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1 Kommunestyrets vedtak av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017
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13/897
SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR
PERIODEN 2014 - 2017

Behandling:
Ordfører Leif Waarum la frem saken.

Kjersti B. Fremstad (SP) fremmet alternativt forslag til punkt 1:
«Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2014 med de rammer som fremgår av ordførerens
budsjettinnstilling, med følgende endringer:
1. Tjenesteområdet omsorg økes med 3 mill. kroner for å opprettholde avd. 5 på Gimle.
2. Rammeøkningene dekkes gjennom tilsvarende underskuddsdekning.»

Lisbeth A. Larsen (AP) fremmet alternativt forslag til andre avsnitt, siste setning i punkt 2:
«Promillesatsen på boliger og fritidseiendommer som faller inn under § 12 bokstav a, settes til 3,5
promille.»

Anders Vildåsen (H) fremmet 7 verbalforslag:
«Rådmannen bes:
1.
2.
3.
4.

Fortsatt vurdere konkurranseutsetting av renhold
Redusere bruk av konsulenttjenester til et minimum.
På vegne av VTK søke en økende samhandling med frivillige lag og ideelle organisasjoner.
Utrede tilstedeværelsesbonus for kommunale stillinger.
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5. Generelt vurdere innsparinger på innkjøpssiden, samt effektivisering på tjenestesiden ved
private innkjøp av tjenester, gjerne i samarbeid med nabokommunene.
6. Presentere en oversikt over alle kommunale bygg og deres bruksmønster. Bygningsmasse
som ikke er påkrevd å eie, skal selges
7. Konkurranseutsette drift og vedlikehold av offentlige bygg.

Svein Erik Sørensen (FRP) fremmet 1 verbalforslag:

«Kommunestyre ber rådmannen utrede sammenslåinga av tjenesteområdene Skole og Barnehage. Det
forventes en innsparing i administrative utgifter som i sin helhet skal tilfalle det nye sammenslåtte
tjenesteområdet. Utvalg for velferd og opplæring skal innstille på de konkrete områder som skal
styrkes.»

Inger Christine Årstad fremmet på vegne av Rådet for funksjonshemmede tre innspill til
kommunestyret. Ordføreren forslo å oversende disse til rådmannen og aktuelle utvalg.




Areal på grunn av tilrettelagt handikapbolig må trekkes fra i beregningen av eiendomsskatt.
Tilbudet til ressurskrevende brukere i kommunen må sikres ved eventuelt høyere innslagspunkt.
Midlene til idrett må fordeles slik at alle gis lik mulighet for å drive idrett uansett funksjonsevne
og bosted.

Voteringsgrunnlag:
Det alternative forslaget fra SP ble satt opp mot punkt 1 i innstillingen.
Det alternative forslaget fra AP ble satt opp mot punkt 2 i innstillingen.
De øvrige punktene i innstillingen ble votert over punktvis.
Forslaget fra Inger Christine Årstad og Råd for funksjonshemmede ble votert over samlet.
Verbalforslagene ble votert over punktvis til slutt.

Avstemning:
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt med 19 stemmer. SPs alternative forslag fikk 11 stemmer og falt.
Punkt 2 i innstillingen fikk ingen stemmer. APs alternative forslag ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 6 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 7 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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Forslagene fra Inger Christine Årstad ble enstemmig vedtatt oversendt rådmannen og aktuelle utvalg.

Verbalforslag 1 fra Høyre fikk 9 stemmer og falt.
Verbalforslag 2 fra Høyre fikk 9 stemmer og falt.
Verbalforslag 3 fra Høyre ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag 4 fra Høyre fikk 8 stemmer og falt.
Verbalforslag 5 fra Høyre fikk 10 stemmer og falt.
Verbalforslag 6 fra Høyre fikk 14 stemmer og falt.
Verbalforslag 7 fra Høyre fikk 9 stemmer og falt.

Verbalforslaget fra FRP fikk 13 stemmer og falt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2014 med de rammer som framgår av ordførerens
budsjettinnstilling
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 å videreføre eiendomsskatt i
kommunen og utvide området for eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal
følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014: «Faste eigedomar i heile kommunen» (§ 3
a).
Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I
medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at satsen for
«Bustaddelen i eigedommar med sjølvstendige bustaddelar», herunder bolig og fritidseiendommer som
faller inn under § 12 bokstav a, settes til 3,5 promille.
De eiendommene det innføres eiendomsskatt på ved utvidelsen av eiendomsskatten takseres etter
reglene i eiendomsskatteloven. Takstene på verk og bruk videreføres. Skatteetatens formuesgrunnlag
skal brukes som skattegrunnlag for boligeiendommer, iht. eiendomsskatteloven § 8 c.
Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav:

a. Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikt på å gagne en kommune, et fylke
eller staten.
b. Bygning som har historisk verdi.
c. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskatteloven § 7 c i 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer i 2014 og tre terminer påfølgende år.
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Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
Vedtektene oppdateres for den situasjon at kommunestyret benytter Skatteetatens formuesgrunnlag
som skattegrunnlag for boligeiendommer, iht. eiendomsskatteloven § 8 c. Oppdaterte vedtekter
stadfestes.

Det vises til tidligere kommunestyrevedtak om valg av takstnemnd og klagenemnd.
3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2014 slik det framgår av ordførerens
innstilling.
4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2014 – 2017 slik den framkommer i
ordførerens innstilling. Planen skal være retningsgivende for kommunens videre planlegging.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplanens investeringsdel for perioden 2014 – 2017 slik den
framkommer i ordførerens innstilling.
6. I samsvar med forutsetningene i budsjett og økonomiplan, vedtar kommunestyret følgende
forpliktende plan for inndekning av kommunens akkumulerte underskudd (basert på forutsetning om
inndekning av litt i underkant av 10,0 mill kroner i 2013):
23 mill kroner i 2014
7. 100 000 kroner til Vitensenteret innarbeides i budsjettet.
8. Kommunestyret oversender innspillene fra Råd for funksjonshemmede til rådmann og utvalg for
videre behandling.
9. Rådmannen bes på vegne av VTK søke en økende samhandling med frivillige lag og ideelle
organisasjoner.
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2 Planforutsetninger og Innledning__________________________________
2.1 Styringsdokument
Rådmannen presenterer «tredje generasjon» av kommunens styringsdokument. Vi har ambisjoner om
å utvikle dette videre til et enda bedre styringsverktøy både for administrasjonens løpende planlegging
og drift og som et godt beslutningsunderlag for politikernes prioriteringer.

Vestre Toten kommune er en verdistyrt kommune hvor det legges sterkt vekt på det fundament og
verdigrunnlag som er skapt gjennom mange års systematisk arbeid og ikke minst samarbeid innad i
organisasjonen. Dette gjelder blant annet i forhold til hvordan vi fokuserer på:








Ledelse og ledernes rolle
Medarbeiderne og deres involvering, engasjement og tilfredshet
Brukernes krav, forventninger og tilfredshet med tjenestene som ytes
Inkluderende arbeidsmiljø
Medarbeiderskap
Forbedringsarbeid og krav til effektiv drift

Ved å ha hatt sterkt fokus på disse viktige faktorene, har Vestre Toten kommune utviklet en
velfungerende organisasjon. Det er imidlertid til enhver tid mulighet til forbedringer. Ett av
forbedringsområdene er etter rådmannens oppfatning et bedre og helhetlig styringssystem. De ulike
tjenesteområdene har i dag god systematikk og struktur i sitt arbeid, herunder i forhold til å sette mål,
evaluere og justere kurs. Det helhetlige systemet er imidlertid ikke godt nok utviklet. Det var
bakgrunnen for utviklingen av et styringssystem – herunder med styringsdokumentet – som et verktøy
for å forbedre dette. Ikke minst for å bli flinkere til å synliggjøre resultater, evaluere og endre praksis /
prioriteringer. Erfaringer fra administrasjonen så vel som politikerne er at det har vært til god nytte både
i det politiske og det administrative arbeidet.
En gjennomgang og evaluering av kommunens styringsdokumenter er satt i gang i 2013. Målet er at
disse skal bli tydelig og tilgjengelig for alle ansatte. Dette vil forankre visjoner, verdier og overordnet
strategi bedre. I løpet av 2014 vil også kommuneplanens langsiktige del være revidert. Da vil de siste
års gode erfaringer med målrettet plan- og forbedringsarbeid gi grobunn for en godt forankret
kommuneplan. Kommunen er også i sluttfasen av anskaffelsen av et kvalitetssystem felles for hele
kommunen. Det vil være med på å løfte kvalitetsarbeidet i hele organisasjonen betydelig.

2.2 Dokumentets oppbygning og innhold

Dette styringsdokumentet er utarbeidet for å skaffe et veldokumentert grunnlag for budsjettet for 2014
og økonomiplan / handlingsprogram for perioden 2014 -2017. (Kommuneplanens kortsiktige del).
Rådmannen er opptatt av en grundig dokumentasjon og at det skal ligge realisme bak de anslag og
vurderinger som legges til grunn i budsjettene.
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Innledningsvis følger rådmannens sammenfattende analyse av kommunens økonomiske situasjon og
utfordringer, deretter faktainformasjon, herunder om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 og litt
om kommunens overordnede målsettinger. (Kapittel 1 – 4).

I kapittel 5 dokumenterer rådmannen sine vurderinger knyttet til store og viktige inntekts- og
utgiftsanslag og de rammer tjenesteområdene har forholdt seg til i budsjettarbeidet. Avslutningsvis i
dette kapittelet følger ordførerens vurderinger og innstilling til budsjettrammer, økonomiplan og
investeringstiltak i kommende fireårs periode.

I kapittel 6 følger tjenesteområdenes budsjett- og handlingsplaner.
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3 Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn ________________
3.1 Kommunens økonomiske situasjon
3.1.1 Årets budsjettprosess
Rådmannen la også i år fram strategidokument for kommunestyret på junimøtet. Det ga tydelige
signaler om utfordringer og viktige prioriteringer for Vestre Toten kommune. Kommunestyret fulgte ikke
rådmannens innstilling i saken, men fattet et vedtak som støttet de viktigste prioriteringene. Det ble
fattet følgende vedtak:
1.
2.

Kommunestyret tar rådmannens strateginotat til orientering
For 2014 legges det til grunn en målsetning om et netto driftsresultat på om lag 29,5 mill.
Driftsresultatet skal dekke avsetning til inndekning av resterende akkumulert underskudd.
Resten avsettes til fonds.

Rådmannen har lagt kommunestyrets vedtak til grunn i det videre budsjettarbeidet.

3.1.2 Innledende beskrivelse av kommuneøkonomien i Vestre Toten
Vestre Toten kommune har vært gjennom en svært krevende periode når det gjelder
kommuneøkonomien. Mange grep er foretatt og balansen er i ferd med å bli gjenopprettet,
herunder inndekning av akkumulert underskudd. Videre har kommunestyret styrket kommunens
inntektsside gjennom vedtaket om å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen
Den krevende situasjonen med ubalanse i økonomien og flere år med nedjustering av driftsnivået,
har skapt økonomiske utfordringer som må løses i framtida, herunder:


Overordnet for kommuneøkonomien:
o Bedring av kommunens finansielle situasjon ved inndekning av tidligere års
underskudd og gjenoppbygning av fondsreserver
o Stabilt og tilstrekkelig overskudd i driften



Spesielle utfordringer innen tjenestene:
o Vedlikehold må styrkes både på bygg, anlegg og ikke minst veger
o Det bør inn mer midler for å sikre og gjerne øke kvaliteten på tjenestene innenfor
prioriterte områder, eksempelvis i grunnskolen
o Det bør avsettes tilstrekkelig midler til fornying- og forbedringsarbeid innad i
organisasjonen og til omstilling og utvikling av kommunen som helhet, herunder i
forhold til næringslivet.
o Det må på lengre sikt skaffes finansiering og rammer for realisering av viktige
store utbyggingstiltak – spesielt på innen omsorgstjenestene
o Vekst i oppgaver må delvis løses gjennom frigjorte ressurser som følge av
målrettet forbedringsarbeid
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I de neste delkapitlene tar rådmannen utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon og
forventede rammevilkår for 2014 og kommende år. I lys av dette analyseres situasjonen og
rådmannen fremmer sine synspunkter på hva som er nødvendig for å:





bedre kommunes finansielle situajon
sikre vekst og utvikling i Vestre Toten kommune
opprettholde og styrke kvaliteten på kommunens tjenestetilbud

Et brukbart kommuneopplegg for 2014 fra regjeringens side, stort fokus på forbedringsarbeid og
økte inntekter fra eiendomsskatt, er et godt utgangspunkt. Rådmannen har et stort fokus på
hvordan kommunens finansielle stilling skal kunne bedres vesentlig samtidig som kvaliteten på
tjenestetilbudet skal kunne sikres og i noe grad styrkes.

Utgangspunktet er krevende, men mulighetene er samtidig store for å lykkes når alle parter
jobber i samme retning.

3.1.3 Sammenfattende analyse av kommunens økonomiske situasjon og utfordringer
Lave inntekter og effektiv drift
Vestre Toten kommune har lave inntekter, men leverer tjenester at høy kvalitet. Dette indikerer en
effektiv drift. Under følger tabellen som viser utviklingen i brutto og netto driftsresultat i perioden
2006 – 2013. Denne dokumenterer en betydelig bedring i balansen i kommunens økonomi. Reelt –
inkludert effekten av reduserte inntekter fra merverdiavgiftskompensasjon - er kommunens balanse
forbedret med ca 60 millioner kroner på fire år. Det ligger mye krevende, godt og lojalt arbeid bak
en slik forbedring. Noe økte inntekter fra staten har også bidratt. Det er imidlertid ingen tvil om at en
stadig lavere andel av de frie inntektene går til tjenestedrift, dvs at tjenesteområdenes rammer har
blitt vesentlig strammere.
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Agenda Kaupang analyserte kommunens økonomiske og driftsmessige situasjon i 2011. Analysen
dokumenterte at kommunen har en effektiv drift. Det ble påpekt potensiale for besparelser knyttet til
skolestruktur. Dette har blitt fulgt opp og behandlet som egne saker i kommunestyret.
Kommunestyret har vedtatt å ta ut noe av potensialet.
Agenda Kaupang analyserte også administrasjonsressursene i kommunen og konkluderte med
svært lave utgifter til administrasjon. Kommunens nivå ligger om lag ti stillinger lavere enn for
sammenlignbare kommuner.
Selv om kommunen driver effektivt, vil det alltid være potensiale for ytterligere forbedringer.
Rådmannen vil imidlertid være tydelig på at innstrammingene over flere år har ført til at vi er «inne på
beinet» når det gjelder ressurser på mange områder. Eksempelvis gjelder dette vedlikehold og
driftsressurser i de store tjenestene (grunnskole, barnehage og omsorg).

Flere oppgaver med strammere bemanning – krevende for både ledere og øvrige ansatte
Det er en stadig vekst i kommunens oppgaver. Dette skyldes både demografisk utvikling, økt
etterspørsel / større forventninger og statlig initierte reformer. I liten grad skyldes veksten egne
prioriteringer. Under følger noen eksempler på områder hvor det har vært en betydelig vekst / press på
tjenestetilbudet de siste årene:





Økt timetall i grunnskolen
Full barnehagedekning – nye barnehager
Økte oppgaver innen omsorg – spesielt unge ressurskrevende brukere
Sterk økning i oppgaver innen barnevern

Disse utfordringene har preget kommunen de siste årene samtidig som det har vært et stort behov for
å justere ned driftsnivået og bedre balansen i økonomien. Under følger en tabell som viser utviklingen i
antall årsverk og ansatte de siste årene. Tallenes tale er klar: Vestre Toten kommune yter nå mer
tjenester med relativt sett om lag samme antall ansatte! (Svingninger mellom årene kan i noen grad
skyldes tilfeldige utslag på «telletidspunktet»).
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Årsverk

732

739

750

749

738

744

737

751

Antall ansatte

954

960

984

1001

990

935

936

959

Dette er krevende utfordringer som er løst gjennom kreative, lojale og dyktige ledere og ikke minst i
godt samarbeid og samhandling med tillitsvalgte og øvrige ansatte. Nettopp dette samarbeidet og
kulturen for endring, medarbeiderskap og ansvarliggjøring, har skapt en plattform som har vist seg
svært verdifull i kommunens forbedringsarbeid (Lean) hvor det oppnås svært gode resultater.
Kommunestyret vedtok i juni 2012 full implementering av Lean i hele kommuneorganisasjonen. Vestre
Toten kommune framstår i dag som en av de aller fremste kommunene i landet innen denne type
forbedrings- og utviklingsarbeid.
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ROBEK-kommune med akkumulert underskudd som skal dekkes inn
Den realitet som ligger i at Vestre Toten kommune er på den såkalte ROBEK-lista i 2011 (Register
Over Betinget statlig Kontroll) tas på alvor. Kommunen har gjennom flere år hatt ubalanse i økonomien
og «oppfylt» statens kriterier for nærmere statlig kontroll og oppfølging.
Det er kommunen og ikke staten som har den største interesse i at Vestre Toten kommune strykes fra
registeret. Det vil bety at økonomien er bedret og at kommunen gjenvinner større handlefrihet gjennom
både en bedre økonomisk balanse og at det ikke er nødvendig med statlig godkjenning av budsjett og
låneopptak.
Dialogen med Fylkesmannen i Oppland er god og det har få praktiske konsekvenser å være på
ROBEK-lista. Administrativt er det imidlertid noe merarbeid og ikke minst er det viktig for kommunens
omdømme å synliggjøre en bedre økonomisk situasjon uten å være under betinget kontroll av staten.
Det er for rådmannen en helt klar målsetting å dekke det akkumulerte underskuddet i løpet av 2014,
slik at kommunen er ute av ROBEK-lista våren 2015. Dette vil fortsatt kreve hardt arbeid og klare
prioriteringer. Senere i notatet kommer rådmannen tilbake med konkret forslag til hvordan dette skal
«finansieres».

Utfordrende finansiell situasjon preget av svak likviditet, høy lånegjeld og lite reserver
En krevende økonomisk situasjon er ofte sammensatt. For noen år tilbake var den store ubalansen i
driftsøkonomien hovedutfordringen for kommunen. Denne er nå bedret og drifsresultatet er i ferd med å
bli «etablert» på et tilfredsstillende nivå.
Akkumulert underskudd sier mest om historia og er i realiteten mer en «teknisk sak» for Vestre Toten
kommune.
De store utfordringene i kommende fire års periode er i all hovedsak knyttet til kommunens finansielle
situasjon, kjennetegnet ved:







Lave løpende driftsinntekter i forhold til oppgavebehovet og behovet for å finansiere viktige
investeringer de kommende årene
Svak likviditet som innebærer bruk av likviditetslån i perioder og tapte renteinntekter / økte
renteutgifter
Negativ egenkapital
Relativt høy lånegjeld som belaster driftsøkonomien mye med renter og avdrag
Betydelig premieavvik på pensjon som for tiden belaster kommunens likviditet med nær 50
millioner kroner
Ingen fondsreserver på driftssiden

Under framstilles utviklingen i egenkapital og gjeld. Denne viser en vesentlig svekkelse i egenkapitalen.
Dette skyldes to forhold; en reell svekkelse som følge av merforbruk og forbruk av fondsmidler og
dessuten regelendring fra 2011 knyttet til kommunens pensjonsforpliktelse.
Utviklingen i langsiktig lånegjeld er resultat av egne prioriteringer. Pensjonsforpliktelsene ble lagt inn i
kommunens balanseregnskap fra 2002 som følge av regelendring og har steget betydelig i perioden
fram til 2012.
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Utvikling egenkapital og gjeld 2000-2012
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Selv om situasjonen er krevende, er løsningen «enkel». Det er kun god balanse i økonomien og
overskudd til inndekning av underskudd og avsetning til framtidige reserver (som igjen bedrer
likviditeten og egenkapitalen), som løser situasjonen. Samtidig må det holdes sterkt fokus på
lånegjelden og mulighetene for å styrke kommunens inntektsside.

3.1.4 Fokus på økte inntekter, forbedringsarbeid og kvalitet i tjenesteproduksjon
Eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen
Kommunestyret vedtok i november 2012 å innføre eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.
Endelig nivå på skatten fastsettes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. Av saksbehandlingen
ble det imidlertid skissert et nivå som ville gi økte inntekter med om lag 20 mill kroner i 2014 og
anslagsvis 24 mill påfølgende år. Rådmannen har lagt disse anslagene til grunn i budsjettarbeidet. Så
langt har kommunestyret kun skissert bruk av deler av disse inntektene for å dekke renter og avdrag på
lån som finansierer de vedtatte skoleinvesteringene og idrettshall.
Rådmannen ga konkrete anbefalinger i strateginotatet på hvordan de økte eiendomsskatteinntektene
anvendes de kommende årene for å bedre kommunens finansielle situasjon, finansiere store
investeringsprosjekter og opprettholde / styrke kvaliteten på kommunens tjenestetilbud. Linjene i
rådmannens forslag følger de samme prioriteringene.

Forbedringsarbeid hvor gevinster målrettes mot kvalitet, kvantitet og eventuelt besparelser
Lean er kommunens overordnede satsning for gjennom kontinuerlig forbedring bli en lærende
organisasjon. Det å utvikle en lærende organisasjon handler om et kontinuerlig fokus på læring,
kunnskapsutvikling og utvikling av en organisasjonskultur som engasjerer og motiverer sine
medarbeidere, slik at medarbeiderne kan vokse og bidra med sin kunnskap, sine erfaringer og
ekspertise. Lean satsningen er et ledd i en større strategisk tekning, der målene er mer effektiv
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verdiskapning, en lærende organisasjon med fokus på kontinuerlig forbedring, og en arbeidsplass
preget av medvirkning og finne bedre løsninger i fellesskap. Verdsettende lederskap er en
nøkkelfaktor. Aksjonslæring er en naturlig kobling mellom verdsettende lederskap og Lean. Det er
avgjørende for å lykkes at både ledere og ansatte har verktøy for hjelp til prosessutvikling og forbedring
av arbeidsprosesser. Ansatte er de fremste ekspertene på sin egen arbeidshverdag. Gjennom Lean
sikrer man å få mest mulig verdiskapning ut av ressursene, organisasjonen blir ryddig og målrettet, for
ansatte og brukere, og kan bedre møte nye krav og forventninger på en robust måte.
Gjennom forbedringsarbeidet Lean fra høsten 2011 og fram til i dag har kommunen oppnådd svært
gode resultater. Det skjer nå «utrulling» på stadig flere driftsenheter og det er stort fokus på
gevinstrealisering.
Det kommunale tjenestetilbudet vil til enhver tid være under press. En situasjon med presset økonomi
og fokus på kutt og kortsiktige løsninger, forsterker disse utfordringene. Gjennom forbedringsarbeid
(Lean og annet) og nært samarbeid med de ansatte, mener rådmannen det kan finnes rom for store
forbedringer som kommer både ansatte, brukere og hele organisasjonen til nytte.
Vestre Toten kommune har utarbeidet en egen modell for gevinstrealisering med fokus på følgende
disponering av gevinstene:





Økt kvalitet
Økt kvantitet
Besparelser

Det er avgjørende å holde fokus på kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Uten sterkt fokus på- og sikring
av kvaliteten i tjenestene, vil det heller ikke være mulig å ta ut andre gevinster, eksempelvis økt
kvantitet.
Lean-arbeidet har så langt avdekket stort potensial for forbedringer på en rekke områder. Dette må vi
fortsette med å dokumentere og sammen med alle ansatte ha et bevisst forhold til hvordan anvendes til
beste for brukere og ansatte. Rådmannen vil kommentere dette nærmere senere i saken.

Videreutvikling av kommunens overordnede styringssystem
Som et ledd i kommunens forbedringsarbeid og fokus på optimal og målrettet bruk av kommunens
samlede ressurser, holder rådmannen stort fokus på å videreutvikle kommunens overordnede
styringssystem, herunder styringsdokument og rapportering. God planlegging, oppfølging og styring er
viktig for å sikre effektiv bruk av kommunens ressurser.
Stort fokus på samfunnsutvikling gjennom omstillingsprosjektet, stedsutvikling og
kommuneplanarbeid
Det er viktig for kommunen å se de langsiktige sammenhenger i samfunnsutviklingen og aktivt bidra til
å understøtte dette arbeidet. Kommunens engasjement på dette området har økt og vil ha høy fokus de
kommende årene, herunder på følgende områder:




Kommunens omstillingsprosjekt rettet mot næringslivet er vellykket og viser gode resultater.
Etter all sannsynlighet vil kommunen motta statlige midler gjennom fylkeskommunens
omstillingsstatus, slik at dette arbeidet kan fortsette fram til 2016. Rådmannen viser for øvrig til
de strategier kommunestyret har vedtatt for omstillingsarbeidet.
Inneværende og neste år arbeides det aktivt med stedsutviklingsprosjektet på Raufoss. Her er
potensialet for utvikling stort og rådmannen forventer stort engasjement lokalt for dette arbeidet.
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Parallelt må kommunen holde fokus på utvikling av de andre tettstedene i Vestre Toten.
Parallelle løp og fokus på hele kommunen blir viktig. Den største vekstkraften finnes i Raufoss
og lykkes vi i kommunesenteret vil det gi handlingsrom for satsing på resten av kommunen.
Planstrategi og planprogram er vedtatt av kommunestyret. Nå arbeides det aktivt med revisjon
av kommuneplanen og denne vil bli behandlet av kommunestyret ved årsskiftet 2013 / 2014.
Kommuneplanen er førende for kommunenes løpende arbeid og bestemmende for
utviklingsambisjonene de kommende årene.

For å sikre en robust kommuneøkonomi og makte å holde tjenestenivået oppe, er Vestre Toten
kommune avhengig av vekst og utvikling. De tiltakene som er nevnt ovenfor – sammen med en
tilstrekkelig økonomisk handlefrihet – vil være viktige for å sikre vekstkraft og positiv utvikling i
kommunen.

Omdømme
Rådmannen opplever at Vestre Toten kommune har et relativt godt omdømme i befolkningen og
gjennom omtale i media. Dette til tross for en svært anstrengt økonomisk situasjon og mange krevende
saker og avgjørelser både politisk og administrativt.
Godt omdømme kan ikke vedtas. Det må skapes gjennom langsiktig ryddig og troverdig arbeid.
Rådmannens oppfatning av hva som er suksessfaktorer og førende for rådmannens og
administrasjonens arbeid er følgende:






Bevissthet i forhold til å skape og sikre høy kvalitet i både saksbehandling, møte med
innbyggerne og i tjenesteproduksjonen
Stor grad av åpenhet
Praktisering av meroffentlighet i alle saker hvor dette er mulig
Godt samarbeid og utviklende samhandlingen mellom det politiske og administrativet
miljøet i kommunen

Det meste av dette har vi på plass i Vestre Toten kommune og det er hele organisasjonens ansvar å ta
vare på og utvikle dette videre.
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3.1.5 Rådmannens overordnede oppsummering og anbefaling
Rådmannen opplever at Vestre Toten kommune på både administrativt og politisk nivå gjennom flere
år har jobbet godt med både å rette opp en krevende økonomisk situasjon og å tenke langsiktig og
strategisk på «vegen ut av utfordringene» og ikke minst på viktige vegvalg framover.
Med en helhetlig omsorgsplan med full oppslutning i kommunestyret og enighet om viktige
prioriteringer på skoleområdet og et flertall i kommunestyret for økte inntekter gjennom utvidelse av
eiendomsskatten i kommunen, til også å omfatte boliger, er det lagt klare føringer for videre utvikling av
kommunens tjenestetilbud.
Det framlagte budsjettforslaget for 2014 og økonomiplanen følger opp disse retningsvalgene.
Målrettet og offensiv satsing fra kommunens side understøtter en positiv samfunnsutvikling sammen
med alle de utviklings- og forbedringstiltak som vi er i full gang med og som er høyt prioritert i vår
kommune. Over tid bør alt dette bygge opp under kommunens attraktivitet både for næringslivet og for
dagens og framtidas innbyggere i Vestre Toten.
Økonomiplanen som framlegges er offensiv og inneholder mange viktige utbyggingstiltak. Dette blir
spennende, men også krevende å følge opp for kommunens administrasjon. Rådmannens ambisjon er
å jobbe strukturert med både disse konkrete prosjektene og ikke minst de tilstøtende utfordringer og
muligheter som følger av prioriteringene som er gjort. I dette ligger også en løpende tilbakemelding,
dialog og avklaringer med de folkevalgte. Alt dette vil prege Vestre Toten kommune som organisasjon
de kommende 4 – 5 årene.
Avslutningsvis vil rådmannen påpeke enda en gang at det er krevende driftsøkonomi også i 2014.
Rammene blir strammere for hvert år, noe som innebærer krav om enda sterkere fokus på
økonomistyringen gjennom året. Gjennom et grundig budsjettarbeid med sterkt fokus på realisme,
håper rådmannen at det er lagt et godt grunnlag for at de tildelte budsjettrammene holdes. Rådmannen
vil berømme ledere og øvrige ansatte for stor lojalitet og kreativitet i forhold til å få budsjettmidlene til å
strekke til og bli utnyttet på en best mulig måte.
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3.2 Statsbudsjettet for 2014 – kommuneopplegget
Under gjengis et direkte utdrag av regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2014:
3.2.1 Kommunesektorens inntekter i 2013
I revidert nasjonalbudsjett for 2013 ble realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i2013
anslått til 4,9 mrd. kroner, hvorav 2,4 mrd.kroner var frie inntekter. Veksten ble regnet i forhold til
regnskapstall for 2012. Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens
skatteinntekter i2013 kan bli 1,8 mrd. kroner høyere enn anslått i revidert nasjonalbudsjett for 2013.
Den samlede pris og kostnadsveksten i kommunesektoren (deflatoren) anslås til 3 pst. i 2013, mens
lønnsveksten anslås å bli 3½ pst. Disse anslagene er ikke endret i forhold til anslagene i revidert
nasjonalbudsjett for 2013. Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 anslås
etter dette til 6,7 mrd. kroner, tilsvarende 1,8 pst. Realveksten i de frie inntektene anslås til 4,2 mrd.
kroner, tilsvarende1,4 pst. Sammenliknet med anslaget i revidertnasjonalbudsjett for 2013, er
vekstanslagene både for samlede og frie inntekter oppjustert med1,8 mrd. kroner.
3.2.2 Kommunesektorens inntekter i 2013
I kommuneproposisjonen for 2014 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede
inntekter på mellom 6 og 6½ mrd. kroner i 2014. Det ble varslet at mellom 5 og 5½ mrd. Kroner av
veksten ville være frie inntekter. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst2 i kommunesektorens
samlede inntekter i 2014 på 7,7 mrd. kroner, tilsvarende 2,0 pst. Veksten er 1,2 mrd. kroner høyere
enn øvre grense i det varslede vekstintervallet i kommuneproposisjonen. Av veksten er 5,2 mrd. kroner
frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,7 pst. Veksten er regnet fra anslått
inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett for 2013. Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 4,3
mrd. kroner til kommunene og 0,9 mrd. Kroner til fylkeskommunene. Av veksten i frie inntekter til
kommunene er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for en særskilt styrking av helsestasjons og
skolehelsetjenesten. Videre er 27 mill. kroner av veksten knyttet til utdanning av deltidsbrannpersonell.
Av veksten i frie inntekter til fylkeskommunene er 500 mill. kroner begrunnet i behovet for fornying og
opprusting av fylkesveiene. Regnet i forhold til nåværende anslag på regnskapfor 2013 innebærer
budsjettforslaget en reell økning i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 5,9 mrd. kroner.
Realveksten i de frie inntektene regnet på samme måte anslås til vel 3,3 mrd. kroner. Veksten blir
lavere når den regnes fra nåværende anslag på regnskap enn når veksten regnes fra inntektsanslaget
for 2013 i revidert nasjonalbudsjett for 2013. Det skyldes at anslaget for kommunesektorens
skatteinntekter i 2013 nå er oppjustert med 1,8 mrd. kroner, jf. pkt. 2.1. Regjeringens budsjettopplegg
for 2014 legger til rette for fortsatt vekst i tjenestetilbudet i kommunesektoren. Utover veksten i frie
inntekter, foreslås det særskilte tiltak på et bredt spekter av kommunale tjenester.
I tabell 3.1 er realveksten i kommunesektorens inntekter i 2014 dekomponert. Veksten er regnet fra
anslått inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett for 2013.
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Tabell 3.1 Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014

Mrd. kroner
Frie inntekter
5,2
Frie inntekter knyttet til nye oppgaver
mv.1
1,0
Øremerkede tilskudd
1,2
Gebyrinntekter
0,3
Samlede inntekter
7,7
1 Inntektsendringer knyttet til nye eller utvidede oppgaver,
avvikling av oppgaver, regelendringer mv. Disse inntektene
kommer i tillegg til veksten i frie inntekter.

Veksten i frie inntekter i 2014 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter
knyttet til befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal
økonomi (TBU) utarbeider anslag for merutgifter for kommunesektoren knyttet til den demografiske
utviklingen. Beregningene forutsetter at dekningsgrad, standard og produktivitet i tjenesteytingen
er uendret. Beregninger utført av TBU til det 1. konsultasjonsmøtet mellom staten og
kommunesektoren i februar 2013, indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter på om lag 3,3 mrd.
Kroner knyttet til den demografiske utviklingen i 2014. Dette er utgifter som må dekkes av
kommunesektorens samlede inntekter. Departementet anslår at om lag 2,8 mrd. kroner av dette må
dekkes av kommunesektorens frie inntekter, mens om lag 0,5 mrd. kroner blir kompensert gjennom
øremerkede tilskudd og gebyrinntekter. Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for
kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller regelendringer som har økonomiske konsekvenser,
skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet
endring i økonomisk belastning. Disse endringene holdes utenom veksten i frie inntekter. I 2014
kompenseres kommunesektoren med netto knapt 1 mrd. kroner for slike endringer, jf. tabell 2.1. I
hovedsak gjelder det tiltak innen barnehage og skole.
Kommunesektorens samlede inntekter anslås til om lag 422 mrd. kroner i 2014. I tabell 3.2 anslås
sammensetningen av inntektene i 2014 og nominell endring fra 2013.

Tabell 3.2 Kommunesektorens inntekter i 2014

side 18

Mrd. kroner

Andel av
samlede
inntekter
(pst.)

Nominell
endr. i pst.
fra 20131

Frie inntekter

319,7

75,8

4,1

Skatteinntekter

168,4

39,9

3,5

151,4

35,9

4,8

19,4

4,6

10,1

Gebyrer

55,2

13,1

3,6

Merverdiavgiftskompensasjon

19,8

4,7

7,0

7,7

1,8

3,0

421,8

100,0

4,5

Rammetilskudd

Øremerkede tilskudd

2

Andre inntekter
Totalt
1

Ved beregning av endring er det tatt utgangspunkt i anslag på regnskap for 2013 korrigert for oppgaveendringer.

2

Ekskl. tilskudd til kommunenes arbeid med flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere.

Kommunesektorens skatteinntekter og rammetilskudd er sektorens frie inntekter. De frie inntektene
utgjør i underkant av 76 pst. av samlede inntekter. Disse inntektene kan disponeres fritt innenfor
rammen av lover og forskrifter og gir kommunesektoren rom for lokal tilpasning av virksomheten.
Skatteinntekter er kommunesektorens andel av skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere,
samt eiendomsskatt i de kommuner som har innført det. Størrelsen på skatteinntektene avhenger blant
annet av utviklingen i skattegrunnlagene og av de kommunale og fylkeskommunale skattørene.
Rammetilskudd bevilges på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, jf. kap. 571 og 572.
Øremerkede tilskudd skal benyttes i tråd med formålet som er angitt for bevilgningen. Andelen
øremerkede tilskudd utgjør 4,6 pst. av de samlede inntektene. Etter innlemmingen av de øremerkede
tilskuddene til barnehager i rammetilskuddet i 2011, har andelen øremerkede tilskudd vært på et lavt
nivå.
Gebyrinntekter er kommunale avgifter og egenbetaling for tjenester som leveres av kommunen,
eksempelvis tekniske tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnehager.
Merverdiavgiftskompensasjon er refusjon til kommunesektoren for anskaffelser som er
merverdiavgiftspliktige.

Nærmere om frie inntekter
Tabell 3.3 viser anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 og 2014. Inntektene i 2013 er anslag
på regnskap korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering av
kommunesektorens oppgaver. Det betyr at oppjusteringen av skatteanslaget i 2013 med
1,8 mrd. kroner er medregnet, jf. pkt. 2.1. Oppjusteringen fordeler seg med 1 450 mill. kroner på
kommunene og 350 mill. kroner på fylkeskommunene.
Hensikten med å korrigere for oppgaveendringer med videre er å gjøre inntektsnivået i 2013
sammenliknbart med inntektsnivået i 2014. Det er redegjort nærmere for korreksjonene i
programkategori 13.70, tabell 3.16.
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2014 bygger blant annet på om lag 1 pst.
sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 3½ pst. lønnsvekst fra 2013 til 2014. Forslag til kommunale og
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fylkeskommunale skattører for 2014 er fremmet i Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014. I
kommuneproposisjonen for 2011 ble det signalisert at skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om
at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. Det foreslås at den
kommunale skattøren for 2014 settes ned med 0,2 prosentpoeng til 11,4 pst. Den fylkeskommunale
skattøren foreslås holdt uendret på 2,65 pst.
Rammetilskuddet for 2014 er bevilgningsforslaget på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og
kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner.

Tabell 3.3 Kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter

Mill. kroner. Nominelle
priser1
Kommunene2

Fylkeskommunene2

Kommunesektoren i alt

20133

2014

Pst.
endr
.

20133

2014

Pst.
endr
.

20133

2014

Pst.
endr.

Skatter i alt

135 817

140 17
7

3,2

26 920

28 200

4,8

162 737

168 377

3,5

Herav skatt på
inntekt og formue

126 950

131 200

3,3

26 920

28 200

4,8

153 870

159 400

3,6

Rammetilskudd

115 922

121 92
04

5,2

28 526

29 449

3,2

144 448

151 3694

4,8

Sum frie inntekter

251 739

262 09
7

4,1

55 446

57 649

4,0

307 185

319 746

4,1

1

Pris- og lønnsveksten i kommunesektoren i 2014 (deflator) er anslått til 3 pst.

2

Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel.

3

Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer, jf. tabell 3.16 under programkategori 13.70.

4

Omfatter ikke midler bevilget på kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til 4,1 pst. i 2014, regnet fra anslag på regnskap for 2013. Med anslått
prisvekst i kommunesektoren i 2014 på 3 pst. tilsvarer det en realvekst på 1,1 pst. Dette utgjør vel 3,3 mrd. kroner. Det er da tatt hensyn til at
skatteinntektene for 2013 er oppjustert med 1,8 mrd. kroner.

Endringer i nytt forslag til statsbudsjett av ny regjering
Ny regjering la fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet med endringer fra opprinnelig forslag som
er gjengitt her. Det ble også gjort endringer etter forhandlinger i stortinget. Samlet sett ga dette et noe
svekket opplegg for Vestre Toten kommune.
For ytterligere opplysninger henviser rådmannen til www.regjeringen.no eller Kommunal- og
regionaldepartementets sider om Statsbudsjettet 2014.
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3.2.4 Kommuneoppleggets betydning for Vestre Toten kommune
Fra 2013 til 2014 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,1% (fra RNB
2013). Kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,5 %,
mens Vestre Toten kommune har en vekst på 5,1%. Fra anslag regnskap 2013 er veksten i
kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1%, kommunene samlet i Oppland anslås å få en vekst på 3,9%.
Vestre Toten kommune har en vekst på 4,5%.. Det er vesentlig å ha en vekst lik landet som helhet hvis
en på lengre sikt skal kunne klare å opprettholde tjenestetilbudet i kommunen på samme nivå.
Kommuneopplegget er for 2014 bra for Vestre Toten kommune og synliggjøres at vi har en vekst godt
over landsgjennomsnittet. Endelig forslag til statsbudsjett framforhandlet av ny regjering i stortinget gir
noe svekkede rammer samlet sett for Vestre Toten kommune ser det ut til.

3.3 Årsverk og nærvær
Årsverk
Vestre Toten kommune sysselsetter mange mennesker. Tabellen under viser antall årsverk som er
utført i kommunen i perioden 2004-2012 og hvor mange ansatte disse årsverkene er fordelt på:
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Årsverk

732

732

739

750

749

738

744

737

751

Antall ansatte

956

954

960

984

1001

990

935

936

959

Det forventes ikke store endringer i dette i planperioden 2013 til 2016.
Nærvær
Vestre Toten kommune har de siste årene hatt fokus på nærvær framfor fravær. I 2012 var nærværet
stabilt sammenliknet med fjoråret. Det må forventes svingninger fra år til år. Tabellen under gjengir det
prosentvise nærværet i perioden 2001 til 2012. Det må forventes svingninger fra år til år, men i 2012 er
sykefraværet redusert med 11,4 % 1 prosentpoeng) i 2012, fra 8,8 til 7,8 %.
Nærværsstatistikk for årene 2001 - 2012
Fraværs- Nærværs- Nærværsprosent
År

prosent

prosent

2001

11,7

88,3

2002

13

87

2003

10,7

89,3

2004

9,7

90,3

2005

8,8

91,2

2006

10,5

89,5

2007

8,2

91,8

2008
2009
2010
2011
2012

8,3
8,3
8,9
8,8
7,8

91,7
91,7
91,1
91,2
92,2

kvinner / menn

91,1 / 93,9
91,4 / 92,7
90,6 / 92,8
90,7 / 92,8
91,6 / 94,3

side 21

91,2 pr oktober 2013
KS ser tre elementer som avgjørende for å lykkes i arbeidet med å redusere sykefraværet:
• God, tydelig og inkluderende ledelse
• Riktig bruk av kompetanse hos ledere og medarbeidere, med muligheter for
utvikling
• Samarbeid med de ansatte; sykefraværsarbeidet må forankres blant de tillitsvalgte,
men også være godt kjent blant alle de ansatte.
Systematisk arbeid for å forebygge sykefravær, og tett oppfølging av de sykmeldte
er en del av en god arbeidsgiverpolitikk.
For Vestre Toten kommunens del er fokus på et aktivt IA-arbeid, kartlegging av kompetanse og bruk av
denne, samt samarbeidet i HEIA gruppene virkemidler som samsvarer med det KS nevner som viktige
faktorer. Hvert år har vi ulike temaer som fokuserer på oppfølging, både i forhold til fravær, men også
nærvær.

Det har i flere år vært fokus på innholdet i begrepene Helsefremmende arbeid og Inkluderende
arbeidsliv. IA-handlingsplan inneholder 30 ulike delmål som ledere, tillitsvalgte og verneombud mener
er viktige å oppnå for å skape helsefremmende inkluderende arbeidsplasser for ansatte.

Vestre Toten kommune er en IA-bedrift. Å ha et godt samarbeid med kommunens kontaktperson i NAV
arbeidsliv er viktig samt bedriftshelsetjenesten. Det gir kommunen både tilgang på ulike virkemidler,
men også i form av ressurspersoner som er aktive samarbeidspartnere i hele organisasjonenVestre
Toten kommune er en IA-bedrift. Det å ha et godt samarbeide med kommunens kontaktperson i NAV
arbeidsliv er viktig. Det gir kommunen både tilgang på ulike virkemidler og til ressurspersoner som er
aktive samarbeidspartnere i hele organisasjonen.
Vestre Toten kommune arbeider aktivt med arbeidsmiljøsaker i et samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte
og verneombud. Det gjennomføres flere samlinger med deltakere fra flere instanser som kan bidra til
en positiv utvikling i nærvær og arbeidsmiljøet.
3.4 Befolkningens utvikling og sammensetning
Befolkningsutvikling
Per 1. oktober 2013 er det 13 060 innbyggere i Vestre Toten kommune. Data viser at det er stor
flytteaktivitet mellom kommunene i Gjøvikregionen.
I 2012 fikk kommunen en økning i folketallet på 70 personer (mot 125 personer i 2011). Netto tilflytting
utgjorde 84 personer, mens fødselsoverskuddet ble negativt med 14 personer. Data viser at det er stor
flytteaktivitet mellom kommunene i Gjøvikregionen. Netto innflytting fra utlandet utgjør så mye som 64
personer.
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År

Folketall

2003
2004

12590
12545

2005

12599

2006
2007
2008

12610
12635
12714

2009

12770

2010
2011

12803
12928

2012

12998

Helt ferske tall fra SSB pr 1 okt. viser at folketallet har økt med 62 personer hittil i 2013 til 13060
innbyggere. Den relativt sett sterke veksten de siste 7 år ser ut til å fortsette videre.

Nærmere analyse av utviklingen:

1

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fødte
Døde

148
148

120
136

121
132

149
125

108
118

124
134

122
127

124
128

107
119

132
146

0

-16

-11

24

-10

-7

-5

-4

-12

-14

Innflytting
Utflytting

530
567

517
551

578
513

554
566

682
597

590
504

593
532

604
567

716
575

718
634

Nettoflytting

-37

-37

65

-13

35

86

61

37

141

84

Befolkningsvekst

-37

-53

54

11

25

79

56

33

125

70

Fødselsoverskudd

I 2012 oppnådde kommunen en befolkningsvekst på 0,5 %. Dette er en nedgang fra toppåret i 2011,
men er høyt sammenliknet med utviklingen siste tiår. Det er bare to av de siste ti år som har hatt
sterkere vekst, 2008 og 2011. En brukbar befolkningsvekst sammenfallende med tap av svært mange
arbeidsplasser i kommunen viser at bosettingsmønstre har endret seg svært mye. Sist gang det var tap
av mange arbeidsplasser i kommunen på slutten 80-tallet. Fra perioden 1987-1995 gikk folketallet ned
med nesten 500. Det var en sterk vekst i årets tre første kvartaler, men fjerde kvartal hadde en
markert nedgang. Tabellen viser at fødselstallet i 2012 er har en markert oppgang. Antall døde har
også gått økt mye. Resultatet for kommunen er et fødselsunderskudd på 14 personer (mot 12 personer
i 2011).
Statistikken viser for øvrig at kommunen fortsatt har en betydelig innflytting. Utflyttingen økte med 59
personer fra 2011 til 2012. Det er nettoinnflyttingen som skaper befolkningsveksten i Vestre Toten
kommune. Netto innflytting fra utlandet utgjør alene 74 (mot 104 i 2011). I likhet med de fleste av
kommunene i Oppland, er det dette som bidrar mest folketallsvekst. Med fortsatt positiv utvikling,
forventes veksten i 2013 å bli på 80-100 personer.
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4 Mål og utfordringer ______________________________________________
4.1 Kommuneplanens visjon og hovedmål
Visjon;
”Trygghet, trivsel og utvikling”
4.1.1 Overordnede målsettinger
Kommunen kan selvfølgelig ikke løse alle utfordringene i 12-års planen alene. I stor grad vil utviklingen
avhenge av nasjonal politikk og sentrale retningslinjer. Kommuneplanens langsiktige del gjelder for perioden
2009-2018.
I forhold til det kommunen selv kan være med på å løse, er det utarbeidet følgende hovedmålsetninger:

4.1.1.1 Utviklingskommunen Vestre Toten
Hovedmål:
- Folketallet i Vestre Toten skal øke jevnt i planperioden.
- Våre innbyggere skal være stolte av å bo i Vestre Toten.
- Vestre Toten kommune skal være en spennende, attraktiv og framtidsrettet
arbeidsplass.
- Vestre Toten tenker globalt og handler lokalt – en kommune som tar miljøansvar.

4.1.1.2 Flere velger Vestre Toten som bosted og blir boende fordi kommunen kan vise
til:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

mange og varierte arbeidsplasser
gode og attraktive møteplasser i tettstedene
aktiv boligpolitikk, varierte botilbud og god tilgang på tomter
gode kultur og aktivitetstilbud for barn, unge og voksne
regionens beste grunnskole og barnehager av god kvalitet
velutviklet helse- og omsorgstjeneste tilpasset alle livsfaser og satsing på
sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid
en tydelig folkehelseprofil som sikrer flere år med god helse for befolkningen
at den vektlegger sikkerhet og beredskap i all planlegging
at den har et tjenestetilbud som aktivt reduserer forekomst av sosiale ulikheter
at den satser på universell utforming ved at alle hovedløsninger i de offentlige rom er
tilgjengelige for flest mulig
god tilgjengelighet til lekeområder og turområder

4.1.1.3 Flere næringsdrivende etablerer seg fordi kommunen kan vise til:
a) et allerede etablert og allsidig næringsliv
b) et aktivt virkemiddelapparat – herunder regionalt Næringsråd
c) høg kvalitet på kommunale tjenester og aktiv og rask tilrettelegging for nyetableringer
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4.1.1.4. Vestre Toten kommune kan via regionalt samarbeide vise til:
a) en aktiv pådriverrolle for å videreutvikle vår felles bo- og arbeidsregion til det beste området
i innlandet for å etablere virksomhet og bosette seg i
b) en aktiv pådriverrolle for regionale prosjekter på områder der samarbeid vil styrke vår region
faglig og økonomisk
c) aktiv pådriverrolle for god infrastruktur; RV4 og Gjøvikbanen
d) aktiv pådriverrolle i utviklingen av interkommunale avtaler
e) en aktiv pådriverrolle når det gjelder kommunesammenslutninger

4.1.1.5. Vestre Toten kommune har en velfungerende kommuneorganisasjon og kan
vise til:
a)
b)
c)
d)
e)

at vi møter våre innbyggere på en serviceinnstilt måte
gode nettløsninger og lett tilgjengelig informasjon
at vi møter våre innbyggere som individer med tilpassede og fleksible løsninger
en verdibasert ledelse og servicemodell hvor bruker og medarbeidertilfredshet er høy
en organisasjon som kjennetegnes av omstillingskompetanse som brukes til å sette
endringene ut i livet

4.1.1.6. Vestre Toten kommune kan vise til engasjement og medvirkning:
a) ved et levende demokrati og et aktivt politisk miljø, en kommune der det er interessant å
være politisk aktiv
b) ved at innbyggerne har åpne kanaler til politikerne og tjenesteområdene
c) ved at det er lagt til rette for et aktivt foreningsliv
d) gjennom brukermedvirkning og aktiv bruk av brukerundersøkelser

4.1.1.7. Vestre Toten kan vise til at kommunens økonomi er styrket:
a) ved å være en foregangskommune på nytenking og effektivisering
b) ved å være et eksempel på god ressursutnytting

4.1.1.8. Vestre Toten kommune har møtt klimautfordringene og kan vise til:
a) at vi har redusert vårt energiforbruk og klimagassutslipp med 10 % innen 2019 gjennom
aktiv satsing på fornybar energi
b) aktiv satsing på og tilrettelegging for at våre innbyggere kan gå, sykle eller ta bussen til og
fra skole, jobb, service- og kulturtilbud
c) at søppel ikke etterlates i naturen, også i bebygde områder
d) at våre byggeområder ikke har vært utsatt for flom, ras eller andre klimarelaterte katastrofer

4.1.1.9. Vestre Toten kommune kan vise til en arealforvaltning:
a) som forener ønsket om å ta vare på natur- og miljøverdiene med behovet for bruk og
utbygging til gavn for den enkelte og samfunnet.
b) som har en klar, tydelig og langsiktig styring av arealbruken, med vilje til raske endringer
c) som forebygger fare, bla ved hjelp av risiko- og sårbarhetsanalyser
For kommunens overordnede mål i arealforvaltningen vises til 3.2 i Arealdelen.
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4.2 Hovedutfordringer i planperioden
Vestre Toten kommune står overfor store utfordringer og har unike muligheter i tiden som kommer.
Dette har rådmannen beskrevet i detalj knyttet opp mot den økonomiske situasjonen kommunen er i
kapittel 3.1 Kommunens økonomiske situasjon. Flere av hovedmålene henger sammen og
prioriteringene i tiden framover vil bestemme i hvilken grad målene lar seg innfri. Den negative
økonomiske utviklingen i verdensøkonomien i kjølvannet av finanskrisa vil skape store utfordringer for
en kommune som Vestre Toten kommune med sin store andel eksportindustri.
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5 Tallfesting av budsjett og økonomiplan_____________________________
5.1 Overordnede inntekts- og utgiftsanslag
Frie inntekter
Veksten i frie inntekter er godt over landsgjennomsnittet. Det er lagt inn en moderat realvekst inn i
rammetilskuddet. Innføring av eiendomsskatt på boliger øker kommunens frie inntekter betydelig.

Skatteinntekter
Tjeneste 8000 Skatteinntekter

2013

2014

2015

2016

2017

Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt

252 389
10 500

255 656
36 500

255 656
36 500

255 656
36 500

255 656
36 500

Sum

262 889

292 156

292 156

292 156

292 156

Tall for skatt på inntekt og formue er hentet fra regjeringens forslag til statsbudsjett samt KS sin
beregningsmodell.
Rammetilskudd
Tjeneste 8401
Rammetilskudd

2013

2014

2015

2016

2017

Innbyggertilskudd

282 982

297 339

299 984

299 984

299 984

Utgiftsutjevning

-10 571

-4 456

-4 467

-4 467

-4 467

Saker særskilt fordeling

1 393

-801

-801

-801

-801

Ordinære skjønnsmidler

0

416

416

416

416

Skjønn tap inntektssystem

4 000

3 800

3 800

3 800

3 800

INGAR

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

54 022

62 637

62 637

62 637

62 637

-1 796

-1 796

-1 796

-1 796

3 000

1 000

1 800

3 600

4 400

336 826

360 139

363 573

365 373

366 173

Inntektsutjevning
Endringer ny regjering
Realvekst i rammetilskudd
Sum rammetilskudd

Tall for 2014 er på samme måte som for skatteinntektene hentet fra regjeringens forslag til
statsbudsjett og Kommunestyret sin beregningsmodell for skatt og rammetilskudd. For årene 20142017 er det lagt til grunn en realvekst i rammetilskuddet (samlede frie inntekter) på 0,35 % årlig.
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Andre statstilskudd
Andre statstilskudd

2013

2014

2015

2016

2017

Tj 8402: Komp.tilskudd skole

-1 350

-1 291

-1 291

-1 291

-1 291

Tj 8403: Kompensasjonstilskudd omsorg

-3 378

-3 272

-3 272

-3 272

-3 272

Tj 8500 Statstilskudd flyktninger

-14 250

-14 000

-14 000

-14 000

-14 000

Sum

-18 978

-18 563

-18 563

-18 563

-18 563

Statstilskudd for skole og omsorgsbygg er avhengig av to faktorer; investeringsnivå i de respektive
typene bygg og rentenivået.. Anslått kompensasjonsrente er satt til 2,0 %
Renter og avdrag
Tjeneste 8701 Renter og avdrag
Renter av bankinnskudd
Rentekostnader
Avdrag*
Sum

2013
0
27 080
23 650
50 730

2014
27 551
25 007
52 558

2015
0
28 051
27 132
55 183

2016
0
41 351
29 857
71 208

2017
0
39 451
33 857
73 308

*) Minimum avdrag på lån skal tilfredsstille kravene i kommunelovens § 50 nr 7

Det er stor enighet blant ledende økonomer om at det ikke vil bli renteøkning i 2014. Det er mer
usikkerhet rundt utviklingen i rentenivået for de påfølgende år. Kommunen har imidlertid en relativt høy
andel lån med rentebinding. Dette gir forutsigbarhet i utgiftene og liten renterisiko på grunn av at over
halvparten av porteføljen er bundet gjennom rentebytteavtaler. Gjennomsnittlig rentenivå forventes å
ligge i området 3,5 % i 2014. Det vil bli en vekst i samlede utgifter til renter og avdrag utover i perioden.
Det vil spesielt slå ut når skoleprosjektene er ferdigstilte og renter ikke føres som byggelånsrenter i
investeringsregnskapet, men i driftsregnskapet som ordinære renter.

Kraftfondet

Kraftfondet

2013

2014

2015

2016

2017

Avkastning

-3 073

-2 378

-2 098

-2 098

-2 098

Avkastningen på kraftfondet er budsjettet til 3,3% årlig. Avkastningen må påregnes å variere fra år til
år. Rådmannen har lagt til grunn et forsiktig anslag på avkastning av kraftfondet som følge av uroen i
finansmarkedene og usikre vekstutsikter og at kraftfondet styrkes i samsvar med forutsetningene om
økt driftsresultat og økte avsetninger. Som et ledd i strategien for finansforvaltningen forutsettes det at
det bygges opp et bufferfond på minst 10% at kapitalen på kraftfondet. Dette er helt vesentlig hvis en
skal kunne videreføre strategien i finansreglementet uten for høy risiko. Et høyt driftsresultat vil ha
samme funksjon. Kraftfondet har en samlet avkastning pr. utgangen av oktober på 4,3 mill kr.
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Disposisjonsfond
Tjeneste 8804 Disposisjonsfond

2013

2014

2015

2016

2017

26 117

21 492

20 000

Avsetning til fond fra ordinær drift

0

Bruk av fond

0

0

0

0

0

Sum

0

0

26 117

21 492

20 000

Det legges opp til at disposisjonsfondet styrkes som vist i tabellen fra og med 2014. 2013 og 2014 går
forventet overskudd til å dekke opparbeidet underskudd for å komme ut av ROBEK. Det er helt
nødvendig for å bedre likviditeten og handlingsrommet for Vestre Toten kommune vesentlig. Da vil en
unngå dagens situasjon hvor kassakreditt benyttes i enkelte perioder mot slutten av året. Innføring av
eiendomsskatt sammen med kutt i budsjettrammene vil oppnå dette

Lønnsreserve
Lønnsreserve

2013

2014

2015

2016

2017

Sum

9 500

10 700

6 500

6 500

6 500

Lønnsreserven er beregnet med utgangspunkt i forventet lønnsvekst i 2014. For årene 2015 – 2017 må
avsetningen vurderes opp mot lønns- og prisvekstforutsetningene for øvrig i budsjettet, herunder også
hvilken kompensasjon staten legger til grunn ved beregning av vekst i frie inntekter. Forutsetningen i
forslag til statsbudsjett er en lønnsvekst på 3,5 %. På grunn av lav lønnsvekst i 2013 er overhenget i
2013 lite. Lønnsreserven er styrket da det er et hovedoppgjør sammen med lite lønnsoverheng slik at
lønnsoppgjøret blir vesentlig høyere enn i inneværende år.

Merverdiavgiftskompensasjon
Kompensasjon av betalt merverdiavgift er en direkte funksjon av investeringsnivået i kommunen. Med
virkning fra 2010 er det iverksatt en lovendring som medfører en nedtrapping av inntektsføring av
merverdiavgiftskompensasjon. fra investeringer i driftsregnskapet med 20 % årlig. Kompensasjonen
bortfaller ikke for kommunen, men blir inntektsført i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet.
For 2014 er ordningen full nedtrappet slik at hele merverdiavgiftsbeløpet fra investeringsregnskapet
inntektsføres i investeringsregnskapet.
Siden 2009 er det redusert bruk av momskompensasjon fra investeringer i driften med hele 13 millioner
kroner.

5.2 Driftsbudsjett – rammer
Rådmannens vurderinger knyttet til økonomisk situasjon, budsjettprosess og fokus fremover er nøye
drøftet i kapittel 3.1. Rådmannen viser til denne delen av utredningen.
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Rådmannen la fram sitt foreløpige budsjettinnspill til gjennomgang og drøfting i følgende politiske
organer:





UVO 12. november 2013
FSK 13. november 2013
UTP 18. november 2013

Rådmannen mener det er gjort et spesielt grundig forarbeid i denne budsjettprosessen for å sikre
realisme i budsjettgrunnlaget.
Tross betydelig inntektsvekst i budsjettgrunnlaget fra 2013 til 2014 ble salderingen av neste års
driftsbudsjett krevende. Det har blitt jobbet med salderingen på bakgrunn av de signaler som ble gitt i
etter at rådmannen la fram sitt foreløpige budsjettinnspill
Nedenfor framstilles Totaloversikten for økonomiplanens driftsdel innarbeidet ordførerens forslag.
Videre beskrives hovedprioriteringene i rådmannens innspill til budsjett og økonomiplan.
Budsjett
2014

Budsjett-reg
2013

Regnskap 2012

Brukerbetalinger

20 660

21 607

20 806

Andre salgs- og leieinntekter

70 545

68 254

63 934

Økonomisk oversikt – drift
Driftsinntekter

Overføringer med krav til motytelse

72 650

78 444

92 606

360 138

336 827

329 492

14 000

15 000

15 867

1101

940

224

255 656

252 389

234 720

36 500

10 500

10 103

0

0

39

831 250

783 961

767 791

Lønnsutgifter

417 753

403 526

391 505

Sosiale utgifter

116 132

109 771

103 325

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.produksjon

91 149

79 672

86 463

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

85 954

77 079

74 898

Overføringer

56 776

49 480

59 080

Avskrivninger

35 600

30 053

33 419

Fordelte utgifter

-7 623

-4 990

-4 699

795 741

744 591

743 991

35 509

39 370

23 800

2 378

3 073

3 828

0

0

4109

400

450

559

2 778

3 523

8 496

27 552

27 081

32 548

Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
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Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)

0

0

0

25 007

23 650

22 853

300

200

462

52 859

50 931

55 863

-50 081

-47 408

-47 367

Motpost avskrivninger

35 600

30 053

33 419

Netto driftsresultat

21 028

22 015

9 852

0

0

0

Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond

0

4

0

2995

837

4 816

0

0

0

2995

841

4 816

0

12 729

5 834

23 000

10 000

4617

0

0

0

1023

127

4 217

0

0

0

24 023

22 856

14 668

0

0

0

Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserve
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger

Mer/mindreforbruk

Budsjett
2014
-255 656
-360 139
-36 500
0
-18 563
-670 858

Budsjett
reg 2013
-252 389
-336 828
-10 500
0
-19 063
-618 780

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter,provisjoner og andre finansutgifter
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/-utgifter

-2 378
0
27 551
0
25 007
50 180

-3 073
0
27 081
0
23 650
47 658

Til dekning av tidligere regnskapsmessige
merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

23 000
0
0
0
0
0
23 000

10 000
0
0
0
0
0
10 000

0
-597 678

0
-561 122

597 678

561 122

Budsjettskjema 1A - drift (tall i 1000 kroner)
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift
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Økonomiplanens driftsdel 2014-2017
Område 99 - inntekter-/utgifter+
Tjeneste 8000 Skatt på inntekt og formue
Tjeneste 8000 Eiendomsskatt
Tjeneste 8401 Rammetilskudd
Tj. 8402/8403/8500: Tilskudd skole/omsorg/ flyktninger
Tjeneste 8701 Renter og avdrag
Tjeneste 8702 Kraftfondet
Tjeneste 8801 Dekning av tidligere års merforbruk
Tjeneste 8804 Disposisjonsfond
Effekt av forbedringstiltak
Ikke saldert
SUM
(Handlingsramme)

2013
-252 389
-10 500
-336 826
-19 063
50 730
-3 073
10 000
0

2014
-255 656
-36 500
-360 139
-18 563
52 558
-2 378
23 000
0

2015
-255 656
-36 500
-363 573
-18 563
55 183
-2 098

2016
-255 656
-36 500
-365 373
-18 563
65 608
-2 098

2017
-255 656
-36 500
-366 173
-18 563
76 258
-2 098

26 117
-2 000

21 492
-4 000

-561 122

-597 678

-597 090

-595 090

20 000
-6 000
-4 358
-593 090

(Handlingsramme)

-561 122

-597 678

-597 090

-595 090

-593 090

12 329
21 030
13 506
6 457
67 794
6 598
-24
146 605
43 744
17 259
24 339
201 104
6 338
6 231
-17 815
5 626

15 665
22 398
14 753
6 507
74 959
7 020
-51
151 309
50 057
18 787
25 982
208 578
5 938
6 755
-16 669
5 689

15 665
22 398
14 753
6 507
72 801
7 090
-51
151 309
50 057
19 287
25 982
208 578
5 938
6 755
-15 669
5 689

15 665
22 398
14 753
6 507
72 801
7 090
-51
151 309
50 057
17 287
25 982
208 578
5 938
6 755
-15 669
5 689

15 665
22 398
14 753
6 507
72 801
7 090
-51
149 309
50 057
17 287
25 982
208 578
5 938
6 755
-15 669
5 689

561 122

597 678

597 090

595 090

593 090

2,7 %

2,9 %

3,3 %

2,7 %

2,5 %

Område 11 Overordnede funksjoner
Område 12 Sentraladministrasjonen
Område 13 FDV-støtte
Område 19 Kirken
Område 21 Barnehage
Område 31 Brannvern, ansvar 3110
Område 31, Gebyrområde (feiing)
Område 41 Grunnskole
Område 51 Helse
Område 61 Kultur
Område 65 NAV Kommune
Område 71 Omsorg
Område 75 Plan
Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110
Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene
Område 97 Voksenopplæring

Sum fordelt til drift
Anslag netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Rådmannen viser til kapittel 3 i styringsdokumentet hvor det rettes sterkt fokus på blant annet følgende:









Kommunens krevende økonomiske situasjon
Behov for styrking av kommunens inntekter
ROBEK-kommune og behovet for å dekke underskudd
Meget krevende finansiell stilling
Sterkt fokus på forbedringsarbeid
Omdømme
Fokus på samfunnsutvikling

For sammenhengens skyld, velger rådmannen å kopiere inn sin oppsummering fra strateginotatet juni:
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«Innspill til hovedprioriteringer i kommende økonomiplanperiode

Vestre Toten kommune er i en krevende økonomisk situasjon og det må derfor til bevisste prioriteringer
til i kommende budsjett- og økonomiplanperiode. For å være helt konkret, ser rådmannen for seg
følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Inndekning av resterende akkumulerte underskudd i 2014
2. Netto driftsresultat på minimum 3 % av inntektene, dvs 20 - 25 mill kroner årlig i
økonomiplanperioden. Overskuddet avsettes til disposisjonsfond for å bygge opp reserver, bedre
likviditeten og styrke egenkapitalen
3. I samsvar med kommunestyrets vedtak fra 2012 dekkes renter og avdrag av
eiendomsskatteinntekter
4. Deretter prioriteres midler til opprettholdelse og styrking av tjenestetilbudet
I tillegg til dette legger rådmannen følgende forutsetninger til grunn:




Forventet effekt av forbedringsarbeidet dokumenteres og synliggjøres og anvendes til økt
kvalitet og kvantitet i tjenesteområdene.
Realvekst i de frie inntektene legges inn med 10 mill kroner i 2014 og fordeles på årseffekt av
veksten i barnevern og barnehager, samt som delvis tilbakeføring av såkalte «engangstiltak»
ifm salderingen av 2013-budsjettet.

Under tallfestes disse prioriteringene. Noen av elementene kommenteres også nærmere:

2013
Netto driftsresultat basert på 2013-nivå
Elementer som styrkere nto driftsres framover:
Forbedringskrav fra og med 2014
Realvekst i de frie inntektene
Økt eiendomsskatt fra 2014
Forbedret rentento som følge av resultatforbedring
Sum" handlefrihet"

2015

2016

2017

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

3 000
8 000
20 000
500
41 500

5 000
10 000
24 000
1 000
50 000

7 000
12 000
24 000
1 500
54 500

9 000
14 000
24 000
2 000
59 000

-8 000

-8 000

-7 000
-8 000

-9 000
-8 000

-2 000
-2 000

-12 000

-2 000
-3 000
-1 000
-500
-6 000
-20 500

-2 000
-3 000
-1 500
-1 000
-9 000
-31 500

-2 000
-3 000
-2 000
-2 000
-10 000
-36 000

10 000

29 500

29 500

23 000

23 000

-10 000
-

-19 000
10 500

29 500

23 000

23 000

Anvendelse:
Kapitalkostnader skoleinvesteringer
Bruk av realvekst i frie inntekter 2014
Styrking av tjenestekvaliteten:
Vedlikehold veger
Styrking av grunnskolens rammer
Økt vedlikehold bygg og anlegg
Styrking - vekst i omsorgstjenestene
Styrking tjenesteområder
Sum anvendelse
Netto driftsresultat
Anvendes slik:
Inndekning av tidligere års underskudd
Avsetning til fonds

2014
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Kommentarer:
Forbedringskrav: Dette er nøkterne tall for å synliggjøre at det tas ut effekter av forbedringsarbeidet og
som anvendes til å styrke kvalitet og kvantitet i tjenestene.
Realvekst: Kommuneproposisjonen for 2014 indikerer en god realvekst i inntektene (10 mill kroner).
Rådmannen er litt mer forsiktig og legger inn åtte mill kroner i 2014 og en svak økning med to mill
kroner årlig i resten av økonomiplanperioden.
Økt eiendomsskatt: Nivå i samsvar med det som ble signalisert ifm vedtak om utvidelse av
eiendomsskatteordningen i november 2012.
Bedret rentenetto: Etter hvert som økonomien bedres, reduseres renteutgiftene og økte renteinntekter.
Kapitalkostnader skolebygg: Renter og avdrag i samsvar med framdriftsplan for prosjektene.
Bruk av realvekst i 2014: Anvendes til å dekke vekst i oppgavene i 2013 på barneven og barnehager,
samt til å føre noen tilbake av «engangskutt» på tjenesteområdene i 2013.
Vedlikehold veger: Vegbudsjettet er sterkt underbudsjettert og må styrkes for både å bli realistisk og for
å sikre vedlikehold av vegnettet.
Styrking av grunnskolens rammer: Timetall og rammer i grunnskoletjenesten er presset ned på et nivå
som gjør at det er krevende å opprettholde kvaliteten på tjenestetilbudet. Etter rådmannens oppfatning
må dette korrigeres så raskt som mulig.
Økt vedlikehold bygg og anlegg: Det skjer en betydelig verdiforringelse av kommunens bygg og anlegg
årlig ved at det brukes for lite midler på vedlikehold. Langsiktig er dette dårlig økonomiforvaltning og
nivået bør gradvis styrkes.
Styrking omsorg: I henhold til omsorgsplanen skal tilbudet gradvis styrkes. Kommunen vil bli tilført økte
ressurser gjennom rammetilskuddet (ikke synliggjort her), men det er neppe tilstrekkelig for å møte
utfordringene framover.
Styrking tjenesteområder: Når underskudd er dekket inn og det er gjort solide avsetninger til fonds, kan
tjenestetilbudet gradvis styrkes. Dette gjelder også de områder som er nevnt ovenfor, samt mulige
avsetninger til forbedrings- og utviklingsarbeid.
Netto driftsresultat: Driftsresultatet bør ligge på om lag 30 mill kroner de første årene og kan gradvis
reduseres noe når det er bygget opp reserver, likviditeten er styrket og egenkapitalen er bedret.
Inndekning av underskudd: Dette må ha prioritet slik at akkumulert underskudd er dekket inn i løpet av
2014.
Avsetning til fonds: Når underskudd er dekket og effekten av økt eiendomsskatt «slår inn» for fullt, vil
kommunen være i stand til både å styrke tjenestene og ikke minst avsette tilstrekkelig med midler til
fonds.»

Utredningen i dette dokumentet viser at vurderingene videreføres i det avsluttende budsjettarbeidet,
men at noen av rammevilkårene og behovsutviklingen er noe endret.
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5.3 Ordførerens budsjettinnstilling
Innledning – forholdet til rådmannens innspill
Ordførerens oppfatning er at det er gjort et grundig arbeid i budsjettprosessen hvor
rådmannens fokus har vært blant annet å:
 sikre realisme og nøkternhet i budsjettering og budsjettgrunnlag
 følge opp politiske planer, enkeltvedtak og styringssignaler
 dekke inn resterende akkumulerte underskudd i 2014
 fokusere sterkt på sammenhengene mellom 2014-budsjettet og økonomiplanen
 dokumentere grundig de endringer som er foretatt i rammer for å gi politikere oversikt
over justeringene og mulighet til å korrigere disse
Ordføreren velger derfor å bygge på rådmannens innspill til sluttsaldering som kortfattet kan
oppsummeres slik:
Salderingsutfordring
- 10,5 mill kr
Inndekningsforslag:
Reduksjon i tjenesteområdenes
rammer på underkant av 1 % av
nettorammene
5,0 mill kr
Effekt av forbedringstiltak
1,0 mill kr
Engangstiltak for 2014
1,0 mill kr
Sum
7,0 mill kr
Udekket

- 3,5 mill kr

I tillegg bør det legges inn ytterligere midler til ressurskrevende tiltak innen omsorg og
barnevern.

Ordførerens forslag til saldering av driftsbudsjettet for 2014
Under følger ordførerens forslag til sluttsaldering av driftsbudsjettet for 2014 inndelt slik:
A. Netto driftsresultat til dekning av akkumulert underskudd / nivå på eiendomsskatt
B. Konkretisering av sluttsaldering
C. Oppsummering
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A. Netto driftsresultat til dekning av akkumulert underskudd / nivå på eiendomsskatt
Resterende akkumulert underskudd utgjør vel 29 mill kroner. I 2013-budsjettet er det avsatt 10
mill kroner til underskuddsindekning. Det synes krevende å greie dette blant annet som følge
av ca tre millioner kroner i takseringskostnader til eiendomsskatt uten budsjettdekning. For å
dekke opp dette, vil ordføreren tilrå at netto økning i eiendomsskatt økes fra 20 mill kroner i
rådmannens innspill til 23 mill kroner.
B. Konkretisering av salderingstiltak
I rådmannens innspill ligger det inne en nedjustering av driftsnivået med ca fem millioner
kroner. Ordføreren finner det nødvendig å gjennomføre tiltakene som er skissert fra
tjenesteområdene selv om disse åpenbart vil påvirke kvaliteten (og kvantiteten) i enkelte
tjenester.
I likhet med rådmannen er ordføreren opptatt av realisme i budsjetteringen. Det fremmes
derfor forslag om å legge inn ytterligere 2,0 mill kroner i barnevernstjenestens ramme og 1,0
mill kroner til omsorg til (delvis) dekning av tjenester for ressurskrevende brukere. Områdene
vil fortsatt ha krevende budsjettrammer og det vil etter all sannsynlighet være behov for
strenge interne prioriteringer og omprioriteringer.
Etter dette sitter ordføreren igjen med et salderingsbehov på 6,5 mill kroner som foreslås
dekket slik:
a) Moderat investeringsramme for tiltak utenom skoleprosjekter og selvfinansierende
investeringer, herunder utsettelse ytterligere ett år av ombygging av pasientrom på
Raufosstun: 0,5 mill kroner
b) Økning i ramme for engangstiltak fra 1,0 til 2,65 mill kroner, hvorav 0,65 mill kroner (i
lønnsutgifter) i besparelse ved å utsette ombyggingen på Raufosstun: 1,65 mill kroner
c) Ytterligere justering av utbetaling av investeringstilskudd for ny fotballstadion slik at 0,75
mill kroner utbetales i 2014 og 1,75 mill kroner utbetales i 2015. Effekt i 2014: 0,5 mill
kroner.
d) Fordeling av ekstra anleggstilskudd til lag og foreninger justeres slik at 0,75 mill kroner
utbetales i 2014 og resterende i 2015. Erfaringen tilsier at enkelte utbetalinger kommer
senere enn antatt. Effekt 0,25 mill kroner.
e) Økte inntekter i driften 0,25 mill kroner
f) Resterende sluttsaldering på 3,45 mill kroner er krevende å få på plass. Rent
økonomisk og av hensyn til de langsiktige økonomiske utfordringene og prioriteringene,
bør det foretas en nedjustering av driftsnivået. På den annen side er det viktig å verne
om tjenestetilbudet og budsjettrammene som på de aller fleste områder er svært
stramme. Ordføreren ser for seg tre ulike løsninger og en kombinasjonsløsning:
i.
ii.

Netto økning i eiendomsskatt legges på 26 millioner kroner. Et nivå som det
planlegges ut fra også i 2015
Rådmannen gis i oppdrag å fremme konkrete og konsekvensjusterte forslag til
reduksjoner i tjenestene. Disse vedtas av kommunestyret i januarmøtet.
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iii.
iv.

Kommunen søker Kommunal- og regionaldepartementet om utsettelse av deler
av akkumulert underskudd til 2015
En kombinasjon av to eller tre av alternativene

Basert på viktigheten av å ta vare på det kvalitativt gode tjenestetilbudet i kommunen,
anbefaler ordføreren følgende:



Det legges inn et «forsiktig» nedjusteringskrav på ytterligere 0,45 mill kroner i
tjenesteområdenes rammer.
Resterende 3,0 mill kroner foreslår ordføreren at dekkes ved tilsvarende økning i
eiendomsskatteinntektene. Ordførerens forutsetning som følger dette forslaget, er at
skatteøret ikke skal økes i 2015. Likeledes vil ordføreren – basert på tallgrunnlaget i
økonomiplanen – påpeke viktigheten av å avvente eventuelt ytterligere «uttelling»
fra eiendomsskattepotensialet til de store skoleinvesteringene er gjennomført, dvs
etter 2017.

Ut over dette vil ordføreren poengtere følgende forutsetninger som ligger til grunn i
budsjettinnstillingen:








Engangstiltak, effekt av forbedringstiltak og sluttsaldering i tjenesteområdenes rammer
forutsetter ordføreren at konkretiseres av administrasjonen slik at det kan vedtas av
kommunestyret i januarmøtet.
I Stortingets budsjettforlik er kommunen trukket 550.000 kr i forventet besparelse på
barnehageområdet som følge at økt kontantstøtte og dermed antatt lavere etterspørsel
etter barnehageplasser. Dette beløpet ligger inne som en forventet, men ikke fordelt
besparelse. I og med at dette har kommet inn i sluttspurten av budsjettarbeidet, må
utfordringen følges opp og håndteres i løpet av første kvartal 2014.
Et tallmessig lite, men viktig beløp som er lagt inn i budsjettet er 20.000 kroner i økt
årlig driftsstøtte til RA-pensjonistenes drift av hus og aktivitet. De utfører et svært viktig
arbeid, men har stramme rammer. Ordføreren ønsker å verdsette dette med økt støtte
fra 80.000 kr til 100.000 kr fra og med 2014.
Det er ikke funnet budsjettmidler til å fullfinansiere stilling for boveileder på NAV.
Ordføreren ber om at administrasjonen jobber videre med dette (40 % av 100 % stilling
– 220.000 kr) fram til nevnte behandling i kommunestyrets januarmøte.

Økonomiplanens driftsdel for perioden 2014-2017
Ved å innarbeide ordførerens forslag til salderingstiltak i 2014 og bygge videre på rådmannens
økonomiplanskisse, blir økonomiplanens driftsdel for 2014-2017 slik:
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Økonomiplanens driftsdel 2014-2017
Område 99 - inntekter-/utgifter+
Tjeneste 8000 Skatt på inntekt og formue
Tjeneste 8000 Eiendomsskatt
Tjeneste 8401 Rammetilskudd
Tj. 8402/8403/8500: Tilskudd skole/omsorg/ flyktninger
Tjeneste 8701 Renter og avdrag
Tjeneste 8702 Kraftfondet
Tjeneste 8801 Dekning av tidligere års merforbruk
Tjeneste 8804 Disposisjonsfond
Effekt av forbedringstiltak
Ikke saldert
SUM
(Handlingsramme)

2013
-252 389
-10 500
-336 826
-19 063
50 730
-3 073
10 000
0

2014
-255 656
-36 500
-360 139
-18 563
52 558
-2 378
23 000
0

2015
-255 656
-36 500
-363 573
-18 563
55 183
-2 098

2016
-255 656
-36 500
-365 373
-18 563
65 608
-2 098

2017
-255 656
-36 500
-366 173
-18 563
76 258
-2 098

26 117
-2 000

21 492
-4 000

-561 122

-597 678

-597 090

-595 090

20 000
-6 000
-4 358
-593 090

(Handlingsramme)

-561 122

-597 678

-597 090

-595 090

-593 090

12 329
21 030
13 506
6 457
67 794
6 598
-24
146 605
43 744
17 259
24 339
201 104
6 338
6 231
-17 815
5 626

15 665
22 398
14 753
6 507
74 959
7 020
-51
151 309
50 057
18 787
25 982
208 578
5 938
6 755
-16 669
5 689

15 665
22 398
14 753
6 507
72 801
7 090
-51
151 309
50 057
19 287
25 982
208 578
5 938
6 755
-15 669
5 689

15 665
22 398
14 753
6 507
72 801
7 090
-51
151 309
50 057
17 287
25 982
208 578
5 938
6 755
-15 669
5 689

15 665
22 398
14 753
6 507
72 801
7 090
-51
149 309
50 057
17 287
25 982
208 578
5 938
6 755
-15 669
5 689

561 122

597 678

597 090

595 090

593 090

2,7 %

2,9 %

3,3 %

2,7 %

2,5 %

Område 11 Overordnede funksjoner
Område 12 Sentraladministrasjonen
Område 13 FDV-støtte
Område 19 Kirken
Område 21 Barnehage
Område 31 Brannvern, ansvar 3110
Område 31, Gebyrområde (feiing)
Område 41 Grunnskole
Område 51 Helse
Område 61 Kultur
Område 65 NAV Kommune
Område 71 Omsorg
Område 75 Plan
Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110
Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene
Område 97 Voksenopplæring

Sum fordelt til drift
Anslag netto driftsresultat i % av driftsinntektene

På neste side vises en samletabell for endringer som er gjort i rammene for tjenesteområdene.
Tilbakeføringen av engangskuttene i tjenesteområdenes rammer vises ikke i tabellen. Samlet
er det da endringer på 32,5 mill kr. Tabellen inneholder endringer som følge av ordførerens
budsjettinnstilling. De forskjellige punktene er beskrevet videre gruppert i kategorier etter hva
slags type endring det er :
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Tjenesteområde

Endringer rammer 2014
2 500 Nedtrapping momskomp investering i drift fra 20-0%
-1 000 Økt premieavvik
500 Økt finansiering Lean
500 Økning badelandsgarantien
Område 11 Overordnede funksjoner
2 500
360 Økt 50 % stilling økonomirådgiver stab
85 Drift nytt kvalitetsstyringssystem
67 Nye lisenser i Notes - 200
150 SKR - økt tilskudd - 20% av 100% stilling
250 Økt andel innkjøpssamarbeidet
100 Økning tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte
Område 12 Sentraladministrasjon
1 012
1 000 Økning husleie Vestre Toten rådhus AS
Område 13 FDV-støtte
1 000
1 450 Finansiering av 14 nye plasser i private
2 158 18 nye småplasser i Veltmanå barnehage
1 353 Økning i tilskudd til private barnehager - 94-96 %
-550 Endring av ny regjering - effekter barnehage
300 Økning pensjon barnehage
544 Økt sats kapitaltilskudd barnehager
Område 21 Barnehage
5 255
-151 Reduserte kostnader 110 sentral/økte inntekter ABA avtale
469 Økt netto bemanning - lønn ny stilling - ny varabrannsjef/nødnett
Område 31 Brannvern, ansv. 3110
318
-460 Avvikling frukt og grønt i skolen
2 000 Styrking av ramme Grunnskole
350 Økning valgfag undomskolen
600 Økning valgfag undomskolen
200 Økte kostnader skolesvømming
Område 41 Grunnskole
2 690
460 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
683 Asylmottak
4 000 Økt behov barnevern
85 Frisklivssentralen leie Totenbadet
Område 51 Helse
5 228
750 Midler til Lag og foreninger - Ksvedtak 3013
-188 Helårseffekt kulturskole
750 Ny stadion Raufoss Fotball
Område 61 Kultur
1 312
780 Flytting Boligkontoret
Område 65 NAV kommune
780
1 000 Helårseffekt av omsorgsboliger Gimlevegen

Område 71 Omsorg
Område 75 Plan

Omr. 91 Teknisk drift, ansv. 9110
Omr. 91 Teknisk drift, gebyromr.

Omr. 97 Voksenopplæring
Sum endringer

250
150
1 000
4 000
6 400
-780
-780
1 000
-500
500
1 500
1 500
48
-250
-202

Overføring 0,4 stillingsressurs fra Voksenopplæring
Frivillighetssentralen
Netto økning ressurskrevende brukere
Økning pensjon
Flytting Boligkontoret
Styrking av ramme Teknisk utenfor gebyrområdet
Effekt utkjøp av leasingavtaler på Teknisk drift
reduksjon av gebyrinntekter
Tilskudd OPUS
Overføring 0,4 stillingsressurs fra til Omsorg

27 513

side 39

Tekniske justeringer – samlet 10,268 mill kr
Økning pensjon Omsorg 4 mill kr
Som følge av regelendringer opptjenes det pensjon fra første arbeidede time uavhengig av
stillingsstørrelse som tidligere. Rammen til omsorg er styrket med 4 mill kr for å kompensere
økte utgifter som følge av dette..
Økning pensjon Barnehage: 300 000 kr
2/3 av rammen til Barnehage er tilskudd til private barnehager og ikke mulig å røre. Etter at
rammen i de kommunale barnehagene er kuttet til et minimum er det behov for å styrke
rammen med dette beløpet for å unngå et overforbruk på samme størrelse.
Økning Badelandsgarantien 0,5 mill kr
Det gjenstår ca 28 mill kr å nedbetale på Badelandsgarantien knyttet til gamle Badeland.
Nedbetalingen startet med å innarbeide 1 mill kr til dette i budsjettet i fjor. Økningen er i hht til
kommunestyrets tidligere vedtak.
Nedtrapping momskompensasjon fra investeringer 2,5 mill kr
Bruk av momskompensasjon fra investeringer i driftsregnskapet ga kommunene mulighet til å
indirekte låne til drift. Dette ble ikke tillatt gjennom regelendringer med 20% nedtrapping fra og
med 2010. Siden da har VTK redusert bruken med 12,5 mill kr og med 2,5 mill kr i 2014 som
er siste nedtrappingsåret.
Økt finansiering Lean 0,5 mill kr
2013 er siste året med en andel av ekstern finansiering av forbedringsarbeidet Lean..Dette
innarbeides som utgift i budsjettet.
Økning husleie Vestre Toten rådhus AS 1,0 mill kr
Det har over en viss tid lavere husleie en forutsatt fra kommunen til Vestre Toten rådhus AS
slik at det har bygd seg opp skyldig husleie med om lag 9 mill kr. Sammen med fjorårets
økning på 0,75 mill kr vil dette føre til tilbakebetaling av utestående beløp.
Reduksjon av gebyrinntekter teknisk drift 1,5 mill kr
Gebyrområdet vann er budsjettert med for høye inntekter samt at årets ekstraordinære økning
av gebyrene på avløp og renovasjon må budsjetteres med lavere netto inntekt gjennom
avsetning til fond.
Økt premieavvik på pensjon 1,0 mill kr
Som følge av økt pensjonspremie vil premieavviket øke med samlet regnskapsmessig positiv
effekt på om lag 1,0 mill kr

Økt betaling skolesvømming Totenbadet 0,2 mill kr
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I og med at Totenbadet Kommunale foretak er en egen virksomhet må det være samsvar
mellom de utgifter brukerne skaper og det som betales for bruken.
Frisklivssentralen - leie Totenbadet 0,085 mill kr
Leie for bruk av treningsstudio og kontor for Frisklivssentralen på Totenbadet. Dette er for at
brukere betaler tilsvarende utgiftene som skapes.
Budsjettering tilskudd asylsøkere Helse 0,685 mill kr
Dette tilskuddet har i 2013 blitt budsjettert dobbelt. Utgiften legges derfor inn i tjenesteområde
Helses budsjett tilsvarende den budsjetterte inntekten på området.

Aktivitetsøkning - spesielt for Vestre Toten kommune

- samlet 14,77 mill kr

Finansiering av 14 nye plasser i private barnehager 1,45 mill kr
Gjelder nye plasser på grunn av nedleggingen av Solheim barnehage på Reinsvoll. Sykehuset
Innlandets andel av tidligere finansiering på ca 0,8 mill kr blir ikke kompensert
18 nye småplasser i Veltmanåa barnehage 2,158 mill kr
Dette er som følge av økt behov for barnehageplasser. Det ser ut til å være et midlertidig
behov som bortfaller etter 1. halvår neste år
Midler til lag og foreninger - kommunestyrevedtak 3/13 1,0 mill kr
Ekstraordinære midler vedtatt utbetalt til lag og foreninger som følge av kommunens
økonomiske støtte til Raufoss fotball i forbindelse med refinansiering av storhallen.

Div. endringer sentraladministrasjonen 1,0 mill kr






Økt 50 % stilling økonomirådgiver stab på 0,365 mill kr,
Drift nytt kvalitetsstyringssystem og nye lisenser i Notes – 200 0,142 mill kr
SKR – regionalt arbeid - økt tilskudd - 20% av 100% stilling 0,15 mill kr
Økt andel innkjøpssamarbeidet 0,25 mill kr
Økning tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte 0,1 mill kr

4,0 mill kr

Økt behov barnevern

Det er samlet anslått et økt behov innenfor barnevernstjenesten som beløper seg til 5,5 mill kr.
Det er lagt inn en styrking av rammen på grunnlag av dette
Styrking av ramme Grunnskole 2,0 mill kr

side 41

Skolen har over tid blitt rammet av harde kutt. For å ha mulighet til å sikre kvaliteten i skolen er
rammen til skolen styrket
Styrking av ramme Teknisk drift utenfor gebyrområdet 0,5 mill kr (nettoeffekt 1,0 mill kr)
For å sikre en langsiktig forsvarlig drift og vedlikehold av veier og parker, grøntareal m.m. bør
det tilføres økte midler over tid. Det er tilført 0,5 mill kr. Det er også gjort utkjøp av
leasingavtaler i 2013 slik at flytting av kostnadene til investeringsregnskapet har ført til en
ytterligere av driften med 0,5 mill kr slik at samlet er driften styrket med 1,0 mill kr.

Helårseffekt av omsorgsboliger Gimlevegen 1,0 mill kr
2014 er første hele driftsår for de nye omsorgsboligene i Gimlevegen den samlede økte
utgiften av dette er på dette beløpet.
Ny stadion Raufoss Fotball 0,75 mill kr
Kommunestyret har vedtatt i 2013 og gi tilskudd på til sammen 2,5 mill kr til nå stadion
Raufoss fotball på Raufoss fordelt over to år.
Frivillighetssentralen 0,15 mill kr
Som følge av flyttingen av frivillighetssentralen inn i 1. etg i gamle Brubakken skole gis det et
økt tilskudd til husleie.

Aktivitetsøkning/endringer sentralt

- samlet 2,475 mill kr

Dette er økt aktivitet som følge av sentrale vedtak i statsbudsjettet med tilsvarende økning i
rammetilskuddet kommunene mottar.
Økning valgfag ungdomskolen 0,95 mill
Det er i 2013 og 2014 økt med to timer valgfag samlet for ungdomskolen med denne samlede
effekten.

Økning Brannvern/ny stilling 0,469 mill kr
Reduserte kostnader 110sentral/økte inntekter ABA avtale -0,151 mill kr
Som følge av vedtak i kommunestyre om ny samarbeidsavtale med Gjøvik kommune og ny
stilling innenfor branvern sammen med kostnadsreduskjoner er det et samlet økt behov
innenfor brannvern på 0,318 mill kr
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 0,46 mill kr
80% stilling til Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Fjerning økt kulturskoletilbud 2013 -0,188 mill kr
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Innføring av en time gratis kulturskole i er en del av satsingen i statsbudsjettet for 2014

Økning i tilskudd til private barnehager - 94-96 % - 0,1353 mill kr
Den samlede effekten for VTK som følge av økningen i tilskuddet til private barnehager fra
2013 til 2014 i VKT.

Økt sats kapitaltilskudd barnehager 0,544 mill kr.
Den statlige satsen for kapitalkostnader som kommuner kan bruke hvis egen beregnet sats er
høyere enn dette er økt i statsbudsjettet. Dette beløpet kan bli lavere hvis det etter
beregninger viser seg at kommunens kapitalsats blir lavere.

Samlet sammen med tilbakeførte engangstiltak på 5 mill kr for 2013 så utgjør disse
endringene i tjenesteområdenes rammer 32,5 mill kr.
Investeringsbudsjett for 2014
Kommunestyret har gjennom vedtak om skoleutbyggingsprosjekter og eiendomsskatt målrettet
bruken av nye eiendomsskatteinntekter. Dette følges opp og synliggjøres under. Ordføreren
kategoriserer derfor investeringstiltakene i følgende tre områder:
i.

Skoleutbyggingstiltak med ramme på vel 32 mill kroner ekskl mva i 2014. Det opereres
med byggelånsrenter på disse prosjektene slik at budsjettmessig effekt (renter / avdrag)
ikke belaster driftsbudsjettene før tiltakene er gjennomført

ii.

Selvfinansierende investeringer, dvs innen VAR-områdene. Investeringsforslaget for
2014 utgjør vel 22 mill kroner

iii.

Ordinære investeringsprosjekter: I 2014 vil Vestre Toten kommune nedbetale vel 25 mill
kroner på langsiktige lån. Jfr salderingstiltakene foran, legges det opp til en stram
prioritering i 2014. Nye låneopptak utgjør ca 29 mill kroner. Dette er fire millioner kroner
mer enn det som nedbetales. Det påpekes imidlertid at det i disse låneopptakene ligger
inne lønnsomme ENØK-tiltak på nærmere fem millioner kroner.

Etter formannskapets behandling vil det bli lagt inn kommentarer / beskrivelse av de største
investeringstiltakene i styringsdokumentet.
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Investeringsplan for årene 2015-2017
Som grunnlag for kommunens videre planlegging og prioriteringer, framlegges følgende
forslag til investeringsplan for årene 2015 til 2017:

Økonomiplanperiode

Investeringer (skjema 2B)
Til investering i anleggsmidler

105 865 000

2015
366 385
000

2016
255 700
000

2017
59 850
000

Sum 20142017
787 800
000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

7 000 000

110 000

0

0

0

110 000

Budsjett 2014

Fordelt som følger:
Egenfinansierte investeringer
Sentraladministrasjonen
IKT Investeringer
Kvalitets- og styringssystem
Kabling i rådhuset

1 000 000

0

0

0

1 000 000

100 000

250 000

300 000

300 000

950 000

0

0

0

0

0

Kart GEOVEKST planavdelingen

350 000

0

0

0

350 000

Opparbeidelse Dragerlia

100 000

0

0

0

100 000

Industriutvikling Roksvoll Øst

500 000

0

0

0

500 000

Opparbeidelse Skogvegen Reinsvoll

300 000

0

0

0

300 000

Tomteopparbeidelse Vadlia Eina

500 000

0

0

0

500 000

Stedsutvikling Raufoss

200 000

1 000 000

1 000 000

0

2 200 000

Tilrettelegging Brubakken nord

800 000

0

0

0

800 000

Kjøp av Nysetvegen Park

200 000

0

0

0

200 000

Byggeskikkeveileder

0

100 000

0

0

100 000

Salg av tidligere opparbeidede tomter

0

0

0

0

0

Grunnskole

0

0

0

0

0

IKT-skole (maskiner inkl. server)

200 000

350 000

350 000

350 000

1 250 000

IKT-skole (øvrig utstyr)

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

Brannvern

0

0

0

0

0

Ny brannbil

3 000 000

0

0

0

3 000 000

300 000

0

20 000 000

0

20 300 000

0

0

0

0

0

IKT-samarbeid i regionen, jfr. handlingsprogrammet
Plan

Ny brannstasjon
FDV/Eiendom
Rehabilitering/opprusting av skolebygg
Ventilasjon Bøverbru skole
Ihle skole, Diverse reparasjoner og utbedringer
Gimle omb./rehab/utskifting
Gimle terrasse 2012

500 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

4 100 000

5 000 000

0

0

0

5 000 000

0

200 000

200 000

0

400 000

300 000

0

0

0

300 000

0

1 200 000

0

0

1 200 000

2 500 000

0

0

0

2 500 000

Gimle kjøkken

0

0

0

0

0

Gimle parkeringsområde

0

300 000

0

0

300 000

Gimle reservekraft

0

600 000

0

0

600 000

Gimle brannteknisk utredning i eksisterende lokaler

0

500 000

0

0

500 000

Raufosstun omsorgsboliger (ombygging sykehjem)
Raufosstun omsorgsboliger trinn 1 pluss
hjemmetjenesten

0

18 500 000

0

0

18 500 000

0

21 500 000

25 000 000

0

46 500 000

Gimle ombygging hjemmetjenesten
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Raufosstun omsorgsboliger trinn 2
Ombygging Raufosstun
Raufosstun inngang, yttertak etc.
Adgangskontroll og låser Sagatunet
Innredning underetasje Fossegård
Psykriatrisk dagsenter Raufoss
Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg
Reinsvoll Sportshytte -rehabilitering
tak/garderobeanlegg

0

0

0

1 500 000

1 500 000

500 000

0

0

0

500 000

0

1 500 000

0

0

1 500 000

200 000

0

0

0

200 000

0

500 000

0

0

500 000

0

2 000 000

0

0

2 000 000

500 000

800 000

800 000

800 000

2 900 000

0

400 000

0

0

400 000

Nødstrøm Rådhuset

0

600 000

0

0

600 000

Raufoss Gård - omlegging skifertak

0

1 100 000

0

0

1 100 000

Kirkevergens kontor - omlegging skifertak

0

500 000

0

0

500 000

Veltmanåa barnehage - nye vinduer
Ombygging av Menighetshus til Kulturskole
Flytting av menighetshus til u.etg. Raufoss kirke
UU - heisprosjekter kinosal/skoler
ENØK Totenbadet

0

300 000

0

0

300 000

3 000 000

0

0

0

3 000 000

500 000

0

0

0

500 000

0

350 000

0

0

350 000

4 400 000

2 500 000

0

0

6 900 000

ENØK-prosjekt Gimle

0

1 000 000

0

0

1 000 000

ENØK-prosjekt Bøverbru barnehage

0

300 000

0

0

300 000

ENØK-prosjekt Raufosstun

0

1 000 000

0

0

1 000 000

ENØK-prosjekt Thune skole

100 000

2 000 000

0

0

2 100 000

ENØK forberedelse til felles driftssentral med Gjøvik

250 000

750 000

500 000

500 000

2 000 000

ENØK Raufoss sportshytte

100 000

300 000

0

0

400 000

Reinvesteringer Totenbadet

400 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

4 400 000

Totenbadet - ny solplatting og minigolf

0

300 000

0

0

300 000

Helse

0

0

0

0

0

Utstyr Bøverbru legekontor

100 000

0

0

0

100 000

Oppgradering datautstyr helse

100 000

0

0

0

100 000

Nav kommune
Utskifting av skjermer og tynnklienter. 50 %
kommunal andel

0

0

0

0

0

165 000

0

0

0

165 000

Videokonferanseutstyr. 50 % kommunal andel

150 000

0

0

0

150 000

Støyskjerming, inventar. 50 % kommunal andel

100 000

0

0

0

100 000

Kirken

0

0

0

0

0

Traktor

0

200 000

0

0

200 000

Lastebil

0

500 000

0

0

500 000

Gravemaskin

0

0

200 000

0

200 000

Sprinkleranlegg Eina kirke

0

0

500 000

500 000

1 000 000

Enøk Eina kirke

0

0

500 000

0

500 000

Enøk Raufoss kirke

0

500 000

0

0

500 000

Omsorg

0

0

0

0

0

Nye trygghetsalarmer

100 000

0

0

0

100 000

Utstyr storkjøkken

200 000

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

150 000

0

0

0

150 000

0

400 000

0

0

400 000

Innføring av norsk helsenett
Gerica plan
Barriere-vaskemaskin vaskeriet
Kokegryte Gimle/Raufosstun

300 000

0

0

0

300 000

Gulvmodell stor stekepanne

0

235 000

0

0

235 000

Strykestasjon, inkl. varmrulle

0

45 000

0

0

45 000

Kombidamper

0

220 000

0

0

220 000

Hev/senk benker, temperaturføler i vannkjøler

0

100 000

0

0

100 000
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Moppe- og skuremaskin
Mobile dataenheter i hjemmetjenesten

0

100 000

0

0

100 000

150 000

0

0

0

150 000

Dekontaminator

0

100 000

0

0

100 000

Kultur

0

0

0

0

0

Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst

0

100 000

0

0

100 000

Nybygg til løypemaskin

500 000

0

0

0

500 000

Rehabilitering lysløyper

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

Opprustning badeplasser/friarealer

0

100 000

0

0

100 000

Diverse utstyr kulturskolen
Rehabilitering av skateanlegg på Reinsvoll og
Raufoss

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

150 000

Balløkke/binge/nærmiljøanlegg ny barneskole
Kulturhuset, inventar og utstyr - oppgradering iht.
kulturhusplan

0

600 000

0

0

600 000

1 000 000

250 000

250 000

250 000

1 750 000

Møbler i forbindelse med flytting av kulturskolen

250 000

0

0

0

250 000

Ås Kirkestaller (rehabilitering fase 1)
Oppgradering av datautstyr på biblioteket (RFIDregistrering)

750 000

0

0

0

750 000

0

300 000

0

0

300 000

Nytt datautstyr Kulturskolen

0

100 000

0

0

100 000

Instrumenter Kulturskolen

0

200 000

0

0

200 000

Teknisk Drift

0

0

0

0

0

Re-investeringer vegnett

2 800 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

11 800 000

Mindre tiltak på vegnettet

0

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Ferdigstilling av Ihlevegen (Ihle-Gaukom)

0

1 800 000

0

0

1 800 000

Bru Vildåsen

0

1 000 000

0

0

1 000 000

Asfalt i Storgata Eina

0

320 000

0

0

320 000

Asfalt i Stasjonsbakken

0

250 000

0

0

250 000

Opprusting av veg Granvang - Stenberg

0

3 000 000

0

0

3 000 000

Opprusting Elgvegen

0

1 200 000

0

0

1 200 000

Opprusting Skjelbreiavegen

0

0

2 500 000

2 700 000

5 200 000

Opprusting Bakkerudvegen

0

1 250 000

0

0

1 250 000

Opprusting Roksvoll- Sagvoll

0

0

2 300 000

0

2 300 000

Opprusting Holthe - kommunegrense Østre Toten

0

0

0

3 500 000

3 500 000

600 000

500 000

500 000

500 000

2 100 000

0

600 000

0

0

600 000

Tilhenger til traktor og gravemaskin

150 000

0

0

0

150 000

Feieutstyr til traktor og hjullaster

500 000

0

0

0

500 000

Stikkemaskin for traktor

0

575 000

0

0

575 000

Andel feltvogn(fordeles på 4 avdelinger)

0

60 000

0

0

60 000

Gressklipper

0

185 000

0

0

185 000

Andel gravemaskin

0

1 000 000

0

0

1 000 000

Oppgradering av garasjeanlegg

0

200 000

0

0

200 000

Tømmestasjon for bobiler

0

0

0

0

0

Kaldtlager/vintergarasje

0

450 000

0

0

450 000

Liten lastebil

0

800 000

0

0

800 000

Stor lastebil

0

0

1 800 000

0

1 800 000

Veghøvel

0

0

0

3 500 000

3 500 000

45 000

0

0

0

45 000

0

150 000

0

0

150 000

50 000

0

0

0

50 000

0

60 000

0

0

60 000

Trafikksikkerhetstiltak, kommunal andel
Utskifting av rekkverk Roksvoll bru

Andel brannvarslingsanlegg
Enøk-tiltak
Oppgradering Hunnselvvegen 12 (fordeles på fire
avdelinger)
Trappeheis (UU-utforming)
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Utskifting gatelys

200 000

Andre investeringer

200 000

200 000

200 000

800 000

0

0

0

0

0

Arbeidsmiljøinvesteringer

300 000

450 000

450 000

450 000

1 650 000

Egenkapitalinnskudd KLP

2 000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

9 200 000

Sum ordinære investeringer (tall i 1000)

37 870

90 150

67 750

25 650

221 420

Skoleprosjekter finansiert av eiendomsskatt
Ny Raufoss skole (tall i 1000)

35 000

125 000

56 000

Ny Vestre Toten ungdomsskole (tall i 1000)

3 600

90 000

90 000

Idrettshall Reinsvoll (tall i 1000)

1 500

35 000

22 500

Sum skoleprosjekter (tall i 1 000)

40 100

250 000

168 500

20 000

478 600

Sum egenfinansierte investeringer (tall i 1000)

77 970

340 150

236 250

45 650

700 020

0

0

0

0

0

800 000

0

0

0

800 000

Selvfinansierende investeringer (tall i 1000)
Utskifting av rørleggerbil

216 000
20 000

203 600
59 000

Ny renovasjonsbil

2 200 000

0

0

0

2 200 000

Vann Midtåsen- Gotterud

3 500 000

2 000 000

0

0

5 500 000

Avløp Midtåsen-Gotterud

3 500 000

2 000 000

0

0

5 500 000

Sanering vannledninger

2 000 000

2 000 000

3 000 000

3 000 000

10 000 000

Sanering vann Sørlienfeltet

1 500 000

2 000 000

0

0

3 500 000

Sanering avløp Sørlienfeltet

1 500 000

2 000 000

0

0

3 500 000

Høydebasseng Ihle-Gaukom

3 500 000

3 500 000

0

0

7 000 000

Sanering avløp

4 000 000

4 000 000

6 000 000

6 000 000

20 000 000

Diverse mindre tiltak vann

0

600 000

600 000

600 000

1 800 000

Diverse mindre tiltak avløp

0

600 000

600 000

600 000

1 800 000

Avløp Gaukom Ihle sillongen

2 500 000

4 000 000

0

0

6 500 000

Oppgradering Breiskallen renseanlegg

2 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

14 000 000

Hentestasjon for drikkevann på Prøven

0

0

250 000

0

250 000

Andel feltvogn

0

180 000

0

0

180 000

Trappeheis (UU-utforming)

0

180 000

0

0

180 000

200 000

0

0

0

200 000

Oppgradering av garasjeanlegg
Oppgradering Hunnselvvegen 12

60 000

0

0

0

60 000

Andel brannvarslingsanlegg

135 000

0

0

0

135 000

Utskifting av 30 L. renovasjonsbøtter til 80 L. dunker

500 000

0

0

0

500 000

Andel kaldtlager/vintergarasje

0

425 000

0

0

425 000

Andel gravemaskin vann og avløp

0

1 000 000

0

0

1 000 000

PLS Skjellbreia vannverk

0

1 000 000

0

0

1 000 000

Rørleggerbil til lekkasjesøk

0

250 000

0

0

250 000

Bil Breiskallen renseanlegg

0

500 000

0

0

500 000

Vann Sørlien-Nyseth

0

0

2 500 000

0

2 500 000

Avløp Sørlien-Nyseth

0

0

2 500 000

0

2 500 000

27 895

26 235

19 450

14 200

87 780

105 865

366 385

255 700

59 850

787 800

Sum selvfinansierende investeringer (tall i 1000)
Sum investering/finansiering anleggsmidler (tall i
1000)
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Økonomiplanperiode

Investeringer med finansiering (skjema 2A)
Investering i anleggsmidler

2014

2015

105 865 000

366 385 000

2016
255 700
000

2017
59 850
000

Sum 20142017
787 800
000

Utlån og forskutteringer

0

Avdrag på lån

0

Avsetninger
Finansieringsbehov

59 850
000

0
787 800
000

48 060
000

607 740
000

1 000 000 1 000 000

4 800 000

105 865 000

366 385 000

255 700
000

82 712 000

286 128 000

190 840
000

1 800 000

1 000 000

850 000

7 200 000

14 000 000

20 503 000

72 057 000

366 385 000

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag utlån og refusjoner

49 860 000

0
10 790
000

22 050 000
153 210
000

255 700
000

59 850
000

0
787 800
000

Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

105 865 000

Overført fra driftsbudsjettet

0

Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

105 865 000

366 385 000

255 700
000

0

0

0

59 850
000

0
787 800
000

0

0

Ordførerens oppsummering
Ordføreren er tilfreds med å kunne legge fram et budsjett og økonomiplan som inneholder
følgende:









Ivaretakelse av det aller meste av kommunens kvalitativt gode tjenestetilbud
Ytterligere styrking og utvikling på flere tjenesteområder
Fortsatt prioritering av midler til forbedrings- og omstillingsarbeid
Inndekning av resterende akkumulerte underskudd
Anvendelse av nye eiendomsskatteinntekter til «overskudd» og styrking av
fundamentet i kommunens økonomi – både kortsiktig og langsiktig
Helhetlig og langsiktig profil for å sikre gjennomføring av prioriterte skoleprosjekter de
kommende årene
Gjennomføring av viktige investeringsprosjekter
Et budsjett for framtidig vekst og attraktivitet !

Ordføreren legger ikke skjul på at det har vært krevende å sluttsaldere budsjettet og at dette
har medført noen reduksjoner i tjenestenivået.
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Tross sterk inntektsvekst i 2014-budsjettet er Vestre Toten kommune fortsatt en kommune
med lave inntekter, relativt høye kapitalkostnader og dermed begrenset handlingsramme.
Dette innebærer at ordføreren i likhet med rådmannen er opptatt av å formidle og holde høyt
fokus på effekten av de stramme rammene alle tjenesteområder har å forholde seg til. Dette
setter også krav til god økonomistyring gjennom driftsåret.
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6 Tjenesteområdenes handlingsplan 2014 – 2017______________________
6.1 Sentraladministrasjon- administrative stab- og støttefunksjoner
6.1.1 Tilstandsvurdering
6.1.1.a Organisasjon og arbeidsoppgaver
Sentraladministrasjonen (sentrale administrative stab- og støttefunksjoner) er
sammensatt av ressurspersoner med ulik kompetanse og fagkretser. Den enkelte medarbeider
har derfor naturlig nok ansvar for sine fagområder innen enkeltsaker.
Sentral stab og støtte utfører en kombinasjon av interne oppgaver og i mindre grad
publikumsrettede oppgaver.
I publikumsrettede oppgavene inngår direkte tjenesteyting (eksterne publikumstjenester) og
myndighetsutøvelse i form av håndheving av lover og forskrifter.
I interne oppgavene inngår en del støtte som består i å gi faglig veiledning på oppgaver som
tjenesteområdene har ansvaret for.
En stor grad av felles intern drift hvor vi utfører driftsoppgaver i stedet for at tjenesteområdene
selv skal gjøre det. En mindre del av stabsoppgaver inngår også hvor vi medvirker på vegne
av rådmannen overfor tjenesteområdene.
Administrasjonens (sentrale administrative stab- og støttefunksjoner) 17 årsverk og 20 ansatte
for 2014 dekker et bredt fagansvar og avdelingen yter tjenester innen følgende områder:
Personal og helse, miljø og sikkerhet
Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl.
politisk virksomhet.
Kopiering og frankering
Postmottak/journalføring

Informasjon- og kommunikasjons-teknologi (IKT)
Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene

Arkiv
Sentralbord/resepsjon/informasjon
Valg: Stortings- og sametings- og
kommunevalg/fylkestingsvalg
Serverings- og skjenkebevillinger

Lønn
Oppholdsbetaling institusjon

Økonomisaker
Regnskap

Parkeringstillatelser

I tillegg sysselsetter sentral stab- og støttefunksjon en 50 % stilling med midler fra annet
tjenesteområde. Frikjøp av hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene er også en del av
utgiftene i området, totalt 2,5 årsverk inkludert hovedverneombud i 20 % stilling. Tillitsvalgte
har et ytterligere frikjøp med 40 % som refunderes.
Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,82 årsverk som fordeles mellom
ordfører og ledere i ulike utvalg.
6.1.1.b Nasjonale føringer

I det meste av vårt arbeid må vi forholde oss til mange lover, avtaler, retningslinjer og ikke
minst et EU-regelverk som vi blir mer og mer berørt av.
6.1.1.c Nøkkeltall og statistikk
«57 kommuner har etter invitasjon fra AGENDA Kaupang har deltatt i en sammenlikning av kommunenes
administrative stillinger. 33 kommuner fikk gjennomført undersøkelsen høsten 2010. De øvrige kommunene har
deltatt i undersøkelsen etter en ny invitasjon fra Agenda Kaupang pr juni 2011 eller har tatt direkte kontakt med
oss i løpet av vinteren 2011.»
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Rapporten viser at støttefunksjonene i Vestre Toten kommune ligger under
bemanningsfaktoren sammenlignet med andre kommuner av tilsvarende størrelse. Det gjelder
ikke alle fagområder, men vi skiller oss ut med lav bemanningsfaktor innen IKT, personal og
post/arkiv.
Ønsket nærværsfaktor for avdelingen fastsettes til 98 %.
2008

2009

2010

2011

2012

oktober
2013

97,8 %

96,8 %

96,7 %

98,5 %

97,3 %

96,5 %

Nærvær

Nærværsfaktor

Sentral stab- og støtte er avhengig av en høy nærværsfaktor, da det ellers vil påvirke våre
tjenester og utføring av oppgaver. Vikarleie er uaktuelt og arbeidsoppgaver vil bli liggende.

Medarbeiderundersøkelse/ medarbeidersamtale:
Aktivitetene veksles mellom 2.hvert år.
Medarbeidertilfredshet

2009
2011
2013
2014
2015

Mål

Lokalt
resultat

4,8

4,3
4,5
4,7

LandsHøyeste
Laveste
gjennomsnitt kommune kommune

4,4
4,5
4,6

5,2
5,2
5,2

Kommentarer

3,4
3,5
3,9

4,8

I medarbeiderundersøkelsen kan høyeste score være 6.
Saker i kommunestyret, formannskapet og andre sentrale utvalg:

Administrasjonen sammen med ordfører har en klar målsetting om at møteaktivitet og saker
skal holdes på samme nivå som tidligere. Møteplan skal vise kommunens aktivitet for bedring
og utvikling av nye tjenester.
Det er fra statens side lagt en klar føring på at området for elektronisk behandling skal styrkes ytterligere.
For kommunal sektor er det en målsetting at alle fakturaer, inngående og utgående skal leveres elektronisk
innen 30.06.2012. For vår del ble det først seint på året 2012 mulig å tilby dette via økonomisystemet i forhold
til utg. fakturaer. Som tabellene nedenfor viser, er det fortsatt et steg før vi er 100 % elektronisk, både når det
gjelder inngående og utgående fakturaer.
Flere leverandører leverer faktura papirløst via e-post og ikke gjennom Visma meldingssentral. Når disse mottas
via e-post sparer vi både papir og manuell skanning av dokumentene. Dette ble mulig seint på året i 2012. Dette
er ikke optimalt, men vi sparer arbeidsoperasjoner som scanning av faktura og oppbevaring og uttak av papir.

Nedenfor følger nøkkeltall som viser målinger ved overgang fra papir og manuell behandling til
helelektronisk behandling.
År/ Antall
leverandører
2010: 1522
2011: 1290
2012: 1312
Okt. 2013: 1152
2014

Mål

Derav eleverandører
25
30
40

9
15
17
25

Andel
0,6 %
1,16 %
1,3 %

Derav email
10

Andel
0,76 %

De største leverandørene leverer e-faktura via økonomisystemets meldingssentral og det arbeides stadig for å få
flere med.
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År /Antall
inngående
faktura
2010: 13 921
2011: 14 703
2012: 14289
Okt. 2013: 10856
2014

Mål

Antall efaktura
1 859
3 355
3 760
2 962

30 %
50 %
60 %

Antall kunder

Mål

2011 Kunder: 6295
2011 Bedriftskunder: 550
2013 Bedriftskunder: 840
2013 Kunder: 9960
2014 Bedriftskunder:
2014 Kunder

Faste
terminfakturaer
2010
2011
2012
Oktober 2013
2014

Resultat

Avtaler efaktura
908 (14,45 %)

13 %
23 %
27 %
27 %

Avtaler avtalegiro
2018 (32,06 %)

50 %
30 %
40 %

Antall utg.
faktura
32 161
28 119
32 706

Derav faste
terminfakturaer
28 736
25 836
30 263

Mål

50 %
50 %
50 %

Resultat avtalegiro og efaktura
41,54 %
46,66 %
46,66 %
46,42 %

Avtalegiro gjelder bare faste terminfakturaer som kommunale årsgebyr, barnehage, Sfo, omsorgstjenester og
husleie. I tillegg gis det også tilbud om e-faktura.
Lønnsslipper
elektronisk
2010
2011
2012
Okt. 2013
2014

Mål
80 %
82 %
82 %

Resultat
69 %
72 %
77,3 %
77,5 %

Det sendes hver måned ut lønnsslipper, både papir og elektronisk via kryptert mail. Totalen er
ca.1300/mnd.
Det er i kommunen registrert 9 skjenkesteder. Gjennomførte kontroller skal for 2013 ikke gi
avviksrapportering.
Antall
skjenkekontroller
2013
2014

Mål

Resultat

0
0

Hjemmeside som scorer høyt på tilgjengelighet, brukervennlighet og nyttig innhold. 6 stjerner
(høyeste score) for 2013 forventes.
Hjemmeside
2009
2010
2011
2013

Mål

Resultat

6
6

4
5
6
5
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Andre forbedringsmål:
Regnskapet for året (2013) skal avlegges 15.02.14.
Regnskapet for 2012 ble avlagt 1.3.2013. Dette er en forbedring med 10 dager i forhold til året
før.
Servicenivå på interne tjenester blir målt første gang i 2013. Den målingen vil danne grunnlag
for et eventuelt forbedringspotensial først i 2015.
Forbrukerrådet gjennomfører tid til annen servicemåling (kommunetest) på hvordan
innbyggere finner fram via internett, svar på telefon og via mail. Rapporten for 2013 har gitt
Vestre Toten kommune en score på 55,8 poeng av 100.
Målsetting for 2014 eller seinere (usikkert når dette testes): 80 poeng.
6.1.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden

De sentrale administrative støttefunksjonene må til enhver tid endre seg i takt med
tjenesteområdenes ønsker og behov. Dette krever stor omstillingsvilje av de ansatte.
Informasjonskravet fra innbyggerne vil i perioden bli ytterligere forsterket. Den oppvoksende
generasjon er svært oppdatert innen IT-teknologien, og internett/våre hjemmesider vil i årene
bli preget av innbyggernes informasjonsbehov og krav til kommunikasjon.
Presset på kommunal og offentlig sektor blir økende i form av enda større omstillingsevne,
enda mer effektivitet og ikke minst samarbeid med andre kommuner i regionen.
6.1.2 Mål og hovedutfordringer
6.1.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del
Vestre Toten kommune har en velfungerende kommuneorganisasjon og kan vise til:
f) at vi møter våre innbyggere på en serviceinnstilt måte
g) at vi har gode nettløsninger og lett tilgjengelig informasjon
h) at vi møter våre innbyggere som individer med tilpassede og fleksible løsninger
i) at vi har en verdibasert ledelse og servicemodell hvor bruker og
medarbeidertilfredshet er høy
j) at vi har en organisasjon som kjennetegnes av omstillingskompetanse som brukes til
å sette endringene ut i livet
Vi skal:











gi god service, effektiv saksbehandling og topp kvalitet på ytelsen med tjenestemottageren i
sentrum
videreutvikle hjemmesidene til innbyggernes beste og deres behov
ha hjemmeside som scorer høyt på tilgjengelighet, brukervennlighet og nyttig innhold
være tidligst mulig ute på hjemmesidene med nyheter og annen informasjon
holde oss oppdatert på planer i tjenesteområdene, slik at vi til enhver tid kan yte den rette støtte og
veiledning samt å takle de utfordringer som trenger vår bistand eventuelt vurdere annen nødvendig
kompetanse
samarbeide tett med tjenesteområdene og våre samarbeidspartnere slik at vi sammen er enige om
gode løsninger - Økt medvirkning og deltagelse er ønskelig. Utvikle og etablere sikre og gode
rutiner for samarbeid mellom og innen de ulike fagområdene. Synliggjøring og økt kunnskap om
våre faglige områder, både internt og eksternt.
realisere og utvikle de ideer servicemodellen bygger på
være løsningsorientert og gi fleksible løsninger
ha rutiner som sikrer en god kommunikasjon med tillitsvalgte
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ha et godt arbeidsmiljø der trivsel etterstrebes
gi tjenester av høy kvalitet og motta gode tilbakemeldinger på service
ha ansatte i fokus og høy medvirkning

Vestre Toten kommune kan vise til engasjement og medvirkning:
e) ved et levende demokrati og et aktivt politisk miljø, en kommune der det er
interessant å være politisk aktiv
f) ved at innbyggerne har åpne kanaler til politikerne og tjenesteområdene
Vi skal:
 legge til rette politisk arbeid med gode arbeidsvilkår og god saksbehandling


legge til rette for åpen dialog og mulighet for diskusjoner og kontakt med de politisk valgte og
ansatte via internett

Vestre Toten kan vise til at kommunens økonomi er styrket:
c) ved å være en foregangskommune på nytenking og effektivisering
d) ved å være et eksempel på god ressursutnytting
Vi skal:








være åpen for samarbeid og bidra aktivt inn i endringsprosesser som har fokus på sammenslåing
av oppgaver
være positiv og delta aktivt i forbedringsarbeid
ha fokus på effektivisering, jobbe riktig og målrettet
utnytte de verktøyene som anskaffes
se muligheter i verktøy/hjelpemidler som finnes i markedet
vise lojalitet til innkjøp og e-handel
være bevisst på struktur og organisering

Vestre Toten kommune kan via regionalt samarbeide vise til:
f) en aktiv pådriverrolle for regionale prosjekter på områder der samarbeid vil styrke
vår region faglig og økonomisk
g) aktiv pådriverrolle i utviklingen av interkommunale avtaler
Flere velger Vestre Toten som bosted og blir boende fordi kommunen kan vise til:
l) at den vektlegger sikkerhet og beredskap i all planlegging
m)at den satser på universell utforming ved at alle hovedløsninger i de offentlige rom er
tilgjengelige for flest mulig
6.1.2.b Andre mål

Avdelingens visjon:
Bærebjelken for effektiv støtte- vi gjør andre gode.
Bedriftsprofil:
Raushet, vennlighet og respekt. Yte god service og være faglig dyktig.
Lederprofil:
Tilgjengelighet og løsningsorientert. Fremme en kultur preget av trygghet, tillit og et godt
arbeidsmiljø.
Målsettinger i en langsiktig og kortsiktig strategi for å oppnå de ulike punktene i
handlingplanen:
 Gi de ansatte mulighet til nødvendig kompetanseheving, kompetanseoverføring slik at de
er i stand til å utføre de oppgaver de er satt til.
 Fokus på ulike læringsarenaer.
 Ha en nærværsfaktor på minst 98 %.
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Sette opp konkrete aktiviteter til oppgaver der vi kan måle effekt av hva som er gjort og hva
som er oppnådd.
Kjente rapporteringspunkter.
Jobbe med forbedringer innen alle fagområder ved bruk av verktøyet «lean».

6.1.3 Økonomiplan
6.1.3.a Tilpasning til budsjettrammene for 2014
Netto driftsbudsjett 2014: kr 22 398’
Ramma for 2014 er tilført kr 360’ for tilsetting av 100 % økonomirådgiver. Jfr. sak 82/13 i
formannskapet.
6.1.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017

Handlingsplan
2014

Gjennomføringsår:
2015
2016

2017

1. Årlig plan med aktiviteter for å møte
utfordringer og oppnå forbedringer
innen våre tjenester på en god og
strukturert måte.
2. Kompetanseplan med prioritert læring
for å holde seg à jour eventuelt gi ny
kompetanse.
3. Opplæring til
- Ledere og andre med behov
- Alle nyansatte med behov
For å inneha en minimumskunnskap, friske
opp kunnskap med ajourføring, innføring i
nye regler.
4. Kontinuerlig utvikling av hjemmesiden
 Sosiale medier

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

5. Implementering av kvalitet- og
styringssystem
6. Fokus på helektronisk behandling på
områder der det er fordelaktig.
7. Revidering av politikernes
arbeidsvilkår
8. Vurdere elektronisk valg
 Gjennomføring av valg
9. Revidering av avtalen med
bedriftshelsetjeneste
 Nytt anbud
10. Bidra og delta offensivt i regionalt
samarbeid.
11. Tilby våre bedriftskunder eFaktura
12. Innføring av e-bilag
13. Medarbeiderundersøkelse
14. Medarbeidersamtaler
15. Brukerundersøkelse
16. Delta i LEAN prosesser og la det bli
en del av daglig drift
17. Vurdere behov / ressurser ved løsning
av nye oppgaver

*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
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18. Etablere rapporteringsrutiner på
målinger
19. Løpende kunnskap og gode rutiner
som sikrer bestemmelsene i
personvernloven og Datatilsynets
bestemmelser
20. Økt lojalitet til innkjøpsavtaler samt
økt e-handel bruk.

*
*

*

*

*

*

*

*

*

6.1.3.c Økonomiplan. Drift 2014 – 2017

Sentraladministrasjon
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014
21 030
1 595
-226
22 398

6.1.3.d Investeringsplan 2014 – 2017
Investeringsplan
2014
1. Arbeidsmiljøinvesteringer
2. IT-investeringer (reinvesteringer /
nyanskaffelser) jfr. ---3. IKT samarbeid i regionen –
gjennomføring av felles strategiplan
4. Kabling i rådhuset
5. Kvalitet- og styringssystem

2015
21 030
1 595
-216
22 409

2016
21 030
1 595
-216
22 409

Gjennomføringsår:
2015
2016

2017
21 030
1 595
-216
22 409

2017

300
1 335

300
2 250

300
2 250

300
2 250

100

250

300

300

1 000
110

side 56

Tjenesteområdenes handlingsplan 2014 - 2017

6.2 FDV-støtte / Eiendomsavdeling
6.2.1 Tilstandsvurdering
6.2.1.a Organisasjon og arbeidsoppgaver
FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. FDV-avdelingen gir intern støtte til
tjenesteområdene og driftsenhetene i kommunen innenfor områdene byggforvaltning og
renhold.
Byggforvaltning omfatter rollene som byggherrerepresentant, rådgiver og støttespiller ved
gjennomføring av byggeprosjekter. Byggeprosjektene spenner fra nybygg via ombygginger og
rehabiliteringer til større vedlikeholdsarbeider. Prosjekt- og byggeledelse - samt
sekretariatsfunksjonen for den Faste byggekomiteen – utgjør en viktig del av avdelingens
oppgaver. Avdelingen har fullt drifts- og budsjettansvar for noen egne
administrasjonsbygninger samt en del bortleide og innleide lokaler.
Renhold i alle bygninger som ikke er direkte underlagt skole, barnehage og omsorg, er FDVavdelingens driftsansvar.
Støttefunksjonene omfattet i 2013 ca. 9,5 årsverk på renhold, 2 vaktmestere (i Rådhuset) og 5
administrative stillinger. (TO-leder, 1 renholdsleder og 3 prosjektledere, herav 1 på energi.)
Rune Andersen er TO-leder.
Det har de siste par årene pågått planlegging av en administrativ omorganisering av hele
strukturen med eiendomsforvaltning i kommunen.
22.10.2013 ble det fattet vedtak i Admis (Administrasjonsutvalget) som innebærer at
Rådmannens forslag til omorganisering tas til følge.
Omorganisering av eiendomsforvaltningen fom. 1.1.2014, betyr at alt ansvar for alle
kommunens bygninger sentraliseres og overføres til FDV, som samtidig da skifter navn til
Eiendomsavdeling.
Avdelingen vil samtidig overta ressurser forbundet med daglig drift av bygningene. Dvs.
personal- og budsjettansvar for det meste av vaktmestertjenesten, samt alle budsjetter for drift
og vedlikehold.
I denne forbindelse er det derfor opprettet en ny stilling, som Eiendomsforvalter. Stillingen ble
besatt i oktober, og skal da arbeide med å bygge opp en egen organisasjon som må utvikle
systemer og rutiner for å ivareta god drift og nødvendig ettersyn og vedlikehold av
bygningsmassen.

6.2.1.b Nasjonale føringer
Plan & bygningsloven m/tilhørende forskrifter som gjelder for byggebransjen, er en vesentlig
del av lovverket som avdelingen må forholde seg til ved gjennomføring av
investeringsprosjekter på den kommunale bygningsmassen. Videre må en hele tiden forholde
seg til LOA (Lov om offentlige anskaffelser), i forhold til innkjøp og inngåelse av kontrakter
forbundet med byggeprosjekter.
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6.2.1.c Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall
Netto driftsutgifter kommunal
eiendomsdrift i kr pr innb
Nto.driftsutg. komm. eiendoms- drift
i % av samlede nto dr.utg.
Brutto driftsutgifter kommunal
eiendomsforv. per kvm.

VTK
2012

VTK Oppland Oppland
2011
2012
2011

Landet
2012

Landet
2011

3862

3592

4163

3996

4159

4022

8,7

8,6

8,2

8,5

8,6

8,8

791

768

833

794

-

851

Kommentarer til tallene;

Sammenligningstallene fra KOSTRA viser at Vestre Toten kommunes netto driftsutgifter til
kommunal eiendomsdrift regnet i kroner pr innbygger ligger ca. 7 % lavere enn gjennomsnittet
for kommunene i Oppland og i landet for øvrig. Videre ser vi en nedgang fra fjoråret på ca. 3
%. Sammenligner en netto driftsutgifter til kommunal eiendomsdrift i prosent av kommunenes
samlede netto driftsutgifter ligger Vestre Toten nesten likt landsgjennomsnittet, og noe under
fylkessnittet.
Tar en for seg brutto driftsutgifter i kommunal eiendomsdrift regnet pr. kvm lå disse i 2012 ca.
5 % lavere enn gjennomsnittet for Oppland. Dette viser at Vestre Toten kommune fortsatt
bruker lite midler på eiendomsdrift. Omlegging av strukturen med eiendomsforvaltning vil nok
bedre situasjonen etter hvert, og vi vil få en bedre oversikt på vedlikeholdsetterslepet i
bygningsmassen. Håpet er at vi skal kunne ta tak og evt. redusere dette de nærmeste årene.
6.2.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden
Det videre arbeidet med gjennomføring av den vedtatte omlegging av eiendomsforvaltningen,
har så vidt startet og vil måtte pågå gjennom hele 2014. Dette skal gjøres i samråd med de
berørte tjenesteområder, de ansatte, brukere og tillitsvalgte. Innføring av nye systemer, rutiner
etc. må taes trinnvis, og det må inngås konkrete avtaler med de enkelte tjenestområder og
driftsenheter. Samarbeid blir en viktig suksessfaktor i dette arbeidet.
Gjennomføring av vedtatt skoleutbygging er en stor oppgave for hele kommunen,
skolesektoren og FDV/Eiendom. Planarbeider pågår, for barneskolen er det godkjent
forprosjekt, og detaljplanlegging igangsettes des-2013. Arbeidet med programmering og
forstudie pågår for ungdomsskolen og det forventes at det fattes vedtak i løpet av 2014.
Det samme gjelder for ny Idrettshall på Reinsvoll hvor alternativer til en frittstående hall fortsatt
er til utredning.
ENØK-tiltak er fortsatt et satsingsområde for oss, og nytilsatt energileder arbeider nå med å
skaffe oversikt på forbruk, gjennomgå eks. anlegg, justerer og forbereder nye gode ENØKtiltak.
6.2.2 Mål og hovedutfordringer
6.2.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del
Byggeprosjekter;
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Vedtaket fra juni-2011om skoleutbygging har utløst de desidert største utbyggingsprosjektene
noen gang i kommunen. Finansiering er tenkt løst gjennom bl.a. full innføring av
eiendomsskatt fra 2014.
Forprosjekt for Ny Raufoss barneskole er vedtatt, og regulering, detaljplanlegging og
gjennomføring av 1. fase er satt i gang. Det forventes endelig vedtak til våren, med byggestart
til sommeren, ferdig august 2016. Skolen blir en 2-parallell skole, som vil si 2 klasser på hvert
trinn. Altså 14 klasser. Dette gir en ny skole med kapasitet til ca. 400 elever, og med et areal
på 5670 m2.
For den Nye V.Toten ungdomsskole pågår reguleringsarbeide, romprogram er lagt, og
arkitektkonkurranse med forstudie er igangsatt. Det er fastsatt at eks. bygg skal
rehabiliteres/ombygges, og at dette supleres med et nybygg/tilbygg . Totalt arealbehov synes
å kunne bli på vel 8000 m2. Evt. godkjenning av videre arbeider blir fulgt opp utover det neste
året.
Ny idrettshall på Reinsvoll er fortsatt til utredning, og det er sett på alternativer til å bygge en
frittstående flerbrukshall på egen ny tomt. Dette arbeidet vil fortsette gjennom vinteren, og det
må bli et politisk vedtak om endelig løsning og videre prosjekteringsarbeid.
Hva som skal skje med de gamle skolebygningene en flytter ut ifra, er foreløpig ikke avgjort.
Det arbeides med egne prosjekter som skal vurdere etterbruken av disse.
Den vedtatte Omsorgsplanen fra 2010 skaper flere byggeprosjekter innenfor
omsorgssektoren. Nye Gimlevegen omsorgsboliger ble ferdigstillt høsten 2013. Ombygging
av 9 eks. pasientrom på Raufosstun ble utsatt i fjor, og er tenkt igangsatt utpå vinteren 2014.
Ferdigstilles ila. høsten.
Videre skal vent.anlegg ved Bøverbru skole fullføres, Kulturskolen flytter til Menighetshuset,
samt div. mindre prosjekter må gjennomføres.
ENØK;
ENØK-prosjekter på eksisterende bygninger ble så vidt nevnt i foregående punkt.
Utredning av et nytt og større VP-anlegg ved Totenbadet pågår. Dette gjelder den eldste delen
av gamle «Badeland». Anbudsmaterialet bearbeides nå, og vi venter fysisk oppstart til våren.
Gjennomføring av noen tiltak er allerede i gang og bl.a. er ny el-kjele på plass.
En større gjennomgang av eks. varmeanlegg er ventet både for Gimle og Raufosstun i 2014.
Videre skal alle våre bygg og tekniske anlegg nå etter hvert tilstandsvurderes, og potensielle
ENØK-tiltak vil da fremstå. En nærmere handlingsplan for disse må da utarbeides og
fremlegges.
6.2.2.b Andre mål
Arbeidet med å gjennomføre den vedtatte Omorganisering av eiendomsforvaltningen startet så
vidt høsten 2013. Dette blir en utfordrende og krevende prosess som må planlegges og
gjennomføres som et samarbeidsprosjekt med alle involverte parter.
En vil anta at hele 2014 vil gå med til dette, og at de endringer som gjennomføres, må
implementeres i enhetene etter hvert.
Dagens eiendomsforvaltning er desentralisert og tilligger de ulike tjenesteområdene.
Vedtaket med å sentralisere eiendomsmassen er gjort for å få en mer enhetlig forvaltning. En
ser at dette må gi fordeler både økonomisk og forvaltningsmessig ved at dette samles der det
er mer profesjonelle ressurser. Det vil da bli organisert slik at en får en egen enhet som da kan
forestå en god planlegging og gjennomføring av drift og vedlikeholdsarbeidet på alle
kommunale bygninger.
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En målsetting i dette vil være å få midler til et forsvarlig vedlikehold som på sikt vil gi
bygningsmassen en lengre levetid med økt kvalitet. Dette vil i sin tur gi mindre behov for større
rehabiliteringer ofte.
6.2.3 Økonomiplan
6.2.3.a Tilpasning til budsjettrammene for 2014
Driftsrammen er økt med 1 mill. som skal dekke opp økt husleie til Rådhusselskapet, samt
redusert innsparing på ENØK ift. opprinnelig ønsket.
I tillegg til rammen skal det reduseres noe ytterligere på driften. Tiltak for å imøtekomme dette
er iverksatt og en forventer at dette oppnås.
6.2.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017
 Prosessen med omorganisering av eiendomsforvaltningen er vedtatt og en
eiendomsforvalter er ansatt.
 Enøk-prosjekter går sin gang og skal fortsette i planperioden.
 Nybygg-prosjektene er påbegynt og må følges opp og fullføres i planperioden – ref. pkt.
6.2.2.a

6.2.3.c Økonomiplan. Drift 2014 – 2017
FDV-støtte
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014
13 506
1 396
-149
14 753

2015
13 506
1 396
-149
14 753

2016
13 506
1 396
-149
14 753

2017
13 506
1 396
-149
14 753

6.2.3.d Investeringsplan 2014 – 2017
Investeringsplan
FDV-støtte/eiendom
Rehabilitering/opprusting av skolebygg
Ventilasjon Bøverbru skole
Ihle skole, Diverse reparasjoner og utbedringer
Gimle omb./rehab/utskifting
Gimle terrasse 2012
Gimle ombygging hjemmetjenesten
Gimle kjøkken
Gimle parkeringsområde
Gimle reservekraft
Gimle brannteknisk utredning i eksisterende
lokaler
Raufosstun omsorgsboliger (ombygging
sykehjem)
Raufosstun omsorgsboliger trinn 1 pluss
hjemmetjenesten
Raufosstun omsorgsboliger trinn 2
Ombygging Raufosstun
Raufosstun inngang, yttertak etc.
Adgangskontroll og låser Sagatunet
Innredning underetasje Fossegård
Psykriatrisk dagsenter Raufoss

2013

2014

2015

2016

Sum

500 000
5 000 000
0
300 000
0
2 500 000
0
0
0

1 200 000
0
200 000
0
1 200 000
0
0
300 000
600 000

1 200 000
0
200 000
0
0
0
0
0
0

1 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0

4 100 000
5 000 000
400 000
300 000
1 200 000
2 500 000
0
300 000
600 000

0

500 000
18 500
000
21 500
000
0
0
1 500 000
0
500 000
2 000 000

0

0

0
25 000
000
0
0
0
0
0
0

0

500 000
18 500
000
46 500
000
1 500 000
500 000
1 500 000
200 000
500 000
2 000 000

0
0
0
500 000
0
200 000
0
0

0
1 500 000
0
0
0
0
0
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Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg
Reinsvoll Sportshytte -rehabilitering
tak/garderobeanlegg
Nødstrøm Rådhuset
Raufoss Gård - omlegging skifertak
Kirkevergens kontor - omlegging skifertak
Veltmanåa barnehage - nye vinduer
Ombygging av Menighetshus til Kulturskole
Flytting av menighetshus til u.etg. Raufoss kirke
UU - heisprosjekter kinosal/skoler
ENØK Totenbadet
ENØK-prosjekt Gimle
ENØK-prosjekt Bøverbru barnehage
ENØK-prosjekt Raufosstun
ENØK-prosjekt Thune skole
ENØK forberedelse til felles driftssentral med
Gjøvik
ENØK Raufoss sportshytte
Reinvesteringer Totenbadet
Totenbadet - ny solplatting og minigolf

500 000

800 000

800 000

800 000

2 900 000

0
0
0
0
0
3 000 000
500 000
0
4 400 000
0
0
0
100 000

400 000
600 000
1 100 000
500 000
300 000
0
0
350 000
2 500 000
1 000 000
300 000
1 000 000
2 000 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

400 000
600 000
1 100 000
500 000
300 000
3 000 000
500 000
350 000
6 900 000
1 000 000
300 000
1 000 000
2 100 000

250 000
100 000
400 000
0

750 000
300 000
2 000 000
300 000

500 000
0
1 000 000
0

500 000
0
1 000 000
0

2 000 000
400 000
4 400 000
300 000
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Tjenesteområdenes handlingsplan 2014 - 2017

6.3 Barnehage

6.3.1 Tilstandsvurdering
6.3.1.a Organisasjon og arbeidsoppgaver
Barnehagetjenesten administreres av barnehagesjef og 70% stilling pedagogisk veileder.
Tjenesten drifter 4 kommunale barnehager med omkring 75 ansatte. Det samlede
barnehagetilbudet i Vestre Toten kommune består av 4 kommunale, 7 ordinære private
barnehager og 1 privat familiebarnehage. Til sammen ca 615 barn har barnehageplass.
Arbeidsoppgavene består av:
•
•
•
•
•
•

Tilsyn, veiledning og finansiering av alle barnehager
Godkjenne nye barnehager
Samordne opptak for kommunale og private barnehager
Planlegge barnehagetilbudet slik at alle med lovfestet rett får plass
Opprette og føre register til bruk for Nav etter kontantstøtteloven
Administrere kompetansehevende tiltak for alle barnehager

6.3.1.b Nasjonale føringer
Regjeringen la fram Stortingsmelding nr. 24, Framtidens barnehage i 2013. Der fastholder de
sine overordnede mål om
1. Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager
2. Styrke barnehagen som læringsarena
3. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap
Formålet i barnehagepolitikken er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, og som
gjennom tidlig innsats medvirker til sosial utjevning og livslang læring.
Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek, læring og
danning skal ses i sammenheng.
Gode, rimelige og tilgjengelige barnehageplasser er viktige for å gi alle barn like muligheter.
Plass i barnehage kan bedre norskkunnskapene til barn med minoritetsspråklige foreldre, og
kan bidra til å hjelpe barn i familier med ulike typer problemer.
Stortingsmeldingen gir en tydelig retning for barnehagepolitikken, både om kvalitet og innhold,
ansattes kompetanse og styringen av sektoren. Mangfoldsperspektivet, det å inkludere og
verdsette kulturelle variasjoner, står sentralt for å videreutvikle barnehagens rolle som arena
for forebygging, inkludering og sosial utjevning.
Gjennom økt satsing på forskning har vi fått et bredere kunnskapsgrunnlag om barn og
barnehagen.
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Kommunale myndigheter kan først og fremst påvirke strukturkvaliteten gjennom
styringsverktøy som finansiering og regelverk. Barnehagens strukturelle faktorer som
personalets kompetanse, gruppestørrelse og antall barn per voksen har stor betydning for
kvaliteten.
Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av personalets kompetanse. Bare kompetente
ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med barnehagens formål
og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Kunnskapsdepartementet har gitt ut «Kompetanse for framtidens barnehage», Strategi for
kompetanse og rekruttering 2014-2020.
Regjeringens mål er å oppfylle dagens pedagognorm og å øke andelen ansatte med relevant
utdanning. Dette omtales nærmere i stortingsmeldingen nr 24. I løpet strategiperioden skal alle
ansatte ha fått muligheten til å øke sin kompetanse.
Strategiens mål er å:
• rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse
for arbeid i barnehagen
• heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen
• øke statusen for arbeid i barnehage
Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling.
Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.
Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for kompetanseutvikling for alle ansatte.
Kommunen skal gjennom aktiv veiledning, godkjenning og tilsyn påse at barnehagene i
kommunen drives i tråd med de krav som stilles i barnehageloven med tilhørende forskrifter.
Som en forutsetning for å få statlige midler skal kommunen utvikle kompetanseplaner som
omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager, og som ivaretar både nasjonale
føringer og lokale behov.

6.3.1.c Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall:

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5
år

VTK

VTK

Oppland Oppland Landet

Landet

2012

2011

2012

2011

106 138

2011

2012

94 294 111 883 103 780 114 925 107 042
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Andel barn 1-5 år med
barnehageplass

92,2

88,8

91,1

90,5

90,8

90,4

Andel barn 1-2 år med
barnehageplass

81,4

73,6

79,7

78,3

81,1

80,4

Brutto driftsutgifter pr barn i
kommunale barnehage
Andel ansatte med
førskolelærerutdanning

149 137 134 834 154 973 145 835 157 331 147 860

27,3

24,5

33,6

31,7

33,7

32,9

Kommentarer til tallene

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år har økt vesentlig fra 2011, men fortsatt er Vestre Toten
under både Oppland og landsgjennomsnittet. Dekningsgraden har gått vesentlig opp i begge
aldersgruppene, og Vestre Toten har best dekning regionalt og sammenlignet med fylket og
landet. Vestre Toten har best dekning og lavest både netto driftsutgifter pr innbygger og brutto
driftsutgifter pr barn.
Brutto driftsutgifter pr barn i kommunale barnehager ligger lavere enn de vi sammenligner oss
med. Årsaken kan være at kommunen er liten i areal, og barnehagetilbudet har blitt sentralisert
med få og større enheter. Kommunens økonomi har resultert i minimumsløsninger på alle
områder i barnehagesektoren.
Andel ansatte med førskolelærerutdanning har økt noe fra 2011, men det er fortsatt for dårlig.
Barnehagetjenesten har satset på økt andel førskolelærere fra 2013 på tross av at det ikke er
justert inn i budsjettrammen.

6.3.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden
Pr i dag har Vestre Toten full barnehagedekning (definert som alle barn med rett til plass)
Når det gjelder befolkningsutviklingen i kommunen ser vi at barnetallet er synkende når det gjelder
fødsler, mens tilflyttingen har økt de siste par årene. Dersom innflyttingen fortsetter å øke, må en
beregne behovet for barnehageplasser for økende.
Behovet for barnehageplasser er avhengig av fødselstall, innflytting, kontantstøtte, makspris for
barnehageplass, politiske satsingsområder og nasjonale føringer. Slik det ser ut for 2014, vil barn født i
september og oktober også få lovfestet rett til barnehageplass fra oktober eller februar året etter.
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6.3.2 Mål og hovedutfordringer
6.3.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del
Økt engasjement og medvirkning
Barnehagetjenesten vil bidra til å nå målet ved
Barnehagene skal ha brukerundersøkelse annet hvert år, og være aktive i samarbeid med
foreldrene om å utvikle gode barnehager
Redusere forekomster av sosial ulikheter
Barnehagetjenesten vil bidra til å nå målet ved
 Vestre Toten kommune har en lav sats på kr 1 500 pr mnd for hel barnehageplass for de med
samlet inntekt under 250 000 kr/år.

Barnehageplass til alle
Barnehagetjenesten vil bidra til å nå målet ved


Minimumskravet er at alle med rett til plass etter departementets definisjon skal få plass. Men
målet må være at også de som flytter til kommunen mellom opptak og oppstart av
barnehageåret også kan tilbys plass.

Økt krav til kommunal informasjon og kommunikasjon
Barnehagetjenesten vil bidra til å nå målet ved



Alle barnehagene i kommunen skal ha egen hjemmeside som er oppdatert slik at det er lett å
orientere seg om barnehagetilbudet i kommunen.
Hjemmesiden til barnehagetjenesten skal ha all nødvendig informasjon for å orientere seg om lover
og regler som er gjeldende.

6.3.2.b Andre mål
Utvikle, beholde og rekruttere god fagkompetanse i personalgruppa.
 Kommunen har etablert lærlingordning for barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 Det er valgt språkkontakter i alle barnehager som kurses ekstra 2 ganger pr år
 Vi har utarbeidet en kompetanseplan som skal brukes aktivt og som det skal gis tilbakemelding på.
 Det er etablert nettverk for å øke kompetansen innen minoritetsspråklige barn i barnehagene
 Nettverksgrupper er også etablert for styrere og pedagogiske ledere for å kunne veilede hverandre
Rekruttere og beholde pedagogisk personale
 Alle pedagogstillinger som blir lyst ut skal så langt som mulig være 100%
 Nyutdannede førskolelærere får tilbud om å være med i veiledningsgrupper i samarbeid med Østre
Toten
 En ansatt har fått innvilget arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Veileder ved
barnehagekontoret fungerer som veileder, også for en annen kommune.
 Det nasjonale prosjektet GLØD har som overordnet målsetting å styrke de barnehageansattes
kompetanse, heve status for arbeid i barnehagen og å øke rekrutteringen av barnehagelærere.
Barnehagesjefen sitter i GLØD nettverk på fylkesnivå.
Framtidens barnehage
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Stortingsmelding 24 om framtidens barnehage sier at barnehagen skal være en god barndomsarena
og det første frivillige trinnet i utdanningen. Tilretteleggingen og det pedagogiske arbeidet som foregår
er helt avgjørende for hvordan barna trives og utvikler seg.
Fylkesmannen i Oppland har satsningsområde «Barns trivsel». Kommunene i Oppland blir oppfordret
til å arbeide videre med dette satsningsområdet. Vestre Toten har deltatt i opplæringsseminar og skal
arbeide videre med dette temaet.
Tidlig innsats og tiltakskjeder
Vestre Toten er med i Modellkommuneprosjektet som Bufdir er ansvarlig for. Prosjektet har som
målsetting å legge til rette for en bedre samordning av tjenestene for barn og unge. Hensikten er
forebyggende arbeid og tidlig identifisering slik at riktige tiltak kan igangsettes så tidlig som mulig. Dette
er et samarbeidsprosjekt mellom barnevern, helse, ppt, nav, psykiatritjenesten og barnehage.
Hovedmålgruppa er gravide og barn 0-6 år av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre, samt
voldsutsatte.
Brukertilfredshet
Vestre Toten har brukerundersøkelse blant foreldre av barnehagebarn annet hvert år. For
barnehagetjenesten har scorene vært forholdsvis høye, men ser at scorene har gått ned de siste
årene. Målet er derfor å øke på følgende områder:
Brukerundersøkelse
I hvor stor grad er
du fornøyd med:

Status
Snitt land
2012

Mål
VTK 2014

barnehagens bidrag til
ditt barns
språkutvikling
de ansattes
kompetanse til å gjøre
en god jobb med ditt
barn
Informasjonen om
hvordan ditt barn har
det?
Barnets muligheter for
å være med å
bestemme innholdet i
barnehagen?
I hvor stor grad synes
du personalet
behandler barnet med
respekt?

5,0

Kommunale
barnehager
VTK 2012
5,1

5,0

5,1

5,2

4,7

4,7

4,8

4,6

4,7

4,7

5,3

5,1

5,4

5,2

6.3.3 Økonomiplan
6.3.3.a Tilpasning til budsjettrammene for 2014
Budsjettramma for barnehagetjenesten var opprinnelig på kr 69 704 000. Imidlertid har tjenesten økt
kapasiteten i 2013, og har fått behov for endringer i ramma. Barnehageplasser som er etablert i
Einervegen barnehage, får helårsvirkning i 2014. Solheim barnehage ble lagt ned, men staten
delfinansierte plassene som sykehuset eide. Nye plasser etablert i Veltmanåa barnehage er lagt inn i
ramma med 7/12 virkning i 2014.
Tilskudd til private barnehager har økt til 96% i perioden januar – juli og videre til 98% de fem siste
månedene i året. Økningen til 98% har ikke blitt kompensert i budsjettrammene. Pensjon på variabel
lønn er lagt inn i budsjettet, og økning av kapitalsatsen til private barnehager.
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Finansiering av 14 nye plasser Einervegen barnehage

kr 1 450 000

Drift av 18 nye plasser i Veltmanåa barnehage tom juli

kr 2 158 000

Økning av finansiering til private barnehager fra 94% til 96%

kr 1 353 000

Pensjon på variabel lønn

kr

300 000

Økning av kapitalsatsen

kr

544 000

Sum tillegg

kr 5 805 000

Den nye ramma til drift av barnehagetjenesten er på kr 75 509 000. Av denne ramma skal budsjettet
salderes med 1%.
Ved regjeringsskifte har det blitt lagt fram forskjellige alternativer ang. finansiering av private
barnehager og om rettigheter til barnehageplass. Nåværende ramme er med utgangspunkt i gjeldende
lovverk. Dersom flere barn får rett til barnehageplass og det blir endringer i forskrift om finansiering av
private barnehager, må budsjettrammene endres.
I tillegg er det flere behov som ikke er ivaretatt i budsjettet. Budsjettreserve pga lønnsjusteringer er satt
av for de kommunale barnehagene i en sentral pott, men de private er ikke medregnet der.
Styrket tilbud til barn med særskilte behov er underbudsjettert. Grunnskoletjenesten finansierer
spesialpedagogisk hjelp, men assistentressursen finansieres gjennom barnehagebudsjettet. Tidligere
år har det blitt brukt avsatt fond fra tiden hvor barnehagefinansieringen var øremerket tilskudd, men nå
er fondet brukt opp.
Pedagogtettheten har ikke vært bra nok i de kommunale barnehagene. Fra august 2013 er det ansatt
flere pedagoger i assistentstillinger. Det påvirker budsjettet noe.

6.3.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017
Handlingsplan
1. Innføre to barnehageopptak i året
2. Øke kapasiteten på barnehageplasser for to ekstra
månedskull
3. Samarbeide med helse, ppt og barnevern om tidlig
innsats
4. Følge opp kompetanseplan, satsningsområde
«Barns trivsel»
5. Fullføre utbyggingsplan for nye barnehageplasser
6. Gjennomføre brukerundersøkelser

Gjennomføringsår
2014
*
*

2015
*

2016

2017

*

*

*

*

*

*

*
*
*

7. Gjennomføre medarbeiderundersøkelser
8. Videreføre samarbeidet om lederopplæring med
Nordre og Søndre Land samt Østre Toten

*
*
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6.3.3.c Økonomiplan. Drift 2014 – 2017

Barnehage
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014
67 794
7 165
0
74 959

2015
67 794
5 007
0
72 801

2016
67 794
5 007
0
72 801

2017
67 794
5 007
0
72 801

6.3.3.d Investeringsplan 2014 – 2017
Utbyggingsplanen for barnehager skal behandles i begynnelsen av 2014. Nødvendige investeringer vil
komme fram der.
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Tjenesteområdenes handlingsplan 2014 - 2017

6.4 Brannvern og samfunnssikkerhet
6.4.1 Tilstandsvurdering
6.4.1.a Organisasjon og arbeidsoppgaver
Brannvernavdelingen ledes av brannsjefen og består av en forebyggende del med 1,3 årsverk
og feiervesenet med 3 årsverk. 0,3 årsverk (lovpålagt) på forebyggende dekkes for tiden opp
av feiervesenet slik at kapasiteten i feiervesenet er redusert.
Beredskapstjenesten kjøpes av Raufoss Beredskap AS. Beredskapen har foruten ledelse,
deltidspersonell med 20 personer fordelt på 5 vaktlag med en rullerende vaktordning.
Brannvernavdelingen samarbeider med Gjøvik Brann- og redningsavdeling om forebyggende
brannvern og overbefalsvakt.
Tjenestene er i stor grad lovpålagt og omfatter arbeidsoppgaver innenfor:
 Forebyggende brannvern
 Feiing og tilsyn
 Brann- og ulykkesberedskap
 Beredskap mot akutt forurensing
Brannsjefen har siden 2009 i tillegg hatt funksjon som medarbeider knyttet til
samfunnssikkerhet og sivilt beredskap. De viktigste oppgavene er knyttet til overordnede ROSanalyser, kommunal beredskapsplanlegging, øvelser for kriseledelse og krisestaber og
eventuell krisehåndtering i kommunen.
6.4.1.b Nasjonale føringer
Stortingsmelding nr. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet er sterkt preget av hendelsene 22. juli
2011. Meldingen evaluerer håndteringen av hendelsene i alle ledd både sentralt og lokalt og
skisserer forbedringspotensialer på mange felt.
Noen stikkord er:
 Evalueringer og erfaringsutveksling
 Tverretatlig/tverrfaglig samarbeid, styrking av ressurser
 Utarbeiding og forbedring av beredskapsplanverk, rutiner og instrukser
 Varslingssystemer og varslingsordninger, herunder felles nødnummer
Meldingen viderefører tre prinsipper:
 Ansvarsprinsippet betyr at den som har et ansvar i en normalsituasjon også har et ansvar i
tilfelle ekstraordinære hendelser.
 Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest
mulig lik den organisasjon man har under kriser.
 Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå.
Mye basert på erfaringene fra 22. juli 2011, innføres et nytt og viktig prinsipp,:
 Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig
ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet
med forebygging, beredskap og krisehåndtering.
Stortingsmelding nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets
redningsoppgaver viderefører tidligere målsettinger for brannsikkerheten:
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Færre omkomne i brann
Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier, mindre tap av materielle verdier og
unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner
Styrket beredskap og håndteringsevne

En rekke mulige tiltak omtales, bl.a.:
 Strengere krav til røykvarslere og slokkeutstyr
 Informasjon og holdningsskapende arbeid, tilsyn og kontroll med boliger
 Forebygging av brann i rom hvor dyr oppholder seg
 Bedre sikring mot uønskede tilsiktede handlinger
 Gjennomgang av organisering og dimensjonering, samt utdanningsbehov
NOU 2012:4 Trygg hjemme viderefører en del av Stortingsmeldingens føringer rettet mot
særskilte risikogrupper i samfunnet.
Noen av tiltakene som foreslås er:
 Gi kommunene noe friere prioriteringer knyttet brannforebyggende arbeid
 Omprioritere feiertjenesten slik at tiltak også rettes mot brannsikkerheten generelt
gjennom tilsyn i boliger
 Brannvesenets informasjon spisses mot risikoutsatte grupper, i samarbeid med andre
aktører (f. eks. Husbanken, NAV, hjelpemiddelsentralen, m.fl.)
 Endringer i helseregelverket med tydeliggjøring av kommunenes og helsepersonells
plikter knyttet til oppfølging i forhold til brannrisiko
 Endringer i folketrygdloven knyttet til hjelpemiddelsentralens skadeforebyggende
hjelpemidler av betydning for personsikkerheten
 Oppgradering av boliger til pleie- og omsorgsformål
6.4.1.c Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall

VTK 2012

VTK Oppland Oppland Kostr.gr 7 Kostr.gr 7
2011
2012
2011
2012
2011

Netto driftsutg. pr. innb.

509

487

718

688

496

463

Årsgebyr for feiing og tilsyn 1)

345

333

378

366

413

347

1)

Statistikkåret + 1, dvs. tall for 2013 og 2012 er oppgitt her. Tall for landet foreligger ikke – gruppe 7 er tatt inn i stedet.

Kommentarer til tallene

Netto driftsutgifter fra 2011 til 2012 har gått opp med 4,5 % (Oppland opp 4,4 %, landet opp
7,1 %). Kronebeløpet pr. innbygger ligger på kun 71 % av snittet for fylket i 2012 (71 % i 2011)
og 103 % av snittet for kostragruppe 7 i 2012 (tall for 2011 er ikke kjent).
Årsgebyr for feiing og tilsyn dekker feiervesenets tjenester etter selvkostprinsippet (ca. 94 %
av totalkostnaden). Resten dekkes av andre inntekter og bundet driftsfond. Gebyret ligger
under gjennomsnittet for fylket med 91 % i 2013 (uendret fra 2012) og kostragruppe 7 med 84
% i 2013 (96 % i 2012).
6.4.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden
Utviklingen innenfor samfunnssikkerhet synes å gå i retning av at kommunene blir stilt overfor
større utfordringer knyttet til bl.a. klimaendringer, ekstremvær og kanskje i noen grad tilsiktede
handlinger. Det siste er vanskelig å forutse både når det gjelder forventet hyppighet og ikke
minst potensielt omfang. Det handler i stor grad om å skape bevissthet og å være
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oppmerksom på problemstillingene. Helserelaterte utfordringer, spesielt knyttet til epidemier og
pandemier, er viktige områder å være forberedt på, bl.a. gjennom smittevern- og
pandemiplaner. Økende sårbarhet i forhold til kritisk infrastruktur, spesielt strømforsyning, er et
sentralt område å ivareta. Bortfall av kritisk infrastruktur, spesielt over lengre tid (dager – uker)
kan få store konsekvenser for folk og samfunn. Det forventes at kommunene øker sitt fokus på
disse områdene i årene framover. Det vises her til risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 for
Vestre Toten kommune for mer informasjon.
Utviklingen for brannvesenet i Vestre Toten synes å gå i retning av at det blir flere oppdrag
knyttet til helse, bl.a. oppdrag med hjertestarter, mens større bygningsbranner og andre større
akutte hendelser, i hvert fall de senere årene, har gått noe ned. Så å si alle større
bygningsbranner har vært boligbranner. Den totale oppdragsmengden for brannvesenet har
vært økende de siste 5-10 årene, fra ca. 150 til opp mot ca. 250 utrykninger pr. år. Rask
respons hos brannvesenet er en avgjørende faktor for hvor store konsekvenser hendelsene
får, dette gjelder spesielt helseoppdrag, branner og trafikkulykker.
Omfanget og spennvidden i oppgavene som er tillagt brannvesenet samt nye krav og
oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og sivilt beredskap i kommunene stiller større krav til
både bemanning og kompetanse hos de som skal gjennomføre oppgavene. Samfunnets
forventning om rask og effektiv innsats med høy kvalitet hos brannvesenet (og andre) er også
økende. Utviklingen tilsier derfor at det kan være hensiktsmessig å vurdere nye/flere
samarbeidstiltak på tvers av kommunegrensene, bl.a. for å sikre større slagkraft, enda bedre
og mer effektiv ressursutnyttelse, styrke fagmiljøene og kompetansen, og samtidig sikre- og
skape enda mer attraktive arbeidsplasser for framtiden. Det ser imidlertid ikke ut til at det er
tilstrekkelig vilje og klima for samarbeid på tvers av kommunegrensene til at en klarer å
etablere tiltak av større og mer omfattende karakter.
6.4.2 Mål og hovedutfordringer
6.4.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del
Flytte til Vestre Toten - Regionalt samarbeid
 Brannvernavdelingen skal bidra til å ivareta og videreutvikle fungerende
samarbeidsordninger og -avtaler med andre offentlige og private aktører for å sikre en god
utnyttelse av tilgjengelige ressurser i kommunen og regionen i akutte brann- og
ulykkessituasjoner.
Bo i Vestre Toten – Trivsel og trygghet i alle livsfaser
 Brannvernavdelingen skal være en pådriver og sentral aktør i det tverrfaglige arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskapsmessige hensyn generelt og brann- og ulykkesikkerhet
spesielt i forbindelse med all planlegging.
 Avdelingen skal på grunnlag av den til enhver tid eksisterende risiko og sårbarhet i
kommunen og regionen sørge for å ha en organisering og bemanning for tilfredsstillende
ivaretakelse av sine lovpålagte oppgaver innen brann- og ulykkesikkerhet.
 Brannforebyggende skal gjennomføre lovpålagt tilsyn i alle særskilte brannobjekter,
gjennomføre informasjon/motivasjonstiltak angående brannvern overfor alle
befolkningsgrupper i kommunen samt delta på aktuelle sentralt organiserte tiltak.
 Brannforebyggende skal sammen med feiervesenet gjennomføre andre tilsvarende tiltak
overfor aktuelle objekter og befolkningsgrupper i kommunen i det omfang som de til enhver
tid gjeldende ressurser og rammer gir rom for.
 Feiervesenet skal gjennomføre lovpålagt behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg i
det omfang som er nødvendig for å ivareta en akseptabel fyringssikkerhet i kommunen.
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Brannvesenet skal yte de til enhver tid lovpålagte tjenester innenfor fagområdet i et omfang
og med en kvalitet som minst tilsvarer gjennomsnittet for landet og andre sammenlignbare
grupper.

Framtida i Vestre Toten – Klima
 Brannvernavdelingen skal bidra til redusert energibruk i de bygninger og lokaler hvor
avdelingens ansatte har tilhold.
 Ved anskaffelser av varer og tjenester skal det stilles miljøkrav innenfor realistiske og
praktiske rammer og i forhold til egne behov.
 Feiervesenet skal gjennom informasjon i forbindelse med sine tjenester bidra til å øke
kunnskap og interesse i befolkningen for riktig fyring og brannsikkerhet i hjemmet generelt.
Jobbe i Vestre Toten – En velfungerende kommuneorganisasjon
 Avdelingen skal i 2013 og videre i 2014 rekruttere nytt personell til brannforebyggende
oppgaver.
Jobbe i Vestre Toten – Styrke kommunens økonomi
 Avdelingen skal sørge for å synliggjøre nødvendige behov slik at det tilføres tilstrekkelige
ressurser, herunder personell som til enhver tid sikrer gjennomføring av alle lovpålagte
tjenester i det omfang og med den kvalitet som forventes og kreves.
 Feiervesenet skal gjennomføre sine tjenester til en pris som minst er konkurransedyktig
med prisnivået i andre kommuner og for aktører det er naturlig å sammenligne med.
 Brannvesenet skal gjennom HMS/IK-system sørge for at høy kompetanse, nødvendige
ressurser og utstyr til enhver tid finnes i nødvendig omfang og med den kvalitet som
kreves for å ivareta innsatspersonellets HMS på en tilfredsstillende måte i forhold til
tjenestenes art og risiko.
6.4.2.b Andre mål
Ingen andre fastsatte mål.
6.4.3 Økonomiplan

Kr. Tall i 1 000

6.4.3.a Tilpasning til budsjettrammene for 2014
Diagrammet viser
brannvernavdelingens netto
Netto Resultat
resultater utenom gebyrområdet
2003200420052006200720082009201020112012
for de ti siste årene.
-150
Gjennomsnittet av alle
-100
resultatene gir et merforbruk på
-50
ca. kr. 17 400 pr. år. Dette
tilsvarer et negativt avvik fra
0
tildelte rammer og vedtatte
50
budsjetter på drøyt 0,3 % for
100
tiårsperioden.
150

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Avvikene fordeler seg jevnt med
2012
200
fem positive og fem negative i
10-årsperioden. Resultatet fra
2012 med positivt avvik på kr. 97 000 kom utelukkende pga. en konkret budsjettert utgiftspost
som ble kr. 100 000 lavere enn antatt (rimeligere lovpålagt kompetanseheving av
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brannmannskaper). En ser av diagrammet at budsjettet har vært under sterkt press de senere
årene.
Tildelt budsjettramme (utenom gebyrområdet) pr. oktober 2013
Tildelt ramme:

6 773 000

Innmeldte behov pr. oktober (økte kostnader):

469 000

Innmeldte kostnadsreduksjoner/økte inntekter:

-151 000

Beregnet budsjettbehov og korrigert ramme pr. november 2013:

7 091 000

Begrunnelser for de innmeldte økte kostnadene og reduksjonene:
Økte lønnskostnader inkludert justerte vaktgodtgjørelser – kr. 325 000
Kommunestyret vedtok revidert «Samarbeidsavtale om brannvern mellom Vestre Toten og
Gjøvik» i september 2013. Vedtaket omfatter en økning på ett (1) årsverk ved
brannvernavdelingen og en netto økning i lønnskostnader utenom gebyrområdet tilsvarende
0,7 årsverk. 0,3 årsverk legges til gebyrområdet. Nyopprettet stilling står vakant i fire måneder
i 2014 (virkning fra 1.5.2014). Helårsvirkning fom. 2015.
Andel andre rekrutteringskostnader for nytt personell – kr. 10 000
De reelle kostnadene knytter seg til annonsering, uniformer, verneutstyr, inventar, m.m. og er
betydelig høyere, men dekkes av tildelt ramme.
Andel økte nødnettkostnader – kr. 91 000
Driftskostnadene for nytt samband øker betydelig. Staten har pålagt kommunene å dekke
disse. Fram til i dag har kommunen dekket så å si alle sambandskostnadene for
brannvesenet, mens det fra 2014 blir en kostnadsdeling med Raufoss Beredskap AS (total
kostnad: kr 293 000 i 2014 – andel VTK kr. 169 000 og andel RAB kr. 124 000).
Indeksregulering av avtale med Raufoss Beredskap AS – kr. 43 000
Framskrivning av tildelt ramme fanger opp 1,8 % økning i denne driftskostnaden. Den reelle
økningen er erfaringsmessig på ca. 5 % pga. stor andel innbakte lønnskostnader. Differansen
på 3,2 % (kr. 43 000) må derfor legges inn i ramma.
Redusert andel driftskostnader 110-sentral – kr. – 88 000
Ny avtale med 110-sentralen på Elverum ga redusert driftskostnad.
Inntekt for avtaleadministrasjon av abonnenter med alarmoverføring – kr. – 63 000
Administrasjon av avtaler med abonnenter med alarmoverføring til 110-sentralen er overtatt
etter flytting av sentralen fra Gjøvik til Elverum.
Ca. 1 % reduksjon i tildelt ramme pr. november 2013 - konsekvenser
Tildelt ramme:
1 % reduksjon tilsvarer (avrundet):

7 091 000
70 000
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Konsekvenser:
Med utgangspunkt i den korrigerte rammen pr. november 2013, kan ca. 1 % reduksjon – kr.
70 000 – gjennomføres pga. at stilling som varabrannsjef kommer til å stå vakant i to måneder
i 2014. Dette tilsvarer drøyt kr. 100 000 i reduserte lønnskostnader. 70 % av dette tas ut av
budsjett utenom gebyrområdet, mens de resterende 30 % (kr. 30 000) går på gebyrområdet.
For gebyrområdet betyr dette en redusert økning i feie- og tilsynsavgiften på kr. 5,- pr. enhet.
Denne avgiften økes fra kr. 345,- i 2013 til kr. 365,- pr. enhet for 2014 (i stedet for til kr. 370,pr. enhet).
6.4.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017
Handlingsplan

Gjennomføringsår
2014 2015 2016 2017

Generelt
1. Revidere ROS-analyse og dokumentasjon av
brannvesenet (brannordning) – hvert 4. år i takt med
overordnet ROS-analyse, se pkt. 15 og gjeldende
kommuneplan (2014: utsatt fra 2013 pga. manglende
kapasitet)
Forebygging av brann/ulykker

*

2. 100 % tilsyn i særskilte brannobjekter. Andre
forebyggende tiltak i samarbeid med Gjøvik
3. Bistand fra feiervesen til forebyggende (0,3 årsverk) i
deler av 2014. Reduseres evt. avvikles i løpet av året
4. Rekruttere nytt personell (2 stillinger – en eksisterende
og en nyopprettet) – påbegynt i 2013.
Feiing og tilsyn

*

5. Gjennomføre behovsprøvd feiing og tilsyn i hht. forskrift
6. Bistå forebyggende med tilsyn og andre relevante
brannvernoppgaver etter behov og kapasitet – inntil 0,3
årsverk, ref. pkt. 3
Beredskap mot brann/ulykker
7. Gjennomføre objektsyn og risikovurderinger for utvalgte
brannobjekter i samarbeid med Raufoss Brannvesen
8. Forberede mottak av Nødnett i Vestre Toten kommune,
ta imot og klargjøre bestilt sambandsutstyr til
kommunen og brannvesenet, opplæring, sette i drift.
Påbegynt i 2013.
9. * Felles gjennomgang av flyklubbens havariprosedyre
med nødetatene, deretter vurdere behov for
opplæring/øvelse. (Møte / øvelse – flyklubben og
brannvesenet/Raufoss Brannvesen)
10. * Kartlegging og vurdering av behov for
styrking/utbedring av ledningsnett og alternative kilder
for slokkevann - VA- plan (igangsatt av teknisk drift i
2013) Sivesind vv inviteres til å delta.
11. * Kvalitetssikre (eksisterende) rutiner for kontroll,
ettersyn og vedlikehold av uttak for slokkevann, se
også tiltak 11.

*

*

*

*

*

*

*

(*)
*

*
(*)

*

*

*

*

(*)

*

*

side 74

Samfunnssikkerhet og sivil beredskap
12. * Etablere flyforbudssone over Skjelbreia og
nærområdet (gjelder flytrafikk til/fra Reinsvoll flyplass)
13. * Varslingssystemer, befolkningsvarsling ved (akutte)
behov generelt (UMS-varsling eller tilsv.).
14. * Rutiner for informasjon generelt ved varig svikt
(generelt tiltak for mange typer hendelser)
15. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for
Vestre Toten (revideres - oppstart)/vedtas.
16. Kommunal beredskapsplanlegging – planverk (årlig
rev.)
17. *Øvelser samfunnssikkerhet og beredskap – egen regi
(ER) / regi Fylkesmannen (FM)

*
*
*
(*)

*

*

*

FM/
ER

ER

*

*

FM/
ER

ER

*Tiltakene er hentet inn fra handlingsplan overordnet ROS-analyse 2012.

6.4.3.c Økonomiplan. Drift 2014 – 2017
Brannvern (utenfor gebyrområde)
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014
6 598
493
-71
7 020

2015
6 598
493
-71
7 020

2016
6 598
493
-71
7 020

2017
6 598
493
-71
7 020

Feiing (gebyrområde)
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014
-24
-27
0
-51

2015
-24
-27
0
-51

2016
-24
-27
0
-51

2017
-24
-27
0
-51

6.4.3.d Investeringsplan 2014 – 2017
Investeringsplan (tall i 1000)
2014
Ny brannbil
Ny brannstasjon

3 000
300

Gjennomføringsår:
2015
2016
0
0

2017

0
20 000

0
0

Eksisterende brannstasjon tilfredsstiller ikke dagens krav til fasiliteter for garderober, dusjer og
sanitæranlegg for øvrig. Stasjonen er i tillegg i ferd med å bli for liten for dagens bilpark. Det er
behov for oppholdsrom/rom for debrief og lignende og kursrom. Mulighet for å samlokalisere
feiervesenet vurderes. Aktuelt alternativ er sannsynligvis å rive dagens stasjon og bygge ny på
samme sted (ved hovedvakt i Raufoss Industripark).
Den ene mannskapsbilen er 20 år (1993 modell) og behov for utskifting er stort. Bilen
tilfredsstiller ikke dagens sikkerhetskrav (bl.a. bilbelter og antiskrenssystem). Valg av
alternativer (type bil, slokkesystemer og utstyr) skal utredes og vurderes nærmere i samarbeid
med Raufoss Brannvesen. Den gamle bilen selges og inntekten for denne tenkes benyttet som
en del av finansieringen av ny bil (utstyr på bilen). Reservebil (Mercedes UniMog) vurderes
solgt i tillegg, dersom det anses beredskapsmessig forsvarlig. Inntekten bør i så fall benyttes til
delfinansiering av ny bil.
Ny mannskapsbil må prioriteres inn i kommunens investeringsbudsjett for 2014.
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Tjenesteområdenes handlingsplan 2014 - 2017

6.5 Grunnskole
6.5.1 Tilstandsvurdering
Grunnskoletjenesten i Vestre Toten består av seks barneskoler med skolefritidsordning, to
ungdomsskoler, PP-tjeneste/Spesialpedagogisk team og skolekontor. Skoleåret 2013/2014 er elevtallet
1510 elever.
Arbeidsoppgavene består av:
 Grunnskoleopplæring i henhold til lov og læreplan.
 Skolefritidsordning (SFO)
 PP-tjeneste

6.5.1.b Nasjonale føringer
Sentrale paragrafer i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven)
§ 1-1. Formålet med opplæringa
§ 1-2. Verkeområdet for lova
§ 13-10. Ansvarsomfang
Opplæringsloven med tilhørende forskrifter regulerer i prinsipp all virksomhet i grunnskolen og er også
det grunnlag som LÆREPLANVERKET FOR GRUNNSKOLEN (2006) hviler på.
Læreplanene inneholder kompetansemål som angir hva elever skal mestre. Kompetansemålene er
angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. Læreplanen har forskrifts gyldighet.

6.5.1.c Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall

VTK
2012

VTK Oppland Oppland Landet Landet
2011
2012
2011
2012
2011

Netto driftsutg. grunnskole-sektor i
% av samlede netto driftsutgifter

25,6

25,7

Netto driftsutgifter grunnskolesektor pr innbygger 6-15 år
Timer spesialundervisning i % av
antall lærertimer totalt

94 869

24,4

91 210 104 801

25,1

24,9

25,5

98 848 96 202 91 679

13,4

14,2

17,5

17,2

18,0

18,3

Driftsutgifter undervisningsmateriell, pr elev i grunnskolen

1 541

1 362

1 568

1 607

1 426

1 481

Korr. brutto driftsutg. til skolefritidsordning, pr komm. bruker

30 220

28 754

23 278

21 528 25 377 24 513

KOMMENTARER TIL TALLENE
 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter
Grunnskolen har med utvidelse av timetallet og innføring av leksehjelp og NY GIV de siste årene fått
utvidede oppgaver. Grunnskolens andel av kommunens totalramme var likevel omtrent den samme i
2012 som den var i 2011.
 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. innbygger 6-15 år
Tallene viser en økning på 3 659 kr fra 2011. Til sammenligning er økningen på
5 953 kr for Oppland og 4 523 kr på landsbasis. Målt i forhold til resten av Oppland ligger Vestre Toten
(etter korrigerte Kostra-tall for 2012) nå 9 932 kr under gjennomsnittet pr elev. Denne avstanden er blitt
større fra 2011, og innebærer at blant annet voksentettheten i ordinær undervisning går ned i Vestre
Toten sammenlignet med fylket.
 Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt
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Den relative andelen av spesialundervisning har gått ned. Dette er en gunstig utvikling, men
elevgrunnlaget varierer fra år til år, og vi har enkelte år elever med større behov for spesialundervisning
enn andre år. Prosentandelen her vil derfor variere noe fra år til år. Andelen elever som får
spesialundervisning har vært stabil de siste årene på rundt 7 %.
 Driftsutgifter til undervisningsmateriell, pr. elev i grunnskolen
Her ser vi en økning i vår kommune, og vi er nå nesten kommet opp på nivå med resten av fylket.
 Korrigert brutto driftsutgift til skolefritidsordning, pr. kommunal bruker
Tallene viser at Vestre Toten fortsatt bruker mye til SFO til tross for en bevisst ressursforskyvning fra
SFO til skole i 2012. Driftsutgiftene har økt noe mindre i vår kommune enn i fylket fra 2011. Det er
viktig å være klar over at timer til leksehjelp i vår kommune ligger inne i driftsutgiftene til SFO. Dette
varierer fra kommune til kommune, og vil slå ulikt ut i statistikken.

6.5.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden
De anvisninger som læreplanen gir for grunnskolens virksomhet er juridisk bindende for kommunen
som skoleeier. I tillegg reguleres virksomheten av andre lover og forskrifter, bl.a. når det gjelder krav til
inneklima og arbeidsmiljø. Avtaleverket gir detaljerte føringer, men også muligheter for utvikling av en
god skole.
Alt dette er virkemidler for å nå en omforent målsetting om at elevene skal ha et godt læringsutbytte av
sin skolegang, slik at «Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne
meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.» slik det står uttrykt i
formålsparagrafen (§ 1-1).
Grunnskolen i Vestre Toten må arbeide målrettet innenfor dette ”sikkerhetsnettet” av lover, forskrifter
og avtaleverk. Det aller viktigeste i skolens arbeid er det som skjer i møtet mellom den enkelte elev og
skolen. Elevenes læringsutbytte må stå i fokus.
Utvikling 2007-2012
Læringsresultater
Læringsresultater måles først og fremst i nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk (5., 8. og 9.
trinn) og avgangsresultater på 10. trinn. Resultatene varierer fra skoleår til skoleår, og det kan være
store variasjoner fra skole til skole. Hvilke skoler som scorer bra og dårlig varierer også fra år til år. Men
vi har de siste skoleårene samlet for kommunen oppnådd resultater som i hovedsak ligger under snittet
i fylket og i landet.
Ved sammenligning av læringsresultatene i Vestre Toten opp mot resten av fylket og landet må en
være bevisst på at ressursinnsatsen er svært ulik.
Økonomi
Grunnskolens rammer har de siste årene relativt sett blitt trangere for hvert år.
Den forholdsmessige andelen av utgifter til gruppen 6-15 år, altså barn i grunnskolealder, har gått ned.
Kostra-tallene gir et entydig bilde av at våre skoler får stadig trangere rammer til å løse sine oppgaver. I
2012 bruker vi i følge korrigerte Kostra-tall 9 932 kr under gjennomsnittet i Oppland pr elev. Med
utgangspunkt i et elevtall på 1530 måtte ressursen til grunnskolen vært økt med over 15 mill. kroner for
å nå gjennomsnittet i Oppland. Lærertettheten i ordinær undervisning går ned.
Konsekvensen er at den enkelte elev får mindre direkte kontakt med læreren og må i større grad ta
ansvar for egen læring. Det er grundig dokumentert at det er relasjonen mellom lærer og elev som i
størst grad påvirker den enkelte elevs læringsresultat.
Spesialundervisning er en rettighet etter opplæringslovens § 5. I Vestre Toten kommune ligger den
prosentvise andelen av elever som får spesialundervisning på om lag 7 %. Dette er omtrent halvparten
av det nivået som mange andre kommuner sliter med i dag. Likevel ser det ut til at
spesialundervisningen etter hvert legger beslag på en relativt sett større andel av den totale
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timeressursen i skolene i Vestre Toten. Dette må sees i sammenheng med at ressursrammen totalt
sett er blitt mindre. Følgen er at ressursene til vanlig undervisning kommer i skvis mellom en stadig
dårligere kommuneøkonomi og en lovhjemlet rett til spesialundervisning. Dette kan utvikle seg til en
negativ spiral der muligheten for å gi god tilpasset opplæring blir dårligere, noe som i sin tur igjen vil
medføre et økt behov for spesialundervisning. En slik utvikling vil i liten grad være styrbar.

6.5.2 Mål og hovedutfordringer
6.5.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del
Grunnskolens overordnede målsetting for økonomiplanperioden er å heve tjenestenivået fra
dagens nivå.
Hovedmål for kvalitet og økonomiske rammer blir da:
 å gjenvinne handlingsrom slik at arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av skolen kan videreføres
i tråd med de lokale mål for virksomheten.
 å videreutvikle samarbeidet innad i kommunen og med andre kommuner for i fellesskap å finne
løsninger som gir bedre tjenesteyting.
 å stimulere driftsenhetene til kreativt utviklingsarbeid innenfor egne rammer.
I heftet «Fra omstilling til utvikling i Vestre Toten kommune» utgitt i 2012 hevdes at kunnskap, ny
teknologi og vilje til omstilling danner grunnlag for vekst og utvikling i vårt samfunn. Det hevdes videre
at forutsetningene for omstilling og nyskaping er spesielt gode i Vestre Toten, at nøkkelen ligger i
samspillet mellom industrielle kompetansemiljøer, forskning og offentlig sektor, og at kvaliteten
kommunen står for innen skole, helse og fritid er sentral.

Illustrasjon fra Utdanningsdirektoratets samling våren 2013 om kvalitetsvurdering.
Kvalitet handler om lokale forutsetninger og ambisjoner, og skoleeiers bevissthet på hva som ønskes
når det gjelder kvalitetsutvikling i skolen. Hvilket nivå ønsker vi at elever som går ut av grunnskolen
skal ha – som grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg?
Valg av framtidige satsingsområder
Elever i Vestre Toten kommune må få mulighet til et best mulig læringsutbytte ut fra sine egne
forutsetninger. Økt handlingsrom gjennom kompetanseheving, utvikling av skolen som en lærende
organisasjon og økt lærertetthet må på plass for å kunne realisere grunnskolens vedvarende
overordnede målsetting og utfordring om å heve tjenestenivået og dermed elevenes læringsutbytte.
Administrasjonen ønsker sammen med skoleeier å velge framtidige satsingsområder for grunnskolen
for å sikre kvalitet og utvikling av skolen i Vestre Toten i tråd med lokale mål for virksomheten.

6.5.2.b Andre mål
Oppfølging av læringsresultater
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Grunnskolesjefen har fokus på skolevise resultater sammen med skoleledelsen. Vi ønsker å styrke
oppfølgingen av nasjonale prøver med spredning av god praksis. Vi vil ha fokus på å følge elever over
tid.
Kompetanseplan
Grunnskoletjenesten vil fortsette å ha fokus på de ansattes kompetanse. Vi vil i 2014 prioritere å lage
en kompetanseplan som sikrer planmessig og målrettet kompetansebygging. Vi er i gang med å
utdanne språk- og leseveiledere.
Kvalitetssystem spesialundervisning
Grunnskoletjenesten er i sluttfasen med å utarbeide et kvalitetsstyringssystem for spesialpedagogiske
tiltak på førskoleområdet og i grunnskolen i Vestre Toten kommune. Systemet utarbeides av PPtjenesten i samarbeid med skolekontoret og driftsenhetslederne i barnehager og skoler. Systemet
inneholder prosedyrer, årshjul og nye maler på området og tas fult ut i bruk i løpet av 2014.
Ungdomstrinn i utvikling
Stortinget behandlet stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 – 2011) Motivasjon –
Mestring – Muligheter i januar 2012, jf. Innst.145 S. Meldingen signaliserer videreutvikling av en
mangfoldig og inkluderende fellesskole. Det sentrale budskapet er at et mer praktisk, variert, relevant
og utfordrende ungdomstrinn skal øke elevenes motivasjon og læring.
I denne forbindelse er det iverksatt en skolebasert kompetanseutvikling for alle lærere på
ungdomstrinnet. Denne skal gjennomføres i fire puljer av 1 og et halvt år over en fem år.
Begge ungdomsskolene i Vestre Toten er med i pulje 1 fra høsten 2013. Tilbudet varer i tre semestre,
fra høsten 2013 til og med høsten 2014. Skolene får faglig støtte fra Høgskolen i Lillehammer. Skolene
har valgt klasseledelse og skriving som satsingsområde.
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en
utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger
og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

6.5.3 Økonomiplan
6.5.3.a Tilpasning til budsjettrammene for 2014
Utsikter 2014
Det ser ut til at grunnskolen kan komme til å mangle ca. mot 4 millioner kroner for å kunne opprettholde
inneværende års driftsnivå i 2014.
Elev- og klassetallsutvikling
Gjennomgang av oppdaterte lister med tanke på elev- og klassetall viser at vi fra høsten 2014 får minst
en, kanskje to klasser mer.
Selv om barnetallet i kommunen ser ut til å være synkende når det gjelder fødsler, har tilflyttingen økt
de siste årene. Det er skolene på Raufoss som har fått flest tilflyttede elever. Grunnskolen får også
stadig en økt andel minoritetsspråklige elever. Minoritetsspråklige elever har rettigheter til særskilt
språkopplæring. Ressurser til særskilt språkopplæring tas i likhet med ressurser til spesialundervisning
av den totale rammen for grunnskolen og konkurrerer derfor med ressurser til ordinær undervisning.
Ressurser til elever med særskilte behov i private skoler
Kommunen har det økonomiske ansvaret for elever i private skoler som er hjemmehørende i Vestre
Toten. Antall søknader om ressurser for å dekke særskilte behov for elever i private skoler har økt den
siste tiden, og vi må påregne økte utgifter for å dekke kostnader til ekstra bemanning her.

side 79

Ressurser til barn med særskilte behov i førskolealder
Ansvaret for ressurser til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7 er i
vår kommune underlagt grunnskolesjefen. Dette gjelder alle barn som er hjemmehørende i kommunen.
En endring av PP-tjenestens retningslinjer har ført til at hjemkommunen nå også må dekke
assistenthjelp til barn som har barnehageplass i andre kommuner. Verken barnehagetjenesten eller
grunnskoletjenesten har midler til dette i sine budsjetter. Det trengs her en avklaring på hvem som skal
dekke disse utgiftene i 2014.
Effektiviseringsmuligheter
Det er ingen mulighet for å dekke inn 4 millioner kroner i 2014 uten at det meste må tas ut i form av
redusert bemanning. Nye oppgaver og økte utfordringer gjør at stadig mer av ressursene kanaliseres
bort fra ordinær undervisning.
Grunnskolesjefen mener en slik reduksjon i grunnskolens driftsnivå ikke kan forsvares når det er
dokumentert at nivået allerede ligger betydelig lavere enn i sammenlignbare kommuner i Oppland.
Nedgangen vil forsterke den negative utviklingen som er beskrevet tidligere. Lærertettheten i
ordinær undervisning vil gå ytterligere ned, og det vil bli enda vanskeligere å øke læringsutbytte
til elevene. Særlig de svakeste elevene vil bli skadelidende, noe som igjen gir konsekvenser for
hele livsløp med de kostander dette innebærer for samfunnet i et langt perspektiv.

Muligheter 2014-2017
Skolestruktur
Det har gjennom de to siste årene pågått et omfattende utredningsarbeid med tanke på en bærekraftig
skolestruktur i et langt perspektiv. Et hovedpoeng i dette er å betrakte kommunens skoler som en
helhet for å sikre at nødvendige investeringer er framtidsrettet, formålstjenlige og fornuftige. Arbeidet
har munnet ut i politiske vedtak om å samle de to nåværende ungdomsskolene til en krets og å
opprettholde dagens barneskolestruktur med 6 barneskoler. Det er videre vedtatt å bygge ny
barneskole på Raufoss som erstatning for dagens Raufoss skole og at Raufoss ungdomsskole
rehabiliteres og blir felles ungdomsskole for kommunen (Vestre Toten ungdomsskole).
Framdrift og kostnad - vedtatte utbygginger
Raufoss skole – Framdriftsplan:
Det har fram til oktober 2013 pågått et omfattende utrednings- og planleggingsarbeid som har munnet
ut i et ferdig forprosjekt. Målsettingen er at kommunestyret i november 2013 skal kunne fatte endelig
vedtak om kontrahering i juni 2014, og at byggingen kan starte i august 2014.
Aktivitet
Arbeid med forprosjekt Nye Raufoss skole
Beslutning om å gå videre med forprosjektet
Reguleringsplan vedtatt
Byggestart
Ferdigstillelse bygningsmessige arbeider
Skolen tas i bruk
Utomhus arbeider ferdig

Tidsrom
Mai - oktober 2013
28. november 2013
Mars 2014
August 2014
Mai 2016
August 2016
August 2016

Vestre Toten ungdomsskole – Framdriftsplan:
Framdriftsplanen vil i store trekk være lik den for Raufoss skole, men foreløpig planlagt å ligge ett år
etter i tid. Vestre Toten ungdomsskole vil da stå ferdig til bruk i 2017. I løpet av 2013 er det utarbeidet
et romprogram for skolen. Nå er arbeidet med å får fram et skisseprosjekt påbegynt.
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Kostand og finansiering:
Forprosjektet for Raufoss skole viser at bygget får et brutto areal på 5671 m2 og en beregnet total
prosjektkostnad på 163,2 millioner kroner, uten merverdiavgift, marginer og reserver. I dette ligger
kjente kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet, inkludert utomhus
områder, infrastruktur, utstyr og inventar. Det foreslås at marginer og reserver settes til 15 millioner
kroner.
Kostnadene ved etablering av nye Vestre Toten ungdomsskole er ikke kjent. I de foreløpige
beregningene har rådmannen lagt til grunn at utbyggingskostnadene vil være om lag like store ved de
to byggene.
For å kunne gjennomføre disse viktige og omfattende investeringsprosjektene på grunnskoleområdet,
vedtok kommunestyret i sak 0098/12 å innføre eiendomsskatt på boligeiendommer i Vestre Toten
kommune fra skatteåret 2014.
I samme sak ble det også vedtatt å prioritere Idrettshall på Reinsvoll sammen med bygging av ny
barneskole på Raufoss og at denne skal prosjekteres snarest mulig. Dette vil dekke behovet for
gymsal ved Reinsvoll skole.

6.5.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017
Handlingsplan
2014

Gjennomføringsår
2015
2016

2017

1. Økt timetall og driftsmidler tilpasset
endret skolestruktur

*

*

*

*

2. Økt ramme til leirskole i tråd med
”gratisprinsippet”

*

*

*

*

3. Systematisk oppfølging av skolenes
arbeid med kvalitetsutvikling

*

*

*

*

4. Prosjekt ØLU (Økt LæringsUtbytte) i
SØVN-regionen

*
*

*

*

*

*
*

*

5. Prosjekt vurdering for læring
6. Planmessig kompetansebygging ihht
kompetanseplan
7. Ungdomsskolesatsingen (GNIST)
8. Innføre kvalitetssystem for
spesialundervisning

*
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6.5.3.c Økonomiplan. Drift 2014 – 2017

Grunnskole
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014
146 605
6 232
-1 528
151 309

6.5.3.d Investeringsplan 2014 – 2017
Investeringsplan (tall i 1000)
2014
IKT-skole (maskiner inkl. server)
IKT-skole (øvrig utstyr)
Ny Raufoss skole (tall i 1000)
Ny Vestre Toten ungdomsskole (tall i 1000)
Idrettshall Reinsvoll (tall i 1000)

200
200
35 000
3 600
1 500

2015
146 605
6 232
-1 528
151 309

2016
146 605
6 232
-1 528
151 309

Gjennomføringsår:
2015
2016
350
200
125 000
90 000
35 000

350
200
56 000
90 000
22 500

2017
146 605
4 232
-1 528
149 309

2017
350
200
20 000
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6.6 Helseavdelingen
6.6.1 Tilstandsvurdering

6.6.1.a. Organisasjon og arbeidsoppgaver
Helseavdelingen i Vestre Toten kommune er organisert under en tjenesteområdeleder, med
stillingsbetegnelse helsesjef. Tjenesteområdet er inndelt i fire driftsenheter med egne
driftsenhetsledere. Disse er:





Legetjeneste
Helsesøstertjeneste
Fysio- og ergoterapitjeneste
Barneverntjeneste

Legetjenesten er delt inn i områdene:
 Kurativ legetjeneste- fastlegevirksomhet, inklusive interkommunal legevakt
 Offentlige kurativ legetjeneste (som fastlegene kan tilpliktes)
 helsestasjon og skoler
 institusjoner
 fagfeltene rehabilitering, psykiatri og aldersdemens
 Offentlig samfunnsmedisinsk legetjeneste (tillagt kommuneoverlege i VTk)
 miljørettet helsevern
 smittevern
 helseopplysning/ annet folkehelsearbeid
 helse-og sosial beredskap
Årsverk:13 fastleger, 0,6 kommuneoverlege, 1 turnuslege,
53, 5 tilsynslegetimer
19,5 off.timer til helsestasjons-/skolehelsetjen., asylmottak, rådgiver omsorg og
veiledning av turnuslege 0,5 merkantil
Helsesøstertjenesten er delt inn i områdene:








Helsestasjons – og skolehelsetjeneste
Psykisk helsevern for barn og unge
Helsestasjon for ungdom
Jordmortjeneste
Smittevern
Flyktningehelsetjeneste/asylmottak
Foreldreveileder

Årsverk: 7,2 fagstillinger og 1,15 merkantil
Fysio-og ergoterapitjenesten er delt inn i områdene:





Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen
Offentlige fysio-og og ergoterapitjenester (re/-habilitering, helsestasjon-skolehelsetjeneste)
Formidling av hjelpemidler / hjelpemiddellageret
Frisklivssentral
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Årsverk: 9,83 avtalehjemler privat fysioterapipraksis
8,0 fagstillinger og 0,5 merkantil
Barnevern er delt inn i områdene:
 Forebyggende tiltak
 Akutt beredskap
 Undersøkelser
 Tiltak for hjemmeboende barn
 Omsorg utenfor hjemmet (fosterhjem og institusjoner)
 Adopsjon
Årsverk: 10,4 fagstillinger og 1,0 merkantil

6.6.1. b Nasjonale og lokale føringer
Nasjonale føringer
Helsetjenester
Hele befolkningen skal uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekt og ressurser sikres god tilgang på
offentlige tjenester av god kvalitet. Lovverk og forskrifter fastsetter hvilke tjenester tiltak helsesektoren
skal yte.
Samhandlingsreformen (Stortingsmelding nr. 47, 2008– 2009) som ble innført 1.januar 2012, skal gi ny
retning for helsetjenesten framover. Noen sentrale elementer er:


Forebygge framfor å reparere



Tidlig innsats framfor sen innsats




Redusere sosiale helseforskjeller
Bedre for pasientene – sterkere brukermedvirkning

Virkemidler i samhandlingsreformen er:


Rettslige – bla juridisk bindende avtaler, plikt til ø-hjelp døgntilbud



Økonomiske - finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter og en kommunal
medfinansiering av somatiske innleggelser og polikliniske konsultasjoner unntatt kirurgi og
fødsler



Faglige – bla flere veiledere og retningslinjer fra sentralt hold



Organisatoriske – bla interkommunalt samarbeid

Regional utvikling av samhandlingstjenester
Vestre Toten har, sammen med de fire andre kommunene i Gjøvikregionen og Sykehuset Innlandet
(SI), vært med på å etablere et regionalt samhandlingsprosjekt; ”Samhandlingsreformen i
Gjøvikregionen”. Prosjektet startet opp i 2010 og er innvilget midler fra Helse- og
omsorgsdepartementet. Prosjektet er nå inne i hovedprosjektet.
Prosjektet har følgende delprosjekt:
1. System – bla folkehelsehelsearbeid
2. Kompetanse – felles enhet for kompetanseutvikling/lærings og mestringstilbud.
3. Felles funksjoner (i første omgang – vurdere etablering av forsterket enhet for mennesker med
diagnose knyttet til demens og samarbeid om akutt ø-hjelpsplasser )
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Folkehelse
Kommunenes folkehelsearbeid er nå lovpålagt gjennom en egen folkehelselov. De overordnede
forandringene dette medfører er at ansvaret for folkehelsearbeidet blir overført fra helsetjenesten til
kommunen som sådan for å bedre ivareta ”helse i alt”- prinsippet, og øke det tverrsektorielle fokuset.
Folkehelseloven har for kommunene en klar forbindelse med den nye plan- og bygningsloven, og skal
sikre at folkehelseperspektivet ivaretas i kommunens planarbeid.
Kommunene er pålagt å skal skaffe seg en nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og
positive og negative påvirkningsfaktorer (§5 og 6 i folkehelseloven). Dette skal danne grunnlag for tiltak
som skal settes i verk.
Barnevern
Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. For å sikre at
alle som trenger hjelp fra barnevernet skal få god hjelp til rett tid, har det kommunale barnevernet fått
det største løftet på 20 år. Antall stillinger har økt betydelig på landsbasis. I tillegg til kapasitetsøkning i
det kommunale barnevern, er det satt av midler til kompetanseheving. Opplæring og videreutdanning
vil bidra til at det blir lettere å beholde medarbeidere med erfaring og rekruttere nye.

Ny barnevernlov ble vedtatt juni 2013 med ikrafttreden fra 1.jan. 2014. Lovendringen er tydeligere ift
forsvarlighet- og kvalitetskrav. Barns rett til medvirkning og til å ha med seg en tillitsperson, er tatt inn i
loven. Andre endringer er avvikling av Barne, ungdoms- og familiedirektoratets faglige støtteoppgaver
til kommunene, profesjonalisering av fosterhjemstilsyn samt økning av kommunenes egenandel for
institusjonsopphold.

Modellkommunesatsningen 2007-2014
Statlig satsing (Barne-ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir) og Helsedirektoratet) for gravide og
barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre i aldersgruppen 0-6 år, samt voldsutsatte. Hensikten
er å identifisere og utvikle langsiktige og systematiske tiltak for denne gruppen. Vestre Toten er en av
26 kommuner fra de 5 helseregionene i landet som er med i dette prosjektet. Prosjektet er nå inne i
den siste fasen med å etablere modell og implementere denne i ordinær drift.
Sosial ulikhet

Stortingsmelding 20 (2006-2007): ”Nasjonal strategi for å utjevne sosiale
helseforskjeller” gir kommunene sterkere føringer om hva som bør prioriteres i arbeidet
med å hindre at noen utvikler en uhelse pga forhold som har sammenheng med
utdanning, yrke, inntekt, etnisitet, eller livssituasjon.
Ufullstendig integrering, med kommunikasjonsutfordringer som følger av bla
språkvansker og kulturelle barrierer gjør mange av innvandrergruppene spesielt utsatt.
Lokale føringer

Kommuneplan (2008 – 2019)
Planen ble behandlet i kommunestyret 04.februar 2010.
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Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Ruspolitisk handlingsplan 2012-2016 ble vedtatt av kommunestyret 24.05.12.
Psykiatriplan
Planer for det samlede psykiatriarbeidet i kommunen ble rullert for perioden 2007 – 2010 og vedtatt
politisk 08.03.2007. Regjeringen ser det som viktig at feltet psykisk helse fortsatt gis høy prioritet. Dette
gjelder ikke minst tiltak for barn og unge.
Rehabiliteringsplan
Kommunen utarbeidet plan for re-/habilitering i 1995 og planen ble videreutviklet i 2000. Planen for
2013-2015 ble revidert des. - 2012.
Plan for helsemessig og sosial beredskap
Planen er utarbeidet i 2005. Den er under revidering og ferdigstilles i desember 2013.
Smittevernplan
Utarbeidet 2000, revidert i 2004.

6.6.1.c Nøkkeltall og statistikk
VTK
2012

VTK
2011

10,2

10,1

11,1

10,9

10,2

Offentlige årsverk av fysioterapeuter
pr 10 000 innbyggere

2,7

Årsverk av ergoterapeuter pr 10 000
innbyggere

KOSTRA-tall

Årsverk av leger pr 10 000
innbyggere
Årsverk av fysioterapeuter pr
10 000 innbyggere

Årsverk av helsesøstre pr 10 000
innbyggere 0-5 år
Årsverk av jordmødre pr 10 000
fødte
Netto driftsutgifter til barne-verntj,
pr. innbygger 0-17 år
Netto driftsutgifter pr. barn i
barnevernet
Andel barn med barneverntiltak i
prosent av innbyggere 0-17 år

Oppland Oppland
2012
2011

Landet
2012

Landet
2011

10,7

10

9,6

10,9

10,8

8,8

8,6

2,3

3,6

3,6

3,3

1,8

1,5

2,6

2,4

3,1

77,7

71,6

67,7

63,0

59,3

37,9

46,7

55,1

49,2

50,1

7057

6327

7025

6131

6811

6196

88005

88616

-

84885

97991

90186

4,2

3,9

-

5,2

4,8

4,7

57,8
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6.6.1. d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden

Utviklingstrekk på landsbasis

 Livsstilsrelaterte sykdommer øker blant annet pga inaktivitet og dårlig kosthold i deler av
befolkningen.
 Vi vil få en moderat økning i antall eldre, deriblant antall demente.
 Det vil bli en økning i ensomhet blant eldre.
 Antall mennesker med psykiske lidelser i alle aldersgrupper vil øke.
 Problemer relatert til rusmiddelmisbruk og avhengighet forventes å øke.
 Antall meldinger i barneverntjenesten vil øke.


Sosial ulikhet i helse vil øke.

Utfordringer og fokusområder i kommuneplanens samfunnsdel




Samfunnssikkerhet og beredskap (pkt 2.2.2)
Folkehelse og universell utforming (pkt 2.2.3.)
Oppvekst (pkt 2.2.4.)

6.6.2 Mål og hovedutfordringer

Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del

Flere velger Vestre Toten som bosted og blir boende
Helseavdelingen vil bidra til å nå målet ved:










Folkehelse  Utarbeide helseoversikt som grunnlag for intervenering
 Kartlegge positive og negative påvirkningsfaktorer
 Videreføre og utvikle helsefremmende og forebyggende tiltak basert på helseoversikten
Forekomsten av livsstilsrelaterte sykdommer som skyldes tobakksbruk, inaktivitet, dårlig kosthold,
og rusmiddelmisbruk reduseres bl.a. ved hjelp av tiltak gjennom Frisklivssentralen.
Forekomsten av psykiske og psykososiale problemer blant befolkningen, og spesielt barn og unge,
reduseres gjennom følgende tiltak:
 Bedre samordning av tjenester barn/unge
 Modellkommunesatsningen
 Målrettet satsing gjennom helsestasjon - og skolehelsetjenesten
 Barnevern. Overholde undersøkelsesfrister og sørge for at effektive tiltak
blir satt inn.
Omfanget av skader og ulykker reduseres gjennom informasjon og tilrettelegging
Sosial ulikhet i helse reduseres, ved å identifisere sårbare grupper, og rette korrigerende tiltak
spesielt mot disse
Ha en oppdatert plan for helsemessig og sosial beredskap
Ha en oppdatert og funksjonell smittevernplan
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Kurativt/behandlende arbeid
 Sørge for at tjenestemottagere med sammensatte behov får dekket sine tjenester, dvs sørge for
tilfredstillende re-/habiliteringstilbud
 Sørge for god legedekning innenfor fastlegeordningen, samt tilgang på øyeblikkelig hjelp (inkl
interkommunal legevakt)
 Bedre helsetjenester for asylsøkere og innvandrere



IKT – Innføring av Norsk Helsenett
Innføring av nytt felles nødnett

Vestre Toten kommune - regionalt samarbeide:
Helseavdelingen vil bidra til å nå målet ved:



Delta i prosjektet ”Samhandlingsreformen” i Gjøvikregionen
Delta i ulike interkommunale fora i regionen (samfunnsmedisin/miljørettet helsevern, legevakt,
fosterhjemsarbeid)

Vestre Toten kommune har en velfungerende kommuneorganisasjon og kan vise til
engasjement og medvirkning
Helseavdelingen vil bidra til å nå målet ved:


Sørge for at helsefremmende og forebyggende tiltak skal være mottager-tilpasset. Tilrettelagt
helseopplysningsstrategier og individrettet motivasjonsarbeide/ endringsfokusert veiledning
gjennomføres.



Ivareta dette ved bla å foreta brukerundersøkelser som kan gi grunnlag for å
utforme tjenestene slik at de i størst mulig grad er tilpasset brukerne. Det ligger
betydelige utfordringer i først å nå, dernest inkludere de grupper /individer som
står i fare for å utvikle uhelse, som en konsekvens av det som tidligere er relatert
til sosiale ulikheter. Det er alminnelig anerkjent at folk ikke kan oppnå optimal
helse uten at de er i stand til å ha styring over de forhold som bestemmer deres
helse (Ottawa charter – 1986).



Være pådrivere i arbeidet med Universell utforming

Vestre Toten kan vise til at kommunens økonomi er styrket
Helseavdelingen vil bidra til å nå målet ved:
 Delta i interkommunale prosjekter/samarbeid
 Bruke Lean som metode i forbedringsarbeid
 Ha et budsjett i balanse

Medarbeiderundersøkelser:
Enheter

Ledelse helse
Helsesøstertjenesten
Fysio-og
ergoterapitjenesten
Barnevern

Resultat 2012
Score
Svar
(1-6)
%
5,2
100
4,9
82
5
78
4,7

66

Resultat 2013
Score
Svar
(1-6)
%
5,2
100
5
90
4,9
100
3,9

100

Mål 2014
Score
Svar
(1-6)
%
5,2
100
5
100
5
100
5

100
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6.6.3. Økonomiplan

6.6.3.a Tilpassing budsjettramme for 2014
Budsjettrammen er på kr 48 563 000,-. Det framlagte budsjettforslaget er på kr 50 976-, dvs en
differanse på kr 2 413 000,-. Budsjettforslaget er i hovedsak videreført med tjenestenivå tilsvarende
2013 bortsett fra at det er lagt 80 % helsesøsterstilling i tråd med økt ramme med kr 460 000,- og nye
tiltak i barneverntjenesten som er i gangsatt eller som må gjennomføres i 2014.
En svært stor økning i antall meldinger og undersøkelser de siste årene har resultert i flere plasseringer
i fosterhjem eller institusjon. Ved begynnelsen av 2013 var 25 barn plassert i fosterhjem og 3 barn i
institusjon. I 2014 vil 31 barn være plassert i fosterhjem og 7 barn i institusjon. En
fosterhjemsplassering koster kommunen minimum kr 342 000,- pr år og en institusjonsplassering vil fra
2014 koste kr 604 000,- pr år (en økning på 38 % fra 2013). Den økte kostnaden med
institusjonsplasseringer gir en økt utgift på kr 1 158 000,- i 2014. En stor økning i saker gjør at også
utgiftene til juridisk bistand og sakkyndige vurderinger har økt betydelig.
En vet av erfaring at det vil bli akutt- og institusjonsplasseringer i løpet av året. Det er ikke lagt inn
«reserve» for å ta høyde for dette. Pr 11.november er det kommet 208 meldinger, så tendensen til en
økning i antall meldinger ser ut til å fortsette (215 i 2012 (137 i 2011)). Sannsynligheten for merutgifter
til tiltak som ikke er kjent pt er derfor stor.

Samhandlingsreformen. I forbindelse med samhandlingsreformen er det etablert 2 plasser for akutt
ø-hjelp på Gimle sykehjem. 8 legetimer er knyttet til tiltaket. Dette koster kr 290 000,- pr år.
Det er også opprettet 1 fysioterapistilling til hverdagsrehabilitering og forebyggende hjemmebesøk hos
eldre, samt 1 stilling som frisklivsveileder. Disse stillingene koster kr 826 000,- pr år.
Disse utgiftene, 1 116 000,- er ført både som en utgift og en inntekt i budsjettforslaget.
«Nye» tiltak som er lagt inn i budsjettet for 2014 er:



Nytt nødnett
Arbeidet med å innføre dette har pågått en tid, og det har stadig blitt utsettelser. Pt er det forventet
at det tas i bruk i vår region vinter 2014. Det nye utstyret som er påkrevd ved hvert legekontor og i
den interkommunale legevakten vil bli dekket av staten, men lisenser må betales av den enkelte
kommune og legevakten. Kostnadene beløper seg til ca kr 150 000,- for kommunen pr år.
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Økt behov legevakt. Antall besøk på legevakten har økt de siste årene og det har ført til behov for
å utvide sykepleiebemanningen på helg. De økte timene utgjør 30 t pr uke.
Døgnbemannet legevaktsnummer for å ivareta øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp).
Fra 2013 ble det krav for kommunene å ha et døgnbemannet telefonnummer som innbyggerne kan
ringe til ved behov for legevakt. I regionen vår ble dette løst ved at en stilling ved den
interkommunale legevakten ved sykehuset på Gjøvik (GIL) ble utvidet med 60 %. Dette er en
legevaktsformidling og vurdering av behovet for ø-hjelp. Pasientene vil da sluses til sin fastlege
som har ansvar for å ta imot pasienten.
Til sammen fører dette til en økning på kr 256 000,- (14 % økning (fra 2013 til 2014)) av utgiftene til
den interkommunale legevakten.



Gjøvikregionen helse – og miljøtilsyn. Større økning enn tidligere, en økning på kr 58 000,- som
gir ca 11 % økning. Dette skyldes at husleien har økt betydelig ifm utvidelse av lokalene og at det
tidligere har vært benyttet mer av fondsreserven.

Nedenfor beskrives behov i uprioritert rekkefølge som ikke ligger inne i budsjettforslaget

Økte plassbehov for Gjøvik interkommunale legevakt
Pågangen til legevakten har økt betydelig siden den ble etablert i 2005. Lokalene er for små og lite
hensiktsmessige. Det er påbegynt en forhandling med Sykehuset Innlandet ift kostnader og
finansiering av et påbygg/ombygging. Kostnadene i 2014 vil kun bli utgifter knyttet til prosjektering og er
stipulert til ca kr 15 000,- for VTk. Kostnader med bygging vil først komme i 2015.

Folkehelsekoordinator regionalt og kommunalt, samt utvidelse av stilling som
samfunnsmedisiner.
1.januar i 2012, samtidig med at Samhandlingsreformen trådde i kraft, ble det vedtatt en ny
folkehelselov som pålegger kommunene å prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid.
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder
utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak
og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. ”Folkehelse” skal gjennomsyre
hele kommuneorganisasjonen.
I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen har det pågått et prosjekt innenfor området
folkehelse. Prosjektet er avsluttet og i prosjektrapporten foreslås noen tiltak som bla er:
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50 % interkommunal stilling folkehelsekoordinator som skal være pådriver for kommunene- kostnad
for VTK blir ca kr 120 000,-.



40 % utvidelse av stillingen som samfunnsmedisiner ved Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn –
kostnad ca kr 69 000,- for VTK.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til om dette skal gjennomføres.

Lokalt er det behov for minimum en 50 % stillingsressurs som folkehelsekoordinator til å implementere
den nye loven og koordinere folkehelsearbeidet. I dag er det ikke satt av stillingsressurs til dette.
Kostnad ca kr 300 000,- på årsbasis. Denne stillingen bør plasseres sentralt i VTk`s organisasjon.

Modellkommuneprosjektet.
Kommunen deltar i Modellkommuneprosjektet (ut 2014). Hensikten med prosjektet er å nå gravide og
nybakte foreldre som strever så mye i hverdagen at de vil ha vansker med å gi barnet en tilstrekkelig
god omsorg. Dersom vi klarer å lykkes i arbeidet med å sette foreldrene i stand til å ivareta
omsorgsoppgaven, vil vi på sikt kunne spare penger ved at vi unngår noen omsorgsovertagelser og vi
vil bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. For å sette foreldrene i stand til å ivareta
omsorgsoppgaven, må det settes inn ulike forebyggende tiltak.
Helsestasjonen er en viktig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid ved at de når de aller
fleste barn og deres foreldre. Pt har tjenesten for lite ressurser til prioritere arbeidet med de yngste
tilstrekkelig.
Det er behov for:


30 % stilling som helsesøsterressurs til spedbarnsgrupper og individuell oppfølging. Ukentlig
veiledning av gravide og foreldre med behov for ekstra oppfølging i et langsiktig og helhetlig løp.
Viktig tilbud fordi leger, jordmor og helsesøster nå kartlegger alle gravide og nyfødtforeldre som har
utfordringer knyttet til psykiatri, rus og vold. Disse må få tilbud om ekstra oppfølging. Det dreier seg
om 15 % av foreldregruppen som vil ha behov for et slikt tilbud.
Kostnad kr 180 000,- pr år.



10 % stilling som jordmor – For å fange opp og følge opp ”utsatte” gravide (spesielt med
problemer knyttet til psykiatri, rus og vold) i større grad og for å gi bedre oppfølging av nybakte
foreldre er det behov for noe mer stillingsressurs som jordmor – minimum 10 % stilling. Kostnad ca
kr 60 000,- pr år.
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Skolehelsetjenesten – 135 % stilling som helsesøster
I skolehelsetjenesten er oppgavene og kompleksiteten av oppgavene økt, mens ressursene er blitt
redusert. I dag benyttes 105 % helsesøsterstilling i barneskolene, fra 5 -30 % på hver av skolene
avhengig av størrelse. Det er behov for å øke ressursene fra 10 – 40 % på hver skole og dette gir en
økning på 95 % stilling. Kostnad kr 570 000,- pr år.
I ungdomskolene benyttes 40 % ressurs i dag og dette bør økes til det dobbelte, dvs med 40 % slik at
det blir tilstedeværelse 2 dager pr uke ved hver skole. Kostnad kr 240 000,- pr år. Til sammen kr
810 000,- pr år.

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere – 40 % stilling som helsesøster
Det er pt avsatt 40 % stilling til å arbeide med asylsøkere (psykiatrisk sykepleier) og 15 % stilling til
flyktninger (inkl smittevern) i helsesøstertjenesten. Denne ressursen bør økes. Det er store utfordringer
ift psykiatri knyttet til foreldregruppen til asylsøkerbarn og mye oppfølging rundt en del av barna.
Kommunen er pålagt å følge opp ”lov om forbud mot kjønnslemlestelse” ved å tilby 3 samtaler, samt
underlivsundersøkelse ila grunnskolealder der foreldre kommer fra land der dette kan forekomme.
Dette er utover det vanlige helseprogrammet ved skolene og det er ikke satt av ressurser til dette.
Kostnad kr 240 000,- pr år.

Psykisk helsevern for barn/unge - 20% økning av helsesøster. Det er pt avsatt 50% stilling til
arbeid/tiltak med gravide, foreldre, barn som har en psykisk sårbarhet. Denne ressursen bør økes for å
sette inn tiltak så raskt som mulig. Når en forelder/ et barn må vente på denne type hjelp, vil dette også
berøre resten av familien. Kostnad kr 120 000,- pr år.

Barnevern - 100 % stilling som barnevernkurator
Barneverntjenesten har hatt en svært stor økning i antall meldinger og undersøkelser de siste årene
(jamfr tabell nedenfor).

Meldinger

2010

2011

2012

2013

108

137

215

208
pr .11.nov

Gjennomførte

72

112

162

undersøkelser
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Lean er tatt i bruk i tjenesten og det gjør at delprosesser etter hvert vil flyte bedre.
Barneverntjenesten ble tilført 1 ny stilling finansiert av midler fra staten i 2013.
En ser likevel at disse tiltakene ikke er tilstrekkelig for å overholde frister og gjennomføre krav ift
lovverket. I tillegg er det behov for å bruke mer ressurser på endringsarbeid i hjemmet. Dette kan gi
innsparinger ift behov for mindre institusjonsplasser. Det foreslår derfor ytterligere en ny 100 %
stilling. Kostnad pr år kr 600 000,-.

50 % stilling som fysioterapeut for barn/ungdom
Fysio-ergoterapitjenesten er lavt bemannet i den offentlige delen av tjenesten. Ressursene som er
til rådighet i dag går med til rehabilitering av pasienter i institusjon (døgn- og dag), noe
hjemmerehabilitering, hjelpemiddelformidling, samt noe fysioterapi i barneskolene. Det siste året
har det vært en svært stor økning når det gjelder henvendelser på barn, spesielt i skolepliktig alder,
men det er vanskelig å prioritere mer ressurser der slik bemanningen er.
Tiltak i helsestasjon og skolehelsetjenesten bør prioriteres i større grad. Kun 70 % stillingsressurs
benyttes i dag og gjør at det er vanskelig å ta unna henvendelsene.
Tiltak som bør iverksettes:


Systematisk oppfølging av premature og barn med CP.



Aktivitetsgruppe for funksjonshemmede barn



Tiltak i forhold til overvektige barn

Behov for ressurser: Min 50 % stilling. Kostnad kr 200 000,- pr år.

50% koordinator for tiltak ift barn/ungdom
Behov for stillingsressurs til å organisere og koordinere tiltak for barn/ungdom, være pådriver for
tverrfaglighet, drive kompetanseplanlegging på tvers. Konkrete oppgaver:


Koordinere arbeidet med individuell plan (IP) og ansvarsgrupper



Koordinere drøftingsteam



Barneansvarlig ift barn av psykisk syke



Koordinere flyktningesamarbeid for barn

Kostnad kr 300 000,- pr år

Tilsynslegetimer - 10 timer pr uke
Det vil bli behov for å styrke tilsynslegetimene pga Samhandlingsreformens intensjon om at mer
behandling skal utføres i kommunene, men disse midlene bør komme som ”friske” midler via
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overføringer gjennom reformen. Utover dette er det behov for å styrke offentlig legetjeneste når det
gjelder rehabilitering, alderspsykiatri og demens med 10 timer pr uke- kostnad kr 360 000,- pr år.

100 % stilling som psykolog
Det er behov for psykologkompetanse til å vurdere omsorgsevnen hos foresatte, jobbe med
lavterskeltiltak for foreldre og barn, og veiledning av ansatte. Det er i årene som kommer forventet at
mer behandling skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Til dette er det behov for
stilling for 100 % stilling. Dette vil medføre en årlig kostnad på kr 750 000,- men her er det mulig å søke
om tilskudd fra Helsedirektoratet jamfr tabell nedenfor.
1. driftsår

2. driftsår

3. driftsår

500.000

400.000

250.000

4. - 6 driftsår

200 000 per år

Søknadsfristen for kommunene var 15.sept og det er derfor tidligst aktuelt å søke tilskudd for 2015.

Investeringer
 Datautstyr i tjenestene, kr 100 000, Utstyr Bøverbru legekontor, kr 140 000,-

Samlet oppstilling av behov som ikke ligger inne i budsjettforslaget (ikke prioritert rekkefølge)

Type tiltak

Stillings-

Kostnad

ressurs

pr år

Kommentar

Drift
Utvidelse av lokaler
legevakt

Ikke
kostnadsberegnet

Koordinator folkehelse
regionen

50 %

Kr 120 000,-

VTk andel ca 1/5

Samfunnsmedisiner
knyttet til Gjøvikreg Helseog miljøtilsyn

40 %

Kr 69 000,-

VTK andel ca 15 %

Koordinator folkehelse
VTk

50 % stilling

Kr 300 000,-

Foreldreveiledning

30 %
helsesøster-

Kr 180 000,-
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ressurs
Jordmor

10 %

Kr 60 000,-

Helsesøster i skolen

135 %

Kr 810 000,-

Helsetjenester
asylsøkere/flykninger

40 %

Kr 240 000,-

Helsesøster psykisk
helsevern

20 %

Kr 120 000,-

Barnevernkurator

100 % stilling

Kr 600 000,-

Fysioterapi til barn

50 %

Kr 200 000,-

Koordinator tiltak barn (IP,
ansvarsgrupper,
tverrfaglig team med mer)

50 %

Kr 300 000,-

Tilsynslegetimer

10 t pr uke

Kr 360 000,-

Psykolog

100 %

Kr 250 00,-

Forutsatt kr 500 000,- i
tilskudd 1.år. Aktuelt
først fra 2015.

Investeringer
Datautstyr i tjenestene

Kr 100 000,-

Utstyr Bøverbru
legekontor

Kr 140 000,-

Innspill til budsjettkutt for helse
Tjenesteområdene er bedt om å komme med forslag på 1 % av kutt av rammen.
For ”helse” utgjør dette kr 486 000,-. Dette er kun mulig ved å redusere stillinger.
Følgende stillingskutt foreslås:

Type stilling

Tjeneste

Merkantil

Fysioergoterapi
Helsesøstertjenesten

Merkantil

Merkantil
Merkantil

Ledelse helse/
legetjenesten
Ledelse helse/

Stillingsressurs
20 %

Beløp

Konsekvens

102 000,-

15 %

74 000,-

10 %

51 000,-

20 % (fra mai og ut

67 000,-

Saksbehandlere må
utføre merkantile
oppgaver som igjen
fører til mindre
tjenester for
brukerne
Helsesjef/
kommuneoverlege/
legetjenesten får

side 95

legetjenesten

året)

Foreldreveileder

Helsesøstertjenesten

10 %

60 000,-

Lege
skolehelsetjeneste

Legetjenesten

2 t pr uke

72 000,-

Økte
sykepengeinntekter

Barnevern og
fysio- og
ergoterapitjenesten

10 % (5 % i hver
tjeneste)

60 000,-

mindre merkantil
bistand
Mindre bistand til
foreldre som trenger
veiledning ift
omsorgsoppgaven
Mindre legetjenester
i skolehelsetjenesten
(reduseres fra 4 til 2
t pr uke)
Mindre vikarinnleie
ved fravær som
betyr reduserte
tjenester for brukere
og større
arbeidsbelastning på
ansatte som er i
tjenesten

6.6.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2013-2016
Handlingsplan

Gjennomføringsår

2014

2015

2016

2017

Foreta brukerundersøkelser

*

*

*

*

Foreta medarbeiderundersøkelser i alle driftsenheter

*

*

*

*

Folkehelse

*

*

*

*

*

360

360

360

360

*

*

*

*





Utarbeide helseoversikt
Kartlegge positive og negative påvirkingsfaktorer
Videreutvikle og sette inngang nye tiltak basert på
kartlegging
Øke antall timer til tilsynslege i tråd med behov knyttet til
Samhandlingsreformen, 10 t pr uke.
Videreutvikle tilbudet om Akutt ø-hjelpsplasser døgn (i
samarbeid med omsorg)

*

Delta i Samhandlingsprosjekter i Gjøvikregionen

*

*

Delta i prosjektet Raufoss sentrum

*

*

Bidra til reduksjon av helseplager knyttet til
levevaner ved videreutvikle Frisklivssentralen (vhja
prosjektmidler)

*

*

80

80

Videreutvikle «Forebyggende tiltak for eldre»

*
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Tiltak for å bedre tverrfaglig samarbeid rundt brukere
med behov for sammensatte tjenester ved å gjennomføre
seminarer årlig (i hht rehab.plan)

*

*

*

*

Økt satsning på hverdagsrehabilitering (eldre
hjemmeboende)

*

*

*

*

Planlegge etablering av 3 legekontor

*

Delta i prosjektet ”bedre samordning av tjenester for
barn/ungdom” for barn 6 år og eldre

*

Tiltak

Implementering av kartleggingsverktøy i
lege-, jordmor- og helsesøstertjenesten
ifm
for tidlig identifisering av risikoutsatte
gravide, foreldre og barn
ModellUtvikle og markedsføre drøftingsteam
Kommune- og handlingsplaner
Tiltak (endringsfokusert veiledning
satsingen (Circle of security (COS)), Marte Meo,
Motiverende interviewing (MI) og
støttesamtaler) for gravide/foresatte mtp
bedring av omsorgsevne
Utvikle samarbeid med
spes.helsetjenesten (bla ta i bruk
behandlingslinjer)
Utvikle helsetjenestene til asylsøkere og flyktninger

*

*

*

Videreføre Lean i fysio-ergoterapitjenesten og
barnevern
Innføring av Lean i helsesøstertjenesten

*

*

*

*

Videreføre og videreutvikle ”Åpen helsestasjon”

*

Videreføre Småtrølltrøff. Tilbud til foresatte/barn 0-2 år
om et treff-sted med sang/musikk, kafé og trilletur. Samarbeid kulturskolen, helsestasjon og Frivilligsentralen

*

Kompetanseheving barnevern (vhja statlige midler)

*

IKT – innføring av elektronisk journalsystem i
asylmottaket

*

IKT – sette Norsk helsenett i drift gradvis innføring
(meldingsutveksling (egen prosjektplan))

*

IKT - Etablering av nytt nødnett

*
50

50

50

*

*
*

*

*

*

*

*

50
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6.6.3.c Økonomiplan. Drift 2014-2017
Helse
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014

2015

2016

2017

43 744

43 744

43 744

43 744

6 819

6 819

6 819

6 819

-506

-501

-501

-501

50 057

50 062

50 062

50 062

6.6.3.d Investeringsplan 2012-2015
Investeringsplan

Gjennomføringsår

2014
1. Oppgradering datautstyr i driftsenhetene

100

2. Utstyr Bøverbru legekontor

140

2015

2016

2017
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Tjenesteområdenes handlingsplan 2014 - 2017

6.7 Kultur
6.7.1 Tilstandsvurdering
6.7.1.a Organisasjon og arbeidsoppgaver
Kultursektoren består av følgende driftsenheter: Folkebibliotek, Kulturskolen og Kultur og fritid.
Allmennkultur rapporterer direkte til kultursjefen. Antall ansatte i tjenesteområde Kultur er 19.5 årsverk
fordelt på 33 personer. I tillegg omfatter tjenesten kommunens ca 100 støttekontakter og
fritidsassistenter.
Allmennkultur, drift og administrasjon
3.2 årsverk fordelt på 6 ansatte. Tjenester: arrangementer/kunstformidling, drift av kulturhus,
museumsformål/kulturminne, administrativ og politisk saksbehandling og ledelse, kulturtilbud
institusjoner og hjemmeboende eldre via tjenesten «Slipp kulturen inn», støtte/tilrettelegging frivillige
lag og foreninger, festivalen “Friluftsliv for alle”, vaktmestertjeneste. Samarbeid med andre
tjenesteområder om bl.a. stedsutvikling og tiltak for barn/unge. Regionalt samarbeid generelt innen
kultur.
Folkebiblioteket
4,4 årsverk på 5 ansatte. Bibliotekets tjenester: Publikumsveiledning og –betjening, litteratur- og
kulturformidling, bl.a. foredrag, konserter, debatter og utstillinger, formidling og leselystmotivering til
skoler og barnehager, støttespiller for skolebibliotekene, lokasjon for Karrieresenteret Opus,
oppsøkende bibliotektjeneste, digitale nettjenester, billettsalg til kulturarrangementer. Prosjektledelse.
Åpent 42 timer pr uke. 43.000 besøk pr år.
Idrett og fritidsavdelingen:
5,94 årsverk fordelt på 12 ansatte. Tjenester: Barne- og ungdomsarbeid herunder u-kontakt,
ungdomsklubb og Ungdom i arbeid. Kultur- og fritidstilbud funksjonshemmede herunder
støttekontakttjenesten, klubb for funksjonshemmede og diverse tilbud for målgruppa.
Idrett- og friluftsliv herunder drift og utleie av Raufosshallen, drift kommunal løypekjøring, drift
kommunale friluftsområder/badeplasser og saksbehandling spillemiddelsøknader og idrett/friluftsliv
generelt.
Kulturskolen
5,95 årsverk på 11 ansatte. Det undervises i bl.a. følgende disipliner: musikk fra livets begynnelse, kor,
ulike instrumenter, teater, dans, band, billedkunst, to grupper tilrettelagt billedkunstundervisning og
tilrettelagt musikkgruppe. Søknadsbaserte prosjekter. Korps, og barne- og ungdomsteater kjøper
undervisningstjenester fra kulturskolen. Elevplasser: 399, på venteliste: 338.
Den kulturelle skolesekken i VTK organiseres av kulturskolen. Alle grunnskolebarn i VTK får en eller
flere opplevelser i året.

6.7.1.b Nasjonale føringer







Kulturutredning 2014
Kulturløftet II fra Regjeringen, august 09.
LOV 2007-06-29 nr 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd.
Kulturlova
Lovfesting av musikk- og kulturskole i 1998. I opplæringsloven §13.6.
LOV-1985-12-20-108 Bibliotekloven
St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei
digital tid
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Lov om pengespill (pengespilloven) av 28. august 1992 med tilhørende forskrifter,
saksbehandling av søknader om støtte av spillemidlene.
Kulturminnelova (1978-06-09)
Helse- og omsorgstjenesteloven(2011-06-24) (Støttekontakter, treningskontakter,
helsefremmende og/eller forebyggende tiltak (dvs idrett,fysisk aktivitet, friluftsliv))

6.7.1.c Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall

Netto driftsutgifter for
kultursektoren. Kr. pr innbygger
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger
Netto driftsutg. aktivitetstilbud for
barn og unge. Kr. pr innb.

VTK
2012

VTK Oppland Oppland
2011
2012
2011

Landet
2012

Landet
2011

1412

1349

1977

1664

1848

1755

250

233

396

299

270

258

165

180

161

133

166

161

179

93

316

273

208

204

41

41

38

41

32

35

Netto driftsutgifter til idrett.
Kr. pr innbygger
Antall lag (frivillige organisasjoner) som mottar driftstilskudd

6.7.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden
Kulturfeltet er svært bredt, og omfatter mange av de aktiviteter som folk fyller sin fritid med og som
bidrar til mening, økt livskvalitet og trivsel. Vestre Toten kommune har et betydelig antall
næringsdrivende i kulturfeltet. Det er stor aktivitet og høyt nivå både blant profesjonelle og frivillige
utøvere. Med bakgrunn i dette stilles det store forventninger til kommunen som tilrettelegger, arrangør
og tilbyder av tjenester. Det er et utstrakt interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen innen flere
områder. Dette forventes å øke. Kulturavdelingen ser med forventning fram til at alle avdelinger skal
delta i LEAN-prosessen. Med stram kommuneøkonomi vil en systematisk og kontinuerlig justering av
arbeidsprosesser være nødvendig for å gi rom for nødvendig utvikling av tjenestene.
Kulturfeltet er en vesentlig tjenesteyter i et folkehelseperspektiv. Det arbeides med tilrettelegging for
fysisk aktivitet, folks egen deltagelse i ulike kulturuttrykk og meningsfylte opplevelser. Dette
gjennomsyrer vår tenkning når vi utvikler tjenester for alle aldersgrupper. Det satses sterkt på flere felt:
Kulturhuset: økning i antall arrangementer/utleier, også i samarbeid med biblioteket.
Biblioteket: stor økning i lesestimulerende arrangementer for barn, bl. a. mange klassebesøk og
høytlesningsgrupper for 5-åringer v/frivillige høytlesere.
Ungdomshuset: mer besøk og økt antall aktiviteter.
Kulturskolen: kjører prosjekter ved å søke og få eksterne prosjektmidler som kommer skolens elever og
andre barn/unge til gode.
Kulturminnefeltet: stor aktivitet
Festivalen Friluftsliv for alle
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Tjenesteområde kultur har store utfordringer knyttet til behov for rehabilitering av bygg og nybygg:
Kulturhuset må rehabiliteres for å tilpasse driften dagens behov, det er også behov for omfattende
rehabilitering for å ivareta bygget. Dette kommer fram i kulturhusplan som ferdigstilles høst 2013.
Fyrverkerboligen (nåværende Menighetshus) vil fra høsten 2014 tas i bruk som lokaler for kulturskolen.
Dette vil være en praktisk og økonomisk mer gunstig løsning for kommunen på sikt enn dagens løsning
med leie på Haugen. Rehabilitering er påkrevet.
Raufoss Gård: nytt tak og ytre vedlikehold helt påkrevet. Søknad sendt Kulturminnefondet høst 2013.
Kirkestallene på Aas: Fase 1 er gjennomført, Kulturminnefondet søkt om støtte til fase 2 høst 2013.
Ny idrettshall: stort behov, jmfr Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

6.7.2 Mål og hovedutfordringer
6.7.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del
Hovedmål i Kommuneplanens langsiktige del er økt folketall, bolyst og stolthet. Tjenesteområde kulturs
ansvarsområde er bredt og grunnleggende viktig i folks liv. Vi møter veldig mye av det engasjement og
overskudd og de ressurser som innbyggerne i Vestre Toten har å by på. Våre overordnede mål er
formulert i disse fem punktene:
Tjenesteområde kultur skal


gi kommunens innbyggere kultur- og fritidstjenester med høy kvalitet og profesjonalitet



skape et aktivt og engasjerende kultur- og fritidsliv, og slik bidra til kommunens målsetting om et
attraktivt lokalsamfunn



bidra til et utviklende oppvekstmiljø



fremme kultur- og fritidsopplevelsenes egenverdi



være innovative og nytenkende for å endre seg i takt med samfunnsutviklingen



bidra til en god folkehelse

6.7.2.b Andre mål
Allmennkultur
Avdeling for allmennkultur skal være en utvikler, stimulator og arrangør for kulturlivet i Vestre Toten ved
å:
 styrke kulturfaglig utvikling i Vestre Toten
 stimulere og legge til rette for egen kulturell aktivitet blant kommunens innbyggere, både
profesjonelle og amatører, innenfor et bredt spekter av uttrykksformer.
 formidle nyskapende og kvalitetsmessig gode kunst- og kulturopplevelser til hele befolkningen.
 støtte lag og foreninger, et godt tverretatlig samarbeid i kommunen samt tilrettelegging og
integrering
 utøve en god forvaltning av kulturarv og en fremtidsrettet utvikling på dette feltet.
Folkebiblioteket
Biblioteket skal være befolkningens leverandør av medier, informasjon og opplevelser gjennom hele
livet, samtidig som det innbyr til deltagelse og egenaktivitet.
 Biblioteket skal være et attraktivt og moderne samlingssted for hele befolkningen
Bedre bibliotekets tilgjengelighet fysisk og digitalt
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Biblioteket skal være en viktig kulturarena
Videreutvikle biblioteket som en lesestimulerende arena for alle aldersgrupper
Biblioteket skal endre seg i takt med befolkningens behov og samfunnsutviklingen generelt
Det skal legges til rette for økt brukerstyring og interaksjon
Det skal fokuseres på regionale samarbeidsformer og partnerskapsbygging
Biblioteket skal være en attraktiv arbeidsplass

Idrett og fritid
Avdelingen skal hovedsakelig utføre og tilrettelegge gode tilbud for barn og unge, men også for
befolkningen for øvrig, herunder tilbud til personer med særskilte behov. Tilbudene må endre seg i takt
med befolkningens behov og samfunnsutviklingen generelt.
Hovedmål:










tilrettelegge for lavterskeltilbud og aktiviteter som medfører egenopplevd mestring
tilbudene skal preges av kontinuitet, stabilitet og nytenking
gjennom Ungdom i arbeid fange opp og sysselsette arbeidsledig ungdom, samt motivere til
videre skolegang og jobbsøking
videreutvikle gode samarbeidsformer med støttekontakter, treningskontakter, fritidsassistenter
og frivillige lag og foreninger
videreutvikle gode samarbeidsformer med ungdomsråd, idrettsråd, rådet for funksjonshemmede
og andre interesseorganisasjoner
jobbe for tverrfaglig samarbeid og «selge» kultur- og fritidssektorens betydning
utvikle regionale samarbeidsformer og samarbeidsavtaler
gjennomføre LEAN prosjekter for rasjonell og effektiv arbeidsflyt
tilby et inspirerende, faglig og godt arbeidsmiljø

Kulturskole
Kulturskolen i samfunnet. Kulturskolen skal:
 gi tilpasset undervisning i et vidt spekter av uttrykksformer, der både bredde og topp blir
ivaretatt
 være et kulturelt ressurssenter for kommunens innbyggere
 ha et godt samarbeidsklima med det frivillige kulturliv, profesjonelle aktører, institusjoner og
andre organisasjoner
Kunstfaglig utvikling. Kulturskolen skal:
 være en møteplass med et godt læringsmiljø for barn og unge som vil utvikle seg
kunstnerisk
 være en faglig oppdatert undervisningsinstitusjon
Utvikling av organisasjonen. Kulturskolen skal:
 ha et fysisk og psykisk arbeidsmiljø til beste for elever og lærere
 arbeide for å gi et undervisningstilbud til alle som ønsker det ved å fjerne ventelistene
 videreutvikle Kulturskolens Venner
 være synlig i lokalmiljøet gjennom media og arrangementer
 ha gode kommunikasjonsrutiner mellom elev, lærer og foreldre
 videreutvikle og utvide undervisningstilbudet
 videreutvikle faglig kvalitativ undervisning
 selge spisskompetanse
 utvides i tråd med nasjonale føringer på 30 % dekningsgrad. Til det trenges ca 6 årsverk.
 arbeide for å videreutvikle Den kulturelle skolesekken
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6.7.3 Økonomiplan
6.7.3.a Tilpasning til budsjettrammene for 2014
Budsjettet er i tråd med tildelte rammer i økonomiplan. Driften på kulturområdet har vært igjennom en
helhetlig evalueringsprosess de siste årene. Tjenestetilbudet er i utvikling og endring. Stillingsressurser
har vært omprioritert, og vi har også gjennomført stillingsreduksjoner. Driftsressursene er marginale.
Nødvendige økninger som ikke er tatt med i budsjettet:




Støttekontaktlønn. Vestre Totens støttekontakter har i motsetning til våre nabokommuner lønn
under tariff. I tillegg er tjenesten underbudsjettert ut fra behov også på dagens lønnsnivå.
Budsjettet må økes med 395.000.Rammeøkning driftsstøtte til Mjøsmuseet: 30.000.-

Reduksjon av 1 % av kulturbudsjettet: en konsekvensbeskrivelse
Kulturavdelingen leverer gode tjenester innenfor stramme rammer. Svært mye av det arbeidet som
gjøres utløser innsats fra og legger til rette for det frivillige kultur- og fritidslivet via lag og foreninger.
Man får mye igjen for hver krone, og kutt gir store konsekvenser for mange aktører. Budsjettsalderinger
med påfølgende politisk behandling har de siste åra vist at det er ønskelig å opprettholde de tjenester
som kulturavdelingen tilbyr. Salderinger de siste åra har i stor grad redusert driftsbudsjettene utenom
lønn, i tillegg til reduksjon på 50% stilling i ungdomskontakt. Det er ikke forsvarlig å kutte drift utenom
lønn ytterligere, av hensyn til et forsvarlig nivå på tjenesteproduksjonen og en forsvarlig forvaltning av
de ressurser som kulturområdet har ansvar for. Det er svært vanskelig å kutte i lønn på kultur, da det
vil bety oppsigelse av deler av faste stillinger. Med bakgrunn i de forbedringstiltak som er gjort de siste
åra er det heller ikke mulig å kutte i lønn uten en viss reduksjon i tjenesten.
Det er altså svært ønskelig at tjenesteområde kultur får videreført sin ramme minimum på nåværende
nivå.
Kulturavdelingen velger å fordele det prosentvise kuttet på 190.000.- på de tre driftsenhetene +
allmennkultur, siden ingen enhet vil tåle å ta hele kuttet uten vesentlig tjenestereduksjon. På bakgrunn
av dette presenterer vi følgende konsekvenser av flatt fordelt lønnskutt/økt inntjening på kulturområdet:
Allmennkultur, ansvar 61100
Kutt: 42 000
Forslag: øke inntjening for kulturhuset og inntekter ved billettsalg.
Konsekvens: det må satses offensivt på utleie av og arrangementer i kulturhuset. Kostnader ved
husleiereduksjon eller ettergivelse av husleie til for eksempel lag og foreninger må synliggjøres.
Biblioteket, ansvar 61130
Kutt: 31 000
Forslag: redusere fastlønn ved å si opp en fast ansatt i 8% stilling
Konsekvens: legge ned oppsøkende tjeneste (boka kommer).En fast ansatt vil få redusert sin stilling
mot sin vilje. Bibliotekets brukere mister oppsøkende tjeneste, et tilbud til de som ikke har mulighet til
selv å oppsøke biblioteket. Kuttet rammer således en god og stabil tjeneste til en svak brukergruppe.
Konsekvensen av dette kuttet synes svært negative, særlig med hensyn til beløpet som spares.
Idrett og fritid, ansvar 61110
Kutt: 80 000
Forslag: Legge ned tjeneste med fritidsassistent som følger opp unge psykiatriske brukere med
fritidstilbud. Innebærer oppsigelse av fast stilling.
Konsekvens: Brukerne har rett til støttekontakt. Fungerer som en type utvidet støttekontaktordning i
gruppe. Tidligere prosjekt mellom psykiatri- og kulturtjenesten. Kutt i stillingen medfører lite eller ingen
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oppfølging av brukere.
Kulturskolen
Kutt: 37 000
Forslag: Prisøkning. Kulturskolen kan øke elevprisen med kr 100,-.
Konsekvens: Dyrere kulturskole. Anses likevel som mer skånsomt enn reduksjon i stilling. Stillinger er
knyttet til inntekter fra brukerne.

6.7.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017
Handlingsplan
Felles kulturområdet:
Utarbeide virksomhetsplaner alle driftsenheter
LEAN vurderes/gjennomføres alle driftsenheter
Utvikle og bearbeide hjemmesider
Profesjonalisere bruk av sosiale medier
Allmennkultur
Sette i verk Kulturhusplan
Vedlikehold Kirkestallene på Ås, fase 2
Vedlikehold Raufoss Gård, takreparasjoner
Fyrverkerboligen klargjøres for kulturskolen
Stedsutvikling: etablere Hunnselva elvepark, Raufoss
Raufoss Industrihistoriske samlinger AS - industrimuseum
Festivalen «Friluftsliv for alle»-satsingsområde
Bibliotek
Gjennomføre tiltak for barn etter utarbeidet plan
Innføre e-bøker
Innføre RFID
Idrett og fritid
Utvikle aktiviteter på ungdomshuset med fokus på mestring
Heve lønn støttekontakter til tarifflønn
Heve utgiftsdekning støttekontakter
ungdommers mestringsopplevelser
Iverksette tiltak kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 12-15
Prioritere folkehelsearbeid og friluftsliv
Lønnberget hoppsenter blir definert som regionalt anlegg økonomien
styrkes
Kulturskole
Gjennomføre prosjekter alene og i samarbeid med andre aktører
Gjennomføre medarbeiderveiledning, brukerundersøkelse
Videreutvikle Kulturskolens venneforening
Flytting av kulturskolen
Prosjektere tilleggslokaler (kulturhusets kjeller eller nybygg)
Den Kulturelle Skolesekken
Utvikle elevenes kulturelle forståelse
Gjennomføre prosjekter med aktuelle samarbeidspartnere
Øke den kommunale bevilgningen (skole, bibliotek, kultur)

Gjennomføringsår
2014
2015
2016
2017
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

side 104

6.7.3.c Økonomiplan. Drift 2014 – 2017
Kultur
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

6.7.3.d Investeringsplan 2014 – 2017
Investeringer
2014
2015
Tilrettelegging ny skiløype
Raufoss vest til øst

100.000

Rehabilitering lysløyper

100.000

Opprustning
badeplasser/friarealer

Rehabilitering skateanlegg
Reinsvoll og Raufoss

2014
17 259
1 717
-190
18 787

2016

2015
17 259
2 217
-188
19 289

2017

Biblioteket :Innføring av Ebøker , rebudsjettert fra
2013

2017
17 259
217
-188
17 289

Merknad
Kan søke SPM 50% av
totalkostnadene

100.000

100.000

100.000

100.000

Innvilget 100.000 i 2013.
Ønskes videreført i hele
perioden. SPM
berettiget.
Flyttet fra 2012 til 2013.
Ønskes flyttet til 2015.
SPM berettiget

150.000

Aktivitetsanlegg Raufoss
sentrum

Kulturhuset rehabilitering
og teknisk oppgradering,
jmfr kulturhusplan

2016
17 259
217
-188
17 289

Det bør avsettes midler
til investeringer i stedsutviklingsprosjektet
spesielt med tanke på
ungdom. Kostnad?
1.000.000

150.000

250.000

250.000

250.000

Rehabilitering av
kulturhuset, del 1.:
Utstyr i forbindelse med
ombygging av
kjøkken/serveringsareal.
Tekstiler/møbler.
Utskifting av scenetrekk,
motoriserte. Generell
oppgradering.
Statlig avtale forventes i
2014
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Biblioteket :RFID+
oppgradering datautstyr

Kulturskolen:
møbler/inventar i
forbindelse med flytting

300.000

400.000

RFID-registrering av
samlingene vil bli en
forutsetning for å være
del av nasjonal
samlingsstruktur
Kontormøbler,
venteromsmøbler,
kjøkken, lager etc.

Datautstyr kulturskolen

100.000

Instrumenter kulturskolen

200.000
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Tjenesteområdenes handlingsplan 2014 - 2017

6.8 NAV
6.8.1 Tilstandsvurdering

6.8.1.a Organisasjon og arbeidsoppgaver
Den kommunale delen av NAV VT utgjør (pr. 01.10.13) 21,75 faste stillinger samt 3,0 midlertidige
stillinger (knyttet til prosjekt og annet midlertidig tiltak).
Kommunale arbeidsoppgaver er knyttet til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten
(økonomisk sosialhjelp), § 6 i Lov om sosiale tjenester (arbeid knyttet opp mot tiltak overfor
rusmiddelmisbrukere), lavterskeltiltak overfor rusmisbrukere, boligsosialt arbeid og bosetting av
flyktninger. Fra 01.09.2013 ble ansvaret for kommunens boligtjenester (husbank, bostøtte, komm.
boliger) overført fra planavdelingen til NAV. Denne tjenesten omfatter 2 årsverk.
NAV Vestre Toten er organisert slik at både kommunale og statlige ansatte i utgangspunktet utfører
arbeidsoppgaver uavhengig av arbeidsgivertilknytning. Den enkelte veileder er kontaktperson for et
visst antall brukere, og følger opp brukeren i forhold til de behov brukeren har, uavhengig av om dette
dreier seg om kommunale eller statlige ytelser og tjenester. Antall stillingshjemler på statlige vilkår er
11,1 (pr. 01.10.13).
Kontoret har tre avdelinger, med hver sin avd.leder: Serviceavdelingen (post, arkiv, ekspedisjon og
oppfølging av kortere varighet og boligtjenester), Fokusavdelingen (ungdom, KVP, flyktninger,
sykmeldte, prosjekter m.v.), Oppfølgingsavdelingen (langtidsoppfølging).

6.8.1.b Nasjonale føringer


NAV’s visjon: ”Vi gir mennesker muligheter”
NAVs’ verdier: ”Til stede – tydelig – løsningsdyktig”
NAV’s målbilde fram mot 2020:
NAV har hatt det samme målbildet siden 2012 og holder fortsatt fokus på de samme nasjonale
føringene i 2014. De ulike underpunktene vil bli vektlagt noe ulikt da det ikke er mulig eller ønskelig
å prioritere alt like høyt.
 Høy yrkesdeltakelse – arbeid først: styrke arbeidsmarkedskompetansen, styrke den
arbeidsrettede brukeroppfølgingen, ha fleksible og treffsikre tiltak, tydeliggjøre roller og styrke
samarbeidet med arbeidslivet, helsevesenet og skoleverket.
 Pålitelig forvaltning: følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser, målrette
kompetanseutviklingen, løse forvaltningsoppgaver i robuste miljøer.
 Aktive brukere: styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med brukeren, legge til rette for
medvirkning og tydeliggjøre brukerens eget ansvar, forsterke den systemrettede
brukermedvirkningen, tilby flere tjenester via telefoni og nett.
 Kunnskapsrik samfunnsaktør: øke kunnskapen om hva som virker, videreutvikle og formidle vår
kunnskap om tilstanden på arbeids- og velferdsområder, bidra aktivt til politikkutvikling og
forenkling av regelverk.
 Løsningsdyktig organisasjon: yte helhetlige tjenester tilpasset den enkeltes behov uavhengig av
organisering eller hva som er statens eller kommunens ansvar, videreutvikling av det statlige og
kommunale partnerskap.

6.8.1.c Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall:
KOSTRA-tall

VTK
2012

VTK Oppland Oppland
2011
2012
2011

Netto driftsutgift til økonomisk
sosialhjelp pr innb. 20-66 år

789

992

1048

1071

Landet
2012

Landet
2011

1245

1355
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Andel sosialhjelpsmottakere i
forhold til innb. 20-66 år (%)
Brutto driftsutgifter pr.
sosialhjelpsmottaker, i kroner
Gjennomsnittlig utbetaling pr
stønadsmåned (sosialhjelp)
Gjennomsnittlig
stønadslengde

3,3

3,5

-

4,4

3,8

4,1

76384

72661

-

62916

82612

84222

7920
3,7

8149
4,2

-

-

-

-

-

-

-

Husbankindikatorer

Beløp pr. mnd. pr. husstand i
statlig bostøtte fra Husbanken
Beløp pr innbygger i startlån
videretildelt av kommunen

1769

1811

-

2035

1077

1297

1028

1360

1187

Kommentarer til tallene (nedenfor gjengis teksten i årsrapporten for 2011)
KOSTRA-tallene viser at reduksjonene i utgifter knyttet til økonomisk sosialhjelp som vi har sett de
siste to årene har fortsatt. Det gjelder både netto driftsutgifter, antall mottakere, gjennomsnittlig
utbetaling og gjennomsnittlig stønadslengde. Dette viser at de grepene som er gjort har vært riktige, og
at den samlede innsatsen og bruk av de totale virkemidlene i NAV gir resultater også for kommunen.
Kvalifiseringsprogrammet har her vært et viktig virkemiddel.
Når det gjelder tildeling av startlån fra Husbanken, ligger VTK svært godt an.

6.8.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden







Velferdstjenestenes innsats og ressursbruk vil i stor grad være prisgitt en rekke ytre faktorer som
verken NAV generelt eller Vestre Toten kommune har styring over, selv om det fra sentrale
myndigheter kan settes inn tiltak som kan være med å dempe negative utslag. Dette gjelder både
den generelle samfunnsutviklingen med familiemønstre i endring og den økonomiske utviklingen
hvor forskjellene mellom fattige og rike øker. Her kommer spesielle tiltak inn i tilknytning til
myndighetenes innsats mot barnefattigdom. Det er svært viktig at NAV har et barneperspektiv i all
saksbehandling for å sikre barnas situasjon i familier med vanskelige økonomi. Situasjonen på
finansmarkedet og på arbeidsmarkedet vil ha svært stor betydning, spesielt gjelder det bedriftene i
industriparken på Raufoss hvor store deler av produksjonen er knyttet til bilindustrien.
Opprettholdelse av stabil drift der vil ha en stabil innvirkning på lokalsamfunnet og dermed også på
velferdstjenestene. I motsatt fall vil usikkerhet og utrygghet på arbeidsmarkedet også kunne føre til
uro i lokalsamfunnet og gi større press på tjenestene.
Større fokus på – og behov for – tettere samarbeid mellom offentlige tjenester og frivillige
organisasjoner.
Rusmisbruk i forskjellige former – og kombinasjoner – er en del av samfunnsutviklingen. Også i
Vestre Toten. Dette stiller hjelpeapparatet overfor store utfordringer. Samtidig settes det større
fokus på kombinasjonen rusmisbruk og psykiske lidelser/psykiatri).
Bosetting av flyktninger stiller store krav til kommunen i sin helhet,- både i forhold til de kommunale
tjenestene og i forhold til lokalsamfunnets evne til integrering på alle områder, også i forhold til
arbeidslivet.
Økt fokus på helhetlige tjenester. Innbyggerne forventer økt kompetanse i tjenesteapparatet i
forhold til å løse komplekse oppgaver/problemer. Samtidig legges det til rette for at den enkelte
innbygger i større og større grad skal benytte seg av elektroniske selvbetjeningsløsninger.
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6.8.2 Mål og hovedutfordringer
6.8.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del
Flere velger Vestre Toten som bosted og blir boende
 En av forutsetningene for et velfungerende lokalsamfunn er at det er et levende arbeidsmarked
hvor det er tilgang på mange og varierte arbeidsplasser.
For NAV’s vedkommende vil det i denne sammenheng være viktig å innfri ett av målene for NAVreformen: færre skal motta trygd og offentlige stønader og flere skal ut i arbeid og aktivitet.
NAV VT vil jobbe aktivt og målrettet for å nå dette målet, bl.a. gjennom KVP-satsing og høy kvalitet
på arbeidet med introduksjonsordningen for flyktninger. Dette ut fra at arbeid i svært stor grad er
inngangsporten til sosial deltakelse, samtidig som det også bidrar til at den enkelte blir økonomisk
selvhjulpen. Kommunen som organisasjon og arbeidsgiver må også ta aktiv del i dette.
 NAV ønsker også å utfordre private samarbeidspartnere til å bli aktive og bidra i samfunnsdebatten
til det beste for innbyggerne i Vestre Toten kommune.
 Ut fra et hovedmål om flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad, skal den arbeidsrettede
brukeroppfølgingen ha sterkt fokus slik at målene for disse områdene innfris. Konkret gjelder dette:
(a) oppfølging av sykmeldte (75% gjennomførte dialogmøter innen 26 uker))
b) oppfølging av ordinære arbeidssøker mellom 20 – 24 år (85% innen 3 mnd.)
c) oppfølging av ordinære arbeidssøkere under 20 år (95% innen 3 mnd.)
d) oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne (arbeidsavklaringspenger (AAP))
e) andel virksomheter med minst 5 ansatte som har fått arbeidsmarkedsbistand fra NAV (min. 20%
innen utgangen av 2013).
f) gjennomsnittlig varighet av avsluttede sykefraværstilfeller (39 dager)








Gjennom ”Arbeid først”-strategien og fokuset på å sette inn tiltak så tidlig som mulig, vil NAV VT ha
et stort forebyggende fokus.
Igangsatt SYFO-prosjekt høsten 2013 avsluttes januar/februar 2014. Målet med dette prosjektet er
å sette fokus på aktivitetskravet på 8 uker for sykemeldte og dermed kvalitetssikre at regelverket
blir fulgt opp slik som hensikten er.
Det er et mål at det kontinuerlig vurderes personalressurser til konkrete forebyggende tiltak innen
ulike områder, bl.a. gjennom prosjekt.
Målrettet innsats mot ungdom mellom 18 – 24 år i form av eget ”ungdomsteam” ved NAV-kontoret,
er et viktig ledd i det forebyggende arbeid. Dette skal være et kontinuerlig fokusområde for NAV VT.
Oppfølging av de forebyggende strategier i ”Ruspolitisk handlingsplan” vil være sentral i det
generelle byggende og forebyggende arbeidet. NAV VT er ansvarlig tjenesteområde for det
ruspolitiske arbeidet i kommunen.
Videreutvikling av tiltaket ”Lavterskeltilbud til rusmiddelmisbrukere” (i ordinær drift fra 2013) er et
viktig ruspolitisk tiltak.
Forebygging av kriminalitet er et område hvor NAV VT vil være en sentral aktør i samarbeid med de
øvrige kommunale tjenestene og politiet, bl.a. gjennom politirådet.

Flere næringsdrivende etablerer seg
 Strategien ”Arbeid først” og ”Jobbstrategien” innebærer behov for økt interesse og kompetanse om
arbeidsmarkedet hos alle veiledere i NAV.
 Styrking av arbeidsmarkedskompetansen spesielt, bl.a. gjennom nøkkelmedarbeidere som har nær
kontakt med arbeidsgivere og bedrifter knyttet til IA-avtalen og sykefraværsoppfølging (SYFO).
 Vi skal gi rask og målrettet rekrutteringsbistand samtidig som vi skal oppfordre og motivere
arbeidsgivere til økt rekruttering av bl.a. innvandrere, langtidsledige, yrkes- og funksjonshemmede
og KVP-deltakere.
Vestre Toten kommune har en velfungerende kommuneorganisasjon
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NAV-kontorets samorganisering av statlige og kommunale tjenester i tillegg til både statlig og
kommunalt eierskap gir en unik mulighet til aktivt å hente ut det beste fra begge organisasjoner.
Etableringen av boligtjenestene inn i NAV fra 01.09.13 er et viktig element for å sikre en helhetlig
tjeneste overfor utsatte grupper, og er slik sett også et viktig supplement til Bo-veiledertiltaket og
gir muligheter for å få til et helhetlig boligsosialt arbeid på sikt.
Vi vil videreutvikle samarbeidet med forsknings- og utdanningsmiljøer når det gjelder
kompetanseutvikling og utvikling av utdanning til tjenestene. Formalisert videreføring og
videreutvikling av samarbeidet med Høgskolen i Lillehammer er et konkret ledd i dette.
NAV har som mål å være en aktiv medspiller og premissleverandør i endringsprosesser, og ta aktiv
del i nødvendig omstillingsarbeid, både i form av omprioriteringer, og ved effektivisering av
tjenesteproduksjonen i form av målrettede/målbare tiltak.
Alle medarbeidere ved NAV VT forplikter seg til samarbeid med andre tjenester i alle saker hvor det
er hensiktsmessig og være løsningsdyktige når det gjelder gjennomføring av tiltak.
NAV VT har som mål å være en aktiv deltaker i tiltak som organiseres på en slik måte at
forebygging og tiltak skjer på tidligst mulig tidspunkt og i nært samarbeid med flere tjeneste, jfr.
Modellkommuneprosjektet og tiltaket ”Åpen helsestasjon”.
Alle medarbeidere skal ha mulighet til kompetanseutvikling i samsvar med oppdaterte
opplæringsplaner. Det er et mål for kontoret at min. en medarbeider skal være i gang med relevant
videreutdanning til enhver tid.
Kollegaveiledningsprogrammet (igangsatt 2011) er en sentral del av kompetanseutviklingen. Alle
veilederne skal delta i dette.
Det er et mål for avdelingen å opprettholde et aktivt og godt arbeidsmiljø gjennom bl.a. aktiv bruk
av resultater fra HKI-undersøkelser, HMS-arbeid og IA-avtalen. Kontoret har som mål
a) å ha et gjennomsnittlig nærvær på min. 93%,
b) å redusere andelen som går av med AFP ved 62 år,
c) å bidra til økt sysselsetting ved å min. 1 IA-arbeidsplass ved kontoret.

Vestre Toten kommune kan vise til engasjement og medvirkning:
 Det er et mål for velferdstjenestene hele tiden å samarbeide og samhandle både med andre
tjenester og med brukerne for å oppnå de sentrale målsettinger. Fokuset er samarbeid og
brukermedvirkning. Det er gjennom tilbakemelding fra brukerne vi blir målt på hvor gode tjenestene
våre er. NAV VT skal gjennomføre representative brukerundersøkelser hvert annet år som skal ha
som totalresultat minimum det samme som resultatet for undersøkelsen høsten 2011. Resultatet
av brukerundersøkelse 2013 kommer i begynnelsen av desember.
 Tett og godt samarbeid med frivillige lag og foreninger er et strategisk viktig grep for å nå
målsettingen om flere i arbeid og mestringsaktiv deltakelse.
Vestre Toten kan vise til at kommunens økonomi er styrket:
 Vårt arbeidsrettede fokus i hele virksomheten vil bidra til at flere personer kommer ut i arbeid og
aktivitet gjennom bruk av et bredt spekter av virkemidler. Dermed vil utgiftene til økonomisk
sosialhjelp reduseres, samtidig som det vil bidra til økte inntekter for kommunen.
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6.8.2.b Andre mål
Det er ikke hensiktsmessig å skille målene i ”kommunale” og ”statlige” mål der hvor de ikke er eksplisitt
knyttet til spesielle områder/tiltak. Mange av de statlige mål og tiltak er knyttet til fokus på at arbeid
skal være førstevalget. Dette ut fra en grunnholdning om at det er arbeid som gir det enkelte
menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom samtidig som det også er den viktigste arenaen
for sosial inkludering. Dette sammenfaller i høy grad med alle kommunale mål,- og det er også
kommunens innbyggere som er «målet» for våre tjenester. Helhetlig ledelse, både internt i NAVkontoret og i skjæringspunktet mellom stat og kommune, er helt avgjørende for å utnytte potensialene i
NAV-organiseringen og unngå at NAV-kontoret og dets tjenester blir en «fjern satellitt i det kommunale
univers». Det er et mål at vi i enda større grad kan utvikle den helhetlige ledelsen ved å opprettholde
de eksisterende beslutningskanalene og legge til rette for enda tettere drøfting av felles strategier og
felles prioriterte tiltak.

6.8.3 Økonomiplan
Konsekvensene av foreslåtte kutt og reduksjoner i budsjettramma, medfører i første rekke at vi får
redusert våre muligheter til å jobbe målrettet med kostnadsreduserende tiltak slik vi ønsker. Svært
mange av arbeidsoppgavene ved NAV-kontoret dreier seg om oppfølging og tiltak for å redusere de
offentlige ytelsene. Dette oppfølgingsarbeidet er personalkrevende og ofte av langsiktig karakter. Det
er derfor viktig at bemanningen opprettholdes på et nivå som er på linje med de prioriterte områder. En
reduksjon av bemanningen betyr mindre kapasitet til å drive oppfølging, og det er stor risiko for at
utgiftene øker. Det er derfor av stor betydning å kunne opprettholde dagens bemanning dersom det er
mulig. Det betyr bl.a. at vi kan fortsette satsingen på følgende områder:


”Arbeid først”-strategien inkl. standard for oppfølging av arbeidssøkere: Videreutvikling og
forbedring av arbeidsrettet oppfølgingsarbeid er vil også i 2014 være høyt prioriterte tiltak for å
effektivisere og høyne kvaliteten på tjenestene. Bruk av LEAN bidrar til å fjerne ”flaskehalsene”
i saksflyten og frigir tid til å drive oppfølgingsarbeid og være et aktivt virkemiddel for å bidra til å
få brukere i arbeid og beholde arbeidet.



Kvalifiseringsprogrammet (KVP): Fortsatt fokus på målrettet kvalifisering av brukere som har
behov for spesielt tilrettelegging for å komme i arbeid. Måltall for 2014 er 20 brukere i
gjennomsnitt.



Introduksjonsordningen for flyktninger: Igangsatt utviklingsarbeid mot mer målrettet og
intensivert fokus på, og progresjon mot, ordinær jobb eller aktivitet, herunder formalisert
samarbeid med Raufoss Water & Gas AS. Vestre Toten kommune har en stor utfordring i å
legge til rette for at flyktninger kan inkluderes i samfunnet på best mulig måte fra første
bosettingsdag og i det videre løp. Det betyr at vi bør sette inn mer ressurser enn vi gjør i dag
bl.a. i forhold til råd, veiledning og oppfølging knyttet til bolig. Et viktig inkluderingselement er at
flyktninger snarest mulig kommer ut i jobb når de er i stand til det.



(Tidligere) prosjekter:
Det tidligere prosjektet «LAV-terskeltilbud til rusmisbrukere - HUSET» gikk inn i ordinær drift fra
01.01.2013. Det er gitt signaler fra sentrale myndigheter at det fortsatt skal bevilges årlige
beløp til det kommunale rusarbeid, og det er enighet om å knytte disse midlene til drift av
HUSET.
Prosjekt «Boligsosialt arbeid» har til og med 2013 fått prosjektmidler fra Staten. Resultatene fra
de siste to årene hvor det har vært mulig å ha en fast person knyttet til det boligsosiale arbeidet,
med omfattende oppfølgingsarbeid rettet inn mot enkeltbrukere og grupper av brukere har vært
så gode at vi ønsker å legge tjenesten inn i det ordinære tjenestetilbudet. Etter at de
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kommunale boligtjenestene har blitt en del av NAV’s tjenester (01.09.2013), har «gevinsten»
ved en slik stilling kommet enda bedre til syne. Tiltaket sees i sammenheng med virksomheten
knyttet til HUSET, da begge tiltakene er svært brukerrettet i form av tett målrettet oppfølging av
den samme målgruppe.
Resultatet av satsingen på disse områdene og måloppnåelse generelt har gitt utslag i redusert behov
for økonomisk sosialhjelp. Dersom vi fortsatt kan bruke de samme ressursene i dette arbeidet, vil det
bidra til å holde utgiftene til økonomisk sosialhjelp nede, samtidig som det bidrar til økt kvalitet i det
generelle boligarbeidet.
I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet legges det opp til en dreining av bruken av virkemidlene for
ulike brukergrupper av NAV sine tjenester. Dette betyr at de brukerne som i utgangspunktet skal klare
seg med lite oppfølging fra NAV får enda mindre i form av muligheter til kurs for å komme tilbake til
jobb. Dette vil kreve at våre veiledere må gjøre denne jobben selv uten at det tilføres noen virkemidler
å benytte seg av. Dette understreker behovet for å opprettholde personalressursene på minimum
dagens nivå.

6.8.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017
Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017

Handlingsplan
2014
1. Kompetanseutvikling for
medarbeidere (jfr. mål for
videreutdanning)

Kontinuerlig

2. Brukerundersøkelse
3. Implementering av tidligere
prosjekter i vanlig drift:
- Boligsosialt arbeid

Gjennomføringsår
2015
Kontinuerlig

2016
Kontinuerlig

*

Gjennomføres

4. Opprettholde nivået på KVPsatsingen

*

*

*

5. Oppfylle resultatmålene for de ulike
indikatorene i ”Målekortet”,
herunder vurdere andre lokale mål.

*

*

*

Andre planer:
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Vestre Toten Kommune, vedtatt av
kommunestyret 24. mai 2012.
 Opptrappingsplan for psykisk helse (Psykiatriplan) pålegger kommunen årlig rapportering og
rullering av planen. Planen ble rullert og vedtatt i kommunestyret 09.03.2006.
 Rehabiliteringsplan utarbeidet i 1995 og videreutviklet i 2000 og i 2002. Revidert i okt. 2004.
 Plan for helsemessig og sosial beredskap, Vestre Toten kommune.
 Virksomhetsstrategi for Arbeids- og velferdsetaten 2011 - 2020
 Virksomhetsplan 2014 for NAV VT inkl. aktivitetsplan
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6.8.3.c Økonomiplan. Drift 2014 – 2017

NAV
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014
24 339
1 906
-262
25 982

2015
24 339
1 906
-259
25 985

2016
24 339
1 906
-259
25 985

2017
24 339
1 906
-259
25 985

6.8.3.d Investeringsplan 2014 – 2017
Kontoret har foretatt noe investeringer i 2013 i form av fornying av IKT-utstyr. Det vil være behov for
ytterligere investering i 2014 både i forhold til IKT-utstyr, men også når det gjelder utstyr og inventar for
bedring av det fysiske arbeidsmiljøet.

Investeringsplan (tall i 1000)
2014
Utskifting av skjermer og tynnklienter. 50 %
kommunal andel
Videokonferanseutstyr. 50 % kommunal
andel
Støyskjerming, inventar. 50 % kommunal
andel

Gjennomføringsår:
2015
2016

2017

165

0

0

0

150

0

0

0

100

0

0

0
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Tjenesteområdenes handlingsplan 2013 - 2016

6.9 Omsorg
6.9.1 Tilstandsvurdering
6.9.1.a Organisasjon og arbeidsoppgaver
Dagens organisering (1/9-12 – dd) kan kort beskrives som en distriktsmodell der alle omsorgstjenester
er representert i hvert av de to distriktene, men unntak av psykiatrisk tjeneste som er plassert i ett
distrikt med ansvar for hele kommunen.
Etter evaluering juli 2013 foreslås en ny modell for organisering
Ny organisering trer i kraft fra 01.01.2014 :
omsorgssjef
Stab og støtte
Raufosstun
sykehjem
Dagsenter
Dialyse
Korttids-enhet

Gimle
avd 1
KAD

Ytterskogv.
og
Tyttebærstien
o-boliger
Miljøarb.
Omsorgslønn,
Avlastning
BPA
barnebolig

Dagsentra
utenfor
inst:

Korttidsenhet

Psyk
Miljøarbeid
Grønn
omsorg

Gimle
Avd 3 , 5
Erindringssenter
Langtids/
Demens/psyko
geriatrisk
Elvesvingen
Kirkevegen
Avlastning

Raufosstun
o-bolig

Gimletun
o-bolig

Gimlevegen
omsorgsboliger

Korterudvegen
o-bolig

Sundskogv.
o-bolig

eldre

demens

demens

eldre

eldre

Amb.
psyk.tj eneste
og
Eventyrvegen
o-boliger

Storkjøkken
Inst og
Hjemmeboende

Hjemmesykepleien
Raufoss

Hjemmesykepleien
E/B/R

Miljøarb
Avlastning

Prod, pakking
og mottak

Enhetene ledes av 15 driftsenhetsledere med rapportering til omsorgssjef.
Staben består av rådgiver i stab hos omsorgssjef, fagstab og merkantile
Til sammen ca 280 stillingshjemler er fordelt
på 456 personer.
Flatere organisering
Dagens driftsenhetsledernivå endres, og teamledere defineres som driftsenhetsledere
Omsorgsavdelingen skal organiseres med 15 driftsenheter (inkludert en leder Storkjøkken)

6.9.1.b Nasjonale (og lokale) føringer
Lovkrav
Kommunens lovmessige forpliktelser til å yte omsorgstjenester er i hovedsak nedfelt i
 Helse- og Omsorgstjenesteloven og Folkehelseloven, med tilhørende forskrifter.
 Pasientrettighetsloven
 Kvalitetsforskriften.
 Forvaltningsloven
Kommunen har også andre ulovfestede tjenester som tilbys, for eksempel dagtilbud, matombringing,
arbeidstreningstilbud og trygghetsalarm.
Stortingsmeldinger
Stortingsmeldingene Framtidas omsorgsutfordringer (2005-2006) st.m 25 og Samhandlingsreformen
(2008-2009) st.m 47 gir viktige føringer for utvikling av omsorgstjenestene framover.
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Hovedpunkter fra disse meldingene blir kort omtalt her.
Framtidas omsorgsutfordringer, Stortingsmelding 25
Meldinga inneholder tre delplaner: Omsorgsplan 2015, Kompetanseløftet 2015 og
Demensplan 2015.
Omsorgsplan 2015
Nye brukergrupper
Sterk vekst i yngre brukergrupper med nedsatt funksjonsevne
Behovsvekst som følge av et økende antall eldre vil etter hvert kreve utbygging av kapasitet og økt
kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatt behandling.
Knapphet på omsorgsytere
Den forventede behovsveksten krever at den lokalt forankrede omsorgstjenesten har et tettere samspill
med familie, frivillige og lokalsamfunn.
Medisinsk oppfølging
Det er behov for bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av mottakere av hjemmetjenester, beboere i
omsorgsboliger og sykehjem.
Aktiv omsorg
Måltider, aktiviteter, sosiale og kulturelle forhold er svake punkt .. Det er behov for flere yrkesgrupper,
slik at omsorgstilbudet dekker flere psykososiale behov.
Kompetanseløftet 2015
Planen er en del av Omsorgsplan 2015. Formålet med Kompetanseløftet er knyttet til
stortingsmeldingens strategi om kapasitetsvekst og kompetanseheving.
Demensplan 2015
Bedre tilrettelagte botilbud, utbygging av dagaktivitetstilbud og økt kunnskap og kompetanse.

Samhandlingsreformen, Stortingsmelding 47
Peker på tre hovedutfordringer:
1. Tjenestene er fragmenterte
2. for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom.
3. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet truer samfunnets økonomiske bæreevne.
Hovedgrepene
1. Klarere pasientrolle; pasientmedvirkning, helhetlig pasientforløp, pasientkoordinator
2. Ny framtidig kommunerolle:
- Økt innsats og ansvar for forebygging og tidlig innsats
- Vekst i behov for helsetjenester skal i størst mulig løses i kommunene.
- Helhetlig tenkning; forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling
- Forhindre sykdomsutvikling og øke den enkeltes mestringsevne.
3. Etablering av økonomiske insentiver:
- Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
- Kommunalt økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter
- Riktigere oppgavefordeling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten,
Samhandlingsreformen ble behandlet i Stortinget den 27.april 2010.
Nasjonal helse- og omsorgsplan, 2011 –2015 - Stortingsmelding 16
Er en konkretisering av gjennomføring av tiltak i tråd med samhandlingsreformens føringer
Stortingsmelding 34 (2012 – 2013) God helse – felles ansvar
Folkehelsemeldingen - en samlet strategi for å utvikle en folkehelsepolitikk for vår tid og styrke det
forebyggende arbeidet i helse- og omsorgstjenesten.
Regjeringens mål for folkehelsearbeidet er at:
 Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder
 Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale
helseforskjeller
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Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkingen

Fem prinsipper for folkehelsearbeidet:
1. Utjevning – Fordi: Det er en sammenheng mellom helse, utdanning og inntekt
2. Helse i alt vi gjør - Ansvaret for befolkningens helse er lagt til kommunen som helhet.
3. Bærekraftig utvikling - Tilrettelegge for en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende
behov over tid
4. Føre-var - Prinsippet - Vurdering av hva som er akseptabel risiko
5. Medvirkning - Begrepet «empowerment» brukes om individers og lokalmiljøers makt til
å påvirke beslutninger.
Folkehelsepolitikken skal bidra til bedre helse gjennom hele livsløpet og til gode overganger mellom
faser i livet. Aktiv og trygg aldring handler om eldre mennesker som en ressurs i samfunnet og om å
legge til rette for deltakelse og medvirkning.
Helse- og omsorgstjenestens ansvar for forebyggende arbeid er understreket i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og folkehelseloven.
Målet er at det skal settes inn tiltak før sykdom inntreffer eller så tidlig som mulig i forløpet gjennom
tidlig innsats og forebyggende arbeid.
Fellesskapsløsningene skal forsterkes gjennom å styrke samarbeidet mellom kommunale tjenester og
sivilsamfunn, og gi frivillige ressurser i familie og lokalsamfunn bedre rammebetingelser.
Regjeringen har lagt vekt på en kraftig styrking av rammevilkårene for frivillig sektor.
Kommunenes ansvar for å legge til rette for samarbeid med frivillige organisasjoner er nedfelt i
folkehelseloven
St.m 29 (2012 – 13) - Morgendagens omsorg
Tre hovedsiktemål:





Ta i bruk omsorgsressurser på nye måter
Utvikle nye omsorgsformer ved hjelp av teknologi, kunnskap, metoder og
organisatoriske endringer.
Forskning, innovasjons- og utviklingsarbeid

Innovasjon er ikke å lete etter beste praksis, men hele tiden lete etter det som kan bli en bedre neste
praksis.
Samhandling med frivilligheten
Forskning viser at norske kommuner ser et stort behov for frivillig innsats som et supplement til å
utvikle kvalitativt gode omsorgstjenester, men har mangelfull kompetanse i å etablere, utvikle og følge
opp et samarbeid med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner (Disch og Vetvik 2009).Regjeringen
vil utvikle en nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet. Satsingen på opplæring av
frivillighetkoordinatorer.
Hverdagsrehabilitering
Det må gjøres omstilling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom sterkere vekt på
rehabilitering, forebygging og tidlig innsats.
Hverdagsrehabilitering er en type rehabilitering som kan drives i større omfang gjennom å involvere
hjemmetjenestene i arbeidet.
Heldøgns botilbud
Grunnleggende prinsipper: Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud,
Hagen-utvalget foreslår at det gjøres et tydeligere skille på bofunksjonene til de som skal bo over lang
tid og de som er inne på korttidsopphold
Regjeringen vil sette i gang et utredningsarbeid om finansierings- og egenbetalingsordninger for ulike
boformer. Formålet med utredningen er å legge til rette for et rettferdig og forutsigbart betalingssystem
for brukerne, og avklare ansvarsforhold mellom staten og kommunesektoren.
Velferdsteknologi
Hovedmålet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene
innen 2020.
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Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,
sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å
klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
Velferdsteknologi kan også fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet,
ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller
forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon
Velferdsteknologi kan deles inn i fire hovedkategorier:
Trygghets- og sikkerhetsteknologi
Trygghetsalarmer er den mest brukte løsningen i denne gruppen: utvides med varslings- og
lokaliseringsteknologi og ulikeformer for sensorer.
Kompensasjons- og velværeteknologi- når for eksempel hukommelsen blir dårligere, eller ved fysisk
funksjonssvikt. Dette omfatter også teknologi som for eksempel styring av lys og varme.
Teknologi for sosial kontakt - for eksempel videokommunikasjonsteknologi.
Teknologi for behandling og pleie - mulighet til å bedre mestre egen helse ved for eksempel kronisk
lidelse. Eksempler: Automatisk måling av blodsukker, blodtrykk mv.
Etiske utfordringer
Bruk av teknologi kan utfordre den enkeltes personvern og privatliv; eks overvåking. Dette stiller krav
til faglig og etisk forsvarlighet og må baseres på samtykke.
Samarbeid mellom kommuner og næringsliv
Kommunene kan bidra til næringsutvikling gjennom rollen som krevende kunder.
Det skal etableres et nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i i helseog omsorgstjenestene.
Programmet vil bestå av følgende innsatsområder:
Regjeringen vil som del av Kompetanseløftet 2015 utvikle en virksomhetsintern opplæringspakke som
gir de ansatte grunnkompetanse i velferdsteknologi - Velferds-teknologiens ABC.
Regional utvikling av samhandlingstjenester
Vestre Toten har, sammen med de fire andre kommunene i Gjøvikregionen og Sykehuset Innlandet
(SI), vært med på å etablere et regionalt samhandlingsprosjekt; ”Samhandlingsreformen i
Gjøvikregionen”. Prosjektet er innvilget midler fra Helse- og omsorgsdepartementet, avsatt til
oppfølging av samhandlingsreformen. Prosjektet har minimum et 2-3 års perspektiv.
Målet er å finne fram til hensiktsmessige, regionale prosjekter i samarbeid med SI HF. Forprosjekt ble
avsluttet i november 2011.
Målsettinger for hovedprosjektet
•

SAMFUNNSMÅL:
Innbyggerne i Gjøvikregionen er sikret gode helse- og omsorgstjenester til rett tid, på rett nivå,
til riktig kostnad.
Det skal satses på forebygging for å dempe veksten i helseutgiftene.
• RESULTATMÅL:
Kommunale gjennomføringsplaner for Samhandling, inkl. økonomiske og organisatoriske
konsekvenser, er vedtatt og implementering er startet opp innen desember 2012.
I hovedprosjektet jobbes det videre med:
4. system – Folkehelsestrategi/ folkehelsearbeid
5. Kompetanse – felles enhet for kompetanseutvikling.
6. Felles funksjoner - i første omgang – vurdere etablering av forsterket enhet for mennesker med
diagnose knyttet til demens.
Videre et samarbeid rundt øyeblikkelig-hjelp- tilbud som er lovpålagt fra 2016.
Lokale føringer
Kommuneplan (2008 – 2019)
Planen ble behandlet i kommunestyret 04.februar 2010
Den reviderte planen har visjonen: Trygghet , trivsel og utvikling.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
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Ruspolitisk handlingsplan 2000 – 2003 for Vestre Toten Kommune ble vedtatt av kommunestyret 15.
juni 2000. Rullert plan 2012 – 2016 er vedtatt av kommunestyre 24.05.2012.
Rehabiliteringsplan

Kommunen utarbeidet plan for re-/habilitering i 1995 og planen ble videreutviklet i 2000.
Overordnet mål er : Alle bruker i kommunen skal gis mulighet til å gjenvinne, bevare og utvikle
mestringsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egn
premisser.
Rullert rehabiliteringsplan 2013 - 2015 ble vedtatt av kommunestyret 20.12.2012
Planen er oppdatert i hht statlige føringer/nytt lovverk/utfordringer og tjenesteområdenes
handlingsplaner.
Statlige føringer sier at mer rehabilitering skal foregå i kommunene og at
spesialisthelsetjenesten i større grad skal ivareta spesialisert rehabilitering.
Hjemmerehabilitering bør prioriteres. Dette er det tatt høyde for i den reviderte planen.

6.9.1.c Nøkkeltall og statistikk
Sammenligningstall fra KOSTRA:
VTK
2012

VTK
2011

Oppland
2012

Oppland
2011

Landet
2012

Landet
2011

31,7

35,8

34,8

31,5

31,1

37

45

45

45

45

206865

172702

206745

189275

214479

197591

10,6

10,3

17,6

17,3

18,5

18,3

Korrigerte brutto driftsutgifter i
institusjon pr kommunal plass

1074605

1089151

958828

872778

942904

875221

Andel plasser i enerom

100,0

100,0

94,6

94,3

93,8

94,4

Andel hjemmeboende med høy
timesats

4,8

5,2

6

6

6,2

Andel plasser i skjermet enhet
demens

25,4

25,0

24,1

24,7

23,2

Andel plasser rehabilitering

9,9

10,3

6,9

7,4

5,7

Gj.snittlig tildelte timer/uke
praktisk bistand

5,8

5,8

8

8

7,8

Gj.snittlig tildelte timer/uke
hjemmesykepleie

4,9

4,8

3,9

3,9

4,7

Netto dr.utg. pleie/omsorg i % av
kommunens tot. netto dr.utg
33,3
Netto dr.utg. institusjonene i %
av netto dr.utg pleie/omsorg
36
Korrigerte brutto driftsutgifter pr
mottaker av hjemmetjenester
Plasser i institusjon i % av
innbyggere over 80 år
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KVALITETSINDIKATORER
System for brukerundersøkelser
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold i institusjon.
Andel plasser med bad/ WC
Andel årsverk i brukerrettet
tjeneste med fagutdanning

VTK
2012
Ja
40,8

VTK
2011
Ja
20,6

Oppland
2012

Oppland
2011

Landet
2012

Landet
2011

15,2

14,7

16,4

16,5

23,9
77

23,5
77

68,6
77

63,7
76

80,9
73

80,4
74

Kommentarer til tallene
I 2011 gjorde vi en ønsket vridning over til mer hjemmetjenestebasert omsorg. Sykehjemsplasser ble
redusert med 40, og omsorgsboliger - , tilsvarende økt.
Per 31.12.12 har VTK 70 sykehjemsplasser (inkludert KAD) og 67 omsorgsboliger (for eldre).
I oktober er antall sykehjemsplasser 59 og omsorgsboliger for eldre – 83.
Hjemmetjenester bør styrkes vesentlig.
Andel brukere av hjemmetjenester med omfattende behov øker for alle aldersgrupper. Antall vedtakstimer
/uke øker fortsatt.
Andel plasser øremerket tidsbegrenset opphold er på over 40%. Målet er 38 plasser ; dvs ca 60% når
utbygging 1. byggetrinn omsorgsboliger på Raufoss er ferdig.
Andel årsverk med fagutdanning er 77%;
Andel med høgskolekompetanse må økes for å møte utfordringene.
Lav andel plasser med bad/wc skyldes omlegging til omsorgsboliger der det er enheter med eget bad som
omfattes.

6.9.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden
Samhandlingsreformen er innført med virkning fra 2012 (gradvis innfasing) med ny kommunerolle /
oppgaver, økt fokus på folkehelse og forebygging. Økonomiske virkemidler i form av ansvar for
utskrivningsklare pasienter fra sykehus og medfinansiering av medisinske innleggelser. Samhandling
med foretak, behandlingslinjer og mestring / medvirkning er sentrale grep. Avtaler med helseforetak var
på plass den 31.01.2012. og 01.07.2012.
De siste 10 – 15 år er antall personer under 67 år fordoblet på nasjonalt nivå.
Mer enn 30% av brukerne er under 67år. En stor andel er yngre voksne.
Denne gruppen er svært ressurskrevende (langt mer enn eldre) og forbruker en halv stilling hver i snitt
og varer over tid. I tillegg mottar de andre tjenester (støttekontakt, etc)
Årsak til økning
1. Endrede behov (som følge av befolkningsutvikling)
2. Endret etterspørsel (økt kjennskap)
3. Endrede tilbud - som følge av en rekke helse- og sosialpolitiske reformer siden 1990- tallet
 HVPU – reformen
 Opptrappingsplanen for psykisk helse
 Helseforetaksreformen
 Reformen innen rusomsorgen.
Disse har, direkte eller indirekte, gitt kommunene nye oppgaver, og gir store utfordringer mht økonomi
og kompetanse.
Den store utfordringen de nærmeste årene er å opprettholde og sikre kvalitet og omfang av tjenestene
til brukere av pleie- og omsorgstjenester.
Omsorg opplever at nye brukere med rettighetsbaserte behov søker nødvendige omsorgstjenester.
Dette er tjenester som skreddersys rundt enkeltbrukere og i liten grad går inn i eksisterende tilbud.
Utgifter kan variere med flere millioner fra ett år til et annet, og fordi det ikke finnes noen buffer som tar
høyde for disse svingningene, vil hvert nye enkelttiltak gi store budsjettavvik som omsorg som
organisasjon vanskelig kan omstille seg på, på kort tid.
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Antall eldre 80+ vil øke de nærmeste årene og nesten fordobles innen 2030.
Med økt antall eldre øker aldersbetingede lidelser som demens, kreft , hjerte/ kar -sykdommer og
KOLS.
Mennesker med psykiske lidelser som vil trenge kommunale tjenester, vil bli flere, dels som en del av
samfunnsutviklingen og dels fordi langtidsplasser i 2.linjetjenesten bygges ned og at lovverket stiller
strenge krav ved bruk av tvangsinnleggelser.
Satsingen på heldøgnsbemannede omsorgsboliger krever samarbeid og fleksible løsninger både i
forhold til hjemmetjenestene og sykehjemmene. Sykehjemmene blir mer spesialiserte for å møte
kravene i samhandlingsreformen. Liggetid i sykehus er kort. Samtidig skal vi kunne gi behandling og
pleie på høyt nivå og høyere nivå enn dagens.
Rus og rusomsorg
Nasjonalt ser man at utviklingen i folks bruk av både legale og illegale rusmidler fører til økt misbruk.
Tjenesteområde Omsorg ser et stadig økende behov for hjemmetjenester til rusmiddelmisbrukere.
Blant brukere som mottar tjenester i form av miljøarbeid, er det mange som har problemer som gjør
dem mer sårbare enn andre i forhold til å bli dratt inn i rusmisbruk.
For øvrig er problemstillinger knyttet til forholdet rusmisbruk / psykiske problemer særdeles utfordrende
å jobbe med. Spesielt rusmisbrukerne med mangeårig misbruk faller lett mellom ulike tjenester. Vi vet
også at brukergruppa har et stort underforbruk når det gjelder helsetjenester. Samarbeidet med NAV
rundt denne brukergruppen vil være en viktig faktor for å greie å levere hensiktsmessige tjenester.
Mennesker med annen kulturbakgrunn.
Foreløpig har omsorgstjenesten få brukere fra andre kulturer, men dette endres. Omsorg trenger
fortsatt skolering og tettere samarbeid med for eksempel flyktningetjenesten, NAV og
voksenopplæringa. En spesiell stor utfordring er de som sliter med alvorlige psykiske lidelser med
bakgrunn i svært traumatiske opplevelser de har vært igjennom.
Plan for omsorgsavdelingen 2011 – 14 (vedtatt i kst 15.12.10)
Omsorgsplanen foreslår to førende prinsipp for framtidige omsorgstjenester i Vestre Toten kommune.
Det ene er mestringsprinsippet, som i utgangspunktet innebærer at folk ønsker å ha ansvar for å
mestre eget liv og helse. Det andre er BEON-prinsippet (beste effektive omsorgsnivå), som blant
annet innebærer at folk etter en individuell vurdering av sine behov skal få et korrekt og tilpasset
individuelt tilbud på rett nivå.
Dette innebærer:
 Økt fokus og satsing på aktiv omsorg og forebyggende arbeid
 Ta i bruk omsorgsteknologi i større grad
 Mer samarbeid med frivillige
 Styrking av hjelpetiltak (ulike hjemmetjenester med mer) slik at folk kan bo hjemme lengst mulig
 Sykehjemmene skal fortrinnsvis bli brukt til korttidsopphold med vekt på medisinsk behandling
ved akutt sykdom, utredning og observasjon, korttidspleie for kronisk syke, avlastning,
etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold og omsorg ved livets slutt.
 Mennesker som har behov for varig bo- og heldøgnstilbud, bør primært tilbys dette i
omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
Rullert plan behandles politisk i januar/februar 2014.

6.9.2 Mål og hovedutfordringer
6.9.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del
Omsorgsavdelingens VISJON
Sammen skaper vi muligheter
VERDIGRUNNLAG
Respekt
Mestring

Trygghet
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OVERORDNEDE MÅL
Alle med omsorgsbehov skal oppleve at deres egne ønsker, muligheter og ansvar for å mestre eget liv,
blir ivaretatt
HOVEDMÅL
1. Brukeren møtes med respekt
2. Brukeren mestrer dagliglivet
3. Brukeren opplever trygghet
4. Brukeren opplever et godt tilpasset tjenestetilbud
Hovedutfordringer og mål for fireårsperioden
Samhandlingsreformens intensjoner skal innfris.
Til Kommuneplanens 12-årsdel
Regionalt samarbeid (2.3.4)
NY kommunerolle gir nye oppgaver og endret organisering av omsorgstjenester (lokale tiltak
og prosjekter.
Prosjekt samhandlingsreformen i Gjøvikregionen
Målet er å finne fram til hensiktsmessige, regionale prosjekter i samarbeid med SI HF..
Hovedprosjekt avsluttes i 2013.
1. Folkehelsestrategi/ folkehelsearbeid
2. Kompetanse – felles kompetanseenhet
3. Felles funksjoner - videre utredning (FSE)
Til Kommuneplanens 12-årsdel
Engasjement og medvirkning (2.3.6)
 Plan for samhandling med frivilligheten er ferdig ila 2013. Politisk behandling i
januar/februar 2014
 Brukerundersøkelser alle deltjenester a hv år (oddetall)
Resultat brukerundersøkelser (skala 1 – 4)
Grad av fornøydhet alt i alt:
Hjemmetjenester 3,2 (2011)
Mål 3,5 i 2013
Sykehjem
3.6 (2010)
Mål 3,7 i 2013
Til Kommuneplanens 12-årsdel
Styrke kommunens økonomi (2.3.7)
Omsorgsplanens (2011 – 2014) føringer for effektivisering av drift skal gjennomføres.
Omsorgs deltagelse i LEAN skal heve kvalitet og bidra til effektiv drift.
Satsing på omsorgsteknologi – prosjektsøknad til helsedirektoratet i samarbeid med Rafoss
beredskap, Høgskolen i Gjøvik og Sintef.
Mål: Utsette behov for heldøgns omsorg gjennom tiltak rettet mot eldre hjemmeboende.
Mål : budsjettavvik: 0%
MÅL: andelen korttidsplasser øker fra 25% til 60% (i takt med utbygging av
omsorgsboliger som har et perspektiv fram mot 2025)
Til Kommuneplanens 12-årsdel
Velfungerende kommuneorganisasjon (2.3.5)
Overordnet mål for Kompetanse
De ansatte skal sikres riktig kompetanse ut fra funksjon, plassering og arbeids-oppgaver slik
at kommunen når sine mål.
Hovedmål
 Økt kvaliteten på kommunens tjenester.
 Ansatte gir bedre service overfor innbyggerne.
 All opplæring og kompetanseutvikling skal motivere de ansatte i arbeidssituasjonen
og bidra til å fremme de ansattes evne til egenutvikling og mestring.
 Godt arbeidsmiljø.
 Kommunen framstår som en lærende organisasjon. Dette innebærer at vi må være
åpne for forandringer, og åpne for at ny kompetanse og erfaring skal føre til bedre
oppgaveløsning.
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Satsningsområder:
 Grunnutdanning for ufaglærte
 Lærlinger –helsefag / kokk
 Videreutdanning – demens, lindrende, rus/psykiatri, rehabilitering, forebygging
(spesielt hjemmetjenester)
 Øke gjennomsnitts stillingsbrøk til 75% innen 2015. (2013: 67%)
Som en følge av samhandlingsreformen:
 Andel med høgskoleutdannet personell øke.
 Kompetanseheving ifht spesialmedisinsk behandling og medisinsk teknisk utstyr
 Det må satses mer på forebyggende arbeid
Mål:
- Andel ansatte med helse/sosialfaglig kompetanse øker fra 77% i 2013 til 85%
innen 2015
- Gjennomsnittlig stillingsbrøker 75 % i 2018
- Ant. Lærlinger økes fra 7 til 9 innen 2015. Omsorg skal til en hver tid ha 9 lærlinger
(8 helsefag- og 1 kokk)
Til Kommuneplanens 12-årsdel
Velfungerende kommuneorganisasjon (2.3.5)
IKT; fag- og kommunikasjonssystemer
MÅL:
Tilknytting til Helsenett ila 1. kvartal 2014
Ta i bruk alle deler av fagsystemet Gerica løpende

6.9.2.b Andre mål
Helsefremmende arbeidsplasser
Jobbnærvær stabiliseres på et akseptabelt nivå gjennom målrettet arbeid med arbeidsmiljø
og refleksjon. Viktige suksessfaktorer er Hefa / IA og Heia.
MÅL: Nærvær øker fra 89,3% i 2013 til over 90% i planperioden.
Plan for Matomsorg
MÅL: 97% av brukerne er fornøyd med maten (brukerundersøkelse - 96% i 2010)
Til Kommuneplanens 12-årsdel
Velfungerende kommuneorganisasjon (2.3.5)
Overordna mål for HMS- arbeidet i omsorgsavdelingen
Medarbeidere skal oppleve trygghet tross kontinuerlig endring.
Omsorgsavdelingen er en trygg og sikker arbeidsplass
SERVICEMODELLEN er grunnlag for både brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet
Medarbeiderundersøkese (skala 1 – 6)
Grad av fornøydhet – samlet vurdering: Mål: 4,6 i 2015 (resultat 2013: 4,5)
Alle ansatte skal ha tilbud om medarbeidersamtale. MÅL 100%
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6.9.3 Økonomiplan

6.9.3.a Tilpasning til budsjettrammene for 2014
LEAN verktøy skal etterhvert tas i bruk på alle enheter.
BEON (beste effektive omsorgsnivå)
Vedtatt omsorgsplan følges opp i tråd med målene om en dreining mot omsorgsboliger som varig
boform for alle med et slikt behov.
Gradvis økning i antall korttidsplasser
Samarbeid rundt forebyggende arbeid (mestring, friskliv, hverdagsrehabilitering, omsorgsteknologi,
samhandling med frivillige)
Styrking av hjelpetiltak slik at folk kan bo hjemme lengst mulig
Dette betyr bla :
Flere trygghetsalarmer, matomsorg, utvide ulike dagtilbud, styrke hjemmetjenester, spesielt innen
demensomsorg, rus og psykiatri, rehabilitering, BPA, avlastning og omsorgslønn.
Satsing på velferdsteknologi og samhandling m,d frivillige.
Sykehjemmene skal fortrinnsvis brukes til korttidsopphold med vekt på medisinsk behandling ved akutt
sykdom, utredning og observasjon, korttids pleie for kronisk syke, avlastning, etterbehandling og
rehabilitering etter sykehusopphold og omsorg ved livets slutt. Mennesker som har behov for varig boog heldøgnstilbud, bør primært tilbys dette i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.

6.9.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017
Handlingsplan

1. Styrke hjemmetj./
psykiatri
2. Kirkevegen dagsenter
Øke til 12 plasser
3. Utvide avlastning
barn/unge , 1,2 st.
4. Botilbud for demente,18
heldøgns plasser
5.
6. dialyse i sykehjem
prosjektmidler
7. O-boliger eldre
Raufoss, 16

Gjennomføringsår
2014

2015

2016

2017

?

2100

1400

1400

500

500

500

1000

1000

1000

1000
helårseffekt

1500

1500

1500

X

X

X?

X?

8000

8000

6.9.3.c Økonomiplan. Drift 2013 – 2016
Omsorg
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014
201 104
10 237
-2 763
208 578

2015
201 104
10 237
-2 763
208 578

2016
201 104
10 237
-2 763
208 578

2017
201 104
10 237
-2 763
208 578
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6.9.3.d Investeringsplan 2012 – 2015
Investeringsplan

Gjennomføringsår
2014

1. Ombygging/
rehabilitering avd 4,
Gimle, tilrettelegge for
hjemmesykepleien
2. Ombygging av
Raufosstun – 9 enheter
3. O-boliger for eldre – 16
enheter på Raufoss

FDV

4. Utstyr Storkjøkkenet og
vaskeri (nødvendige
utskiftinger)
5. Helsenett

500

6.
7.
8.
9.

140
100
170
50

Trygghetsalarmer
gerica plan
Mobil pleie
Scanner
(invest/opplæring)

2015

2016

2017

500

Netto 26 mill (etter
ref. mva og
husbanktilskudd)
500

500

100
100
50

100
100
50

100
100
50

FDV

50

GENERELT OM BYGNINGSMASSE
Gimle skal etter planen bygges om og oppgraderes til dagens krav (bad tilknyttet alle rom bla). Dette er
foreløpig utsatt og bygningen brukes som den er, men to avdelinger står helt eller delvis tomme fra
2013. Hjemmesykepleien med base Tyttebærstien har trange og uhensiktsmessige lokaler. De bruk
en tom enhet på Gimle fra 2014.
Raufosstun – det gjenstår opprusting av ca 10 rom i gammel del. 8-9 beboere må flytte til Gimle (tom
enhet) i byggeperioden (februar til sept 2014).
Det er et sterkt ønske å få inn forbindelsesgangen mellom Korterudvegen og Raufosstun i planene
igjen. Bør ses på når de 16 første omsorgsboligene skal bygges på Raufoss (i tilknytning til R-tun). Det
bør samtidig legges til rette for base for hjemmesykepleien i tilknytning til dette byggetrinnet.
Fossegård – huser psykiatrisk dagsenter og psykiatritjenestens ansatte. I tillegg har hjemmetjenestene
på Raufoss base her. Lokalene er trange. Enheten bør flyttes og ses i sammenheng med utbygging
omsorgsboliger på Raufoss.
Kirkevegen – huser dagtilbud for mennesker med spesielle behov, avlastning for barn/unge med
funksjonshemninger og et; etter skole tilbud til ungdom. (tre ulike tjenester). Samlokalisering i dårlige
lokaler gir noen utfordringer. Skolestruktur vil ha betydning for framtidig fysisk utforming av disse tre
tjenestene. Det bør planlegges parallelt.
Det er et stort behov for mer egnede, større og bedre tilrettelagte lokaler.
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6.10 Planavdelingen
6.10.1 Tilstandsvurdering
6.10.1.a Organisasjon og arbeidsoppgaver
Planavdelingen har 15 fast ansatte og en prosjektleder som dekker et bredt ansvarsområde
innenfor:




















Kommuneplanlegging
Plansaksbehandling
Oppmåling- og geodatasaker
Byggesaksbehandling
Delingssaker
Eiendomsmegleropplysninger
Seksjonering
Næringsutvikling (tilrettelegging)
Jord- og skogbruksforvaltning
Landbruksrelatert næringsutvikling
Kommunale tomtesaker
Vilt- og fiskeforvaltning
Vassdragsforvaltning
Drift av kommunens skogeiendommer
Miljøvernarbeid/forurensningssaker
Eiendomsskatt
Regionalt arbeid - samferdsel m.v.
Gebyrer, fakturering mm tekniske tjenester
Prosjektarbeid: 2013 og 2014 Prosjekt Raufoss sentrum

Fagansvar
Avdelingen innehar stor kompetanse over mange ulike fagfelt som griper inn i hverandre. I
2012 ble det etablert 7 faggrupper: Miljø, Eiendomsskatt, Landbruk, Kart/Oppmåling,
Byggesak, Miljø, Plan/ Tekn.drift. Gruppene sikrer samarbeid om viktige saker og gir ansatte
og plansjefen bedre oversikt over avdelingens pågående arbeidsoppgaver og progresjon.
Sentrale saker som drøftes i faggruppene løftes videre inn i areal- og helseforum, hvor
saksbehandlere fra planavdelingen, teknisk driftsavdeling, brannvernavdelingen,
kulturkontoret, barnerepresentant, kommunelege og Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn
kvalitets-sikrer alle arealsaker.
Planavdelingen stiller i tillegg med en representant i kommunens folkehelseforum og i regionalt
fagforum.
Avdelingen har regionsamarbeid med andre kommuner på flere fagfelt.
Mange ulike arbeidsfelt og utstrakt bruk av myndighet gjennom ulike lover og forskrifter, er en
faglig utfordring. Avdelingen har vært omstillingsdyktige, opprettholdt en god og variert
kompetanse og har hatt fokus på samarbeidsløsninger og effektivisering. Det er ingen
mellomledere på planavdelingen som kan ta hand om overordna fagsaker. Det er plansjefen
som har alt fagansvar i tillegg til personal og økonomiansvar, og må således stole på at alle
medarbeidere med fagansvar er sitt ansvar bevisst. Det har til nå vært store saksmengder på
den enkelte, og vi må være svært bevisst på kost/nytte – dvs. vi har ikke tid til å legge særlig
mye ressurser i kvalitetskontroll. Når en medarbeider av en eller annen årsak ikke kan komme
på jobb blir det merarbeid for alle. Siden de fleste har sine «sære» fagansvar, vil det bli et hull
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når en blir borte for en periode. Dette koster tid og penger. I mange saker opereres det med
tidsfrister i lovverket, slik at kommunen mister inntekter nå saker ikke kan behandles innenfor
fastsatte frister.
Planavdelingen har fler fagområder der det bare er en person som har fag-kompetanse. Det er
sårbart.
Publikumskontakt
Vi vil at publikums møte med planavdelingen skal være en positiv opplevelse. Dette forutsetter
en organisering på rådhuset som ivaretar servicemodellen. Planavdelingen, brannvern og FDV
har ingen ekspedisjon. Vi hadde en ekspedisjon som ble nedlagt da det ble vedtatt å ha
servicetorg i 1. etasje. En forutsetning for god service er at det er noen som har ansvar for å ta
i mot kunder og veilede dem. Planavdelingen har behov for tilførte ressurser for å ivareta
servicen mot publikum.
Arkivansvaret
ARKIVANSVARET I KOMMUNENS AVDELINGER
Den enkelte tjenesteområdeleder har det administrative ansvaret for at organiseringen og oppfølgingen
av arkivarbeidet i avdelingen er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling og med
de regler som er fastsatt i arkivplanen. Tjenesteområdeleder oppnevner en arkivmedarbeider for sitt
tjenesteområde.
Arkivmedarbeider har ansvar for den daglige driften av arkivarbeidet og er underordnet arkivlederen i
kommunen på det arkivfaglige området. Arkivmedarbeider har følgende oppgaver:
 sørge for at arkivarbeidet i avdelingene og eventuelle underordnede organer følger de retningsliner
og rutiner som gjelder for arkivtjenesten i kommunen.
 sørge for at nytilsatte får nødvendig opplæring og instruksjon.
 arkivansvarlig skal løpende vurdere gjeldende regler og retningslinjer og fremme forslag om
endringer dersom dette er nødvendig.
 at det er god orden i aktivt arkiv, bortsettingsarkiv og at overføring til fjernarkiv skjer i samsvar med
gjeldende regler.
 arkivansvarlig skal samordne arbeidet med arkivavgrensning og kassasjon før overføring til
fjernarkiv og se til at dette skjer i samsvar med kassasjonsreglene for virksomheten.
 arkivansvarlig skal rapportere til arkivleder om feil og mangler og om nødvendig tas dette opp med
avdelingslederen.
Arkivansvaret i tjenesteområdet gjelder for aktivt arkiv og bortsettingsarkiv. Ved avlevering til fjernarkiv
blir det administrative ansvaret for avleverte arkivdokumenter overført til arkivleder.

Utfordring:
Alt merkantilt personale «forsvant» med Boligkontoret. Det er ikke ledig kapasitet til å ta denne
oppgaven blant de andre fagmedarbeiderne på planavdelingen.
Kan det løses med felles arkivansvarlig med annet tjenesteområde?
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6.10.1.b Nasjonale føringer (kommuneplan for 2008-2019)
Det henvises til det brede ansvarsområdet planavdelingen ivaretar. Alle områdene forholder
seg til en rekke lover, forskrifter, stortingsmeldinger, rundskriv, retningslinjer, direktiver med
mer. Det vil bli for omfattende å redegjøre for alle disse i dette dokumentet.
Nyttige linker for å finne mer ut om føringer:
 http://www.planoppland.no
 http://www.fylkesmannen.no
6.10.1.c Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall

VTK
2012

VTK Oppland
2011
2012

Oppland
2011

Landet
2012

Landet
2011

Fysisk tilrettelegging og planlegging
Nto. dr.utgift til fysisk tilrettelegging og planlegging kr pr innb.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker
Gebyr for kart- og delingsforretning for 750 m² boligtomt

235

257

601

482

558

514

20

20

27

27

38

37

14040

13000

12329

12861

13539

12371

Kommentarer til kostratallene:
Fysisk tilrettelegging. Av de utvalgte kostra-tall ser vi at kommunen bruker relativt små
ressurser til fysisk tilrettelegging og planlegging, under halvparten så mye som øvrige Oppland
i 2012. Konsekvensene er at vi ligger langt etter ønskelig nivå når det gjelder å planlegge
utviklingen i kommunen. Vi er hele tida på etterskudd.
Byggesaksbehandling. Vi har imidlertid en svært god statistikk for behandling av
byggesaker. Noe som gjenspeiler stor grad av delegering og stort ansvar på den enkelte
saksbehandler. Jeg kjenner ikke til andre kommuner der saksbehandler selv kan gjøre vedtak
og underskrive byggesakssøknader. I alle kommuner jeg er kjent med er den en leder som er
med å skriver under. Det er et uttrykk for at vår organisasjon opererer svært flatt, uten
mellomledere på fagnivå. Det gjør oss effektive – og betyr stort ansvar på den enkelte
medarbeider. Dette gjelder alle fagområder.
Gebyr for kart- og delingsforretning. Vestre Toten kommune ligger over Oppland og landet
for denne type gebyr. Med den stramme økonomien som er kjørt, har vi måttet legge oss på et
svært høyt gebyrnivå. Det gjelder også andre sakstyper.
6.10.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden
En av våre store utfordringer blir å jobbe for at kommunens arealforvaltning utøves på en måte
som i størst mulig grad forener ønske om å ta vare på, og bevare våre natur- og miljøverdier
(naturressurser, viktige naturområder og miljøverdier, biologisk mangfold, kulturminner og
kulturmiljøer, viktige friluftsområder), med behovet for bruk, utbygging og utvikling til gavn for
den enkelte og samfunnet.
Lovverket.
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Lovverket er i kontinuerlig endring og stiller store krav til saksbehandlere og politikere.
Kommunen forventes å være oppdatert på alle fagfelt, store som små. Et av lovverkene som
berører stort sett alle fagområder på planavdelingen er den nye Naturmangfoldloven.
Saksbehandlingen etter denne loven har gitt oss store utfordringer og krever store ressurser
og bruk av mye tid.
Også andre lovverk er endret og har gitt utfordringer de siste åra bl.a. Matrikkelloven og Planog bygningsloven, Naturmangfoldloven. Endringene innebærer nye krav og ny kunnskap. (
kartverk med symboler og standarder, målerutiner, konsekvensanalyser, tekniske krav, mm.)
Statens kartverk og andre statlige organer krever at sakene leveres plettfrie. Hvis ikke blir de
returnert for oppretting. Vi opplever ofte at Staten selv er i mangel av kvalifiserte fagfolk.
Det forventes at denne trenden fortsetter. Staten lager nye lover og stiller større krav til
kommunene. Kommunene har fått delegert ansvar for en rekke lover. Det følger ikke ressurser
med de nye oppgavene.
Forventninger i forhold til sentrums prosjekter.
Vi er i inneværende periode i gang med prosjekt Raufoss sentrum samt flere mindre prosjekt i
andre tettsted. Det skapes forventninger om vekst og utvikling. Våre utfordringer er ressurser
til å følge opp disse forventningene, til planlegging, gjennomføring og vedlikehold.

6.10.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del
Utviklingskommunen Vestre Toten
Hovedmål:
 Folketallet i Vestre Toten skal øke jevnt i planperioden.
 Våre innbyggere skal være stolte av å bo i Vestre Toten.
 Vestre Toten kommune skal være en spennende, attraktiv og framtidsrettet arbeidsplass.
 Vestre Toten tenker globalt og handler lokalt – en kommune som tar miljøansvar.
Flere velger Vestre Toten som bosted og blir boende - mål:






Sikre et variert bolig-/ tomtetilbud ved at kommunen selv går inn som aktør i tomte- /
boligmarkedet, og gjennom utbyggingsavtaler ved privat utbygging.
Imøtekomme ulike bobehov ved tilrettelegging for varierte boligtyper.
Legge til rette for at alle skal kunne ha en trygg og god bosituasjon (boligsosialt arbeid).
Legge grunnlag for gode og attraktive møteplasser for våre innbyggere og besøkende.
Fokusere på estetikk og tilgjengelighet for alle (universell utforming) for å ivareta viktige
kvaliteter og inkludere alle i samfunnet.

Flere næringsdrivende etablerer seg i kommunen - mål:





Tilrettelegge for utvikling av sentrum i tettstedene gjennom aktiv planlegging i samarbeid
med næringene.
Arbeide for ny industrietablering på Raufoss, Bøverbru og Reinsvoll.
Stimulere til opprettholdelse av antall aktive brukere i landbruket og etablering av
alternative næringer basert på ressurser og råstoff fra jord- og skogbruk.
Stimulere til ytterligere samarbeid mellom landbruksorganisasjonene i kommunen for å
styrke fagmiljøene.

Vestre Toten kommune skal i det regionale samarbeide - mål:
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Arbeide for å få til et regionalt samarbeid for boligsosialt arbeid.

Vestre Toten kommune skal ha en velfungerende kommuneorganisasjon - mål:




Servicemodellen skal ligge til grunn for all tjenesteyting.
Videreutvikle sikre og gode rutiner, HMS.
Ha fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel.

Vestre Toten kommune skal stimulere til engasjement og medvirkning - mål:




Legge til rette for mer informasjon gjennom kommunens kartløsning på internett, samt
etablering av kommunikasjon mot eksterne der dette er fornuftig.
Stimulere til økt bruk av elektronisk byggesak.
Etablere digitale skjema for søknader og høringer.

Kommunens økonomi skal styrkes - mål:
Bedre utnyttelse av kommunens investeringer i infrastruktur (skole, barnehage, veg-, vann- og
avløpssystem) i alle våre tettsteder (fortetting). Selv om vi ønsker et variert bolig-/ tomtetilbud,
er det viktig at tettstedene er klart avgrenset.
Vestre Toten skal møte klimautfordringene - mål:








Legge til rette for økt gang- og sykkeltrafikk (trafikksikkerhetsplan).
Aktiv satsing på alternativ fornybar energi.
Øke innbyggernes bevissthet om betydningen av redusert energibruk og økt utnyttelse
av fornybare energikilder.
Videreutvikle energi- og klimatenkingen i jord- og skogbruket.
Omlegging av 20 gårdsbruk til økologisk drift innen 2019.
Etablere 10 stk flisfyringsanlegg og / eller biovarmeanlegg basert på halm som
energikilde innen 2019.
Bidra til å opprettholde et aktivt landbruk som ivaretar miljø-, natur-, og
kulturlandskapsverdier.

Vestre Toten skal forvalte sine arealer - mål:
 Arbeide for bevaring av viktige miljøgoder som grøntstrukturer, friluftsområder,
sammenhengende naturområder, trekkveger for vilt m.v.
 Ta vare på vann, vassdrag og vassdragsnære områder som en viktig del av livsgrunnlaget
for mennesker og dyr.
 Redusere omdisponeringen av verdifulle jordressurser.
UTFORDRINGER
Våre største utfordringer i perioden er å opprettholde og rekruttere kompetanse. Avdelingens
medarbeidere må rekrutters fra områder med stor konkurranse om arbeidskraften. Vi har de
siste året leid rekrutteringsbistand, og har store problem med å skaffe kompetent arbeidskraft.
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6.10.3 Økonomiplan

6.10.3.a Tilpasning til budsjettrammene for 2014
Vi har store utfordringer med å hente inn etterslep fra tidligere år.
Plan har de siste 10 åra hatt en sterk rasjonalisering samtidig med at arbeidsoppgaver og
ansvar har økt. Som det fremgår av figuren nedenfor har avdelingen ikke hatt merkbar økning i
nettobudsjettet siden 2002, mens arbeidsoppgavene har fordoblet seg. Organisering av
arbeidet, forbedring av verktøy m.v. har gjort at vi utfører mer arbeid på kortere tid.
Prosessene sliter imidlertid på de ansatte.
De siste 4 åra (2009 – 2012) gikk avdelingen i underskudd. For å nå budsjettmålene for 2012
ble det satt 40% vakanse i en stilling og regnet inn en pappaperm. En ufrivillig vakanse ved
oppsigelse kom tidlig i året på byggesak. Dette har medført stor belastning på resterende
bemanning. I 2013 fikk vi ufrivillige vakanser som følge av sykdom og trafikkuhell. Dette drar
med seg ytterligere etterslep inn i denne perioden.
2014 er siste år i prosjektperioden til Prosjekt Rafoss sentrum som fylkeskommunen har gitt
støtte til under forutsetning av at kommunen stiller med like stor sum. Kommunen har ønsket
dette, og det gir også utslag i budsjettet. Prosjektet tilfører avdelingen og kommunen mer
ressurser, men betyr også merarbeid for avdelingens faste medarbeidere.
Kostnader til drift av eiendomsskatt på verk og bruk har ikke hatt dekning i budsjett de siste
åra. Avdelingen fikk i 2013 ansvar for innføring av generell eiendomsskatt. Dette arbeidet
fortsetter inn i 2014. Avdelingen har behov for ekstra arbeidskraft for å dekke inn restanser
som har oppstått i 2013 blant annet fordi vi mistet arbeidskraft i forbindelse med merarbeidet til
eiendomsskatteadministrasjon. Det forventes at det for 2014 og åra framover settes av
tilstrekkelige ressurser for drift og forvaltning av eiendomsskatten.
Med ansvarsområder som krever høy kompetanse, tidsfrister på saksbehandlingen og stram
bemanning, har plansjefen behov for å styrke bemanningen.

Resultatregnskap 2001 - 2012
7
6

Mill. kroner

5
4
3

Nettobudsjett

2

Budsjettresultat

1
0
-1

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
År

Figuren over viser nettobudsjett og budsjettresultat for Planavdelingen for åra 2001-2011.
Finanskrisa resulterte i lavere gebyrinntekter og avdelingen gikk med underskudd.
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Lønnskostnadene har økt over dobbelt så mye som konsumpris indeksen.
tabell)

(Oppgradere

Saksmengden er nesten fordoblet i en tiårsperiode mens ressursene har stått på stedet hvil.
Forslag til gebyrøkning blir lagt fram i egen sak.
I budsjettforslaget for 2014 er det regnet med 3,5% påslag i samsvar med konsumprisindeks
for «andre varer og tjenester».
6.10.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017
Tiltak som er lagt inn i planavdelingens handlingsplan er større saker som kommer i tillegg til
løpende saker. (Plansaker ,byggesaker, oppmåling, deling, konsesjon, produksjonstillegg,
skogfond, forurensningssaker, vassdragssaker m.v.)
Planavdelingen har de siste årene måtte forskyve mange arbeidsoppgaver til påfølgende år
pga. stor arbeidsmengde.
Handlingsplan

Gjennomføringsår
2014

1. Utarbeide rutinebeskrivelser for alle sakstyper
(ferdigstille)

*

2. Revisjon av kommuneplanen

*

3. Stedsanalyseprosjekter i tettstedene

2015

Raufoss

4. Utarbeide temakart landbrukets kjerneområder

*

5. Utarbeide overvåkningsprogram og
handlingsplan for vannforekomstene jfr. EUs
vanndirektiv, fase 2

*

6. Utarbeide byggeskikkveileder

2016

Bøverbru

*

7. Industriutvikling på Reinsvoll

*

*

*

8. Opparbeide industritomter i Kildalsvingen

*

*

*

9. Følge opp Statens vegvesens arbeid med plan
for gang- og sykkelvegnett på Raufoss

*

*

10. Planlegge gangbru over Hunnselva ved
Raufoss vgs.
11. Interkommunalt geodatasamarbeid

2017

*

*
350.000

12. Tildele offisiell adresse til alle eiendommer –
planavd./driftsavd./ brannvernavd
13. Revisjon av skogbruksplaner

*

14. Rv4 Reinsvoll – Bruflat, vegutbedring + g/sveg. Oppfølging
15. Opparbeide 3-4 tomter i Skogvegen på
Reinsvoll
16. Reguleringsplan Raufosskogen Øst

*

17. Reguleringsplan Elvely industriområde

*

18. Regulere og tilrettelegge for næringsområdet
Reinsvoll nord (BY3)

*

*

350.000

350.000

350.000

*

*
*

*

side 131

19. Regulere Raufosstun, klargjøre for utbygging
av omsorgsboliger

*

20. Bidra i tiltak Miljøprosjekt Sillongen

*

*

21. Sentrumsprosjekt Raufoss

*

*

22. Regulere nytt byggefelt i Vadlia, Eina

*

23. Tiltak i Kransalgesjøer i hht forskrift om
utvalgte naturtyper

*

*

*

6.10.3.c Økonomiplan. Drift 2014 – 2014

Plan
Grunnlag budsjett 2012
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2013
5 473
999
-134
6 338

2014
5 473
999
-134
6 338

2015
5 473
999
-134
6 338

2016
5 473
999
-134
6 338

6.10.3.d Investeringsplan 2014 – 2017
Investeringsplan (tall i 1000)
Kart GEOVEKST planavdelingen
Opparbeidelse Dragerlia
Industriutvikling Roksvoll Øst
Opparbeidelse Skogvegen Reinsvoll
Tomteopparbeidelse Vadlia Eina
Stedsutvikling Raufoss
Tilrettelegging Brubakken nord
Kjøp av Nysetvegen Park
Byggeskikkeveileder

GPS til oppmåling
Sum investeringer

2014

2015

2016

2017

350
100
500
300
500
200
800
200
0

350
0
0
0
0
1 000
0
0
100

350
0
0
0
0
1 000
0
0
0

350
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2 950

140
1 240

0
1 000

0
0

Sum
300
100
500
300
500
2200
800
200
100
140
5 190
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Tjenesteområdenes handlingsplan 2014 - 2017

6.11 Teknisk driftsavdeling
6.11.1 Tilstandsvurdering
6.11.1.a Organisasjon og arbeidsoppgaver
Teknisk driftsavdeling består av 2 driftsenheter; Vann og avløp(VA), og Veg, park og renovasjon.
Videre består den av en stabsavdeling som er ansvarlig for alle kommunale gebyrer,
utbyggingsprosjekter med stab/ støttefunksjon for avdelingen. Avdelingen har til sammen 29
stillingshjemler. Teknisk Driftsavdeling er ansvarlig for drift av kommunale veger, drift av kommunens
vann- og avløpsnett, renovasjon og parker og grøntanlegg. Teknisk driftsavdeling har operativt
personell og utstyr som også benyttes til andre oppdrag som naturlig hører under kommunens
ansvarsområder. Avdelingen har også ansvaret for all utbygging av veg- vann- og avløpsanlegg i
kommunen. Avdelingen ledes av driftsjef, to driftsenhetsledere og har prosjektleder for vann og avløp.
Teknisk drift holder til på Prøven industriområde, og har ingen merkantile støttefunksjoner

6.11.1.b Nasjonale føringer
Avdelingen må forholde seg til en rekke lover og forskrifter. De viktigste innenfor hvert fagområde er:
Vannforsyning – drikkevannsforskriften, Avløp og renovasjon – Forurensningsloven, Kommunale veger
– Vegloven. I tillegg kommer Plan- og Bygningsloven samt lov om offentlig anskaffelser i forhold til
avdelingens aktiviteter. Nasjonal transportplan gir føringer fra regjeringen vedrørende samferdsel og
trafikksikkerhet.

6.11.1.c Nøkkeltall og statistikk
Sammenligningstall fra KOSTRA:

KOSTRA-tall

Andel av befolkningen til-knyttet
komm. vannforsyning
Andel abonnenter som har
vannmåler
Andel av befolkningen tilknyttet
kommunalt avløp

VTK
2012

VTK Oppland Oppland
2011
2012
2011

Landet
2012

Landet
2011

66,9

67,3

67,2

82,0

82,1

98

95

-

-

26

94,2

71,6

67,5

66,8

81,6

81,8

89

88

84

86

83

83

67,2

-

Andel husholdningsavfall sendt til
materialgjenvinning og
energiutnyttelse

Brutto driftsutgifter pr innbygger
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for kommunale veger
Brutto driftsutgifter i kr pr km
kommunal veg og gate

714

670

979

954

1012

991

67759

63219

97809

95245

118616

114786

Kommentarer til tallene;
Driftsutgifter til kommunale veger pr innbygger eller pr km veg/gate har vært lavt i Vestre Toten
kommune i forhold til gjennomsnittet i Oppland og landet forøvrig.

6.11.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden
Forventede utviklingstrekk:
Trange rammer over mange år medfører et vedlikeholdsetterslep på infrastrukturen som blir stadig
større. Det jobbes derfor systematisk med planverk som kartlegger vedlikeholdsbehov og
investeringsbehov både for veg, vann og avløp.
Mer ekstreme værforhold gir økt behov for reparasjoner og vedlikehold av veger, grøfter, stikkrenner
etc. Både veg og VA må dimensjoneres for mer overflatevann. Det er også en økning i
overvannsproblematikk rundt bekker på kommunal grunn som det må gjøres tiltak på.

Nasjonal transportplan (2014-2023) legger føringer i forhold til at det skal være attraktivt å gå og sykle
for alle. Strategien inneholder følgende delmål: sykkeltrafikken skal utgjøre 8 % av alle reiser. I byer og
tettsteder skal sykkeltrafikken fordobles. 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen.
Dette betinger at det tilrettelegges fysisk for dette i tillegg til å innarbeide nye vaner – jobbe med
holdninger.
Et av virkemidlene som regjeringen benytter for å oppnå målene er at tettsteder med over 5000
innbyggere skal utarbeide planer for et sammenhengende hovednett for sykkel. Statens vegvesen og
kommunen er i gang med en plan for hovednett på Raufoss, som forventes ferdig behandlet i 2014.
Trafikksikkerhetsplan er ferdig behandlet i 2013, og det blir mer fokus på trafikksikkerhet i
planperioden.
Det vil i løpet av planperioden bli vurdert om renovasjonsordningen i kommunen skal overtas av GLT.

Utfordringer:
Utslippstillatelsen for kommunalt avløpsvann overholdes ikke, og en faglig hovedutfordring er å få lagt
planer og gjøre tiltak i forhold til dette. Ledningsnettet er av en slik beskaffenhet at det lekker for mye
drikkevann ut av ledningsnettet, og lekker for mye fremmedvann inn i avløpsnettet. Det er gjort mye
saneringsarbeid på eldre avløpsnett der fellessystemer (spillvann og overvann transporteres i samme
ledning) blir bygd om til separate ledninger. Dette for å unngå at avløpsvannets sammensetning skal
være nedbørs og årstidsavhengig. Effekt på bedre rensegrad er ikke nådd enda, og
saneringsarbeidene bør intensiveres. Revisjon av kommunedelplan for VA vil være ferdig i 2014 og
peke ut behov både for ledningsnett og renseanlegg.
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Det vil komme mange planer på plass i løpet av planperioden som må følges opp med tiltak.
Administrasjonen ved teknisk drift er liten, og kritisk suksessfaktor for å gjennomføre alle planer er at
alle stillinger er besatt. I tillegg må de økonomiske rammene stå i forhold til utfordringene vi skal løse.
En rekke av trafikksikkerhetstiltakene, og planer for sykkelnett krever gjenopptagelse av en del
reguleringsplaner som krever ressurser hos planavdelingen.
Nyetablering av boområder gjør at teknisk drift stadig får mer infrastruktur å vedlikeholde og flere
innbyggere som skal ha kommunale tjenester, men driftsmidler ser ikke ut å øke tilsvarende.

6.11.2 Mål og hovedutfordringer
6.11.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del


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



Vannforsyning: Nok vann av hygienisk betryggende kvalitet til alle abonnenter.



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



Avfall: Kommunen skal sørge for en miljømessig forsvarlig avfallsbehandling.

6.11.2.b Andre mål
Å bygge opp igjen teknisk driftsavdeling med stabiltet i ledelse, gode planverk og systemer.

6.11.3 Økonomiplan
6.11.3.a Tilpasning til budsjettrammene for 2014
Ikke gebyrfinansiert område av teknisk driftsavdeling har overskredet budsjettrammen i flere år. I 2013
er det gjort tunge grep i organisasjonen for å forsøke å holde rammene. Første budsjettutkast for 2014
viste at vi ved normal drift trengte 4 millioner mer enn rammen. Vi har fått 1 000.000 mer ( inkl 500 000
kr fordelt over 2013 og 2014 pga utkjøp av leasing av kjøretøyer som er utgiftsført i
investeringsregnskapet) enn opprinnelig ramme, noe som gjør driftsåret 2014 noe bedre enn i 2013,
men ikke sikrer normaldrift. Det er derfor lite penger igjen til å opprettholde tjenestetilbudet.
Vedlikehold av veg er væravhengig, det er derfor prioritert å avsette nok midler til vegvedlikehold
(brøyting) vinterstid. Det er også prioritert å opprettholde dagens standard på gatebelysning.
Budsjettmessig er det blir sommervedlikeholdet av veger som blir skadelidende av de trange
økonomiske rammene. Det ble gjort minimalt sommervedlikehold i 2013, og dette får vi da heller ikke
tatt i 2014 – dette er urovekkende.
Når det nå ser ut til at vi går nok et år i møte uten mulighet for å holde unna for slitasjen på
vegkapitalen er det noe som er i ferd med å bli riktig ille. Selv om det muligens er noe mer rom for
aktivitet enn i 2013 vil vi ikke kunne foreta de nødvendig arbeider ved for eksempel grusveger som er
hardt presset fra før. Minimalt med grus er tilført, vi er i ferd med å komme dit at vi ikke lenger har noe
å høvle med og dermed vil det bli nokså umulig å vedlikeholde grusvegene. Disse er i tillegg begynt å
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bli nærmest som en elv med høye kanter av gress og jord liggende inntil vegen de fleste steder. Dette
krever vedlikehold i form av både grøfting med høvel og der det er aller verst kreves det en innsats
med gravemaskin. Behovet for tilførsel av ny grus etter de nevnte andre tiltak begynner å nærme seg
et nivå på 150 til 200 m3 pr. km..
Alt etter som hvor streng og kostbar vinteren blir vil det nok bli nødvendig at fire mann beskjeftiges med
saneringsoppgaver eller andre oppgaver som for eksempel Ihlevegen som ikke er direkte knyttet til drift
store deler av året. Vi ser ikke bort fra at det også i år vil bli nødvendig å bruke mannskap fra veg til
renovasjon og parkavdelingen i perioder. For parkavdelingen sin del blir det uansett ikke snakk om full
drift ved dette budsjettforslaget.
Det er imidlertid bestemt at sikkerheten på vinterstid skal opprettholdes. Det vil bli både brøytet og
strødd slik at alle trafikanter skal kunne føle seg trygge langs kommunens veger. Også driften av
gatelys skal opprettholdes på nåværende nivå. Det innebærer at det vedlikeholdes fullt ut, men det vil
fremdeles bli natteslukking.
Vi håper at den halve millionen vi er blitt tilført kan avhjelpe behovet der det trengs mest. Behovet er
stort og nødvendig.
Vi er også bedt om å redegjøre for hvilke tiltak som er nødvendige for å kutte 1% ytterligere i budsjettet
vil vi få nær de samme behov for redusert aktivitet i parkavdeling som denne sommeren. . Med
sommerens oppmerksomhet rundt parkdriften i friskt minne vil jeg på det sterkeste fraråde dette.
Mannskapet ved teknisk driftsavdeling avdeling veg omdisponeres derfor. I henhold til uttalt mål om
forsterket innsats på sanering blir fire personer i vegavdelingen engasjert i arbeid på
investeringsområder slik at lønnsutgifter saneringsarbeider for vann- og avløpsavdelingen store deler
av året, i tillegg til arbeidet med investeringsprosjektet på Ihlevegen og andre små
investeringsprosjekter. I tillegg må det brukes personell fra området veg til å utføre oppgaver innen
renovasjon og park.
Det blir lite personell igjen til preventivt vedlikehold av veger sommerstid, og en løpende vurdering i
forhold til regnskapsutvikling på gatelys, park, Hunnselvvegen 12 og veg vil være avgjørende for hvor
mye som kan utføres av sommervedlikehold på veg og gressklipping i parker og på grøntarealer.
Tjenestetilbudet vil, som i 2013, være merkbart reduseret.
Økte økonomiske rammer er absolutt nødvendig i årene fremover for å tilby et forsvarlig vegnett,
gatebelysning og vedlikeholde parker og grøntarealer.

6.11.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017
Det satses på flere mindre investeringsprosjekter (preventive) og noen større.
Arbeidet med renovering av broer fordeles over perioden 2014- 2017. Veger med svært dårlig standard
blir løpende vurdert i prioriteringen av saneringsoppgaver. Vedlikehold av veger prioriteres innenfor
budsjettrammer.
Tiltak for å overholde utslippstillatelse for avløpsvann intensiveres.
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6.11.3.c Økonomiplan. Drift 2014 – 2017
Teknisk driftsavdeling, utenom gebyrområdene
Teknisk drift, utenfor gebyrområde
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014
6 231
592
-68
6 755

2015
6 231
592
-67
6 756

2016
6 231
592
-67
6 756

2017
6 231
592
-67
6 756

2014
-17 815
1 146
0
-16 669

2015
-17 815
1 146
1 000
-15 669

2016
-17 815
1 146
1 000
-15 669

2017
-17 815
1 146
1 000
-15 669

Teknisk driftsavdeling, gebyrområdene
Teknisk drift, gebyrområde
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

6.11.3.d Investeringsplan 2014 – 2017
Under følger en oversikt over planlagte investeringstiltak i planperioden. Tabellen er delt i
tjenesteområder utenfor og innenfor gebyrområdene.
Investeringsplan Teknisk drift

2014

2015

2016

2017

SUM

2 800

3 000

3 000

3 000

11 800

Egenfinansierte investeringer
Veg, park og Hunnselvvn 12 (91100)
Re-investeringer vegnett
Feieutstyr+adapter f/traktor og hjullaster

500

TS-tiltak kommunal andel

600

Henger for traktor og gravemaskin

150

150

Andel alarmanlegg Brann Hunnselvvn 12

45

45

Andel oppgradering Hunnselvvegen 12

50

50

Utskifting gatelys
Mindre tiltak på venettet
Bru Vildåsen

200

500
500

500

500

2 100

200

200

200

800

500

500

500

1 500

1 000

1 000

Asfalt i Storgata Eina
Fresing og legging asfalt i
Stasjonsbakken

320
250

320
250

Skifte rekkverk Roksvoll Bru

600

600

Opprustning veg Granvang Stenberg

3 000

3 000

Opprustning Elgvegen

1 200

1 200

Opprusting Skjelbreiavegen
Opprustning Bakkerudvegen
Opprustning Roksvoll Sagvoll
Opprustning Holthe Ø.T kommunegrense

2 500

2 700

1 250

5 200
1 250

2 300

2 300
3 500

3 500
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Andel gravemaskin

1 000

1 000

Andel Feltvogn Teknisk driftsavd.

60

60

Ny gressklipper
Andel oppgradering garasjeanlegg
Prøven

185

185

300

300

Andel kaldtlager/vintergarasje

425

425

Stikkemaskin for traktor

575

575

Liten lastebil

800

800

Stor lastebil

1 800

Veghøvel

1 800
3 500

Enøk-tiltak i Hunnselvvn 12
Andel trappeheis for UU-Hunnselvvn 12

3 500

150

150

60

60

Sum egenfinansierte investeringer

4 345

16 125

11 550

14 650

46 670

Investeringsplan Teknisk drift forts.

2014

2015

2016

2017

SUM

Selvfinansierte investeringer
Vann (91200)
Andel rørleggerbil (utskifting)

400

400

Vann Midtåsen-Gotterud

3 500

2 000

Sanering vannledninger

2 000

2 000

Sanering Vann Sørlienfeltet

1 500

2 000

3 500

Høydebasseng/Vann Ihle-Gaukom

3 500

3 500

7 000

Andel Oppgradering Hunnselvvegen 12

30

Andel alarmanlegg Brann Hunnselvvn 12

45

Vann Sørlien-Nyseth

5 500
3 000

500

3 000

500

600

PLS Skjelbreia

1 020
45

2 500

Mindre tiltak vann

10 000

2 500
600

600

1 000

Hentestasjon for drikkevann-Prøven

1 800
1 000

250

250

Andel Feltvogn Teknisk driftsavd.

60

60

Andel trappeheis for UU-Hunnselvvn 12

60

60

Andel rørleggerbil+verktøy f/lekkasjesøk

125

125

Andel gravemaskin

500

500

Avløp (91300)
Andel rørleggerbil (utskifting)

400

400

Sanering avløpsledninger

4 000

4 000

Avløp Midtåsen-Gotterud

3 500

2 000

5 500

Avløp Ihle-Gaukom

2 500

4 000

6 500

Oppgradering Breiskallen RA

2 000

4 000

Sanering Avløp Sørlienfeltet

1 500

2 000

Oppgradering Hunnselvvegen 12

30

Andel alarmanlegg Brann Hunnselvvn 12

45

Avløp Sørlien-Nyseth

6 000

4 000

6 000

4 000

20 000

14 000
3 500

500

500

1 020
45

2 500

2 500

Mindre tiltak avløp

600

Andel rørleggerbil+verktøy f/lekkasjesøk

125

125

Bil Breiskallen RA (utskifting)

500

500

60

60

Andel Feltvogn Teknisk driftsavd.

600

600

1 800
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Andel trappeheis for UU-Hunnselvvn 12
Andel oppgradering garasjeanlegg
Prøven-

60

60

200

200

Andel gravemaskin

500

500

Renovasjon (91400)
Renovasjonsbil
Oppgradering garasjeanlegg PrøvenVaskehall

2 200

2 200

200

200

Oppgradering Hunnselvvegen 12

20

Andel alarmanlegg Brann Hunnselvvn 12

45

Utskift av 30L renovasjonbøtter til 80L

500

Andel kaldtlager/vintergarasje
2014

Andel trappeheis for UU-Hunnselvvn 12

1 020
45

500

Andel Feltvogn Teknisk driftsavd.
Investeringsplan Teknisk drift forts.

500

500
60

60

425

425

2015

2016

2017

60

SUM
60

Sum selvfinansierte investeringer

27 895

40 635

15 950

15 700

100 180

Sum investeringer

32 240

56 760

27 500

30 350

146 850

Kommentarer til de enkelte postene i investeringsbudsjettet.
Reinvesteringer vegnett
Midlene benyttes normalt til asfaltering/opprusting av det kommunale vegnettet. I 2014 ønsker vi at
investeringsmidlene brukes til å
 ferdigstille Ihlevegen,
 rehabilitere gangbro ved Rema 1000
Det er laget en investeringsplan for broer. Det mangler investeringsplan for veg, dette vil komme på
plass i løpet av 2014.
Trafikksikkerhetstiltak kommunal andel
Nødvendige tiltak for bedring av trafikkavviklingen rundt Korta skole. Her kan nevnes ny
parkeringsplass for ansatte. Oppretting av nytt kjøremønster med trygge soner for av og påstigning av
elevtransport fra foreldre. Parkeringsplasser for foreldre som henter / leverer de minste barna på SFO.
Innsnevring av veg opp i skolegården. Tiltak for å hindre personbiler i å benytte denne vegen. Ønske er
en bilfri skolegård.
Opprydding i trafikkavviklingen og gatebildet i Svein Erik Strandlies veg. Utbedring av kryss, flytting av
fotgjengeroverganger, fortau og gangvegsløsninger og opprydding i jungelen av skilter er de mest
sentrale. I tillegg kommer utbedringer på gang og sykkelvegnettet mellom Svein Erik Strandlies veg og
skolene.
Bøverbru skole. Her er ikke området for av og påstigning hverken for busser eller personbiler
ferdigstillet. Dette gjelder både for skole og barnehagen.
Feieutstyr og adapter for traktor og hjullaster
Vi har ikke utstyr til å gjøre vårkosting selv, og må pr i dag kjøpe denne tjenesten eksternt. Våren 2013
ble kostnadene til vårkostingen i kommunen ca. 375.000,-kr. Ønsket er å kunne ta største delen av
dette arbeidet i egen regi. Til det trenger vi en investering i egnet kosteutstyr for hjullasteren og
traktoren. Ved å kjøpe opptakerkost, kost for sideutkast og få konstruert et adapter for og bruke utstyr
med Volvo BM hurtigfeste på traktoren med Trima hurtigfeste. Investeringen er i størrelsesorden
375.000,-kr, dvs prisen for en innleid vårrengjøring.
Tilhenger for traktor og gravemaskin
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Det bør investeres i en ny henger til traktoren som både skal brukes til å kjøre bort avfallsmassen fra
opptakerkosten og ellers bli brukt både av traktoren og vår gravemaskin i forskjellige oppgaver store
deler av året. Vi tenker oss her en lavbygd boggihenger med nedfellbare lemmer og sprelem. Enheten
leveres med kjørebruer for maskiner opp til en vekt av 4000kg. Hengeren er en investering i
størrelsesorden 150.000,-kr.
I løpet av 2 år vil denne investeringen ha betalt seg selv i forhold til reduserte driftskostnader for
innleide tjenester.
Brannalarmanlegg Hunnselvvegen 12
Basert på risikovurdering av Hunnselvvegen 12, anbefales det å etablere brannvaslingsanlegg med
direkteoverføring til Raufoss Beredskap AS. Teknisk driftsavdeling forvalter stor kapital i maskinpark og
utstyr, og en evt. brann når bygget er ubetjent, vil få store konsekvenser for pålagte
samfunnsoppgaver.

Oppgradering Hunnselvvegen 12
Bygningsmassen ved Teknisk driftsavdeling bærer preg av flere års manglende vedlikehold, med
gamle vinduer, dårlig utvending kledning og for svak isolering. I tillegg bør det vurderes en bedre
styring av ventilasjon og elektriske installasjoner.
Det er ønske om tilførsler av midler for en utredning mhp kost/nytte på energisparende tiltak.

Mindre tiltak vegnett
Pga det store vedlikeholdsetterslepet som er på veiene i VTK, er det nødvendig å sette av en pott til
uforutsette utgifter i forbindelse med rekonstruksjon av veg som følge av ekstremvær/uforutsette
hendelser.
Øvrige poster vedr. veier/gatelys på investeringsbudsjettet
Kommer klart fram av teksten under den enkelte post.
Gravemaskin
Vår gamle maskin Volvo 160 har oppnådd tilstrekkelig alder og timetellerstand til at den nå kommer i
kategorien eldre og ustabil med store forventede vedlikeholdskostnader. All sunn fornuft og
bransjeerfaring sier at tiden nå er inne for en fornying av enheten. Maskinen vi har behov for har stort
sett de samme spesifikasjoner som den vi har. I tillegg har vi behov for opplegg for hydraulikk og
elektrisk forbindelse for å benytte en eventuell henger med tipp.

Feltvogn (bil) Teknisk driftsavdeling
Driftssjef, Driftsenhetsledere, Prosjektleder og eventuelt formann har behov for pålitelig bil når de skal
ut langs veiene i forskjellige slags ærender. Vi vil gjerne ferdes langs vegen i en trygg og pålitelig bil.
Derfor ønsker vi å bytte ut den gamle, utslitte og ikke minst kostnadskrevende bilen vi har.
Ny gressklipper for Parkavdelingen
For å kunne opprettholde standarden på klipperutstyret ønsker vi nå og bytte ut den eldste maskinen
som nå har fungert som reservemaskin i tre år. Den vil da bli ny førstemaskin sammen med dagens
førstemaskin slik at vi til enhver tid har to maskiner i operativ stand. Dagens andremaskin vil rykke ned
til reservemaskin med lite bruk de neste to-tre årene.
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Oppgradering garasjeanlegg+Ny vaskehall renovasjon
En LEAN-gjennomgang av logistikken rundt biler, maskiner, arbeidsforhold i garasje viser at det er
behov for bedre tilrettelegging for arbeidsoppgavene som skal utføres.
Det er behov for en innendørs vaskehall i garasjen. Søppelbilene vaskes i dag på grusplassen utenfor
garasjen. Vinterstid er det problemer med å få rengjort bilene. Vaskemaskiner for store biler i
nærområdet gir ikke mulighet for å rengjøre kammeret. Rengjøring gir god vedlikeholdseffekt på bilene,
og reduserer luktplager for renovatørene på bilen. Bilene blir også bedre beskyttet mot museangrep.
Museangrep medfører reparasjonskostnader. Over budsjettet i 2013 ble det bevilget 800 000 til
etablering av vaskehall og oppgraderinger. Det viser seg imidlertid at en flexi-løsning med
gummigardiner vil ha negativ påvirkning på miljø av ventilasjon og øvrige deler av garasjeanlegget. Det
er derfor anbefalt å etablere vaskehall med faste vegger av Paroc-elementer. For å unngå skade på
øvrig innvendig kledning, bør disse også renoveres.
Det er ikke mulig å vaske/spyle gulvet i garasjen da det mangler avløp. Vinterstid blir det stående vann
på gulvet etter avrenning av snø på hjul og maskiner da de to eksisterende kummene i gulvet egentlig
er ”brønner” som må lenses for hånd med bøtter. Gulvet blir glatt og medfører HMS-risiko. Rengjøring i
dag gjøres med feiing, som medfører støvproblemer og er ikke akseptabelt mhp HMS. I forbindelse
med LEAN-tiltak med vaskehall må det finnes gode løsninger på ventilasjon og energisparende tiltak
som for eksempel elektriske porter for å hindre varmetap, og at ventilasjon går for fullt med åpne
porter. Tiltakene vil kunne redusere strømforbruket.
Basert på risikovurdering av Hunnselvvegen 12, anbefales det installasjon av røykluker for
garasjeanlegg i tilfelle branntilløp. Dette vil redusere fare for skade på maskinpark.
Avsatte midler i 2013 ønskes rebudsjettert i 2014.
Kaldtlager
Kaldtlager trengs for å slippe å bruke til på å grave frem nedsnødd utstyr vinterstid, og å forhindre
forringelse av utstyrsparken. På bakgrunn av risikovurdering av Hunnselvvegen 12, er et kaldtlager
også tenkt benyttet som vintergarasje til en av renovasjonsbilene. Ved en eventuell brann i
garasjeanlegg, vil det kunne få store konsekvenser dersom alle renovasjonsbiler står samlet.
Tiltaket har en kostnadsramme på kr. 850 000.

Stikkemaskin
Dette er et kostbart utstyr som må sees i et langsiktig kost/nytte perspektiv. I tillegg bør vi se nærmere
på sikkerheten til personellet vi setter til å operere den gamle maskinen som er bakmontert på
traktoren og således meget utsatt for eventuelle påkjørsler bakfra i uoversiktlige kurver, bakketopper og
andre vanskelige områder av vegnettet. Dette er en eldre og meget lite egnet maskin til formålet, men
den gjør jobben på en måte.
Maskinen vi snakker om innkjøp av er frontmontert og kan tilpasses ulike kjøretøyer. Den er enmannsbetjent med et magasin for stikker som etterfylles ved behov av føreren på bæremaskinen. For
vår del vil det være naturlig å tilpasse enheten til traktoren.
Investeringen er pr. dags dato på 580.000kr. Sett i et ti-års perspektiv vil dette regnestykket gå cirka i
null i rene penger, men med en betydelig gevinst på sikkerheten.
Liten og stor lastebil og veghøvel
Lagt inn i investeringsplan for 2015-2017, da disse da har nådd en alder som tilsier utskifting.
Trappeheis for UU i Hunnselvvegen 12
For å imøtekomme krav om universiell utforming, bør det etableres trappeheis for rullestolbrukere ved
Teknisk driftsavdeling. Tiltaket har en kostnadsramme på ca. kr. 240 000.
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Rørleggerbil
Rørleggerbilen er fra 2005, og brukes daglig året rundt. Bør byttes grunnet høy alder og for store
vedlikeholdsutgifter de siste årene.
VA Midtåsen – Gotterud
Prosjektet ligger inne i gjeldende kommunedelplan. VA-anlegget er delt inn i 3 byggetrinn, og trinn I ble
ferdigstilt i desember 2012. I påvente av ny prosjektleder ved Teknisk driftsavdeling, ble resterende
byggetrinn satt på vent. Byggetrinn II og III har vært konkurranseutsatt i 2013, og en totalkostnad for
disse to er 13,1 mill. Oppstart byggetrinn II blir høst 2013, med ferdigstilling medio 2014. Det er
ønskelig å ta byggetrinn III fortløpende etter at trinn II er sluttført. Med bakgrunn i at det er bygget nytt
høydebasseng ved Berger bør dette prosjektet prioriteres. Det er meningen at høydebassenget skal
dekke vannforsyningen til Midtåsen – Gotterud og Berger industriområde, samt beredskapsbasseng for
Sagvoll – Roseth. Det er viktig at det blir flere brukere av bassenget slik at oppholdstiden på vannet i
anlegget ikke blir av langvarig art.

Sanering vannledninger/avløp
Kommunen har i alt ca. 180km vannledninger og 150 km spillvannsledninger som skal vedlikeholdes.
Spillvannsledninger i betong (fellessystem og separatsystem) utgjør en samlet lengde på 28km,
resterende ledningsnett er i all hovedsak PVC.
Det er stort sett på de 28 km med spillvannsledninger i betong vi også har vannledninger av
materialkvalitet som tilsier at saneringsbehovet for disse er stort.
Alle spillvannsledninger med fellessystem forutsettes å ha et stort saneringsbehov.
Når det gjelder spillvannsledninger i betong, så varierer tilstanden på disse. På avløpsnett med PVCledninger foretas det lekkasjesøk for å avdekke eventuelle ukjente problemstrekninger.
Samlet investeringsbehov for sanering av 28 km ledningsnett vil være i størrelsesorden 85-110
millioner kroner. Med den investeringstakten vi har pr. i dag, vil arbeidene være gjennomført innenfor
en periode på ca. 30 år.
Det er ønskelig å prioritere og intensivere arbeidet med sanering framfor å utvide ledningsanleggene til
nye områder. Ved å sanere ledningsanleggene vil det bli mindre behov for akuttutrykninger ved
ledningsbrudd. I tillegg vil renseanleggene bli lettere å drifte, ved at de kan motta et stabilt avløpsvann.
En reduksjon i lekkasjer og innlekk vil også gi et betydelig bidrag i ENØK-sammenheng, i form av
redusert kraftforbruk ved vannverk og renseanlegg.
Sanering vann og avløp Sørliafeltet Raufoss
Vann- og avløpsledninger i Sørlienfeltet på Raufoss har vært definert som et problemområde siden
1979, og var tidligere satt som prioritert område i saneringsplaner. Ledningsnettet består av åpne
renner i kummer, og ved store mengder overvann forårsaker dette forurensing til nedre del av
Kortabekken . Av eksisterende dokumenter, kan det synes at sanering Sørlienfeltet rundt 1990 ble tatt
ut av plan, grunnet for høye kostnader.
Grunnet bl.a store nedbørsmengder de senere år, har problemet vært økende.
Ref NIVA-rapport 6519-213 er Kortabekken, som den eneste av sidevassdragene til Hunnselva,
beskrevet som sterkt forurenset. Det anses som en nødvendighet å få sanert området snarest mulig.
På grunn av størrelse og kompleksitet, er det ønskelig å ta dette som et eget investeringsprosjekt.

Høydebasseng/vann og avløp Ihle- Gaukom
Prosjektet er beskrevet i gjeldende kommunedelplan for vannforsyning som ett av fire områder som
forutsettes tilknyttet offentlig nett, og har vært gjenstand for utredning i 2013. Behovet for et
høydebasseng og ny vannledning ned til Tollefsen pumpestasjon i området ved Gaukom er en
nødvendighet for å øke sikkerheten i vannforsyningen for området på østsiden av Raufoss.
Avsatte midler i 2013 rebudsjetteres i 2013. Prosjektet samordnes med prosjektet ”Avløp Gaukom, Ihle,
Sillongen”
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Hele prosjektet (høydebasseng, vannledninger og avløpsledninger) har en kostnadsramme på
anslagsvis 19 mill.

VA Sørlien – Nyseth
Prosjektet ligger inne i kommunedelplan for vannforsyning med oppstart i 2010. Ut fra en faglig
vurdering bør dette prosjektet prioriteres. Prosjektering av anlegget er under gjennomføring og
forventes ferdig i løpet av 2013. Det er tenkt at en oppstart av arbeidet skal kunne skje i starten av
2015.
Diverse mindre tiltak vann
Midlene benyttes til mindre investeringstiltak for nye tilknytninger hos enkeltabonnenter, samt sanering
av kortere strekninger.
PLS Skjelbreia vannverk
PLS, programmerbar logisk styring, er styringsverktøyet for drift av vannverket. Normal levetid for PLS
er 15 år, PLS på Skjelbreia blir 17 år i 2015.
Hentestasjon for drikkevann Hunnselvvegen 12
Ref. handligsplan pkt. 5.1.1 i kommunens ROS-analyse skal det tilrettelegges for bedre henting av
drikkevann på Prøven Industriområde ved svikt i kritisk infrastruktur. Tiltaket skal utføres i 2015, og har
en kostnadsramme på ca. kr. 250 000.

Rørleggerbil+verktøy f/lekkasjesøk
Det er ønskelig å investere i ny bil og verkøy til lekkasjesøk på ledningsnettet. Basert på erfaringer gjort
hos andre, ligger det en stor gevinst og effektivitet i å kunne systematisere og kartlegge tilstand på
ledningsnett.
Avløp Gaukom, Ihle, Sillongen
Utbygging av avløpsnett Ihle-Gaukom ble vedtatt i kommunestyret i 2013, og skal gjennomføres
sammen med bygging av høydebasseng og ledningsnett vann. Bakgrunnen for dette er at det anses
det å være hensiktsmessig å legge spillvannssledninger sammen med vannledninger ned mot
bebyggelse ved Eriksrudtjern/Helsettjern når det likevel skal pågå anleggsarbeider med vannledning i
området. Karakteristisk trekk ved vassdragene i området er små nedbørsfelt og at vannet har lang
oppholdstid i innsjøene. Dette er med på å gjøre vassdraget sårbart for forurensning. Innsjøene i Ihleområde er kalksjøer og regnes som utvalgte naturtyper. Det ligger et særlig ansvar å bevare slike
naturtyper for framtiden.
I tillegg vil dette kunne gjøre området mer attraktivt for regulering av tomtearealer.
Utbedringer Breiskallen renseanlegg
Det er nødvendig å gjøre tiltak for å klare utslippstillatelsen fra Fylkesmannen. Forprosjekt på dette er
iverksatt, og en omdisponering av eksisterende bygningsmasse for å få inn biologisk rensetrinn av
rejektvann har en estimert kostnad på 5 mill. Dette bør være et prioritert tiltak, med oppstart i 2014. I
forprosjektet skal det også ses på investeringsbehovet de kommende år på bygningsmessige og
tekniske installasjoner grunnet høy alder. Prosjektrapport vil være klar i løpet av 2013.
Renovasjonsbil
Reservebilen fra 2003 ønskes byttet pga høy alder og høye vedlikeholdskostnader. Disse bilene bør
ikke ha lengre levetid enn 8 år. Bilen går hver dag i sommerhalvåret pga hyppigere tømming av
matavfall. I vinterhalvåret brukes den ukentlig til containertømming og som reservebil når det er service
på hovedbilene.
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Utskifting av 30ltr renovasjonbøtter til 80ltr dunker.
Utskiftingen er et HMS-tiltak fra 2012, og 30ltr’s bøtter ønskes skiftet ut grunnet at det blir mange tunge
løft, da det ikke eksisterer løfteutstyr for diss.

Prosjekter som ikke er synliggjort i planen 2014-2017
VA Blilisanden – Eina kirke
VA Markestadmyra
Prosjektene er beskrevet i gjeldende kommunedelplaner VA for vannforsyning, men har blitt utsatt. Det
vil bli sett på disse områdene i forbindelse med pågående revisjon av kommunedelplan VA, med
alternative løsninger og nye kostnadsberegninger.

side 144

Tjenesteområdenes handlingsplan 2014 - 2017

6.12 Voksenopplæring
6.12.1 Tilstandsvurdering
6.12.1.a Organisasjon og arbeidsoppgaver
Tjenesten omfatter:


Grunnskoleopplæring spesielt tilpasset ungdom og voksne
Grunnskolefag med mulighet for å ta eksamen.



Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning av voksne (herunder undervisning for voksne psykisk
utviklingshemmede, undervisning av andre voksne med fysiske eller psykiske
funksjonshemninger, afatikere, voksne med lese- og skrivevansker, tilpasset bruk av
PC, hjelp til blinde, mennesker med ervervede skader, for eksempel trafikkskadde og
lignende).



Norskopplæring for minoritetsspråklige
Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere / flyktninger,
asylsøkere og arbeidsinnvandrere.



Salg av tjenester
Vi skreddersyr kurs som vi tar betalt for. Dette kan for eksempel være kurs i samarbeid
med Opplæringskontoret for industrifag på Raufoss og asylmottaket.



Fagopplæringskontor
Fagopplæringskontoret administrerer inntak av lærlinger, står for den faglige
gjennomføringen av læretiden og legger til rette for fagprøvene.

Totalt antall ansatte i tjenesteområdet ved utgangen av 2013:
Adm: 2 (200%), Lærere: 11 (1020%), Merkantilt: 2 (122%), Fagopplæringskontor 27%.
6.12.1.b Nasjonale føringer
Våre oppgaver er underlagt to ulike lovverk med forskrifter; Opplæringsloven og
Introduksjonsloven.
Utdanningsdirektoratet har utviklet hjelpemidler til å informere om hvilke rettigheter og
muligheter voksne har til å ta grunnskoleopplæring. Voksne som på grunn av sykdom eller
skade har behov for fornyet grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Det samme gjelder
voksne som tidligere har manglet eller fått et mangelfullt grunnskoletilbud og som derfor har
behov for grunnskoleopplæring. Voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne
utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring. -Dette er
tydelige signal til kommunene om viktigheten av både å informere og tilby den enkelte disse
tjenestene.
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet er opptatt av hvordan pr capita tilskuddet
deles mest mulig hensiktsmessig, slik at tilskuddet tilfaller kommunen som gir den største
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andelen av undervisningen. Mange flyktninger blir for tiden boende lenge i mottak etter at de
har fått positivt vedtak om bosetting. Tilbudet om norskopplæring til personer som bor i mottak
varierer mye fra sted til sted. Å starte et godt undervisningstilbud tidlig er viktig, uavhengig av
hvor lenge flyktningen blir i mottak og venter på bosettingskommune.
Videre stilles det store krav om gjennomførte og beståtte prøver innenfor norskopplæringen.

6.12.1.c Nøkkeltall og statistikk
KOSTRA-tall

Netto driftsutgifter til
grunnskoleopplæring
for voksne, per innbygger
Netto driftsutgifter til
voksenopplæring i prosent av
samlede netto driftsutgifter

VTK
2012

VTK Oppland Oppland
2011
2012
2011

Landet
2012

Landet
2011

246

268

224

215

159

155

0,6

0,6

0,4

0,5

0,3

-

6.12.1.d Forventede utviklingstrekk og utfordringer i planperioden
Direktoratet har i høst utarbeidet en brosjyre for rådgivere innenfor skole og Nav om rettigheter
og muligheter innenfor voksenopplæring. Dette gjelder spesielt for grunnskole og
grunnleggende ferdigheter. Denne offensiven vil trolig føre til et enda større trykk fra personer i
målgruppen. Det er derfor viktig for oss å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på denne
tjenesten. Dette gjelder blant annet lærernes fagkombinasjon for å kunne tilby en fullverdig,
lovpålagt grunnskole.
Videreutviklingen av introduksjonsprogrammet for flyktninger og norskopplæring for
fremmedspråklige er naturlig nok et av våre viktigste arbeidsfelt. Programmet innebærer både
språkopplæring og språkpraksis / arbeidspraksis. Vi samarbeider med Nav om noe av
praksisen. Praksis er svært viktig, men det er også helt nødvendig å prioritere
språkopplæringen i forhold til integrering i lokalsamfunnet. Å kunne norsk er en forutsetning for
å få jobb.
Statistikk viser at kommunen gjennom tiden har hatt en forholdsmessig høy andel av
utviklingshemmede innbyggere med rett på skolegang. Dette betyr at vi har en
spesialpedagogisk avdeling med høy kompetanse i personalet og flere elever enn
størrelsesmessig sammenlignbare kommuner. Å opprettholde kompetanse innenfor dette
området vil også bli viktig i perioden.
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6.12.2 Mål og hovedutfordringer
6.12.2.a Målsettinger ut fra kommuneplanens langsiktige del
Oppvekst
Enda bedre samhandling mellom tjenesteområdene til beste for tjenestemottageren.
Utviklingskommunen Vestre Toten
Innvandrere og flyktninger som tas i mot skal gjennomgå et introduksjonsprogram for å lette
integreringen i lokalsamfunnene i kommunen.
Vestre Toten kommune har en velfungerende kommuneorganisasjon og kan vise til:
Vi skal være en lærende organisasjon og kulturbærer i lokalsamfunnet og ivareta alle elevers
behov for læring og utvikling med et godt tilrettelagt fysisk og sosialt skolemiljø. Dette er
aktuelt innenfor spesialpedagogisk avdeling, konsentrert grunnskole og avdeling for
norskopplæring, altså alle våre avdelinger.
Ønsker å videreutvikle samarbeidet med andre bedrifter for å kunne yte faglig kompetanse om
problematikken rundt lese- og skrivevansker.
Tilrettelegge et best mulig undervisningstilbud for den enkelte. Sikre høy kvalitet på tilbudene
og skape trivsel både for elever og ansatte.

6.12.3 Økonomiplan
6.12.3.a Tilpasning til budsjettrammene for 2014

Forlag til budsjettramme 2014 / inndekning
Reduksjon 1 % av netto ramme (5 747 000,-): Kroner 58 000,- dekkes inn mot en økning av
øremerket statstilskudd. Ny ramme; 5 689 000,-.

6.12.3.b Handlingsplan for driftstiltak 2014 – 2017
Handlingsplan
2014

Videreutvikle introduksjonsprogrammet for
nyankomne flyktninger i samarbeid med NAV
Videreutvikling og kvalitetssikring av avdeling
for konsentrert grunnskole for å opprettholde
gode resultater
Videreutvikling av undervisning for elever med
ulike funksjonshemninger
Videreutvikle samarbeidet med andre
voksenopplæringer i regionen

Gjennomføringsår
2015
2016

2017

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Være en pådriver for å videreutvikle
organisasjonen IKVO (Interesseorganisasjonen
for kommunale voksenopplæringer)
Videreutvikle vår kursvirksomhet
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse
Videreutvikle lærlingordningen
Utarbeide brukerundersøkelse for elever i
voksenopplæringen – i samarbeid med ØTk og
Høgskolen i Hedmark
Innføring av digitale prøver i norskavdelingen –
opplæring og gjennomføring
Logoped for voksne brukere. Tilfredsstillende
ordning i dag, men er tidsbegrenset. -Må
vurdere ansettelse av logoped.

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

6.12.3.c Økonomiplan. Drift 2014 – 2017

Voksenopplæringen
Grunnlag budsjett 2013
Justering lønn, pris og nye tiltak
Reduksjoner
Nettoramme økonomiplan 2013 - 2016

2014
5 685
62
-57
5 689

2015
5 685
62
-57
5 689

2016
5 685
62
-57
5 689

2017
5 685
62
-57
5 689

6.12.3.s Investeringsplan
Det er planlagt en felles investering i adgangskontroll til voksenopplæringen som et samarbeidsprosjekt
med øvrige enheter som holder til på Sagatunet. Utover dette er det ikke planlagt egne investeringer
hos voksenopplæringen.
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