaker 

Fysiske inngrep i vassdrag er en av hovedutfordringene for å nå god miljøtilstand i mange 

vassdrag. Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med å forhindre nye skader ved å 

ivareta av vannmiljø i plan og inngrepssaker.  

• Forankring og oppfølging av vannforvaltningsplanene i kommunene 

Norge har internasjonale forpliktelser om å sikre god miljøtilstand i alle vannforekomster 

gjennom tilslutning til vanndirektivet. De regionale vannforvaltningsplanene med tilhørende 

tiltaksprogram er sentrale for oppfyllelsen av disse forpliktelsene. Kommunene er myndighet 

og tiltakshaver på flere områder med stor betydning for å nå miljømålene. Følgelig er det 

avgjørende at kommunene aktivt deltar i utarbeidelse og gjennomføring av planer og tiltak. 

• Forurensing fra jordbruket 

Næringssaltforurensing er den andre hovedutfordringen for å oppnå godt vannmiljø. I 

Innlandet er forurensing fra jordbruk en av hovedkildene til næringssalttilførsel til 

vassdragene. Kommunen som lokal landbruksmyndighet har en sentral rolle i arbeidet med å 

begrense næringssaltavrenning fra jordbruket. 

Beskrivelse av vurderingskriteriene 

• Vannmiljø i plan- og inngrepssaker 

o God: Kommunen har egne arealformål og bestemmelser som er knytta til vann og 

vassdrag, og har fastsatt bredde på vegetasjonssone langs vassdrag. Tar spesielt 

hensyn til vassdrag i nydyrkingsaker, og gjør en aktiv vurdering av om kantsoner bør 

være bredere enn minimumskravet. 

o Middels: Kommunen har manglende eller ikke tilstrekkelige bestemmelser og 

arealmål knytta til vann og vassdrag og/eller manglende fastsatt bredde på 



 

 

vegetasjonssone langs vassdrag.  Krav til kantsoner i nydyrkingssaker blir fulgt opp jf. 

Lovverket. 

o Svak: Kommunen har manglende bestemmelser og arealmål knytta til vann og 

vassdrag og manglende fastsatt bredde på vegetasjonssone langs vassdrag. 

• Forankring og oppfølging av vannforvaltningsplanen i kommunen 

o God: Kommunen har egne ressurser til oppfølging av vannforvaltningsplanene, og 

arbeidet er godt integrert i alle sektorer i kommunen. Kjenner til og følger aktivt opp 

med gjennomføring av tiltak i vannforvaltningsplanene. 

o Middels: Kommunen har avsatt begrenset med egne ressurser til å følge opp 

arbeidet med vannforvaltningsplanene, men jobber noe med det gjennom ulike 

sektorer i kommunen. Følger til en viss grad opp med gjennomføring av tiltak i 

vannforvaltingsplanene. 

o Svak: Kommunen har ikke avsatt egne ressurser til oppfølging av 

vannforvaltningsplanene, og har et lite bevisst forhold til oppfølging av disse. 

• Forurensning fra jordbruket 

o God: Kommunen driver aktivt veiledning og informasjonsarbeid mot landbruket for å 

redusere avrenning og forurensning. Har gode rutiner for oppfølging av miljøkrav, og 

følger opp brudd på miljøkravene bla med avkortning av PT. 

o Middels: Kommunen fører tilsyn med at miljøkrav i landbruket blir innfridd gjennom 

kontroll, og driver noe veiledning for å øke oppslutningen om 

forurensningsbegrensende tiltak. 

o Svak: Kommunen mangler gode rutiner for oppfølging og informasjonsarbeid 

omkring forurensning fra jordbruk. 

Forurensing - Hvorfor er disse temaene valgt? 

• Kommunens arbeid på avløpsområdet 

 Oppfølging av kommunenes arbeid på avløpsområdet har vært en del av embetsoppdraget 

de siste årene. I tildelingsbrevet for 2022 (pkt. 3.1.4.4.1) framgår det at Statsforvalteren skal 

ha en effektiv og samordnet innsats mot eutrofiering, inkludert fra jordbruket, akvakultur, 

avløp og industri, og at forurensningskildene skal være godt regulert for å oppnå god 

økologisk tilstand i vassdrag. Som en del av dette arbeidet har vi valgt å ut kommunens 

arbeid på avløpsområdet som et tema for kommunebildene, da utslipp fra både mindre 

private avløpsanlegg og store kommunale avløpsanlegg kan være en vesentlig bidragende 

årsak til eutrofiering. Vi ønsker derfor å løfte fram viktigheten av et systematisk arbeid på 

dette området. 

• Kommunens arbeid med grunnforurensning  

Oppfølging av kommunenes aktivitet i Grunnforurensning har de siste tre årene vært en del 

av embetsoppdraget gjennom tildelingspunkt 3.1.4.4.2.1. Målsetningen er å øke 

kommunenes kompetanse på forurenset grunn og fagsystemet Grunnforurensning og sikre at 

kommunene registrerer saker i fagsystemet og følger opp sine plikter etter 

forurensningsforskriftens kapittel 2. Som en del i å oppnå dette er grunnforurensning 

inkludert som  ett av temaene vi vurdere i forbindelse med kommunebildene. I tillegg er det 

sendt ut brev til alle kommuner om viktigheten av at de har en bruker i Grunnforurensning og 

hva som ligger i myndighetsrollen etter forurensingsforskriftens kapittel 2. I 2021 fulgte vi 

opp dette med å tilby webinar for kommunene. Dette webinaret tilbys også i november i år. 



 

 

• Materialgjenvinning av avfall:  

Gjennom rammedirektivet om avfall er EUs materialgjenvinningsmål for husholdningsavfall 

og lignende 50 % innen 2020 og 65 % innen 2035. Dette er et mål som Norge som EØS-

medlem også har bundet oss til (Miljømål 4.4). Økt materialgjenvinning er viktig for å sikre at 

ressursene i avfallet vårt blir utnyttet og brukt som råvarer i nye produkter som en del av en 

sirkulær økonomi. Ulike typer avfall må derfor sorteres ut fra nærings- og husholdningsavfall. 

Matavfall, plast, og park- og hageavfall er eksempler på avfallsfraksjoner som det nå stilles 

krav til utsortering av.  

Kommunen har ansvar for innsamling og utsortering av husholdningsavfall. 

Materialgjenvinning er derfor en svært relevant indikator for kommunene å forholde seg til. 

For at Norge skal klare målsetningen om 65 % materialgjenvinning innen 2035 må både 

kommuner og næringsliv jobbe aktivt for å oppnå dette målet. Dette vil innebære å sette mål 

og gjennomføre tiltak for å nå målet.  

Vi mener at andelen avfall levert til materialgjenvinning er en god indikator på hvor godt 

kommunen håndterer husholdningsavfallet sitt. Og den er viktig miljømål for Norge å 

oppfylle. Vi mener derfor at valgte indikatorer er hensiktsmessige for å sette fokus på 

avfallsområdet.  

Beskrivelse av vurderingskriteriene 

• Kommunens arbeid på avløpsområdet: 

o Overholder de større kommunale avløpsrenseanleggene (> 2000 pe BOF5, kapittel 

14- anlegg) utslippskravene stilt i utslippstillatelse og lovgivning, inkl. 

Sekundærrensekrav.  

o Fornyelse av avløpsnett. Den nasjonale forventningen er 1 % årlig fornyelse av 

avløpsnettet. Vi har derfor sett på i hvor stor grad kommunen har kjennskap til 

avløpsnettets alder, avløpsnettets gjennomsnittlige alder, og den gjennomsnittlige 

fornyingsgraden de siste tre årene. Basert på dette, samt kunnskap om  

fremmdvannsproblematikk, har vi gjort en vurdering av om kommunens 

fornyelsesgrad av gammelt ledningsnett er tilstrekkelig. 

o En hovedplan for avløpsområdet eller tilsvarende er et nødvendig verktøy for å sikre 

systematisk og helhetlig ivaretakelse av avløpsområdet. Om kommunen har en slik 

overordnet plan eller ikke, når den er vedtatt eller sist revidert er dermed vurdert 

som følger:  

▪ Vedtatt/revidert i 2018 eller seinere – GOD/grønn 

▪ Vedtatt/revidert etter 2014 - MIDDELS/gul 

▪ Vedtatt/revidert før 2014 eller manglede - DÅRLIG/rød 

o Statsforvalterens kjennskap til og dialog med de ulike kommunen om arbeid og 

problemstillinger relatert til avløpsområdet varierer mye. I de tilfeller vi har 

kjennskap til hvordan kommunen jobber med eksempelvis avløp i eksisterende og 

planlagte hyttefelt og spredt avløp, tar vi dette med i totalvurderingen. 

• Kommunens arbeid med grunnforurensning: En forutsetning for at kommunen skal kunne 

oppfylle sine plikter som myndighet på grunnforurensning (oppfølging av bygge- og 

gravesaker etter forurensningsforskriften kap. 2, der grunnen er forurenset, eller det er 

grunn til å tro at den kan være forurenset), er at de har bruker i databasen Grunnforurensing. 

I tillegg har vi sett på antall lokaliteter som ligger til godkjenning i Grunnforurensning og 

antall godkjente lokaliteter, samt endringer siden i fjor. Et lavt antall lokaliteter kan indikere 



 

 

at bygge- og gravesaker som burde håndteres etter forurensningsforskriftens kapittel 2, ikke 

fanges opp i kommunen. En høy andel ikke-godkjente lokaliteter, trekker også ned, siden 

lokaliteter ikke blir offentlig tilgjengelige før de er godkjent av rette myndighet. Vi viser ellers 

til brev vi har sendt til kommunene 11. august 2020 og 8. oktober 2021. 

• Materialgjenvinning av avfall: Det er en nasjonal målsetning at 50 % av generert avfall skal 

leveres til materialgjenvinning.  Det også slik at kommunen bør ha fastsatt konkrete mål for, 

og iverksatt forberedelse til økt gjenbruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og 

liknende avfall etter 2020. Basert på disse to indikatorene er kommunene vurdert i henhold 

til følgende kriterier: 

o Andel levert til materialgjenvinning ink. Biologisk behandling. Denne indikatoren er 

styrende for vuderingen på området. 

▪ ≥ 50 % er GOD/grønn 

▪ > 40 % er MIDDES/gul 

▪ < 40 % er SVAK/rød 

o Konkret målsetning. Denne indikatoren kan telle positivt inn i vurderingen.  

▪ Har oppgitt konkrete målsetninger i svaret – GOD/grønn 

▪ Oppgir mål som ikke er konkretisert i svaret – MIDDELS/gul 

▪ Har ikke oppgitt mål/har ikke svart – SVAK/rød 

Kommuneøkonomi 
Indikatorene under er valgt med bakgrunn i kommunestyrenes lovpålagte plikt til å vedta finansielle 

måltall (jf kommuneloven §14-2 c), og de fleste har valgt netto driftsresultat, netto lånegjeld og 

disposisjonsfond. Disse gir indikasjon på kommunenes økonomiske handlingsrom. I vår vurdering 

legger vi også til grunn historisk og planlagt netto driftsresultat, samt kommunenes evne til å kunne 

svare opp økonomisk usikkerhet og investeringer, målt økte finanskostnader og arbeidskapital.  

• Netto driftsresultat i prosent av bruttodriftsinntektene (2015-2021) 

• Planlagt netto driftsresultat i økonomiplanperioden i prosent av bruttodriftsinntektene 2022-

2025 

• Netto lånegjeld i prosent av bruttodriftsinntektene 

• Renteeksponert gjeld i prosent av bruttodriftsinntektene 

• Netto finans og avdrag i prosent av bruttodriftsinntektene 

• Arbeidskapital eksklusive premieavvik i prosent av bruttodriftsinntektene 

• Disposisjonsfond i prosent av bruttodriftsinntektene 

Rus og psykisk helse 
Vurderingen er gjort på bakgrunn av kommunenes egenrapportering i IS 24-8. Dette er en årlig 

rapportering som kommunene avgir til helsedirektoratet og som bla.  omhandler kompetanse- og 

kapasitetsnivå i fagfeltet. SINTEF forvalter og koordinerer dette arbeidet. 

Psykisk helse- og rusfeltet har de siste årene gjennomgått til dels omfattende opptrappingsplaner. 

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1996 – 2006) og Opptrappingsplanen for rusfeltet (2008 – 

2012 og 2014 – 2020) har bidratt til betydelig kapasitet- og kompetanseøkning i fagfeltene. 

Kommunene står ovenfor store utfordringer med å beholde den kapasitet og kompetanse som er 

opparbeidet og fagfeltet er i stadig endring. Regjeringen arbeider med ny Opptrappingsplan for 

psykisk helse samt forebyggings og behandlingsreform for barn og unge. Statsforvalteren følgende 

indikatorer for 2022: 

• Psykologer i kommunen, årsverk (inkl. tildelt tilskudd) 

• Status etablering av FACT team 



 

 

• Brukerplankartleggingen 

• Boliger og oppfølgingstjenester i boliger for målgruppen 

• Planarbeid 

FACT er et viktig satsningsområde for å kunne gi bedre oppsøkende tjenester, og bedre 

samhandlende tjenester i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

Samfunns- og arealplanlegging 
På tema Kommunal planlegging har vi for 2022 lagt spesiell vekt på å om kommunene har oppdaterte 

overordna planverk, dvs. kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette er i tråd med bestilling 

fra våre oppdragsgivere på området i år. 

• Alder på kommuneplan - arealplan og samfunnsplan 

• Kapasitet og kompetanse på plan 

• Har kommunen en særskilt ordning for medvirkning av barn og unge  

Samfunnssikkerhet 
• Vurderinger fra siste gjennomførte tilsyn 

• Kommuneundersøkelsen fra DSB i tidsperioden 2016 til 2020  

Sosiale tjenester 
Vi har vektlagt hvordan kommunene jobber med arbeidsrettet aktivitet og kvalifiseringsprogram for 

sine sosialhjelpsmottakere. I tillegg har vi kontinuerlig fokus på barn og unges levekår i Innlandet. 

Begge deler følger av oppdrag til Statsforvalteren fra departementet; vi skal følge med på 

levekårsutviklingen i kommunene og identifisere utfordringer og vi skal legge til rette for at 

kommunene ivaretar sitt ansvar for kvalifiseringsprogrammet på en god måte, samt beskrive og følge 

med på utøvelsen av aktivitetsplikt for personer som mottar økonomisk stønad. Tilsvarende 

forventninger er presentert for kommunene i årets kommunebrev. 

Opplysninger fra egenvurderingstilsynet er tatt med for å synliggjøre forventninger til Statsforvalter 

og kommunene om særskilt ivaretakelse av unge sosialhjelpsmottakere. 

Følgende indikatorer er derfor valgt ut for årets kommunebilder: 

• Andel mottakere sosiale tjenester 

• Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år  

• Andel sosialhjelpsmottakere 25-29 år 

• Andel langtidsmottakere (mer enn 6 måneder) 

• Andel sosialhjelpsmottakere som forsørger barn 

• Antall deltakere i kvalifiseringsprogram 

• Andel sosialhjelpsmottakere med vilkår om arbeidsrettet aktivitet 18-24 år 

• Andel sosialhjelpsmottakere med vilkår om arbeidsrettet aktivitet 25-29 år 

o Alle hentet fra SSB, tall fra 2021 

• Andel barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt 

o Henter fra FHI`s oppvekstprofiler, tall for perioden 2017-2019 (ny periode neste år) 

• Andel barn som bor trangt 

o Hentet fra FHI`s oppvekstprofiler, tall fra 2020  

• Egenvurderingstilsyn, resultat 

o Intern informasjon 
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SAK NR. 05/2023 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 

 
TILSYNSRAPPORT: STATSFORVALTERENS TILSYN 
MED BARNEVERNTJENSTENS ARBEID MED 
OPPFØLGING AV BARN I FOSTERHJEM I VESTRE 
TOTEN KOMMUNE 2022 
 
 Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.02.2022 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Tilsynsrapport: Rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid 
med oppfølging av barn i fosterhjem i Vestre Toten kommune 2022  

 
 

 
Vedlegg 1 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten tas til orientering og har merket seg Statsforvalterens 

konklusjon:  
 
Vestre Toten kommunes styringssystem sikrer ikke barneverntjenestens oppfølging 
av barn i fosterhjem. Mangelfull planlegging av oppfølgingen, gjennomføringen, 
dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger og beslutninger, medvirkning og 
internkontroll, utgjør samlet sett en risiko for svikt i oppfølgingsarbeidet. 

 
Dette er brudd på barnevernloven§§ 1-6, 4-16 og 4-22, forskrift om medvirkning og 
tillitsperson§§ 4-7, fosterhjemsforskriften § 7 og kommuneloven§ 25-1, jf. 
barnevernloven§ 2-1 
 

2. Kontrollutvalget tar til orientering at Statsforvalteren følger opp rapporten overfor kommunen 
og påser at det iverksettes nødvendige tiltak for å rette lovbruddet.  
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SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte tilsyn med Vestre Toten kommune i tidsrommet 
19.09.2022 – 23.09.2022. Temaet for tilsynet var om kommunen sørger for at barneverntjenestens 
oppfølging av i fosterhjem blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav, slik at barna får trygge og 
gode tjenester. Statsforvalterens konklusjon: 
 

Vestre Toten kommunes styringssystem sikrer ikke barneverntjenestens oppfølging 
av barn i fosterhjem. Mangelfull planlegging av oppfølgingen, gjennomføringen, 
dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger og beslutninger, medvirkning og 
internkontroll, utgjør samlet sett en risiko for svikt i oppfølgingsarbeidet. 

 
Dette er brudd på barnevernloven§§ 1-6, 4-16 og 4-22, forskrift om medvirkning og 
tillitsperson§§ 4-7, fosterhjemsforskriften § 7 og kommuneloven§ 25-1, jf. 
barnevernloven§ 2-1 

 
Statsforvalteren har bedt kommunen utarbeid en plan med nødvendige tiltak for å rette påpekte 
lovbrudd og vil deretter følge opp gjennom et dialogmøte og krav om egenkontroll. Statsforvalteren 
vil dessuten vurdere en stikkprøvekontroll om det er nødvendig.  
 
Kontrollutvalget har ingen rolle i forbindelse med tilsynet, men har nytte av kunnskap om resultatet 
fra eksterne tilsyn med kommunen. Dette som supplement til kontrollutvalgets egne 
risikovurderinger og for å sikre god koordinering og samordning av kontrollutvalgets kontroll med 
kontroller/tilsyn utført av eksterne tilsynsmyndigheter.  
 
Vedlagt følger tilsynsrapporten til orientering. 
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SAK NR. 06/2023 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 

REGNSKAPSREVISJON: STATUS FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2022  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.02.2023 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

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

Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
 
Revisors informasjon om status i arbeidet med revisjon av kommuneregnskapet for 2022 tas til 
orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

 
Bakgrunn/oppsummering: 
 

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



 
 

2 

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver med regnskapsrevisjonen: 
 
Kontrollutvalgets hovedoppgave med regnskapsrevisjon fremgår av § 3 i forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 
 

1 

 
SAK NR. 07/2023 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM 
SELSKAPET OG SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.02.2023 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS  Ikke vedlagt 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Daglig leders informasjon om Innlandet Revisjon IKS og utviklingen i selskapet tas til 

orientering. 
 

2. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2021 med andre kommuner tas til 
orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av 
kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre 
kommuner på samme størrelse. 

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

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

 
Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS orienterer.  
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Vedr. sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking»): 
 
På oppfordring fra interesseorganisasjonen NKRF – kontroll og revisjon i kommunene oppgir en rekke 
revisjonsdistrikter kostnadene knyttet til revisjon av ”sine” kommuner. NKRF lager nøkkeltall for hver 
kommune (utgifter til revisjon i forhold til kommunens driftsinntekter) og distribuerer disse tilbake til 
revisjonsdistriktene for eventuell videre analyse mv.   
 
I den årlige oppdragsavtalen mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS er det følgende avtalt 
(jf. avtalens pkt. 1):  
 

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

 
Prissammenligningen har størst relevans for kommunenes kostnader til regnskapsrevisjonen, dvs. 
kostnader knyttet til bekreftelse av regnskapet (revisjonsberetningen). Dette skyldes at alle 
revisjonsdistriktene og revisorene har samme krav til gjennomføring og dokumentasjon av jobben. Det 
må forventes at årsaken til større forskjeller mellom kommuner på samme størrelse forklares, eller 
sannsynliggjøres. 
 
Omfang av forvaltningsrevisjon vil variere fra år til år, og sammenligning mellom kommuner viser 
store avvik det enkelte år. På dette området er det mest aktuelt og å se på nivået i egen kommune over 
tid (trend).  
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SAK NR. 08/2023 
 

Vestre Toten kommune    
 

 
 
 
 
ÅRSRAPPORT OG AVREGNING 2022 FRA INNLANDET 
REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.02.2023 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   
1. Årsrapport 2022 fra Innlandet Revisjon IKS  
2. Avregning av total ressursbruk for revisjon 2022 
 
 

Vedlegg 1  
Vedlegg 2  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Årsrapport 2022 og avregning av total ressursbruk for revisjon for 2022 fra Innlandet 
Revisjon IKS tas til orientering.  
 

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

• Årsrapport 2022 (oversikt over tidsbruk for året m/kommentarer) 
• Avregning for 2022 (økonomisk oppgjør for fjoråret, avregning av faktisk tidsbruk mot 

budsjettert/a-konto) 
 
Den vedlagte årsrapporten (vedlegg 1) viser at det for fjoråret er benyttet/fakturert totalt 774 timer. 
Dette er 255 timer mindre enn budsjett/oppdragsavtalen på 1029 timer. Mindreforbruket skyldes i 
hovedsak at det er benyttet mindre til kjøp av forvaltningsrevisjonstjenester enn budsjettert.   
 
Betaling for tjenester gjøres a-konto gjennom året basert på budsjett. I henhold til inngått avtale 
skal besparelse/mindreforbruk avregnes og tilbakebetales kommunen. Et merforbruk skal 
etterfaktureres. Som det fremgår av avregningen (vedlegg 2) har kommunen betalt kr. 294 650 
kroner for mye i 2022. Dette vil bli godskrevet/tilbakeført kommunen.  



Innlandet Revisjon IKS

Hovedkontor:
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Tlf. 61 22 25 68

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik

Kontor Otta:
Ola Dahlsgate 3 A
2670 Otta

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto.      1604 11 46927

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

Studievegen 7
2815 Gjøvik

Ola Dalgsgate 3
2670 Otta

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

Lillehammer, 18.01.2023
J.nr./Referanse: 2023-0016 BH

Til Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune
v/sekretariatet

Årsrapport 2022

Det vises til oppdragsavtalen pkt. 4.5. Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget på
samme nivå som oppdragsavtalen per 30.04., 31.08. og 31.12. Rapporten skal begrunne eventuelle
vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.

Nedenfor følger oversikt over ressursbruk per 31.12.2022.
OPPDRAGS FORBRUK Differanse

AVTALE Timer

Totenbadet KF 60 75 1060 -15

REGNSKAPSREVISJON
Revisjon av årsregnskapet 590 1060 525 1060 65
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 160 1060 227 1060 -67
Veiledning og bistand 20 1060 11 1060 9
SUM REGNSKAPSREVISJON 770 1060 763 1060 7

BESTILTE TJENESTER
Bestilte mindre undersøkelser 0 1160 0 0
Forvaltningsrevisjon 239 1160 5 1250 234
Eierskapskontroll 0 1160 0 0
SUM BESTILTE TJENESTER 239 1160 5 234

Møter i KU og KST 20 1160 6 1160 14

SUM TIMER 1029 774 255

Kommentarer vedrørende regnskapsrevisjon
Det er samlet for regnskapsrevisjon ikke vesentlig avvik mellom prognose ifølge oppdragsavtalen og
medgåtte ressurser.

Det er ingen nummererte brev til oppfølging.

VEDLEGG 1
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Kommentarer vedrørende forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Timene gjelder arbeid med bestilt prosjektplan for et prosjekt om gjennomføring av tiltak og
måloppnåelse for hjemmetjenesten.

I møte 8.6.22, sak 36/2022 vedtok kontrollutvalget å avvente saken og følge den opp på nytt våren
2023.

Med hilsen

Bjørg Hagen
Daglig leder

BjørgHagen
Bjørg Hagen - 2



Innlandet Revisjon IKS

Hovedkontor:
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Tlf. 61 22 25 68

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik

Kontor Otta:
Ola Dahlsgate 3
2670 Otta

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto.      16041146927

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

Studievegen 7
2815 Gjøvik

Ola Dalgsgate 3
2670 Otta

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

Lillehammer, 18.01.23
J.nr./Referanse: 2023-0067 /BH

Til Vestre Toten kommune
v/Kontrollutvalget

Avregning av total ressursbruk revisjon 2022

Selskapsavtalen for Innlandet Revisjon IKS fastsetter prinsipp for prising og fakturering. Vi viser til
avtalens § 5.
”Selskapet skal fakturere sine tjenester ut i fra reelt medgått ressursbruk på det enkelte oppdrag. Regnskapsrevisjon
(inkl. attestasjoner/bekreftelser), forvaltningsrevisjon og veiledningstjenester m.v. skal forhåndsavtales med den enkelte
deltaker i en oppdragsavtale. Selskapet skal alltid operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til
å gå med overskudd (selvkostprinsipp).”

Avregningen for kommunen viser følgende a konto fakturering, tidsforbruk og revisjonskostnader i
2022:

For mye betalt vil bli trukket fra på à kontobeløpet for andre tertial 2023.

Timer Pris Kostnad
REGNSKAPSREVISJON
Revisjon av årsregnskapet 525 1 060 556 500
Attestasjoner og revisjonsuttalelser 227 1 060 240 620
Veiledning og bistand 11 1 060 11 660
SUM REGNSKAPSREVISJON 763 1 060 808 780

BESTILTE TJENESTER
Bestilte mindre undersøkelser - - -
Forvaltningsrevisjon og Eierskapskontroll 5 1 250 6 250

SUM BESTILTE TJENESTER 5 6 250

Møter i KU og KST 6 1 160 6 960

Sum leverte tjenester 774 1 062 821 990

Betalt akonto gjennom året 1 116 640

Differanse leverte tjenester og betalt 294 650-

VEDLEGG 2
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Med hilsen

Bjørg Hagen
Daglig leder

Kopi til: Kommunedirektøren

BjørgHagen
Bjørg Hagen - 2
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SAK NR. 09/2023 
 

Vestre Toten kommune    
 

 
 
 
 

UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA  
INNLANDET REVISJON IKS FOR 2023 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.02.2023 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Uavhengighetserklæring – daglig leder Bjørg Hagen 
2. Uavhengighetserklæring – fagansvarlige revisorer: 

- Steinar Christen Berg (regnskapsrevisjon) 
- Anne Live Jensvoll (forvaltningsrevisjon) 

3. Uavhengighetserklæringer – oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer: 
- Kristian Lein 
- Guro Selfors Lund 
- Anette Karenstuen  
 

Ikke vedlagt 
 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

Uavhengighetserklæringer fra Innlandet Revisjon IKS for 2023 tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Ifølge kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 
ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen omfatter kommunen og eventuelle kommunale foretak. 
 
Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til 
revisors uavhengighet og vandel følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19.  
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  
 
Vedlagt følger uavhengighetserklæringer for daglig leder, fagansvarlige revisorer og 
oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer for inneværende år. Erklæring for oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor legges frem i f.m. presentasjon av revisjonsstrategi senere i år. 
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SAK NR. 10/2023 

Vestre Toten kommune

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2023 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                    
Kontrollutvalget 24.02.2023 Kjetil Solbrækken Nei 

Saksdokumenter: 
(ingen) 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Kontrollutvalgets budsjett for 2023, vedtatt av kommunestyret 15.12.2022 (k.sak 
100/2022), tas til orientering. 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Bakgrunn/oppsummering: 
Kontrollutvalget utarbeidet høsten 2022 et forslag til budsjett for sin virksomhet i 2023. Dette ble 
oversendt til sluttbehandling i kommunestyret.  

Kommunestyret godkjente budsjettforslaget i sitt møte den 15.12.2022. 

Vedtatt budsjett for 2023 legges frem til orientering. 

Særregler om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett: 
Behandlingen av kontrollutvalgets budsjett er regulert i § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 

§ 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 
14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.
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Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets budsjett: 
I Vestre Toten kommune har man valgt den praksis å legge frem kontrollutvalgets budsjett som 
særskilt sak for kommunestyret som en del av behandlingen av nytt årsbudsjett for kommunen. Dette 
gir en god realitetsbehandling av kommunens prioritering av penger til kontroll og tilsyn.  
 
Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets budsjett for 2023 i sitt møte den 15.12.2022 som egen sak 
(sak 100/2022). Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken: 
 

Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets budsjett for 2023 (ansvar 12000, tjeneste 
1101/1102) med en økonomisk ramme på 1 610 000 kr. 

 
Kontrollutvalgets budsjett for 2023: 
Nedenfor følger vedtatt budsjett for kontrollutvalget for budsjettåret 2023: 
 

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 
 
Vedr. kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS:  
 
Nærmere spesifikasjon av budsjettert tjenestekjøp fra kommunes revisor ser slik ut: 
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SAK NR. 11/2023 
 

Vestre Toten kommune   
 
 
 
 
 
 
PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRETS MØTE 02.02.2023  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.02.2023 Kjetil Solbrækken  Nei 

     
Saksdokumenter:  

1. Møteprotokoll - kommunestyrets møte den 02.02.2023 
 

 

 
Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kommunestyrets møte 02.02.2023 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 02.02.2023 til orientering.  
 



Møteprotokoll godkjent: 

Godkjent av: 

Møteprotokollen er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

MØTEPROTOKOLL 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: - Kommunestyresalen

Dato: 02.02.2023

Tidspunkt: 18:00 -21:45

Til stede: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Stian Olafsen Leder AP 
Tonje Bergum Jahr Medlem AP 
Jon Aaslund Medlem AP 
Stian Pettersbakken Medlem AP 
Henning Engeskaug Karlsen Varamedlem AP Rolf Erik Halle 
Ann Marit Sandsengen Medlem AP 
Lene Myhrvold Medlem AP 
Silje Sandsengen Medlem AP 
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 
Dorthe Ødegaard Benckert Medlem SP 
Hans Kristian Thorsrud Medlem SP 
Sissel Skiaker Medlem SP 
Håvard Johansen Lindgaard Medlem SP 
Jorunn Signe Ballangrud Medlem SP 
Ahmed Haruun Ali Medlem SV 

VEDLEGG 



 

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 
Elisabeth Lund Kultursjef 
Kjersti Flatråker Samfunnsplanlegger 
Inger Østvold Walheim Leder 

 

Merknad i møte: 
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Saksliste 
 

Saksnr. Tittel U.off 
PS 123 Godkjenning av innkalling med saksliste  
PS 223 Folkets spørretime om trafikksikkerhet Bøverbru  
PS 323 Godkjenning av protokoll fra møte 15.12.2022  
 Referatsaker  
 Møteprotokoll 14/12-22 - Kontrollutvalget i Vestre Toten 

kommune 
 

PS 423 Orienteringer og meldinger  
PS 523 Kommunal forskrift om skoletilhørighet i Vestre Toten 

kommune 
 

PS 623 Politisk behandling av intensjonsavtale om 
virksomhetsoverdragelse av Sagatunet Legesenter 

 

PS 723 Vestre Toten kommune - Eierskapsmelding for 2021  
PS 823 Delegeringsreglement Vestre Toten kommune - justering av 

bestemmelse etter Hundeloven 
 

PS 923 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 
i 2023 

 

PS 1023 Arbeidsmøte om fremtidige boliger og boformer i Vestre Toten 
kommune 

 

 Åpen post  

PS 123 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Kommunestyrets behandling av sak 1/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

Merknader: 

Ordfører Stian Olafsen: Viste til utsendt informasjon til kommunestyrets medlemmer at 

Sak 5/23 Kommunal forskrift om skoletilhørighet i Vestre Toten kommune trekkes fra 

sakslista. Representanten Svein Erik Sørensen (FRP) bemerket at det er 

kommunestyret som avgjør om en sak skal trekkes fra sakslista, og ba om en 

begrunnelse for hvorfor saken trekkes fra sakslista. Kommunedirektør Bjørn Fauchald 

redegjorde for begrunnelsen for at saken ikke skulle vært satt på sakslista. Ny sak 

kommer til behandling senere i OVU og kommunestyret da dagens forskrift gjelder for 

inneværende år. 

Representanten Tor Sundheim (R): Varslet innsendelse av interpellasjon til neste møte. 

 

Vedtak 



 

Vestre Toten kommune  
 

 
Innkalling og saksliste med merknader godkjennes. 

 

 

PS 223 Folkets spørretime om trafikksikkerhet Bøverbru 

Kommunestyrets behandling av sak 2/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen refererte spørsmålet fra Berit Hagen, Leder av 

tettstedsutviklingsgruppa på Bøverbru:  

TIL FOLKETS SPØRRETIME 02.02.2023 
Innspillet ble først sendt til kommunestyremøtet 24.11.22, men ble ikke referert 

i kommunestyret med begrunnelse at det manglet et konkret spørsmål. Spørsmålet 

ble sendt umiddelbart, men for sent til at vårt innlegg kom med den 24.11. Vi har 

forståelse for at det heller ikke kom med i det travle budsjettmøtet i desember, men 

tillater oss å be om at vårt innlegg blir besvart i neste kommunestyremøte 2. 

februar. 

Til ordfører Stian Olafsen 

Tettstedsutviklingsgruppa på Bøverbru sendte allerede i juni 2022 inn ønsker/ behov 

for trafikksikkerhetstiltak på Bøverbru. Dette ble formidlet i forbindelse med at 

Fylkeskommunen var på besøk 24.06.22. Ordfører, Bodil Evenstad og andre i 

kommunen fikk overlevert dette digitalt og på papir. Det er også sendt som innspill til 

revidering av Kommuneplanen, og gruppa fikk da vite at det var oversendt til Teknisk 

avdeling og ville bli behandlet der. Dette er, så vidt vi vet, ikke blitt gjort. Vi kjenner til at 

Trafikksikkerhetsforum hadde et møte i september, men har ikke fått tilbakemelding om 

at våre innspill ble behandlet der. Vi har forstått som at Trafikksikkerhetsplanen skulle 

revideres i 2022 og at det var viktig å sende inn våre innspill. Noen av våre foreslåtte 

trafikksikkerhetstiltak står allerede på handlingsplanen i gjeldende trafikksikkerhetsplan 

(s 34), nemlig gjenopprettelse av gangfelt over FV 246 ved Bøverbru Kiosk. og «det bør 

jobbes i retning av lavere fartsgrense (særskilt fartsgrense) på stedet og opphøyd 

fotgjengerovergang da tettstedet er delt i to».  Dette burde være relativt enkle og billige, 

men viktige tiltak. Andre av våre foreslåtte tiltak er mer ressurskrevende, bl.a. en ny 

avkjøring fra Fv 246 ved Totenkjøtt/ Gjestrumfeltet med mange boliger. Alle foreslåtte 
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tiltak mener vi er svært viktige for videre utvikling av og attraktivitet for tettstedet vårt. 

Og det haster, siden vi kjenner til at det kan være interesse for etablering av ny butikk i 

tettstedet vårt! 

HVEM KAN HJELPE OSS MED DETTE? 

Vi inviterer gjerne administrasjon og politikere til å møte oss. Vi kan også sende våre 

forslag til dem som ønsker det. 

Med vennlig hilsen 

Berit Hagen 

Leder av tettstedsutviklingsgruppa på Bøverbru 

Ordfører Stian Olafsen gav følgende tilsvar: 
Først og fremst takk til Berit Hagen på vegne av tettstedsutviklingsgruppa på Bøverbru 

for engasjementet på Bøverbru og inn mot kommunestyret.  

Mye av det som blir etterspurt er det vegeier, altså fylkeskommunen som kan konkret 

gjøre noe med det dere etterspør, men her kommer det en status på det gruppa ønsker 

svar på: 

Når det gjelder Gang og sykkelveg Bøverbru – Reinsvoll er det spilt inn tre år på rad 

enstemmig fra kommunestyret som vår viktigste prioritering til handlingsprogram for 

fylkesveger. Fylkeskommunen var veldig klar på at de politiske føringene på fylket i 

inneværende periode var vedlikeholdsprosjekter. Vi ble derfor oppfordret fra 

fylkeskommunen på besøket de hadde med oss om å fortsette å prioritere denne 

strekningen politisk også i årene fremover, og det føler jeg meg trygg på at 

kommunestyret vil gjøre.  

Når det kommer til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg på Bøverbru sentrum, så ønskes 

det lavere fartsgrense forbi Bøverbru, noe som også er foreslått som mulig tiltak i 

Trafikksikkerhetsplanen. TS-planen er fulgt opp på dette området, det er særskilt 

fartsgrense på stedet, satt etter fartsgrensekriterier som fylket følger. Med andre ord 

noe som er endelig, men for all del lov å mene det er feil, men det er slik vi ser det 

endelig bestemt. Det vises også til at Fotgjengerkryssninger regnes ikke som 

trafikksikrende tiltak. 

Ny avkjøring Bøverbru må vurderes i kommuneplanarbeidet, og oppfordres derfor til å 

bli spilt inn som punkt under det arbeidet som kommunen nå er i gang med.  

Så min oppsummering er at alle punktene som gruppa har sendt inn er løftet frem fra 



 

Vestre Toten kommune  
 

 
kommunen sin side både politisk og administrativt, men det er til syvende og sist kun 

fylkeskommunen som vurderer og setter inn tiltak der de mener det er riktig.  

Til slutt vil jeg på vegne av kommunestyret si a vi takker mer enn gjerne ja til et møte 

med tettstedutviklingsgruppa på Bøverbru, og oppfordrer dere til å sette dato og 

agenda, og deretter sende en invitasjon, så får hver og en prøve å prioritere et slikt 

møte. Noe som jeg mener er et meget godt forslag til å snakke sammen på tvers av 

grupper og partier med dere som kjenner Bøverbru best! 

  

 

Vedtak 

 

 

PS 323 Godkjenning av protokoll fra møte 15.12.2022 

Kommunestyrets behandling av sak 3/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Protokoll fra kommunestyrets møte 15.12.2022 godkjennes. 

 

 

Referatsaker 

Kommunestyrets behandling av sak 1/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

 

Vedtak 

Referatet tas til orientering. 

 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

 
PS 423 Orienteringer og meldinger 

Kommunestyrets behandling av sak 4/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

Det ble orientert om følgende saker i møtet: 

• Aktivitetskontaktene Hilde Leonardsen og Tommy Svendsen orienterte om 

utvikling av aktivitetstilbudet i kommunen; - lavterskel møteplasser og åpne 

gratisaktiviteter for barn og ungdom. Presentasjonen ble omdelt til 

kommunestyrets medlemmer. 

• Kommunestyrets møte 23. februar avholdes på Sillongen Hotel 18.00-22.00 

• Samfunnsplanlegger Kjersti Flatråker orienterte om status for arbeidet med 

kommuneplanrevisjonen:  

o Innspill til kommuneplanen- metode for konsekvensvurdering  

▪ Arealbruksstrategier- og utforming, bestemmelser, retningslinjer 

mv. 

▪ Tettstedssoner  

▪ Framdriftsplan (høringssak 23.03.23) 

 

Vedtak 

Meldingene tas til orientering. 

 

 

PS 523 Kommunal forskrift om skoletilhørighet i Vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 5/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

 

Vedtak 

Saken trukket. 

 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

 
PS 623 Politisk behandling av intensjonsavtale om virksomhetsoverdragelse av 
Sagatunet Legesenter 

Kommunestyrets behandling av sak 6/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

Driftsenhetsleder Inger Østvold Walheim orienterte innledningsvis om saken,- 

kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte. 

Endret punkt 2: 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene om  juridiske og 

økonomiske avtaler med Sagatunet Legesenter. Avtalen legges fram for oppvekst- og 

velferdsutvalget og formannskapet til godkjenning. 

Avstemning: 

Innstillingen med nytt punkt 2. ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Kommunestyret godkjenner framlagte forslag til intensjonsavtale mellom Vestre 
Toten kommune og Sagatunet Legesenter om overdragelse av drift og 
økonomisk samarbeid.  

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å sluttføre forhandlingene om  juridiske og 
økonomiske avtaler med Sagatunet Legesenter. Avtalen legges fram for 
oppvekst- og velferdsutvalget og formannskapet til godkjenning.  

3. Vestre Toten kommune gir kommunedirektøren fullmakt til å tilby likelydende 
intensjonsavtale med andre legekontorer, der virksomhetsoverdragelse ansees 
nødvendig og ønskelig for rekruttering og opprettholdelse av forsvarlig drift. 

4. Oppvekst- og velferdsutvalget orienteres løpende om disse sakene. 

 

 

PS 723 Vestre Toten kommune - Eierskapsmelding for 2021 

Kommunestyrets behandling av sak 7/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Avstemning: 



 

Vestre Toten kommune  
 

 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Kommunestyret tar eierskapsmeldingen for 2021 til orientering. 

 

 

PS 823 Delegeringsreglement Vestre Toten kommune - justering av bestemmelse 
etter Hundeloven 

Kommunestyrets behandling av sak 8/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Delegeringsreglementet for Vestre Toten kommune, jfr. Kommunestyrets vedtak i sak 
069/2022, justeres slik: 

Utferdigelse av forskrift etter hundeloven §6, annet ledd, bokstav f, delegeres 
kommunedirektøren. 

 

 

PS 923 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 

Kommunestyrets behandling av sak 9/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

Ordfører Stian Olafsen innledet. 

Avstemning: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

 
1. Kommunestyret vedtar at det avholdes valgting i Vestre Toten kommune 

søndag 10. september i tillegg til den offisielle valgdagen 11. september 2023.  

2. Valglokalene på valgdagene 10. og 11. september skal ha følgende åpningstid: 

• Søndag 10. september kl. 14.00 – 18.00  

• Mandag 11. september kl. 09.00 – 20.00. 

3. Stemmekretser med tilhørende valglokaler:  

• Raufoss, valglokale Fyrverkeri kulturhus 

• Reinsvoll, valglokale Reinsvoll Idrettshall 

• Bøverbru, valglokale Bøverbru skole 

• Ihle, valglokale Ihle flerbrukshus  

• Eina, valglokale Thune skole  

 

 

PS 1023 Arbeidsmøte om fremtidige boliger og boformer i Vestre Toten kommune 

Kommunestyrets behandling av sak 10/2023 i møte den 02.02.2023: 
Behandling  

Kommunedirektør Bjørn Fauchald og helse og omsorgssjef Trine Kløvrud innledet og 

redegjorde for formålet med arbeidsmøtet. 

Kommunestyret gjennomførte ei arbeidsøkt gjennom gruppearbeid knyttet til fordeler og 

ulemper ved anbefalingene som er gitt i rapporten. 

Drøfting og innspillene fra gruppearbeidet tas med i grunnlaget til kommunestyrets 

behandling 23. mars 2023. 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald redegjorde for prosessen og tidslinjen i det videre 

arbeidet. 

 

Vedtak 

Saken legges fram til drøfting i kommunestyret. Innspill tas med inn i saken som 
fremmes til behandling i kommunestyret 23. mars 2023. 

 

 



 

Vestre Toten kommune  
 

 
Åpen post 
 

Ingen saker. 

 

 

 



 
 

1 

 
SAK NR. 12/2023 
 

Vestre Toten kommune       
   

 
 
 
 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 24.02.2023 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Signering av avtale med sekretær for kontrollutvalget for perioden 

01.01.2023 – 31.12.2026 (4 år) 
 

2. Nye rutiner for utbetaling av møtegodtgjørelse til 
kontrollutvalgets medlemmer – utbetaling etter hvert møte 

 
3. Eierskapsmelding 2021 – Vestre Toten kommune 

 
4. Etikkmøte på Scandic Hamar 9/2-23 (arr: KS) 

 
5. Invitasjon til fagkonferanse 31/5 – 1/6 2022 (arr. Forum for kontroll 

og tilsyn)  
 

6. Diverse avisartikler 
 

7. Neste møte: Tidspunkt/saksliste (møte 28/3-23) 
 

 
Muntlig orientering 
 
 
Muntlig orientering 
 
 
Muntlig orientering 
 
Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
 
 
Vedlegg 3 
 
Muntlig orientering 
 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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