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6.1 Sentral stab- og støttefunksjon
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 oppgaver 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 i oppgaver
som tjenesteområdene har ansvaret for.
En stor grad av felles intern drift består av driftsoppgaver vi utfører i stedet for at
tjenesteområdet selv skal gjøre det. I en mindre del av stabsoppgavene inngår også
oppgaver hvor vi medvirker på vegne av rådmannen overfor tjenesteområdene.
Administrasjonens (sentrale administrative stab- og støttefunksjoner) 17,5 årsverk
fordelt på 20 ansatte dekker et bredt fagansvar og avdelingen yter tjenester innen
følgende områder:
Personal og helse, miljø og sikkerhet

Informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Møtesekretariat for politisk
saksbehandling inkl. politisk virksomhet.

Vedlikehold og utvikling av
hjemmesidene

Kopiering og frankering

Økonomisaker

Postmottak/journalføring

Regnskap

Arkiv

Lønn

Sentralbord/resepsjon/informasjon

Oppholdsbetaling institusjon

Valg: Stortings- og sametings- og
kommunevalg/fylkestingsvalg
Serverings- og skjenkebevillinger

Parkeringstillatelser

I tillegg sysselsetter sentral stab - og støttefunksjon en 50 % stilling med midler fra
annet tjenesteområde. I året 2014 ble avdelingen styrket med 0,5 årsverk fra våren
innen økonomi og fra høsten 1 årsverk innen IKT. Ytterligere 30 % stilling ble
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midlertidig opprettet fra medio august og til utgangen av januar 2015 for å øke opp
andelen av elektronisk handel i organisasjonen.
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 0,4 årsverk som refunderes.
Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,76 årsverk som fordeles
mellom ordfører og ledere i ulike utvalg. Byggekomiteen ble nedlagt fra 01.07.14 og
faste lønnsutgifter ble redusert til 1,7 årsverk.
6.1.1 Helhetsvurdering
Agenda har på vegne av organisasjonen utferdiget en rapport som viser at
støttefunksjonene i Vestre Toten kommune har lavere bemanningsfaktor
sammenlignet med andre kommuner av tilsvarende størrelse. Det gjelder ikke på alle
fagområder, men vi skiller oss fortsatt ut med lav bemanning innen personal og arkiv.
Tross lav bemanning innen noen områder, makter vi å løse de oppgavene vi er satt til
å utføre.
Interne kurs gjennomført i 2014 er i størrelsesorden ca. 12 inkludert temamøter innen
HMS. I tillegg har det vært deltagelse i ledermøter. Det evalueres etter hver kursdag
og vårt mål er score på minst 5 av 6 mulige. Vi måler på framføring og tydelighet
samt utbyttegraden for deltagerne. Gjennomsnitt i 2014 er i overkant av 5. Det
samme som i 2013.
Fornøyde brukere viser også undersøkelsen vi gjennomførte i 2013 på interne
tjenester.
Ny måling skal gjennomføres i 2015.
Servicenivå
Interne tjenester

2013
lokalt
Snitt
resultat Norge

Høyeste Laveste
kommune kommune

Brukerfornøydhet

4,75

5,6

4,6

3,5

Høyeste mulige score er 6.

Nærvær

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nærværsfaktor

97,8 %

96,8 %

96,7 %

98,5 %

97,3 %

96,3 %

92,6
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Fastsatt mål, 98 %, ble ikke oppnådd i året. Sentral stab - og støtte er avhengig av
en høy nærværsfaktor, da det ellers vil påvirke våre tjenester og utføring av
oppgaver. Vikarleie er uaktuelt av ulike årsaker og det blir alltid større belastning på
øvrige ansatte ved et lengre fravær. Noen oppgaver får mindre prioritet og i verste fall
må de bli liggende. Avdelingen klarer ikke å opprettholde standard og heller ikke den
ønskede kvalitet. Avdelingen hadde i 2014 et altfor høyt fravær. Det er i 2015 satt inn
tiltak som skal styrke nærværsfaktoren og øke nærværet.
Medarbeiderundersøkelse / medarbeidersamtale gjennomføres 2. hvert år. Neste
måling gjennomføres i 2015.
Medarbeidertilfreds
het
Mål

Lokalt
resultat

Snitt Høyeste
Norge kommune

Laveste kommune

2009

4,3

4,4

5,2

3,4

2011

4,5

4,5

5,2

3,5

4,7

4,6

5,2

3,9

4,8

2013

I medarbeiderundersøkelsen kan høyeste score være 6. I etterkant av undersøkelsen
arbeides det alltid med ulike tema som settes på dagsorden. De ansatte velger selv
tema.
Hjemmesiden scorer høyt på tilgjengelighet, brukervennlighet og nyttig innhold.
Det arbeides aktivt med å nå målsettingen, men generelt er leder fornøyd med
resultatet i forhold til ressursbruk 0,5 årsverk. Måling er ikke gjennomført i 2014, men
det antas at vår hjemmeside blir vurdert i 2015.
Hjemmeside

Mål

Resultat

2009

4

2010

5

2011

6

6

2013

6

5

6.1.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt
Aktiviteter i handlingsplanen

Status
2014

Kommentarer

Årlig plan med aktiviteter for å møte
utfordringer og oppnå forbedringer

G

Evalueres og følges opp med fokus
på kommuneplan, styrings5

innen våre tjenester på en god og
strukturert måte.

dokument og LEAN virksomhetsstrategi

Kompetanseplan med prioritert læring I
for å holde seg à jour eventuelt gi ny
kompetanse.
Opplæring til:

G

Standardisert med planlagt datoer
og bekjentgjøring via intranett.

Ledere og andre med behov;

Gjennomført ca 12 interne kurs.

Alle nyansatte med behov;
For å inneha en minimumskunnskap,
friske opp kunnskap med ajourføring,
innføring i nye regler.
Kontinuerlig utvikling av hjemmesiden G

Sosiale medier (Facebook) ble
etablert fra mai 2014. Etiske
retningslinjer for ansatte og
politikere ble vedtatt før
gjennomføring.

Sosiale medier

Implementering av kvalitet- og
styringssystem

I

Avviksmodulen er gjennomført. Det
samme er varslings- og forslagsmodulen. Dokumentmodulen ble
igangsatt og er planlagt ferdigstilt i
2015.

Fokus på helektronisk behandling på
områder der det er fordelaktig.

G/I

Aktive målinger og tiltak vurderes
løpende i tillegg til en klar
forventning om at nye moduler og
muligheter skal vurderes løpende i
forhold til mulige gevinster, både
kvalitet og ressursbruk

Revidering av avtalen med
bedriftshelsetjeneste

I

Jfr. avtale er den forlenget til medio
2015. men må gjennomføre ny
anbudskonkurranse i 2015

Bidra og delta offensivt i regionalt
samarbeid.

G

Faste møter innkjøp, IKT og
faggrupper ellers.

Tilby våre bedriftskunder eFaktura

U

Fokus i 2015

Nytt anbud
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Leverandører leverer elektroniske
fakturaer.

G/I

Den 23/6 ble vi meldt inn i "ELMAregisteret" og kan derfor motta
fakturaer fra våre leverandører som
tilbyr dette

Innføring av e-bilag

U

Medarbeidersamtaler

G

Alle

Delta i LEAN prosesser og la det bli
en del av daglig drift

G/I

Igangsatt formelt innen 2
fagområder, økonomi/regnskap og
politisk saksbehandling. I tillegg
nyttes metoden innen flere
fagområder.

Vurdere behov / ressurser ved
løsning av nye oppgaver

G

Løpende vurdering gjennom året.
Resulterte i behov for styrking IKT
med 1 årsverk. Ble dekket av eget
budsjett i 2014 grunnet
merinntekter. Elektronisk handel
ble styrket i prosjektstilling.

Etablere rapporteringsrutiner på
målinger

G

Fortsatt ikke fullstendig
standardisert.

Løpende kunnskap og gode rutiner
som sikrer bestemmelsene i
personvernloven og Datatilsynets
bestemmelser

G

Egen årsrapport om
informasjonssikkerhet blir
utarbeidet

Økt lojalitet til innkjøpsavtaler samt
økt e-handel bruk.

G/I

Både strategi- og handlingsplan er
vedtatt for felles anskaffelser i
regionen. Det er i tillegg etablert et
eget e-handelprosjekt for å
revitalisere elektronisk handel.
Ytterligere økte ressurser lokalt

Gjennomføring av felles strategiplan
IKT i regionen

G

Ble gjennomført, men det arbeides
med andre innfallsvinkler til
samarbeidet.
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Investeringsplan

2014

Kommentarer

Budsj/regns
Arbeidsmiljøinvesteringer

IT-investeringer (reinvesteringer /
nyanskaffelser) jfr. ----

G

1290/1326

Dette føres på hvert enkelt
ansvarsområde med
disponering og fordeling i
arbeidsmiljøutvalget. fordeling i
arbeids
Rammeavtale PC-innkjøp.
Felles anskaffelse ble
gjennomført i regionen.
Utskifting av XP-maskiner.
Utskifting både i åpen og sikker
sone ble en nødvendighet da
XP-support ble avsluttet av
Microsoft. Alle maskiner blir
erstattet med WIN7. Dette ble
påbegynt på høsten og
fortsetter ut i 2015.
SAN (Storage Area Network)
Utvidet lagringsplass ble
ferdigstilt på starten av året
både i åpen og sikker sone.
Dette er et høyhastighetsnettverk som flytter lagring ut
fra servere og inn i egne
dedikerte lagringsenheter.

Ny Citrix løsning*

400/1029

IKT samarbeid i regionen –
gjennomføring av felles strategiplan

200/266
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Vi har kjørt lenge på Citrixversjonen 4.5, men i høst ble
det nødvendig å oppgradere
denne, da til siste versjon 7.6.
Arbeidet ble framskrevet og
mesteparten utført i 2014 i
stedet for 2015.

Kabling i rådhuset

600/597

Kvalitet- og styringssystem

215/87

Ble ferdigstilt i mars og
rådhuset er kablet for både
databruk og IP telefoni.
Ferdigstilles i 2015

*Merforbruk –
I 2014 er det overskridelse på investeringsbudsjettet på innføring av ny it-plattform
med kr. 630 000. Totalkostnad i 2014 er kr. 1 030 000 inkludert mva. Med bakgrunn i
stort behov for oppgradert funksjonalitet i it-systemene ble prosjektet forsert i forhold
til opprinnelig framdriftsplan. Dette har resultert i overskridelsen for 2014.
Prosjektet er planlagt gjennomført over to år, 2014 og 2015. Det gjenstår om lag kr.
100 000 i kostnader på prosjektet i 2015. I 2014 ble det omdisponert kr 400 000 fra
øvrige it-investeringer til prosjektet. og det ble i innspill til budsjett 2015 bedt om kr
900 000 i samsvar med beregnet kostnad for prosjektet som helhet. Dette ble
redusert til kr. 450 000 i budsjettprosessen. Totalt budsjett for prosjektet er 850 000,-.
6.1.3 Regnskapsoversikt
Sentraladministrasjon

Regnskap

Justert
budsjett

Avvik i
1000 kr.

Forbruk i
%

Sum utgifter

24 624

25 000

376

98,49

Sum inntekter

-2 926

2 237

689

130,82

Nettoutgift

21 697

22 763

1 065

95,32

På tross av et vanskelig år med prognose på underdekning av poster ved inngangen
av året, så har regnskapsåret ført til et bra resultat. Det er styrt realistisk og fulgt opp
jevnlig gjennom året. Sykefravær og andre merinntekter har dekket opp tidlig varslet
underdekning på poster og har i tillegg gitt et stort overskudd. Senest i november ble
det rapportert om et overskudd i størrelsesorden 700-800 tusen. Dette ble ytterligere
forsterket ved et mindre forbruk i revisjonskostnadene, ca. 200 tusen.
Regnskapet 2014 ble ferdigstilt 27.2.14 mot 14.3. året før.
6.1.4 Nøkkeltall og andre statistikker
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. Møteaktivitet kan vise et bilde på
kommunens aktivitet og gi et signal om forbedringer. Byggekomiteen ble lagt ned fra
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01.07.14. Klagenemnda ble også lagt ned. Sakene er overført til formannskap som
behandler. Det er ellers ikke skjedd noen endringer i struktur på politisk behandling.
Antall behandlede saker i kommunestyret, formannskapet og andre sentrale utvalg i
perioden 2010 – 2014:
Utvalg – antall saker og møter

2010

2011

2012

2013

2014

Kommunestyret

97 (9)

95 (11)

119 (10)

96 (9)

109 (11)

Formannskapet

122 (16)

118 (14)

138 (14)

127 (13)

143 (14)

Administrasjonsutvalget

24 (6)

13 (5)

5 (2)

12 (4)

9 (3)

Arbeidsmiljøutvalget

16 (4)

14 (4)

18 (4)

15 (3)

17 (4)

Utvalg for velferd og opplæring

74 (9)

71 (10)

81 (12)

78 (10)

73 (10)

Utvalg for tekn.drift og plansaker 116 (11)

85 (11)

93 (11)

82 (11)

94 (11)

Råd for funksjonshemmede

37 (10)

21 (8)

18 (4)

17 (7)

19 (7)

Eldrerådet

32 (8)

17 (6)

20 (6)

18 (6)

24 (6)

Ungdomsrådet

49 (9)

44 (10)

44 (10)

19 (7)

51 (9)

Tabellen viser en forholdsmessig stabil politisk aktivitet, med enkelte variasjoner
innenfor årene, både når det gjelder saker og antall møter. På grunn av få eller ingen
saker, ble noen møter avlyst. Totalt for 2014, 66 møter som har behandlet totalt 488
saker.
Klager som er forankret i særlov går direkte til fylkesmannen.
Klager behandlet i klagenemnd/formannskap 2014: 3 stk. Bostøtte og TT-kort.
Nedenfor følger bl.a. nøkkeltall som skal vise målinger ved overgang fra papir og
manuell behandling til helelektronisk behandling.
Lønnsslipper
elektronisk

Mål

Resultat

2010

69 %

2011

72 %

2012

80 %

77,3 %

2013

80 %

77,5 %

2014

82 %

79,1 %
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Selv om målet om 80 % ikke ble oppnådd, ser vi at stadig flere benytter seg av
elektronisk lønnsslipp.
Det er fra statens side lagt en klar føring på at området for elektronisk behandling
skal styrkes ytterligere. Som tabellene nedenfor viser, er det fortsatt et steg før vi er
100 % elektronisk, både når det gjelder inngående og utgående fakturaer. Det er
iverksatt tiltak som skal styrke andelen elektronisk handel og dermed mer elektronisk
behandling.
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 er fremdeles ikke optimalt, men vi sparer
arbeidsoperasjoner som skanning av faktura og oppbevaring og uttak av papir.
Mål
Antall
leverandører

(antall)

Derav eAndel
Derav eleverandøre elektroniske
r
mail

2010: 1522

9

0,6 %

2011: 1290

15

1,6 %
1,3 %

2012: 1312

25

17

2013: 1152

30

33

2014: 1374

40

137

10
30

10 %

50

De største leverandørene leverer e-faktura via økonomisystemets meldingssentral og
det arbeides stadig for å få flere med. Økt ressursbruk på elektronisk handel, er en
medvirkende årsak til økning. Det er fortsatt mye å hente innen området.
År/antall
Inngående
faktura

Mål

Antall e-faktura

Resultat

2010 - 13921

1 859

13 %

2011 - 14703

3 355

23 %

2012 -14289

30 % 3 760

27 %

2013 – 13442

50 % 3 824

28,4 %

2014 - 15358

60 % 5 436

36 %
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Faste
terminfaktura
er

Antall utg.
faktura

Derav faste
Mål
terminfakturaer

Resultat avtalegiro
og e-faktura

2010

32 161

28 736

41,54 %

2011

28 119

25 836

46,66 %

2012

32 706

30 263

2013
2014

34 688

32 128

50 %

46,66 %

50 %

46,42 %

50 %

53,10 %

Avtalegiro gjelder bare faste terminfakturaer som kommunale årsgebyr, barnehage,
skolefritidsordning, omsorgstjenester og husleie.
I tillegg gis det også tilbud om e-faktura på alle typer utgående faktura. I 2014 er 49,7
% av alle utsendte faktura elektronisk.
Antall kunder

Mål

Antall avtaler efaktura

Antall avtaler
avtalegiro

Resultat
avtalegiro og efaktura

1742 (16,75 %)

3034 (29,17 %)

45,92 %

2014- 10400
2014- 900
bedriftskunder

For bedriftskunder er det kun mulig å måle antall fakturaer og ikke antall avtaler.
Det er i kommunen registrert 9 skjenkesteder.

Antall avvik

Type avvik

Antall
Mål
skjenkekontroller
2013 - 30
0

Resultat
8

Rådmann ga 1 advarsel. Rapporten
inneholdt avvik i forhold til ulovlig reklame
for alkohol, ikke dørvakt, påvirket gjest ikke
fjernet, fortsatt skjenking til påvirket m.m.

2014 - 19

6

Rådmann ga 2 advarsler. Det ble foretatt en
stenging. Rapporten inneholdt avvik i forhold
til påvirket gjest ikke fjernet, nytt medbrakt,
ikke dørvakt, uroligheter og tilkalling politi.

0
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Antall kontroller
ved salg alkohol
i butikk

Mål

Resultat

2013 - 20

0

0

2014 - 21

0

2

Type avvik

Feilplassert øl i forhold til alkoholfritt.

6.1.5 Utviklingstrekk
Avdelingen har mange ulike arbeidsområder som ikke vises i form av direkte
tjenesteyting, men oppgaver ytes i form av støtte og bistand på arbeid og oppgaver
som skal løses i ytre enheter, oppgaver som skal gjøre Vestre Toten kommune til en
best mulig arbeidsplass for alle ansatte, gi god informasjon og best mulig tilgang for
innbyggerne via nettsider og muligheter for elektroniske skjemaer og søknader og
bistand.
Avdelingen er i stadig endring for å møte alle de utfordringene som kreves i forhold til
å effektivisere, oppfylle nasjonale krav og statlig lovverk og ikke minst være i en
støttefunksjon for andre tjenesteområder. For oss som avdeling og med mange ulike
fagområder, ser vi nytten av noen felles mål og strategivalg.
Vi ser det er krevende i forhold til daglige oppgaver og samtidig delta i regionalt
samarbeid. Vi ser tross dette at vi har nytte av samarbeidet.
Avdelingen har fokus på blant annet:
·
·
·

·

Høy kvalitet og gode tilbakemeldinger på service og ytelse. Dette er viktig for å
inneha tillit ute i tjenesteområdene.
Fokus på effektivisering, jobbe riktig og målrettet. For å møte behovene og kravene
fra tjenesteområder/ driftsenheter, har vi sett LEAN som en metode å oppnå målene.
Utnytte de verktøyene som anskaffes og se muligheter i verktøy som finnes i
markedet. I den forbindelse må det fokuseres enda mer på funksjonaliteten og
utnyttelse.
Sette opp konkrete aktiviteter til oppgaver der vi kan måle effekt av hva som er gjort
og hva som er oppnådd.

Vi ser også at bruk av LEAN som metode i forbedringsarbeid, gir et økt fokus, en
økt kvalitet og bevisstgjøring i forbedringsarbeidet. Det er i perioden rapport på økt
kvalitet, frigjorte ressurser som er brukt i andre presserende oppgaver og besparte
kostnader.
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Innføring av A-ordningen fra januar 2015 medførte at høsten 2014 måtte benyttes
til å rydde ekstra i lønnssystemet for å klargjøre systemet til ny måte å innrapportere
på. Det var viktig at alle ansatte lå med riktige opplysninger i forhold til aktive
stillinger og riktige koder i forhold til dette. Dette var koder som vi hadde fått
opplysninger om at var aktuelle for gitte ansettelsesforhold. A-meldingen krever mer
lønnsdata-informasjon som skal innrapporteres enn tidligere år. A-melding skal
sendes hver måned etter lønnskjøring. Denne meldingen skal erstatte melding til AAregister, oppgave til lønnsstatistikk, terminoppgave, årsoppgave for
arbeidsgiveravgift, følgeskriv til lønns- og trekkoppgave og lønns- og trekkoppgave.
Dette er opplysninger som går til Nav, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå.
I november 2012 gjennomførte Statsarkivet på Hamar tilsyn med kommunens arkiv.
Ett av påleggene vi fikk den gangen var å oppdatere vår gamle arkivplan. Vi fikk frist
ut 2013 til å lukke alle avvik. Vi klarte å lukke alle med unntak av arkivplanen. Dette
viste seg å være et stort arbeid – som måtte gjøres grundig. I oktober 2014 var
arkivplanen ferdig og ble oversendt Statsarkivet for godkjenning.
Endelig lukking av avvik fikk vi da i januar 2015.
Vestre Toten kommune har valgt å ta vare på alle arkiver selv. Arkivet oppbevares i
fjernarkiv på rådhuset. Vi har liggende arkivmateriale fra ca. 1850. Her har vi også
arkivet for tidligere Eina kommune.
Et arkiv skal være ryddig og katalogisert. Hos oss er det forholdsvis ryddig, men vi
mangler katalogiseringen. I den forbindelse har vi 2014 leid inn hjelp – 2 personer
med arkivfaglig kunnskap – til å bistå i ordning og katalogisering av Eina kommunes
arkiv.

Kommunearkivet på nett
Vestre Toten kommune er den første kommune i Norge som har fått tilgjengeliggjort
deler av det gamle kommunearkivet på internett.
Heljar Westlie har i et pilotprosjekt med Digitalarkivet gjort deler av det gamle

14

kommunearkivet tilgjengelig. Han har vært her i Vestre Toten kommunes fjernarkiv
og fotografert protokoller for så å gjøre de tilgjengelige.
Disse protokollene er til nå tilgjengelige:
Fjeldsmarken skolekrets, elevprotokoll 1863-1885
Nordli, Elton og Østvold skolekretser, eksamensprotokoll 1886-1904
Fattigligning 1860
Fattigligning 1869
Kopibok for fattigkommisjonen 1888-1898
Stemmemanntall for Vestre Toten valgsogn 1921
Ligningsprotokoll 1896-98
Valgmanntall 1921 for stortingsvalg i Vestre Toten.
Avdelingens visjon:
Bærebjelken for effektiv støtte- vi gjør andre gode.
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6.2 Eiendom
6.2.1 Helhetsvurdering
Eiendomsavdelingen fikk nytt navn 1.1.2014, og omorganisering som vedrører
forvaltningen av alle kommunale bygninger har pågått gjennom deler av året. Hele
prosessen ble en del forsinket på grunn av ubesatte nøkkelstillinger. Arbeidet har nå
pågått en tid, men er fortsatt ikke fullt ut gjennomført, blant annet på grunn av endelig
beslutning om blant annet arbeidsgiveransvar for ressurser/vaktmestere. Dette ble
først vedtatt inneværende år (fra 1.4.2015). Prosesser rundt dette er nå igangsatt.
Eiendom har gitt intern støtte til tjenesteområdene og driftsenhetene i kommunen
innenfor områdene byggforvaltning, ENØK og renhold.
Byggtjenestene omfatter rollene som byggherrerepresentant, rådgiver og støttespiller
ved gjennomføring av byggeprosjekter. Byggeprosjektene spenner fra nybygg via
ombygginger og rehabiliteringer til større vedlikeholdsarbeider og rene ENØKprosjekter. Skoleutbygging har hatt størst fokus i året som gikk. Prosjekt- og
byggeledelse utgjør en viktig del av avdelingens oppgaver. Avdelingen har fra 2015
fått fullt drifts- og budsjettansvar for alle kommunens bygninger, og fysisk flytting av
budsjettposter i forhold til dette pågår nå.
Eiendoms-avdelingen har utførelsesansvar for den del av renholdstjenestene som
ikke er direkte underlagt skole, barnehage og omsorg. I tillegg har renholdsleder det
faglige ansvar for alle driftsenheter i kommunen.
Støttefunksjonene omfattet ved årets slutt 9,5 årsverk på renhold, 3 vaktmestere og 7
administrative stillinger. (TO-leder, 1 driftsleder bygg, 1 renholdsleder (i 60%),
2 prosjektledere, 1 energileder og 1 driftstekniker ). Fra nyttår har vi fått besatt alle
stillinger i organisasjonen.
6.2.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt
Investeringstiltak (hvis aktuelt)

Status

Kommentarer

Totenbadet utredning og anbud

G

Nytt VP-anlegg, luft til vann-pumper
ble ferdigstilt til jul i fjor. Foreløpig
resultater på vinteren i år, tilsier at vi
ligger an til en reduksjon/besparelse
på opp mot 1 mill. kWh/år.?? Altså et
vellykket ENØK-tiltak.

Flere mindre prosjekter på

G

Flere eksisterende anlegg er

1. ENØK;
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eksisterende bygninger

gjennomgått, optimalisert og
forbedret. Dette er et arbeid som
skjer fortløpende, og i løpet av 2015
er målet å komme gjennom alle
kommunens anlegg i så måte.

2. Skolebygg;
Diverse utbedringer og reparasjoner
er utført ved flere av skolebyggene.

G

Dette er ulike strakstiltak på grunn av
vannlekkasjer, og utbedring av
pålegg fra offentlige myndigheter.

Ny ventilasjon Bøverbru skole

G

Den siste og nyeste delen på skolen
fikk nytt anlegg i fjor. Dette fungerer
svært bra, og pålegget fra
Arbeidstilsynet er nå slettet.

Ny Raufoss barneskole i
Raufosskogen

I

Anbud ble innhentet i fjor og
byggestart ble foretatt ca. 1.9.
Prosjektets fremdrift og økonomi er
per årsskiftet i rute. Skolen skal tas i
bruk august 2016.

Nye Vestre Toten ungdomsskole på
Raufoss

I

Programmeringsarbeider pågikk hele
2014. Vedtatt å bygge et helt nytt
bygg – ingen rehabilitering av
eksisterende bygning.
Programmering på det nærmeste
ferdig. Prekvalifisering våren 2015.
Videre prosjektering vil pågå ut 2015.

Gimle sykehjem har fått diverse
opprusting/utbedring

G

Ombygging av nye lokaler til
hjemmetjenesten gjennomført.
Videre nevnes noe ombygging i
kjøkken på Gimletun, samt diverse
reparasjonsarbeider ellers.

Hjemmetjeneste Raufoss

I

Gjennomført skisseprosjekt for nye
lokaler til hjemmetjenesten Raufoss.
Avventer for å sjekke andre
muligheter.

Raufosstun, diverse prosjekter

G

Omlegging av noe yttertak ved

3. Omsorgsbygg;
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hovedinngang, samt diverse mindre
reparasjoner er gjennomført.
Raufosstun omsorgsboliger

I

Skisseprosjekt for nye
omsorgsboliger er gjennomført.
Denne viser 9+16 = 25 nye
omsorgsboliger som skal etableres i
sørenden av dagens Raufosstun.

Tilbygg Veltmannåa barnehage
fullført

G

Modulbygg for 18 plasser ble etablert
før jul.

Div. barnehager

G

Diverse utbedringer og reparasjoner
er utført på blant annet Bøverbru og
Vestrumenga.

G

Prosjektet gjennomført som
totalentreprise og ferdig til jul.

4. Barnehager;

5. Øvrige bygg;
Kulturskole, ombygd gammelt
menighetshus

Vellykket prosjekt med full
ombygging både inne og utvendige
fasader.
Rådhuset, Kulturhus m.fl.

G

Ombygging gammel kantine til
kontorer i Rådhuset. Ombygging til
ny kantine i Kulturhuset,

Garasje løypemaskin

G

Bygd ny garasje for løypemaskinen
inne på Raufoss stadion. Ca. 70 m2.

Totenbadet

G

Diverse reinvestering i pumper,
aggregater, og annet teknisk utstyr.

Aktiviteter i handlingsplanen

Status

Kommentarer

Omorganisering av
eiendomsforvaltningen;

G

Arbeidet med omorganisering har
pågått også gjennom 2014, hvor vi
blant annet fikk tilsatt nøkkelpersoner
i ulike nye stillinger. Fikk også tilsatt
ny renholdsleder som tiltrådte i

6. Totenbadet/Badeland

Overføring av ansvar for hele
bygningsmassen fra 1.1.2014.
Praktiseringen og budsjett utsatt
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1.1.2015. Administrasjon av denne
omlegging pågår.

november.
Nye systemer og rutiner er igangsatt
både med bygg og renhold.

ENØK-prosjekter;

G/I

Planlegging, registrering og
forprosjektering av diverse ulike
ENØK-tiltak på ulike bygg pågår.
Totenbadet er blitt prioritert.

Skoleutbygging, oppfølging av
vedtak;

G/I

Kommunestyrets vedtak om bygging
av ny barneskole i Raufoss, og
sammenslåing av u-skolene er
igangsatt.
Bygging av barneskolen er igangsatt
og pågår.
Det samme gjelder programmering
og planlegging av ny Vestre Toten
ungdomsskole.
Skisseprosjekt er gjennomført med
egen plangruppe for ny Idrettshall på
Reinsvoll.

6.2.3 Regnskapsoversikt
Regnskap

Justert budsjett

Avvik i 1000 kr

Forbruk i %

Utgifter

24 140

21 584

-2 556

111,84

Inntekter

-7 736

-6 635

1 101

116,6

Netto kostnad

16 404

14 949

-1 455

109,73

Årets underskudd skyldes blant annet at besparelse på ENØK i 2014 ikke er belastet
ut på enhetene /områdene. Dokumentert besparelse utgjør ca. kr. 640.000. Videre er
det påført ca. kr 440.000 i merkostnader lønn som skyldes nyansettelser, og
rekrutteringskostnader. For øvrig noe merforbruk som skyldes diverse reduserte
tilskudd og noe merforbruk i renhold blant annet på grunn av diverse fravær.
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6.2.4 Nøkkeltall

KOSTRA-tall

VTK
2014

VTK
2013

Kostra Landet
u/Oslo
Opplan gruppe 2014
d 2014 7 2014

Netto driftsutgifter
kommunal eiendomsdrift i
kr pr. innbygger

4 101

3 819

4 500

4 031

4 522

Nto.driftsutg. komm.
eiendoms- drift i % av
samlede nto. dr.utg.

8,2

8,4

8,2

8,5

8,7

Brutto driftsutgifter
kommunal eiendomsforv.
pr. kvm.

973

871

900

206

728

Kostra-tall på netto driftsutgifter i kr. per innbygger har siste året hatt en liten økning.
Netto driftsutgift i % har derimot sunket litt fra året før. Brutto driftsutgift per kvm. har
steget med ca. hundre kroner. Tallene er basert på desentralisert styring og
kontering, og må anses som varierende. Fra og med 2015 er dette nå sentralisert og
vil forhåpentlig gi et riktigere bilde for inneværende år.
6.2.5 Utviklingstrekk
Eiendom har i dag store utfordringer både i forhold til endring i eiendomsforvaltningen, og flere krevende utbyggingsprosjekter de kommende årene. Eiendom
har fra nyttår 2015 fått totalansvar for alle kommunens bygg inkludert økonomisk
ansvar. Dette betyr blant annet etablering av nytt driftsbudsjett hvor ikke alle tall er
overført enda.
Til å delta i dette arbeidet ble det i fjor opprettet en ny stilling, som Driftsleder. Denne
er nå i gang med blant annet å etablere nye systemer og rutiner på planmessig drift
og vedlikehold. Videre er vi i gang med tilstandsregistrering av alle bygg. Dette
legges inn i en database kalt IK-bygg. Herfra kan vi igjen hente ut tilstandsrapporter,
vedlikeholdsplaner, årshjul med mer.
Slik registrering gjelder også tekniske anlegg i byggene. Her gjennomgås alle anlegg
i forhold til teknisk tilstand, optimalisering og ENØK-potensiale. Videre gjennomgås
alle eksisterende drift- og service-avtaler med tanke på reforhandling eller
oppsigelser. Nye systemer for internkontroll og årshjul, legger opp til at flere
kontroller og ettersyn skal kunne gjøres i egen regi, og dermed gi reduserte
kostnader.
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De vedtatte utbyggingsoppgavene innenfor skolesektoren, samt ny Reinsvoll
idrettshall og nye omsorgsboliger på Raufoss, vil kreve mye ressurser og
investeringsmidler både til planlegging og gjennomføring. Finansiering av prosjektene
er basert på den vedtatte eiendomsskatten som ble innført fra og med 2014.
Til å bidra med å løse skoleutbyggingen er det leid inn eksterne ressurser både på
prosjektledelse og regulering, i tillegg til eksterne arkitekt/rådgivere for
byggeprosjektene. Vi er også nå styrket ved at det er ansatt en ny prosjekt/byggeleder som skal være med blant annet på ungdomsskolen og øvrige prosjekter.
Byggearbeidene ved Raufoss barneskole er i full gang og skal ferdigstilles til april
2016. Skolen tas i bruk til skolestart august 2016.
Vestre Toten ungdomsskole er igangsatt ved at prekvalifisering skal gjøres på
totalentreprenør/arkitekt. Dette prosjektet skal kjøres som en samspillsentreprise
hvor entreprenør skal ha ansvar for både prosjektering og bygging. Forventet
byggestart blir sommeren 2016 med skolestart fra august 2018.
Ny idrettshall på Reinsvoll er også ønsket ferdigstilt høsten 2016, og må derfor
igangsettes i løpet av 2015. Her pågår skisseprosjekt.
Videre er det vedtatt å starte planlegging og utbygging av 25 nye omsorgsboliger på
Raufosstun. Forprosjektering med tanke på anbudsinnhenting skjer sommeren 2015.
Forventet byggestart blir i år, med ferdigstillelse høsten 2016.
Bildet viser deler av nye varmepumpe-parken ved Totenbadet. Varmepumpen er
plassert utvendig i tillegg til nye trafo.
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Bildet viser «nye» Kulturskolen etablert i tidligere menighetshus og Fyrverkerbolig.
Skolen ble tatt i bruk fra nyttår 2015.

Bildet viser byggingen av nye Raufoss skole, tatt 13. april 2015. Her vises
hovedfløyen i framkant, som blant annet skal inneholde administrasjon, arbeidsrom
og gymsal.
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Bildet viser nytt ventilasjonsaggregat plassert utvendig på Bøverbru skole – hele
bygget har nå (nesten) nytt ventilasjonsanlegg og skolen har fått sin godkjenning fra
«Miljørettet helsevern».

23

6.3 Barnehage
6.3.1 Helhetsvurdering
En av de mest sentrale arbeidsoppgavene for barnehagetjenesten har vært å
etablere tilstrekkelig med barnehageplasser i forhold til å oppfylle plikten kommunen
har til å tilby plasser til alle barn med rettigheter og å rekruttere fagpersoner.
Rett til barnehageplass: Alle søkere som omfattes av den lovbestemte retten til
barnehageplass fikk oppfylt denne rettigheten ved hovedopptaket i 2014.
Modulene som ble satt opp i 2013 med 18 midlertidige småbarnsplasser i Veltmanåa,
måtte videreføres fra august 2014. Einervegen barnehage fullførte utbygging av 14
småbarnsplasser og byttet navn til Reinsvoll barnehage. Eina barnehage hadde flere
søknader enn ledige plasser, men ellers fikk alle plass i sin krets.
Rekruttering: Det har blitt gitt veldig få dispensasjoner fra kravet om
førskolelærerutdanning. Kun 2,3 årsverk i private barnehager og ingen i de
kommunale barnehagene. Det er en svært positiv utvikling.
Ved utlysningen av pedagogstillinger våren 2014 kom det inn 19 søknader, og 11 var
utdannet førskolelærere. 5 av disse fikk tilbud om stilling, og 4 aksepterte tilbudet.
Den siste stillingen, som er veileder i Solvoll familiebarnehage, har ikke hatt utdannet
førskolelærer dette året.
6.3.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt
Aktiviteter i handlingsplanen

Kommentarer

Innføre to barnehageopptak i året

U

Regjeringsskiftet førte til at forslaget
ble trukket

Øke kapasiteten på
barnehageplasser for to ekstra
månedskull

U

Forslaget fikk ikke flertall ved
regjeringsskiftet

Samarbeide med helse, pedagogisk- G
psykologisk tjeneste og barnevern
om tidlig innsats

Modellkommuneforsøket er sluttført,
men samarbeidet fortsetter

Følge opp kompetanseplan,
satsningsområde «Barns trivsel»

G

Pedagogisk analysemodell er innført
som verktøy på dette området

Fullføre utbyggingsplan for nye
barnehageplasser

G

Vedtatt av kommunestyret
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Gjennomføre brukerundersøkelser

G

Stort sett høye score fra
foreldregruppa

Videreføre samarbeidet om
lederopplæring med Nordre og
Søndre Land samt Østre Toten

G

Gjennomførte lederopplæring med
tema
«Fra tanke til handling:
Endringsprosesser»
Ved Line Melvold

Kompetansesatsingen til Kunnskapsdepartementets var også i 2014 «Vennskap».
Denne satsingen skal videreutvikle og styrke barnehagen, både som pedagogisk
institusjon og som lærende organisasjon. Det skal legges særlig vekt på barns
vennskap og deltakelse i barnehagen.
Det ble arrangert en erfaringskonferanse på Honne for politikere og
barnehageadministrasjonene i hele fylket i november. Vestre Toten holdt foredrag om
hva kommunen hadde jobbet med innen Barns trivsel. På planleggingsdagen i januar
var temaet «Barns trivsel – den viktige voksne» og i oktober var det «Barn som
bekymrer oss».
6.3.3 Regnskapsoversikt
Regnskap

Justert
budsjett

Avvik i
1000 kr

Forbruk i
%

Utgifter

85 896

83 373

-2 523

103,03

Inntekter

-10 196

-7 751

2 445

131,55

Netto kostnad

75 700

75 622

-78

100,1

På tross av at 18 småbarnsplasser i Veltmanåa ikke var budsjettert fra august, ble
ikke overforbruket så stort som varslet gjennom høsthalvåret. Årsaken til dette var
innsparinger på andre områder.
Merforbruk i Veltmanåa:
Videreføring av 18 plasser – lønn, sos. utg.

1,200 million

Husleie og strøm

0,294 million

Sum

1,494 million
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Innsparinger:
Mindreforbruk finansiering private barnehager

0,293 million

Innsparing kommunale barnehager

0,820 million

Økt brukerbetaling Veltmanåa

0,218 million

Styrket barnehagetilbud for barn med særskilte behov

0,125 million

Sum

1,456 million

6.3.4 Nøkkeltall
KOSTRA-tall

Oppland
VTK 2014 VTK 2013 2014

Kostragr
p. 7 2014

Landet /u
Oslo 2014

Netto driftsutgifter pr
innbygger 1-5 år

119 141

103 618

127 582

123 798

128 570

Andel barn 1-5 år med
barnehageplass

91,7

89,1

91,0

90,5

90,9

Andel barn 1-2 år med
barnehageplass

82,7

79,3

80,3

80,2

81,0

Brutto driftsutg. pr barn
i kommunal barnehage

160 259

142 267

172 016

161 871

173 905

33,5

35,6

32,0

34,9

Andel ansatte med
førskolelærerutdanning 34,5

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år har økt betraktelig fra 2013, men fortsatt ligger
kommunen lavest i forhold til de andre på lista.
Vestre Toten har høyest andel barn med barnehageplass både i gruppen 1-5 år og i
1-2 år.
Brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager ligger langt under landet og
Oppland, men også litt lavere enn kostragruppe 7. Det viser at de kommunale
barnehagene fortsatt har en effektiv drift. Driftsutgiftene har økt kraftig fra 2013, men
noe av forklaringen er at da ble modulen i Veltmanåa med 18 småbarnsplasser åpnet
fra august, og beregningen har ikke tatt hensyn til at driftsutgiftene bare er for 5/12
år.
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Andel ansatte med førskolelærerutdanning har økt. Dette har også i 2014 vært et
mål, men både Oppland og landet ligger høyere, så her kan Vestre Toten bli enda
bedre.
Fordeling av barn i private og kommunale barnehager, samt endring fra 2013:
Barnehager

Ant

Barn over 3 år

Barn under 3 år

Total antall barn

År 2014

År 2013

År 2014

År 2013

År 2014

År 2013

Kommunale

4

151

158

86

78

237

236

Private

7

237

246

130

128

367

373

Fam.barneh.

1

5

6

5

6

10

12

Sum

12

393

410

221

212

614

621

Fordeling av barna mellom privat og kommunal drift:
61,4% i private barnehager, 38,6% i kommunale barnehager
Mål vedrørende brukerundersøkelsen:
Brukerundersøkelse Status
I hvor stor grad er
Snitt
du fornøyd med:
land
2012
barnehagens bidrag 5,0
til ditt barns
språkutvikling
de ansattes
5,0
kompetanse til å
gjøre en god jobb
med ditt barn
Informasjonen om
4,7
hvordan ditt barn
har det?
Barnets muligheter 4,6
for å være med å
bestemme
innholdet i
barnehagen?
I hvor stor grad
5,3
synes du personalet
behandler barnet
med respekt?

Mål
Kommunale VTK 2014
barnehager
VTK 2012
5,1
5,2

Resultat
VTK 2014

5,1

5,2

5,1

4,7

4,8

4,8

4,7

4,7

4,8

5,1

5,4

5,4
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5,2

Som en ser av tabellen, ble stort sett alle målene nådd ved brukerundersøkelsen.
Spesielt positivt er resultatet på spørsmålet om personalet behandler barnet med
respekt. I 2012 var resultatet 5,1, mens i 2014 ble målet om 5,4 nådd.

6.3.5 Utviklingstrekk
Andelen minoritetsspråklige
barn øker for hvert år. I 2014
var andelen 9,9%. I tillegg
kommer de som har en
norsk forelder og en
minoritetsspråklig.
Dessverre følger det ikke
med ressurser i forhold til
særskilt språkopplæring. I
2014 var tilskuddet på
kr
175 000.
Barnehagesektoren er sterkt
involvert i Modellkommuneprosjektet, og samarbeidet på tverrs av tjenesteområdene
innen helse, barnevern, nav og psykiatrien har blitt bedre. Dette samarbeidet skal
fortsette selv om modellkommuneprosjektet avsluttes sentralt.
Kunnskapsdepartementet ga ut 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 av
strategiperioden skal alle ansatte ha fått muligheten til å øke sin kompetanse.
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6.4 Brannvern og samfunnssikkerhet
6.4.1 Helhetsvurdering
Brannvesenets oppgaver er fastlagt i Brann- og eksplosjonsvernloven. Brannvesenet
skal blant annet gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art,
være innsatsstyrke i brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte
ulykkeshendelser. Feiervesenet skal utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Brannvernavdelingen ledes av brannsjefen og har totalt 6 årsverk fordelt på 6 ansatte.
Kommunen har samarbeidsavtale (sist revidert i 2013) med Raufoss Beredskap AS om
brann- og redningstjenester for hele kommunen. Raufoss Brannvesen har egen leder i
Raufoss Beredskap AS og består for øvrig av 20 mannskaper fordelt på 5 lag. Vestre
Toten og Gjøvik samarbeider om forebyggende oppgaver, feiing og tilsyn samt felles
befalsvaktordning (avtalen er revidert i 2013).
Brannsjefen er tillagt oppgaver og koordineringsansvar knyttet til samfunnssikkerhet og
kommunal beredskap med hovedoppgaver innen risiko- og sårbarhetsanalyser,
beredskapsplanlegging og øvelser for den kommunale kriseledelsen og krisestaber.
6.4.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
Av akutte hendelser i 2014 nevnes brann i/ved en propantank i Raufoss Industripark
som potensielt kunne fått store konsekvenser. Takket være rask varsling og effektiv
innsats fra brannvesenet ble de materielle skadene begrenset. En person ble
imidlertid skadet.
I løpet av året har avdelingen tilsatt ny varabrannsjef/leder forebyggende og i tillegg
branninspektør i nyopprettet stilling på forebyggende. Dette er en klar styrking av
avdelingen, og spesielt en styrking av det brann- og ulykkesforebyggende arbeidet i
kommunen. Feiervesenet har gjort en utmerket jobb og gjennomført sine oppgaver
med 100 % dekning i forhold til plan i 2014. Som en av relativt få kommuner
gjennomfører feiervesenet behovsprøvd feiing fullt ut, i samsvar med gjeldende krav i
lovverket.
Aktivitetsnivået på avdelingen er generelt høyt med et stort spekter og omfang av
oppgaver som skal løses, både innen brannvernområdet og samfunnssikkerhet og
kommunal beredskap. Tabellen under skulle gjenspeile dette.
Brannsjefen har deltatt i et interkommunalt pilotprosjekt som har tatt for seg og
utviklet psykososiale tiltak ved kriser og katastrofer, herunder planverk for evakuerteog pårørendesenter (EPS), rutiner og prosedyrer for kriseteam, samt
kompetansehevende tiltak for involvert personell. Prosjektet startet opp vinteren 2014
og avsluttes våren 2015. Prosjektet har vakt interesse og fått oppmerksomhet både
nasjonalt og internasjonalt.
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Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt
Aktiviteter i handlingsplanen

Statu
s

Revidere ROS-analyse og
I/U
dokumentasjon av brannvesenet
(brannordning) – hvert 4. år i takt med
overordnet ROS-analyse, se pkt. 15
og gjeldende kommuneplan (2014:
utsatt fra 2013 på grunn av
manglende kapasitet)

Kommentarer
ROS-analysen er påbegynt og
utsatt to ganger på grunn av stor
arbeidsmengde. Analysen blir
forhåpentligvis gjennomført i 2015
og dokumentasjon av brannvesenet
i 2016.

100 % tilsyn i særskilte brannobjekter. G
Andre forebyggende tiltak i samarbeid
med Gjøvik (og Gjøvikregionen).
Bistand fra feiervesen til forebyggende G
(0,3 årsverk) i deler av 2014.
Reduseres evt. avvikles i løpet av året

Videreføres i noen grad. Sikrer god
tverrfaglighet innad på
forebyggende tjenester, herunder
tiltak rettet mot utsatte grupper.

Rekruttere nytt personell (2 stillinger – G
en eksisterende og en nyopprettet) –
påbegynt i 2013.

Nytt personell er på plass og i godt i
gang.

Gjennomføre behovsprøvd feiing og
tilsyn i henhold til forskrift

G

Gjennomført 100 % i samsvar med
behov og plan.

Bistå forebyggende med tilsyn og
andre relevante brannvernoppgaver
etter behov og kapasitet – inntil 0,3
årsverk, ref. pkt. 3

G)

Se pkt. 3 over.

Gjennomføre objektsyn og
risikovurderinger for utvalgte
brannobjekter i samarbeid med
Raufoss Brannvesen

G

4 objektsyn er gjennomført.

Forberede mottak av Nødnett i Vestre G
Toten kommune, ta imot og klargjøre
bestilt sambandsutstyr til kommunen
og brannvesenet, opplæring, sette i
drift. Påbegynt i 2013.

Nødnett har vært i drift i et drøyt år.
Fungerer gjennomgående veldig
bra, men det er fortsatt enkelte
tekniske utfordringer det jobbes
med.

* Felles gjennomgang av Gjøvik og
Toten flyklubbs havariprosedyre med

Felles gjennomgang er

I
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nødetatene, deretter vurdere behov
for opplæring/øvelse. (Møte / øvelse –
flyklubben og brannvesenet/Raufoss
Brannvesen)
* 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.

gjennomført.

Øvelse er planlagt høsten 2015.
G

Eget kapittel er innarbeidet i VAplan (som har vært på høring).
Sivesind vv har deltatt i prosessen.
VA-planen vedtas i 2015.

* Kvalitetssikre (eksisterende) rutiner G
for kontroll, ettersyn og vedlikehold av
uttak for slokkevann, se også tiltak 10.

Tatt med i forbindelse med tiltak i
pkt. 10.

* Etablere flyforbudssone over
Skjelbreia og nærområdet (gjelder
flytrafikk til/fra Reinsvoll flyplass)

Tiltaket gjennomføres ikke. Det er
avholdt møte med flyklubben hvor
hensikt og nytteverdien av tiltaket
ble drøftet (ikke hensiktsmessig
med flyforbudssone). Det
informeres i stedet i flyklubben om
Skjelbreia som drikkevannskilde.

-

* Varslingssystemer,
I
befolkningsvarsling ved (akutte) behov
generelt (UMS-varsling eller tilsv.).

Prosess med anskaffelse er i gang.
Forventet anskaffelse i løpet av
2015.

* Rutiner for informasjon generelt ved
varig svikt (generelt tiltak for mange
typer hendelser)

I/U

For så vidt et løpende tiltak. Ligger
nedfelt i kommunal
beredskapsplan/informasjonsplan.
Tiltaket ses også i sammenheng
med tiltaket i pkt. 13.

Overordnet risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) for Vestre
Toten (revideres - oppstart)/vedtas.

U

Planlagt oppstart er satt til tidlig i
2016.

Kommunal beredskapsplanlegging –
planverk (årlig rev.)

G

Revidert 2 ganger i 2014.
Revideres på nytt i løpet av 2015.

*Øvelser samfunnssikkerhet og
beredskap – egen regi (ER) / regi
Fylkesmannen (FM)

G

Både intern øvelse i egen regi (ER)
og øvelse i regi av Fylkesmannen
(FM) er gjennomført i 2014.

Lista omfatter aktiviteter for 2014, hentet fra «Tjenesteområdenes handlingsplan
2014 – 2017. Tiltakene merket * er hentet inn fra handlingsplan overordnet ROSanalyse 2012.
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Investeringstiltak

Statu
s

Kommentarer

Brannstasjon (forprosjekt i 2014)

I

Startet opp sommeren 2014.
Gjenopptatt våren 2015 etter noen
måneders opphold.

I

Kontrakt er skrevet og bilen er satt i
bestilling. Avtalt levering sommeren
2015.

Plan: 400 000 – bevilget 300 000
Brannbil – mannskapsbil
Plan: 3 000 000 – bevilget 3 000 000
+ salg av gammel bil, kr. 310 000

6.4.3 Regnskapsoversikt
Brannvern utenom
gebyrområdet

Regnskap

Justert
budsjett

Avvik i
1000 kr.

Forbruk i
%

Utgifter

6 979

7 012

33

100

Inntekter

-290

-96

194

202

Netto kostnad

6 689

6 916

227

97

For 3. år på rad kom en ut i pluss i forhold til budsjett. Grunnene til dette skyldes en
noe lavere indeksregulering av samarbeidsavtalen med Raufoss Beredskap (ca. kr.
110 000), noe forskyvning i tilsetting i nyopprettet stilling samt en kortere vakanse
ved avdelingen (ca. kr. 200 000). Øvrig drift hadde noe merforbruk og resultatet
hadde fått motsatt fortegn om det ikke var for ovennevnte «positive» avvik.
Brannvern – gebyrområdet

Regnskap

Justert
budsjett

Utgifter

2 295

2 179

-116

105

Inntekter

-2 812

-2 230

582

126

Netto kostnad

-517

-51

466
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Avvik i
1000 kr.

Forbruk i
%

6.4.4 Nøkkeltall

KOSTRA-tall

VTK
2014

VTK
2013

Oppland
2014

KostraLandet
gruppe 7 u/Oslo
2014
2014

Netto driftsutg. pr. innb.

456

437

790

518

697

Årsgebyr for feiing og tilsyn 384

365

440

475

439

1)

Statistikkåret + 1, dvs. tall for 2014 og 2013 er oppgitt her.

Netto drift har gått opp med 4,3 %. Kronebeløpet per innbygger ligger på kun 58 %
av snittet for Oppland (62 % i 2013 69 % i 2012 og 2011 og 72 % i 2010).
Sammenlignet med Kostragruppe 7 ligger beløpet på 88 % og for Landet 65 % av
snittet i 2014.
En ser av utviklingen i kostnadsbildet over flere år at den er lavere – og relativt sett
nedadgående - i Vestre Toten enn for sammenligningsgruppene, spesielt
sammenlignet med Oppland.
Årsgebyret for feiing og tilsyn har økt med 5,2 % og ligger under gjennomsnittet for
Oppland – 87,3 %, Kostragruppe 7 – 80,8 % og på 87,5 % av snittet for Landet..
Samlet må en kunne si at Vestre Toten har et meget rimelig og kostnadseffektivt
brannvern – «mye tjenester for pengene!».
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6.4.5 Utviklingstrekk
Etter «rekordåret» 2013 med hele 267 utrykninger, gikk antallet i 2014 ned til 201.
Gjennomsnittet for perioden 2005 – 2014 er på 211 per år. Antall bygningsbranner
nådde også en topp med 26 i 2013 (16 i gjennomsnitt per år for perioden), mens vi
fikk det laveste antallet på minst 15 år med kun 5 bygningsbranner i 2014. Ingen av
brannene medførte store skader eller totalskade. Andre typer branner er blant annet
pipebranner, grasbranner og bilbranner som i sum har gått noe ned de senere årene,
til 21 i 2014 (29 per år). Vi fikk kun 4 pipebranner i 2014 (14 per år) og dette er det
laveste antallet som er registrert. Nedgangen følger en trend med nedgang de
senere årene, noe som blant annet må tilskrives feiervesenets systematiske og gode
arbeid.

Brannvesenets utrykninger 2005 - 2014
300

2-3 Unødig-/blind alarm
(inkludert 9 falske)

250

17 Annen assistanse

16 Medisinsk Bistand

200

14-15 Akutt
forurensning,
vannskader/
oversvømmelser
13 Trafikkulykker

150

100
4-12 Alle andre typer
branner 2)

50
1 Brann i bygning,
anlegg og opplag

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trafikkulykker havnet på snittet med 16 ulykker i 2014 (16 per år), men snittet ligger
nå betydelig høyere enn hva det gjorde for 10 - 15 år siden. Antall akutte
forurensninger og oversvømmelser gikk tilbake til et mer gjennomsnittlig nivå i 2014
med til sammen 8 utrykninger (10 per år), etter høye tall i 2013 (21 utrykninger).
Det mest markante utviklingstrekket er den relativt sterke økningen i utrykninger
knyttet til helse (medisinsk bistand, med 34 per år). Her har det vært en økning så å
si hvert eneste år siden brannvesenet begynte med denne type bistand. I 2012 var
det 66 utrykninger på medisinsk bistand og 60 i 2013 som de to årene med klart
høyest aktivitet, nesten det dobbelte av snittet for perioden. I 2014 ble antallet 34.
I tillegg kommer annen assistanse (diverse typer oppdrag samt bistand til andre
kommuner) som er relativt stabilt med 25 utrykninger i 2014 (22 per år). Unødige
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alarmer, som for øvrig utgjør en stor andel av alle utrykninger, endte også omtrent på
det jevne i 2014 med 82 (77 per år). Antallet her har svingt fra år til år (mellom ca. 60
og 90 per år).
Både oppgavespekteret og aktivitetsnivået i brannvesenet har økt betydelig de siste
10 – 15 årene, og når en ser på statistikken, ser en at branner samlet sett utgjør en
begrenset del av totalen. 1 av 4 utrykninger er i forbindelse med branner, mens 3 av
4 er andre oppdrag. Vi må med rette kunne kalle oss et brann- og redningsvesen
som tjener samfunnet bredt når ulykken er ute.
Det er mange trekk i samfunnsutviklingen som har større og mindre betydning for
brannvesenet og deres oppgaver. Her nevnes Brannstudien (se årsrapporten for
2013), kommunereformen og politireformen som alle kan få større betydning for
brannvesenet. Alle er pågående prosesser og ingen vet hva resultatene vil bli i
skrivende stund. Vi forholder oss derfor til dagens situasjon og de rammer som
gjelder nå når vi ser framover. Likevel tilstreber vi hele veien å inneha en stor evne til
omstilling og fleksibilitet i vår organisasjon.
Raufoss Brannvesen har stort behov for en ny brannstasjon som er tilpasset dagens
krav og behov, blant annet tilfredsstillende garderobe- og sanitærforhold,
garasjeplasser for kjøretøy, vaskehall, møte- og oppholdsrom samt andre tekniske
fasiliteter. Kommunestyret bevilget kr 300 000 til forprosjekt i 2014. Forprosjektet
fortsetter i 2015 og det er utarbeidet enkle skisser både for bygning og plassering,
samt skisse for romprogram. Kostnadskalkyler foreligger foreløpig ikke, men det er i
investeringsplanen lagt inn 5 mill. i 2016 og 10 mill. i 2017 (redusert fra 20 mill.).
Det er økt fokus på brannpersonells helse, og undersøkelser tyder på at det er en
klar sammenheng mellom forhøyet frekvens på en del kreftformer hos personellet og
den jobben de utfører knyttet til innsats, spesielt ved branner. Det er derfor av
avgjørende betydning at det blir tilrettelagt for en helsemessig forsvarlig arbeidsplass
for framtiden, som også omfatter lokaler (brannstasjon) med tilhørende og
nødvendige fasiliteter.
Vi er i ferd med å se en dreining i brannvesenets brannvernstrategier, målsettinger
og forebyggende arbeid, spesielt i forhold til utsatte grupper og hjemmet. NOU –
Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper, tar for seg dette. Utsatte grupper
tolkes bredt og omfatter; eldre med behov for assistanse, andre personer med
redusert boevne (funksjonshemninger, rus, psykiske problemer, demens og kognitiv
svikt), asylsøkere i asylmottak og arbeidsinnvandrere. Avdelingen jobber i økende
grad med dette nå etter at økt bemanning er på plass.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har hatt ny forebyggende
forskrift ute på høring. Av høringsuttalelsene framgår det at det er delte meninger om
forslaget, blant annet at forskriften blir for vag/svak. Samtidig legger den opp til en
større frihet for kommunene/brannvesenene til selv å prioritere og avgjøre hvilke
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forebyggende oppgaver skal gjennomføres, og i hvilket omfang. Dette basert på
risiko og risikovurderinger spesielt knyttet til branner og ulykker.
Kommunenes beredskapsplikt er tydeliggjort og skjerpet gjennom ny lovgivning.
Dette medfører flere og mer omfattende oppgaver knyttet til samfunnssikkerhet og
sivilt beredskap, herunder utarbeiding, drift og vedlikehold av risiko- og
sårbarhetsanalyser og planer samt kompetanse, opplæring og øvelser. Kommunen
gjennomførte to kriseøvelser i 2014, en i egen regi og en i regi av Fylkesmannen.
Dessverre fikk vi bruk for noe av det vi øvde på i forbindelse med dødsbrannen i L.T.
Aas veg 15. mars 2015. Men hendelsen viste at det var nyttig å ha et godt planverk
og å ha øvd, da krisehåndteringen fra kommunens side gikk veldig bra, i tillegg til
godt arbeid fra nødetatenes side på brannstedet.

De fleste som omkommer i brann, omkommer i sitt eget hjem. Bildet er fra brannen i
L.T. Aas veg på Raufoss den 15. mars 2015 hvor en person omkom i nettopp sitt
eget hjem. Foto: Bjørn Sondra Kjelsrud.
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6.5 Tjenesteområde grunnskole
6.5.1 Helhetsvurdering
Driftsåret 2014 ble igjen et svært krevende år for grunnskolen. Hele organisasjonen
har bidratt på en positiv måte for å søke å oppnå gitte målsettinger innenfor
tilgjengelige økonomiske ramme.
6.5.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
Utvidelse av timetallet:
Alle elever på ungdomstrinnet har fra høsten 2014 fått tilbud om valgfag.
Kompetansebygging
Skolene har jobbet med systematisk utvikling innenfor fokusområdene for
grunnskolen. Tiltakene har vært:
·
·

·

·
·
·

·

LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse) benyttes fortsatt på alle skoler. Modellen
har fokus på sosial kompetanse og elevenes læringsmiljø.
ØLU (økt læringsutbytte) og kommunal leseplan er videreført på alle skoler. Satsingen skal
bedre elevenes lesing og læring i alle fag. Omfatter alle lærerne. Det er utdannet 9 språk- og
leseveiledere som server skolene.
Ungdomstrinn i utvikling: Skolebasert kompetanseutvikling for alle lærere på ungdomstrinnet
for et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn som skal øke elevenes
motivasjon og læring. Begge ungdomsskolene i Vestre Toten ble med i pulje 1 høsten 2013,
og var nå inne i sitt andre år i 2014. Skolene har fått faglig støtte fra Høgskolen i Lillehammer.
Skolene har valgt skriving som første satsingsområde og regning som andre satsingsområde.
Lektor 2: Styrking av realfag på ungdomstrinnet gjennom samarbeid med næringsparken.
Raufoss ungdomsskole deltar.
Videreutdanning av lærere og rektorskolen (Kompetanse for kvalitet): Tre lærere på
barnetrinnet tar 30 studiepoeng i matematikk. To inspektører tar rektorskolen.
Vurdering for læring og skriving: Barneskolene og skolelederne har hatt veiledning av SELL
(senter for livslang læring), Høgskolen i Lillehammer. Målet er å utvikle en felles
vurderingskultur og – praksis og skape helhet og sammenheng mellom barneskole og
ungdomsskole.
Veiledning av nyutdannede og nytilsatte lærere: Fire lærere får veiledning. Kommunen har
egen veileder.

Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt
Investeringstiltak (hvis aktuelt)

Status

Kommentarer

Ny Raufoss skole

I

Framdriftsplan i rute

Vestre Toten ungdomsskole

I

Framdriftsplan i rute
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Aktiviteter i handlingsplanen

Status

Kommentarer

Økt timetall og driftsmidler tilpasset
endret skolestruktur

U

Nedgang i timetall fra høsten 2013.
Skolestrukturen uendret

Økt ramme til leirskole i tråd med
”gratisprinsippet”

U

Ikke budsjettdekning

Systematisk oppfølging av skolenes
arbeid med kvalitetsutvikling

I

Det vises til tilstandsrapport for 2014

Prosjekt ØLU (Økt LæringsUtbytte) i
SØVN-regionen

G

Videreføres lokalt i 2015 med
hovedfokus på realfag

Prosjekt vurdering for læring

I

I drift

Planmessig kompetansebygging i
h.t.t. kompetanseplanen

I

Kompetanseplan for grunnskolen for
skoleåret 2014/15 vedtatt

Ungdomsskolesatsingen (GNIST)

G

Videreføres lokalt i 2015

Innføre kvalitetssystem for
spesialundervisning

G

Satt i drift

6.5.3 Regnskapsoversikt

Grunnskole

Regnskap

Justert
budsjett

Sum utgifter

182 791

Sum inntekter
Nettoutgift

Avvik i
1000 kr.

Forbruk i
%

174 969

-7 822

104,47

-25 393

-20 255

5 138

125,37

157 398

154 714

-2 684

101,73

Regnskapet viser et overforbruk på 2 684 000 kroner. Dette er et negativt netto avvik
på 1,7 prosent.
På tross av stram budsjettstyring og større inntekter enn forutsatt, har det ikke vært
mulig for grunnskolen å holde driften innenfor tildelte rammer i 2014. Utgifter for
gjesteelever (herunder også elever i private skoler) og elever med rett til særskilt
språkopplæring ble betydelig høyere enn forutsatt i 2014. I tillegg har vi hatt en stor
utgiftsøkning for å møte elevers sosialfaglige behov.
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Siste skoledag før jul på Reinsvoll skole
6.5.4 Nøkkeltall

KOSTRA-tall

VTK
2014

VTK
2013

Opplan
d 2014

Landet
Kostra-gr /u Oslo
7 2014
2014

Netto driftsutg. grunnskolesektor i % av samlede netto
driftsutgifter

24,7

25,5

23,7

26,0

24,0

Netto driftsutgifter grunnskole105220
sektor pr innbygger 6-15 år

99523

112744

94788

101230

Timer spesialundervisning i %
av antall lærertimer totalt
14,9

14,0

16,2

15,1

17,4

Driftsutgifter undervisningsmateriell, pr elev i grunnskolen 1273

969

1649

1348

1418

Korr. brutto driftsutg. til skolefritidsordning, pr komm. bruker 30552

28944

23973

28317

28317

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter
Grunnskolens andel av kommunens totalramme har gått ned i Vestre Toten fra 2013
til 2014 selv om vi har fått utvidede oppgaver med utvidelse av timetallet på
ungdomsskolen.
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Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år
Tallene viser en økning på 5 697,- pr elev fra 2013. I følge oversikten ligger vi 7 500,under snittet i Oppland.
Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt
Den relative andelen av spesialundervisning har gått litt opp. Elevgrunnlaget varierer
fra år til år, og vi har enkelte år elever med større behov for spesialundervisning enn
andre år. Prosentandelen til spesialundervisning vil derfor variere noe fra år til år.
Andelen elever som får spesialundervisning har vært stabil de siste årene på rundt 7
%. Vestre Toten bruker fortsatt relativt sett mindre til spesialundervisning enn de
fleste kommuner.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen
Vi har hatt en økning i vår kommune fra 2013, men bruker mindre til materiell per
elev enn kommunegruppene i sammenligningsgrunnlaget i 2014.
Korrigert brutto driftsutgift til skolefritidsordning, per kommunal bruker
Tallene viser at Vestre Toten fortsatt bruker mye til SFO, men vi er i 2014 betydelig
nærmere landsgjennomsnittet. Dette er en følge av en bevisst ressursforskyvning fra
SFO til skole over flere år. 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.
6.5.5 Utviklingstrekk
Ressursbruk
Grunnskolen bruker i stadig større grad ressurser for å dekke elevers sosialfaglige
behov.
Vi har også fått en stor økt andel minoritetsspråklige elever.
Kommunale prioriteringer
Kommunale planprosesser og grunnskolens årlige tilstandsrapport er styrende for
grunnskolens pedagogiske satsingsområder.
Nye mål og satsingsområder for grunnskolen i perioden 2014- 2018 ble vedtatt av
kommunestyret 16. juni 2014. Her er det valgt tre hovedsatsingsområder:
LÆRINGSUTBYTTE
LÆRINGSMILJØ
ORGANISASJONSUTVIKLING
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Innenfor disse områdene er det satt fokus på noen få prioriterte områder og mål for
disse. Her gjengis disse i stikkordsform, det vises ellers til kst.sak 59/14.

Tilgangen på forskningsbasert kunnskap om hva som gir ønsket effekt i skolen er nå
stor og stadig økende. Hovedtrekkene her er at det er viktig å satse på få mål over
lang tid.
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Det fremheves også at det må bygges opp kapasitet (Capasity Building) på alle
nivåer.
Dette innebærer blant annet at det må arbeides målrettet med å:
• skape et tydelig verdigrunnlag
• skape sammenheng
• bygge på, dele og skape kunnskap
• skape sterke relasjoner
• forstå endringsprosesser
En slik kapasitetsbygging forutsetter en profesjonell skolekultur, med en klar etisk
plattform. Utviklingsarbeidet i skole og SFO skal bidra til å bygge, skape og dele
viten/kunnskap og kompetanse på alle nivåer (individ, skole, kommune). Dette
gjelder alle ansatt i grunnskole, men det er også viktig å videreutvikle stadig bedre og
nye samarbeidsformer med foreldre og foresatte.
Kommunens faglige prioriteringer ivaretar de statlige prioriteringene, og har per i dag
tiltak knyttet til elevenes læring i alle fag, grunnleggende ferdigheter, spesielt innen
lesing og skriving samt digitale ferdigheter. Kommunen har valgt å bruke egne midler
til prosjektene ”Vurdering for læring” og Kvalitetssikring av læringsmiljøet gjennom
skolering og bruk av LP-modellen.
«Ungdomstrinn i utvikling» er en skolebasert kompetanseutvikling for alle lærere på
ungdomstrinnet for et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn
som skal øke elevenes motivasjon og læring. Begge ungdomsskolene i Vestre Toten
var med i pulje 1 fra høsten 2013. Skolene har hatt faglig støtte fra Høgskolen i
Lillehammer. Skolene valgte da skriving som satsingsområder. I kjølvannet av denne
satsingen er det også igangsatt et eget arbeid på barnetrinnet med skriving i 2014.
Læringsresultater
Ved sammenligning av læringsresultatene i Vestre Toten opp mot resten av fylket og
landet må en være bevisst på at ressursinnsatsen er svært ulik.
Resultatene fra nasjonale prøver 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.
Mål for perioden 2013-2018: Resultater på nasjonale prøver i regning på 5.
trinn skal minimum ligge på nivå med kommunegruppe 7.
Status regning 2014: På 5. trinn har kommunen gode resultater sammenlignet med
kommunegruppe 7. Vi har en stor andel elever på høyeste nivå og en lav andel på
laveste.
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Mål for avgangskarakterer: Karakterer i norsk, engelsk og matematikk på 10.
trinn skal minimum ligge på nivå med kommunegruppe 7.
Status 2014: Eksamenskarakterene i norsk og engelsk ligger over kommunegruppe
7. Det er også positivt for Vestre Toten at forskjellen mellom standpunktkarakter og
eksamenskarakter bare er på 0,1.
I matematikk derimot skårer vi lavere enn kommunegruppe 7. Det viser både
eksamens-resultater og standpunktkarakterer. Her ser vi at forskjellen er større
mellom disse (0,3).
Grunnskolen må fortsette å ha fokus på å øke læringsutbyttet gjennom
kompetansebygging og å øke lærertettheten. Systematisk løpende oppfølging og
dialog med skolene, herunder skolebesøk der skolenes system for kvalitetsvurdering
av elevenes læringsutbytte må prioriteres.
Læringsmiljø
Vestre Toten har bedre resultater i den årlige elevundersøkelsen enn tidligere, og
skårer bedre enn kommunegruppe 7, Oppland fylke og nasjonalt.
Vi hadde også i fjor bra resultater på vurdering for læring og læringskultur, og i år er
resultatene enda bedre.
Vi skårer bedre på barnetrinnet enn på ungdomstrinnet. Det er viktig at den enkelte
skole gjør analyser av sine resultater.
Mål elevenes læringsmiljø: Alle elever skal oppleve å være inkludert faglig sosialt og
psykisk. Ingen elever skal oppleve seg mobbet. Kontinuerlig bedring i målinger.
Status 2014: På 7. trinn er snittet på 1,2 mot 1,3 i fjor. Dette er en positiv tendens.
Andelen elever som svarer at de har opplevd å bli mobbet 2-3 ganger i måneden
eller oftere er i 2014 2,9 % mot 3,4 % i 2013.
På 10. trinn er snittet på 1,4 i 2014 som i 2013.
8,1 % av elevene svarer at de har opplevd å bli mobbet 2-3 ganger i måneden eller
oftere. En nedgang fra 10,9 % i fjor. Vi har fortsatt en utfordring her.
Tallene viser en positiv tendens for 7. trinn både når det gjelder snitt og andel som
rapporterer om mobbing.
Andel lærere uten godkjent utdanning
Tabellen under viser at vi høsten 2014 totalt sett lyktes godt med rekruttering av
lærere med godkjent kompetanse. Vår andel av ufaglærte ligger under snittet både i
Oppland og i landet.
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Andel lærere uten godkjent utdannelse for det trinn de underviser på skoleåret 14/15:
Navn

Hele landet
Oppland
Vestre Toten

1.-4.

5.-7.

1.-7.

8.-10.

Totalt VTk

3,39
3,49
1,62

3,28
2,60
0,40

3,34
3,08
1,05

3,21
3,87
5,23

3,29
3,36
2,59

Elev- og klassetallsutvikling
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. Vi ser en «fortetning» av elevtallet mot Raufoss. Dette gir oss en
utfordring i det å få kanalisert nok ressurser til skolene på Raufoss.
Gjesteelevsutvikling
Vestre Toten kommune er økonomisk ansvarlig for grunnskoleopplæringen for elever
som i henhold til lovverket er hjemmehørende i kommunen. Tilsvarende har vi
mulighet til å kreve refusjon for elever som er plassert ved våre skoler, men som er
hjemmehørende i andre kommuner. Fra å ha hatt et positiv oppgjør i flere år, har vi i
løpet av de siste årene fått stadig flere elever å betale for. Denne trenden fortsatte i
2014. Kommunen betaler tilsvarende for elever med spesialundervisning ved private
skoler.
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5.1 Tjenesteområde helse
5.1.1 Helhetsvurdering
Legetjenesten
Legesituasjonen har vært stabil i 2014. Vestre Toten har 13 hjemler +
turnuskandidat. Vestre Toten har kun én solopraksis. De øvrige 4 legesentra kan
holde åpent hver dag i uken, noe som sammen med økning av den totale
listekapasiteten i 2013 har gitt en betydelig økning av legetilgjengeligheten i
kommunen. Per april 2015 er 3 fastlegelister åpne for nye pasienter. En hjemmel ble
lyst ut i 2014, da praksishaver skulle gå av med pensjon. Egnet søker ble tilsatt men
innvilget utsettelse på oppstart til høsten 2015. Praksishaver valgte å arbeide ett år
til. Kommunen tilsatte en sykehjemslege (uten kommunal almenpraksisforankring) i
50 % høsten 2014.
Helsesøstertjenesten
Modellkommuneprosjektet ble avsluttet i 2014. Målet med prosjektet var å komme
tidlig inn med hjelpe- og støttetiltak i familier som strever (gravide og foreldre med
barn 0-6 år). Prosjektet går inn i ordinær drift med økt samhandling med andre av
kommunens tjenester og tilbud om nye tiltak for økt foreldrekompetanse for å
forsterke omsorgen rundt barnet. Ledende helsesøster fortsetter som prosjektleder,
foreløpig dekket av fondsmidler.
I skolehelsetjenesten er fortsatt ressursene så lave at helsesøster i liten grad får
bidratt med sin kunnskap opp mot de helseutfordringene skolen strever med.
Helsesøstertjenesten har kunnskap om klientgruppen og ønsker også her å bidra
med en god samhandling opp mot elevene.
Fysio-ergoterapitjenesten
Et spennende og innholdsrikt år hvor flere tiltak i tråd med intensjonen i
Samhandlingsreformen ble vektlagt (forbyggende tiltak for eldre og økt satsing på
hverdagsrehabilitering). Fortsetter med å videreutvikle den nye modellen ved
Frisklivssentralen med en bedre oppfølging av henviste brukere.
Barnevern
Det har vært en kraftig økning i antall meldinger og saker i hele perioden 2012-20132014 hvorav mange svært alvorlige og komplekse. Det er flest meldinger på barn i
skolealder. Det er en økning i antall klagesaker og behovet for juridisk bistand og
sakkyndige vurderinger har økt. I barnevernloven er det konkrete tidsfrister for
undersøkelse av meldinger og det var i 2014 store fristoversittelser med henhold til
undersøkelser. 2014 var preget av mange meldinger, mange akutte
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omsorgsovertagelser og mange saker / hendelser med bistand fra politiet. Av dette
følger også en sterk økning i antall tiltak med påfølgende kostnadsvekst.
Vakans / sykefravær
Det har vært noe vakans i stillinger på grunn av budsjettkutt i driftsenhetene. I tillegg
har det vært høyt sykefravær i barnevern og helsesøstertjenesten gjennom deler av
året. Dette har ført til reduserte tjenester og stort press på resterende bemanning.
Om mulig leies det inn vikar ved lengre fravær, men det er vanskelig å få tak i
kvalifiserte vikarer og det tar også lang tid å få lært opp disse. Sykefraværet skyldes i
størst grad forhold utenfor jobben, men noen tilfeller også jobbrelatert. Det jobbes
mye med tilrettelegging for å unngå sykmeldinger og for at de som er helt eller delvis
sykmeldt skal kunne fortsette i jobben. Sykefraværet har vært fallende mot slutten av
året.
5.1.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
Ny Folkehelselov 1. jan 2012. De nye bestemmelsene i loven er ikke innarbeidet
enda. Lovens § 5 som krever utarbeidelse av helseoversikter vil bli ivaretatt gjennom
interkommunalt samarbeid i regi av Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn. Den nye
loven tydeliggjør at ansvaret for folkehelsearbeidet ligger overordnet på kommunen,
ikke på helsetjenesten alene. Dette krever en endret holdning til og oppfatning av
Folkehelse som begrep. Det er ikke lenger utelukkende sykdoms- og
behandlingsfokus, men utfordrer oss til en kartlegging av en rekke faktorer i
samfunnet som påvirker helse og helseutvikling, positivt og negativt. Kravet om å
synliggjøre folkehelseperspektivet i alle tjenester og planprosesser innebærer at alle
kommunens tjenesteområder skal vurdere folkehelseaspektet i egen tjenesteyting.
Dette gjør at arbeidet med folkehelse må organiseres på en annen måte enn i dag.
Dette krever også at kommunens tjenester har en god samhandlende struktur.
Legetjenesten
Det har vært tilsatt leger i alle kommunens fastlegehjemler i 2014. Kommunen har en
rekke offentlige kurative oppgaver (Sykehjem, Helsestasjon/ Skole,
Flyktninghelsetjeneste) der enkelte fastleger er ansatt i stillingsbrøker. Stillingene er
ikke attraktive, og stedvis underdimensjonert i forhold til behovet. For å bøte på
dette, og realisere intensjoner om et kompetanseløft innad i sykehjemsavdelingene,
ansatte kommunen sykehjemslege i 50 % stilling. Hun tiltrådte i oktober 2014.
Organisering og fordeling av de fleste kommunale legeoppgaver har fungert svært
godt i 2014. Imidlertid har kommuneoverlegen måtte ivareta en rekke
tilleggsoppgaver som har vist seg vanskelig å fylle på annen måte.
Som smittevernansvarlig har kommuneoverlegen ansvar også for
førstegangsvurderinger av asylsøkere, og bosatte flyktninger. Dette er definert som
offentlige oppgaver, men det har ikke latt seg gjøre å rekruttere til funksjonen.
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Kommunelegen har også påtatt seg oppgaven som koordinerende
sykehjemsoverlege. Han har videreført deltagelse i regionale prosjekter for
Folkehelse, og oppfølging av regional utvikling av kommunale akutte døgnplasser.
Han har videre deltatt i fylkeskommunens arbeid med utvikling av kartleggingsverktøy
for påvirkningsfaktorer i folkehelse i kommunene, og er fremdeles tilknyttet
fylkeskommunens ressursgruppe til dette formål.
Helsesøstertjenesten
Helsesøstertjenesten er arenaen for samhandling mellom flere tjenester, både de
som jobber med de voksne (NAV, Psykiatritjenesten, lege, jordmor) og de som jobber
med barn (førskolelærer, fysioterapeut, barnevern og helsesøster). Helsestasjonen
har et lavterskeltilbud som alle foreldre bruker til sitt nyfødte barn, førskolebarnet og
skolebarnet. Dette ønsker vi å videreutvikle utover Modellkommunesatsingen.
Mange gravide med en problematikk blir fanget opp av jordmor, lege, NAV og
voksenpsykiatri. Tiltak gis fra helsesøster i psykisk helsevern, med tilbud om COS
(Circle of security) grupper eller individuell oppfølging, Marte Meo og
ansvarsgrupper/IP. Jordmor opplever et økende antall gravide som sliter i hverdagen
og ressursene er for små til å følge opp tilstrekkelig. I tillegg vil kortere opphold på
fødeavdelingen kreve en bedre oppfølging fra jordmor i kommunehelsetjenesten.
COS (foreldre refleksjon) grupper har også blitt tilbudt til alle som ønsket det.
Helsedirektoratet har utarbeidet veileder som helsestasjonene skal benytte.
Helsesøstertjenesten skal drive helsefremmende, primær og noe sekundær
forebyggende arbeid, men har for lite ressurser både i helsestasjon- og i
skolehelsetjenesten til å oppnå tilfredsstillende effekt av tiltakene som blir satt inn.
Flere av punktene i veileder for helsestasjon blir ikke fulgt. Eksempler på tiltak som
ikke er blitt gjennomført i henhold til veilederen:
Helsestasjon:
·
·

Kun hjemmebesøk til førstegangsfødte, ikke til alle nyfødte
Ikke gjennomført 18 måneders kontroll

Skolehelsetjeneste:
·
·
·
·

Ikke vært kapasitet til å gjennomføre en del anbefalte program i skolene (eks Zippys venner,
foreldrenettverk, skilsmissegrupper)
Ikke gjennomført anbefalte tiltak for 5., 7. og 8. klasse ved en del av skolene
Ikke gjennomført gode oppfølginger ved vektutfordringer hos 3. klasse elever
Ikke gjennomført anbefalt samhandling med annet personell ved skolene og dermed en god
oppfølging av eleven og foreldrene. Dette kan medføre at elev blir en symptombærer

En tidlig satsing for å gjøre foreldre i stand til å ivareta omsorgsoppgaven slik at barn
får en tilfredsstillende oppvekst vil gi store innsparinger for samfunnet og det er
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således svært kostnadseffektivt å jobbe primærforebyggende. Tidlig hjelp er med på
å skape god mestringsfølelse både for elev og foreldre, og bidrar til at frafallet i
skolene reduseres og at ungdommen tar utdannelse og etter hvert får seg jobb.
Fylkesmannen hadde høsten 2014 tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn i
alderen 0 – 6 år. Tilsynet avdekket følgende 3 avvik / brud på krav gitt i lov eller
forskrift :
·
·
·

Vestre Toten kommune sikrer ikke at alle barn i alderen 0 – 6 år får forsvarlige
helsekontroller i samsvar med nasjonale retningslinjer.
Vestre Toten kommune sikrer ikke at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn / familier med
spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud.
Vestre Toten kommune sikrer ikke at helsestasjonstjenesten tilbyr et tjenestetilbud til barn
og foreldre tilpasset deres egen språkbakgrunn.

Det er utarbeidet plan for lukking av avvikene. Planen ble oversendt fylkesmannen i
februar 2015. Etter planen skal avvikene være lukket i løpet av 2015.
Fysio-ergoterapitjenesten
Kommunens hjelpemiddellager får positive tilbakemeldinger fra NAV
Hjelpemiddelsentralen i Oppland og brukes som eksempel på hvordan andre
kommuner bør og kan drifte sine kommunale lagre. Av søkte hjelpemidler er 50 %
allerede utlevert fra korttidslageret når vi får dem inn til lageret fra
Hjelpemiddelsentralen. Dette gjelder de vanligste hjelpemidlene; som
toalettforhøyere, rollatorer, dusjstoler, dostoler, krykker.
Dette sparer avdelingen for mye dobbeltarbeid (1 tur i stedet for 2) for
hjelpemiddelkoordinator. Disse 50 % blir levert ut uten ventetid (0 dager).
Ut fra dette kan vi se viktigheten av å ha et godt utstyrt lager.
Det jobbes hele tiden med å opprettholde høy standard på hjelpemiddellageret, etter
arbeid med LEAN.
Leder for fysio- og ergoterapitjenesten tiltrådte formelt i stillingen fra oktober 2014
etter å ha vært konstituert fra august 2013.
Barnevern:
Det har vært en svært stor økning i antall meldinger og påfølgende økning i antall
tiltak i barnevern de siste 3 årene. Dette har medført omfattende brud på krav satt i
lov og forskrift, blant annet på fristoverskridelser på undersøkelser.
Utvikling i antall meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak, barn i fosterhjem og
akuttplasseringer de siste 4 årene:
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Alle akuttplasseringer blir meldt til og etterprøvd av fylkesnemda i henhold til
bestemmelsene i barnevernloven.

Det har vært stort fokus på barnevern i media, og økende kunnskap hos fagfolk om
barns behov samt bevisstgjøring på offentlig ansattes meldeplikt til barnevernet.
Det er også mange foreldre/ungdom som selv ønsker bistand.
Tjenesten har vært bevisst på å sette i verk omfattende tiltak som hjelper foreldre til å
endre sin omsorgspraksis. Gjennom slike tiltak vil det være mulig å vurdere om
foreldrenes evne til omsorg blir god nok, eller om barnet trenger en annen
omsorgsbase.
Med bakgrunn i utviklingen siste 3 år ble barneverntjenesten fra 2. halvår 2014
styrket med 2 faste stillinger og 1 midlertidig prosjektstilling.
Fylkesmannen hadde høsten 2014 tilsyn med barneverntjenesten. Tilsynet avdekket
følgende 2 avvik / brudd på krav gitt i lov eller forskrift:
·
·

Vestre Toten kommune sikrer ikke systematisk gjennomføring av
undersøkelser i henhold til lov- og forskriftskrav.
Vestre Toten kommune sikrer ikke at hjelpetiltak til hjemmeboende barn
evalueres i tråd med lov- og forskriftskrav.

Det er utarbeidet plan for lukking av avvikene. Planen ble oversendt fylkesmannen i
februar 2015. Etter planen skal avvikene være lukket i løpet av 2015.
Ny leder for barneverntjenesten tiltrådte i august 2014.
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Tjenester for asylsøkere og flyktninger
Tjenestene opp mot familiene merker et økt behov for hjelp opp mot
familieproblematikken og kompetansen her må økes. Tjenestene må samhandle
enda bedre, «snakke med én stemme» og forebygge urealistiske forventninger.
Utfordringene vi jobber med ser vi på helsestasjonen med mors og fars fungering, på
skolen – hvordan elever strever, - og gjennom barnevernet når det blir iverksatt
undersøkelse etter leverte bekymringsmeldinger.
Utfordringer vi ser:
·
·

·

·
·
·

Behov for bearbeiding av traumer både hos, mor, far og barn, sett opp mot
familiens fungering
Hvordan kan vi legge til rette for at familien som en helhet har best mulig
fungering opp mot det norske samfunnet – forebygge utvikling av problemer
innad i familien
Hvordan hjelpe til å få våre nye landsmenn inn i våre vanlige
primærforebyggende aktiviteter inn mot familiene – nettverksbygging,
foreldrekurs mm.
Manglende språkkunnskaper i norsk som vanskeliggjør kommunikasjonen
med tjenesteapparatet
Familiene mangler nettverk
Familiene har dårlig økonomi

Aktivitetsrapport
Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt
Aktiviteter i
handlingsplanen

Statu
s

Kommentarer

Foreta brukerundersøkelser U
i alle driftsenheter

Utsatt til 2015 på grunn av manglende kapasitet til å
gjennomføre.

Foreta
medarbeiderundersøkelser
i alle driftsenheter bortsett
fra legetjenesten

Ikke planlagt i 2014, skal gjennomføres i 2015 (hvert
2. år)

Folkehelse

I

Utarbeide helseoversikt

Utarbeide helseoversikt er startet opp, men ikke
sluttført. Intensjon om å presentere dette til
kommunestyrebehandling i det nye KS.

Kartlegge positive og
negative påvirkingsfaktorer

Kartlegging av positive og negative
påvirkningsfaktorer er ikke gjort.

Videreutvikle og sette
inngang nye tiltak basert på
kartlegging

En del tiltak er blitt videreført i henhold til plan for
folkehelsearbeidet.
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Konkretisert samarbeid med Gjøvikregionen helse og
miljøtilsyn for utarbeidelse av regional helseoversikt
med kommunal spesifisering.
Revidere plan for sosial- og G
helsemessig beredskap
(helseberedskapsplan)

Kalles nå helseberedskapsplan i stedet for plan for
sosial-og helsemessig beredskap. Utført i 2014

Delta i prosjektet Raufoss
sentrum

Helsesjef og representant fra helsesøstertjenesten
har deltatt i arbeidet

G

Innføring av døgnbemannet G
legevaktsnummer for å
ivareta ø-hjelpsplikt

Raufoss kommunelegekontor har beredskap man-fre
kl. 8-15.

Øke antall timer til
U
tilsynslege i tråd med behov
knyttet til
Samhandlingsreformen, 10
timer per uke.

Økning med 2 timer i 2014

Videreutvikle tilbudet om
Akutt ø-hjelpsplasser døgn
(i samarbeid med omsorg)

G

Tiltaket er evaluert i løpet av året og med gode
resultater (rapport utarbeidet i 2013). Kommunen fikk
midler fra Helsedirektoratet og Helseforetaket for å
drifte tiltaket.

Delta i
Samhandlingsprosjektet i
Gjøvikregionen)

G

Helsesjef og kommuneoverlege har deltatt i arbeidet

Bidra til reduksjon av
G
problemer knyttet til
levevaner ved økt kapasitet
i Frisklivssentralen

74 nye brukere. Mesteparten av driften innlemmet i
ordinær kommunal drift og ikke som eget prosjekt.
Det vil fortsatt bli søkt om prosjektmidler fra
fylkesmannen til videreutvikling.

Videreutvikle
”Forebyggende tiltak for
eldre” (50 % stilling)

Alle 78-åringer som bodde hjemme og de som
henvendte seg til kommunen med et ønske om
rullator og trygghetsalarm fikk tilbud om
hjemmebesøk. 179 takket ja til et slikt besøk.
Det har blitt gjennomført 6 forebyggende
informasjonsmøter, hvor alle 78-åringer i kommunen
ble invitert. 47 deltakere + 14 hjemmebesøk til de
som ønsket dette, oppslutning på 78 %. Noe som er
en bra oppslutning. Positivt mottatt blant brukerne.
Startet opp fallforebyggende treningsgruppe x 2 i
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uka.
Tiltak for å bedre tverrfaglig U
samarbeid rundt brukere
med behov for
sammensatte tjenester ved
å gjennomføre seminarer
årlig (i henhold til
rehabiliteringsplan)

Ikke gjennomført på grunn av lederskifter i teamet.

Økt satsning på
rehabilitering av eldre
hjemmeboende
(hverdagsrehabilitering)

I/G

Etablert felles 2-årig prosjekt med Østre Toten
kommune «Innføring av hverdagsrehabilitering som
arbeidsform og hverdagsmestring som tankesett i
kommunene Østre Toten og Vestre Toten.»

Planlegge etablering av 3
legekontor i forbindelse
med nytt kjøpesenter

U

Det jobbes fortsatt med å finne egnede lokaler

Bestemt utsatt til 2015, da det vil være behov for
seminarer og kurs i forhold til opplæring i SAMPRO,
elektronisk IP.

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

Samordning av tjenester 0-6 år jobbes med i
forbindelse med Modellkommuneprosjektet, men
samordning av tjenester for barn/ungdom fra
skolealder og oppover er utsatt inntil videre.

Tiltak

G/U

Implementering av kartleggingsverktøy i lege-,
jordmor- og helsesøstertjenesten for tidlig
identifisering av risikoutsatte gravide, foreldre og
barn. Arbeidet startet, men er ikke godt nok
implementert foreløpig.

G

Etablere drøftingsteam og ta i bruk handlingsplaner

G

Tiltak (endringsfokusert veiledning (Circle of security
(COS)) for gravide/foresatte med tanke på bedring
av omsorgsevne. Metoden viser positive resultater.

U

Utvikle samarbeid med spesialisthelsetjenesten
(blant annet ta i bruk behandlingslinjer) er utsatt til
årsskiftet 2014/2015

I

Utvidet sykepleierressurs i asylmottaket fra 40 % til
50 %, men fortsatt behov for å utvikle tjenestene.
Behov synliggjort i planprosessen. Prosjektstilling
60% familierettet asylsøker planlegges omgjort til
fast.

i forbindelse med
ModellKommuneSatsingen

Utvikle helsetjenestene til
asylsøkere og flyktninger
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Videreføring av Lean i
fysio-ergoterapitjenesten

G

Frisklivssentralen også innlemmet i Lean arbeidet.

Videreføring av Lean i
barneverntjenesten

I/U

Lean i barnevern stoppet opp på grunn av lederskifte
og manglende kapasitet til implementering. Det er
gjennomført verdistrømsanalyser i de største
arbeidsprosessene og dette har synliggjort at det er
for lite ressurser til å ivareta oppgavene. Svært stort
press på tjenesten vanskeliggjør å sette av tid til å
jobbe fram foreslåtte tiltak.
Planlegges ny oppstart Lean i barnevernet i 2015.

Innføring av Lean i
helsesøstertjenesten

G

Videreføre og utvikle ”Åpen G
helsestasjon” –

Ble iverksatt i 2014 med bistand fra Lean-veileder.
Åpen helsestasjon (samarbeid NAV, voksenpsykiatri,
barnevern, helsesøstertjenesten). Lavterskeltilbud for
gravide og foreldre til barn 0-6 år.
Økt samarbeid legene/helsestasjon/jordmor
Tverrfaglig deltakelse i helsestasjonens
gruppekontroller (barnevern, fysioterapeut og
førskolelærer).

Videreføre småtrølltreff.

G

Gjennomført med en 10-12 ukers periode vår/høst.
Populært tiltak. Stor oppslutning.

Kompetanseheving
barnevern (statlige midler)

U

Prioritering bruk av midler utsatt på grunn av
gjennomgang av tjenesten og i påvente av ny
ledelse.

IKT – innføring av
elektronisk journalsystem i
asylmottak

G

Er etablert og tatt i bruk

IKT - Innføring av Norsk
helsenett

G

Tatt i bruk i 2014. Innføring og implementering
fortsetter.

Tilbud til foresatte/barn 0-2
år om et treff-sted med
sang/musikk, kafé og
trilletur. Samarbeid
kulturskolen, helsestasjon
og Frivilligsentralen.
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Elektronisk samhandling
mot Føden og sykehuset
innlandet jobbes med, er
ikke oppe og går 2014.
IKT - Etablering av nytt
nødnett

Samarbeidsavtaler med legene ventes med til den
elektroniske samhandlingen opp mot sykehuset
fungerer.
G

Etablert i 2014.

5.1.3 Regnskapsoversikt
Regnskap

Budsjett
Restbeløp
inkl. endring

Forbruk %

Sum utgifter

69327

58044

-11283

119,44%

Sum inntekter

-8160

-6298

1862

129,57

Nettoutgift

61167

51746

-9421

118,21

Helse

Merforbruket skyldes:
Barnevern: Merutgifter til fosterhjem, institusjonsplasseringer, tiltak i hjemmet, juridisk
bistand og sakkyndige vurderinger. Til sammen kr 9.247.205,Øvrige tjenester i balanse. Resterende merforbruk på ca kr.200.000,- skyldes
manglende justering inn mot tilskudd og fond.
5.1.4 Nøkkeltall

KOSTRA-tall

VTK
2014

VTK
2013

Landet
Oppland Kostrag /u Oslo
2014
rp7 2014 2014

Årsverk av leger pr 10 000
innbyggere

10,0

10,0

11,9

9,1

10,3

Årsverk av fysioterapeuter pr
10 000 innbyggere

10,6

10,9

11,0

8,2

8,9

8580

7425

7986

Årsverk av helsesøstre pr
10 000 innbyggere 0-5 år
Netto driftsutgifter til barneverntj, pr. innbygger 0-17 år

69,9
12961

8581
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Netto driftsutgifter pr. barn i
barnevernet

122343

95761

-

-

109846

Andel barn med
barneverntiltak i prosent av
innbyggere 0-17 år

6,3

4,9

-

-

4,7

5.1.5 Utviklingstrekk
Folkehelse
Kommunen er gjennom nye lovverket (Folkehelselovens § 5) pålagt å skaffe en
oversikt over innbyggernes helse på samfunnsnivå. Denne skal ligge til grunn for
prioritering av de helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak som settes i gang.
Samtidig skal positive og negative påvirkningsfaktorer kartlegges. Det skal spesielt
legges vekt på faktorer som er med på å opprettholde eller forsterke sosiale ulikheter.
Oppfyllelse av de nye lovbestemmelsene må prioriteres framover.
Legetjenesten
Rettighetsforankret reduksjon av listetak (antall på den enkelte leges liste) for de over
60, samt ønsker fra legene om mindre offentlige oppgaver som tilrettelegging for å
kunne stå lengst mulig i arbeide, kan vil bli en utfordring fremover. Både som følge av
dette, og at mange leger nå nærmer seg pensjonsalder betyr at kommunens behov
for å rekruttere nye fastleger vil bli stort i årene som kommer. Det er et behov for å se
på om det er mulig å homogenisere avtalene som regulerer forholdet mellom
fastleger og kommunen. Rekruttering til fastlegehjemler i distriktene er for tiden
preget av «selgers marked».
Helsesøstertjenesten
Jordmortjenesten og helsesøster i psykisk helsevern er de første som skal finne frem
til de som trenger ekstra oppfølging med sin foreldrerolle. Fra 2014, med 80 % ny
stilling vil helsesøster dra på hjemmebesøk til alle nyfødte og ikke som i 2013 kun til
førstegangsfødende. Jo tettere oppfølging av foreldre i starten, jo raskere finner man
frem til de barnefamilier som trenger oppfølging.
Skolehelsetjenesten skal ifølge loven følge med på utfordringene i vår kommune,
men har for lite ressurser til å følge opp i tråd med krav og forventninger. Dette
gjelder spesielt med tanke på samhandling med andre fagområder,
foreldresamarbeid og individuelt tilpasset oppfølginger/ tilrettelegginger for eleven og
foreldrene.
Asylsøkere og flyktninger er en utsatt gruppe som trenger god oppfølging og
tjenestene til disse bør utvikles i tida framover. Her vil vi kunne møte familienes
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behov bedre, og vi vil kunne forebygge uheldige kulturkollisjoner med økt bemanning
og kunnskap på feltet.
Helsestasjonstjenesten hadde tilsyn fra fylkesmannen høsten 2014. Tilsynet
avdekket 3 avvik. Det er viktig at tilførte resurser til lukking av avvik blir prioritert slik
at tjenesten driftes i samsvar med krav satt i lov og forskrift.
Fysio-ergoterapitjenesten
Det bør fortsatt være fokus på å videreutvikle tiltakene som er iverksatt, det vil si
tilbud ved frisklivssentralen, hverdagsrehabilitering og forebyggende tiltak for eldre. I
tillegg bør det settes av mer ressurser til barn.
Det er blitt flere pasienter i kreftomsorgen og palliativ (aktiv behandling, pleie og
omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid) pleie. Det er
nødvendig å kvalitetssikre tilbudet til denne pasientgruppen ikke bare for de som
oppholder seg i institusjon, men også hjemmeboende. Det vil være vesentlig å lage
gode samarbeidsrutiner med kontaktsykepleiere i hjemmetjenesten for å gi god
palliativ pleie til denne pasientgruppen.
Ansatte i tjenesten må få mer klart definerte arbeidsområder og spisse sin
kompetanse. Dette vil føre til bedre kvalitet i tjenesteytingen. Samtidig er det viktig å
beholde fleksibiliteten slik at andre kan steppe inn ved sykefravær. Dette gjøres ved
at det i avdelingen er minimum 2 stykker på hvert arbeidsområde (primær- og
sekundær kontakt).
Barnevern
Å overholde lovens krav med blant annet å overholde frister i forhold til
undersøkelser er et prioritert mål. En forutsetning for å lykkes med dette er at det er
tilstrekkelig med resurser, og at en klarer å prioritere tid til forbedringsarbeid. Dersom
trenden med økning i antall meldinger til barnevernet med påfølgende økning i antall
saker fortsetter vil ikke dagens resurser være tilstrekkelig til å oppfylle krav satt i lov
og forskrift.
Barneverntjenesten hadde tilsyn fra fylkesmannen høsten 2014. Tilsynet avdekket 2
avvik. Det er viktig at tilførte resurser til lukking av avvik blir prioritert slik at tjenesten
driftes i samsvar med krav satt i lov og forskrift.
Barneverntjenesten har en relativt sterk økning i behov for frivillige hjelpetiltak. Til
dette benyttes i stor grad innleie av private aktører. Her er det ønskelig å starte et
prosjekt med egne tiltaksansatte for å øke effektiviteten, både i forhold til faglige og
økonomiske forhold. I tillegg har man utfordringer knyttet til lovpålagt oppfølging av
barn i fosterhjem. Egne tiltaksansatte vil også her kunne bidra til å styrke tjenesten /
overholde lovens krav.
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Kompetansebehov
Det er behov for samhandlingskompetanse i alle tjenester, det vil si å styrke eget fag
og lære seg å bruke det opp mot andre tjenester. Dette gjelder spesielt med henhold
til etikk, taushetsplikt og samtykkekompetanse.
Det er også behov for øket kompetanse innenfor etnisitet og datakunnskaper i noen
tjenester.
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6.7 Tjenesteområde Kultur
6.7.1 Helhetsvurdering
Åpning av Fyrverkeriet kulturskole og etablering av Fyrverkeriet som paraply for
kulturhus, kulturskole og ungdomshus er viktig strategisk utvikling for kulturlivet i
Vestre Toten. Det gjøres et omfattende utviklingsarbeid i avdelingen knyttet til dette
med særlig vekt på tilbud for ungdom.
Grunnlovsjubileet har satt sitt preg på hele 2014, med Stenberg som midtpunkt for en
storslått 17. mai-feiring, historieformidling for 5000 skoleelever og åpning av kafeen
Ditlevines utsikt.
Tjenesteområdets organisering og oppgaver:
Allmennkultur/Tjenesteområdeledelse
Tjenester: ledelse og drift av kulturavdelingen, administrativ og politisk
saksbehandling, arrangementer/kunstformidling, drift av kulturhus,
museumsformål/kulturminne, reiseliv, kulturtilbud institusjoner og hjemmeboende
eldre, festivalen “Friluftsliv for alle”, frivilligkoordinator (prosjektstilling, 1 år fra 1.
september). 3,3 årsverk fordelt på 5 ansatte.
Folkebiblioteket
Bibliotekets tjenester: Publikumsveiledning og -betjening, litteratur- og
kulturformidling, blant annet arrangementer og utstillinger, formidling og
leselystmotivering til skoler og barnehager, støttespiller for skolebibliotekene,
lokasjon for Karrieresenteret Opus, oppsøkende bibliotektjeneste, digitale
nettjenester, billettsalg til kulturarrangementer, tilbud til minoritetsspråklige. 4,4
årsverk på 5 ansatte.
Idrett- og fritidsavdelingen
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 generelt. 5.5 årsverk fordelt på 9 ansatte.
Kulturskolen
Det ble undervist i følgende disipliner: musikk fra livets begynnelse, kor, piano, sang,
fiolin, gitar, slagverk, messingblås- og treblåseinstrumenter, teater, band, billedkunst,
Maletorsdag (psykiatrisk dagtilbud), musikkundervisning (for voksne med
utviklingshemming i samarbeid med voksenopplæringen) og billedkunstundervisning
«Lilla måne» (for voksne med utviklingshemming) i samarbeid med Kultur og fritid.
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Kommunens skolekorps og barne- og ungdomsteater kjøper undervisningstjenester
fra kulturskolen.
Elevplasser: 290. Ventelisteplasser: 206. Årsverk: 6,09 fordelt på 11 ansatte.

6.7.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
Allmennkultur
Grunnlovsjubileet satte preg på 2014. 17. maifeiringen med kransenedleggelsen på
Amtmann Weidemanns grav var en verdig start på en aktiv sommer på Stenberg.
Samtidig åpnet ny kafé: Ditlevines utsikt. 5000 skoleelever fra Gjøvikregionen
besøkte Stenberg i et stort formidlingsprosjekt. For første gang ble det også arrangert
julemarked på Stenberg.
Utvalg for velferd og opplæring vedtok navneskifte for Vestre Toten Kulturhus til
Fyrverkeriet Kulturhus, og at Fyrverkeriet brukes som samlende begrep for
kulturtjenester i flere hus. Foajeen og kafeen i kulturhuset ble rehabilitert og åpnet
igjen i oktober 2014.
Raufoss Gård har gode åpningstider for publikum og mange arrangementer. Nytt
tilbud med sommerkonserter i regi av kulturavdelingen.
«Slipp kulturen inn» har stor aktivitet på institusjonene og har hatt prosjektledelsen
for «Strategiplan for samhandling med frivilligheten i Vestre Toten kommune.
Frivilligkoordinator er ansatt i 60 % prosjektstilling. Satsingsområder i
prosjektperioden er demensomsorg, integrering og rusomsorg. Dette er et
samarbeidsprosjekt mellom tjenesteområdene omsorg og kultur.
Folkebiblioteket
Fyrverkeriet bibliotek fortsetter sin positive utvikling også i 2014. Både besøk og
antall deltagere på bibliotekets arrangement er stigende. Samlet utlån går litt ned på
grunn av en forventet nedgang i lån av DVD. Utlånet av bøker er økende. Biblioteket
hadde over 45 000 besøk i 2014. Vi har i 2014 hatt 93 åpne arrangement med til
sammen 2473 besøkende.
Biblioteket deltok i 2014 i flere store prosjekt. Juniorakademiet er et tilbud om
forskningsformidling til barn fra 8 til 12 år og har blitt en stor suksess.
Juniorakademiet er støttet av Nasjonalbiblioteket og arrangeres i samarbeid med
NCE Raufoss og Høgskolen på Gjøvik.
Biblioteket har hatt tilbud til barn som hovedsatsing innenfor Lean i 2014. Antall
arrangement for barn har økt fra 18 i 2013 til 34 i 2014. Vi ser at vårt arbeid med
kontinuerlig forbedring gjør at vi kan frigjøre tid til et enda bedre tilbud til befolkningen
i Vestre Toten.
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Idrett- og fritidsavdelingen
Etter gode interne prosesser og omorganisering ble fagansvarlig for ungdomshuset i
kombinasjon med stilling som ungdomskontakt ansatt på høsten. Ungdomsarbeidet
har vært preget av høy aktivitet. Vi har vært engasjert i regionale prosjekter:
Ungdomsbirken, ungdomsutveksling i skating i Spania og mange unge, lovende
kulturutøvere var med på UKM. Ungdom i arbeid har lykkes med å få unge i jobb i
fabrikken etter lengre tids deltakelse i gruppa. Ungdomsrådet har engasjert seg i
mange gode prosjekter, deriblant frivillighet.
Fortsatt trykk på støttekontakttjenesten og vanskelig å rekruttere støttekontakter.
Regionalt kulturnettverk har gjennomført mange gode arrangementer deriblant
friluftsdag på Trollheim.
Vi har videreført lavterskeltilbud for fysisk aktivitet med blant annet turmål og poster
inne på åsen. Løypekjørerne har gjort en stor innsats for at folk skal kunne tilbys
gode skiløyper til nesten enhver tid. Vi har tatt i bruk ny garasje for løypemaskina.
Ellers kan nevnes: sterkt engasjert i Festivalen friluftsliv for alle, deltatt i
arbeidsgruppe for planlegging av ny idrettshall på Reinsvoll, godt samarbeid med
frivillige og enkeltpersoner.
Kulturskolen
Tross et krevende år med flytting fra Haugen via midlertidige lokaler og innflytting i
Fyrverkeriboligen desember 2014, har de ansatte hatt et svært aktivt år.
Utover ordinær undervisning og seminarer har kulturskolen deltatt aktivt med
konserter/teater/utstillinger/artisteri enten alene eller i samarbeid med andre
organisasjoner i kommunen.
I tillegg har vi hatt en rekke større prosjekter som:
Småtrølltræff : et lavterskel tilbud med sang og musikk som tilbys alle småbarn i alder
0-2 år i samarbeid med helsesøstertjenesten, frivillige og frivilligsentralen
DKS-prosjektet «Lunder i Ødemarken»: Dette kulturarv-prosjektet er utviklet og
gjennomført i sin helhet av kulturskolen for alle 4. klassinger i Vestre Toten
kommune.
DKS-prosjektet «Grunnlovsjubileet 2014»: Kulturarv-prosjektet er utviklet og
gjennomført i samarbeid med Mjøsmuseet.
Kulturskoletimen som var initiert av regjeringen, ble trukket tilbake og avsluttet
grunnet opphør av midler våren 2014.
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Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt
Handlingsplan

Gjennomføringsår
2014 2015 2016 201

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
Iverksette tiltak kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet
Prioritere folkehelsearbeid og friluftsliv
Lønnberget hoppsenter blir definert som regionalt anlegg
Kulturskole
Gjennomføre prosjekter alene og i samarbeid med andre
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)
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IG
G
P
P

X

X

P
G
IG
G
P
P
G

X
X

X

X
X
X

X
X

G
IG

X

X

X
G
G
P
P
P
G
P
G
G
G
G

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

6.7.3 Regnskapsoversikt
Regnskap

Justert
budsjett

Avvik i 1000 Forbruk i %
kr

Utgifter

24 419

22 877

-1 542

106,74

Inntekter

-5 535

-3 459

2 076

160,01

Netto kostnad

18 885

19 418

533

97,25

6.7.4 Nøkkeltall

KOSTRA-tall

VTK
2014

VTK
2013

KostraOppland gruppe
2014
7 2013

Landet
u/Oslo
2014

Netto driftsutgifter for
kultursektoren. Kr. pr
innbygger

1 607

1 449

1 905

1 468

2 010

268

249

344

249

276

179

167

146

162

166

Kr. pr innbygger

293

174

222

142

186

Antall lag (frivillige organisasjoner) som mottar
driftstilskudd

40

42

1 019

1 019

13 432

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

6.7.5 Utviklingstrekk
Utvikling av Fyrverkeriet til en sterk, fleksibel og sektorovergripende kulturenhet vil
stå i sentrum fremover. Dette er satsing på den kulturelle grunnmuren – og
innbyggerne med særlig vekt på ungdom skal styrke sin eierskapsfølelse.
Kulturhusplanen skal gradvis gjennomføres. Sentrumsutvikling og etablering av et
museum for Raufoss industrihistoriske samlinger er vesentlig for hele kommunen og
for Raufoss som kommunesenter.
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Bibliotektilbudet skal særlig styrkes innen det utadrettede tilbudet. Formålsparagrafen
i den nye bibliotekloven pålegger bibliotekene å være «en arena for offentlig samtale
og debatt». I løpet av 2015 skal biblioteket etablere seg om en aktiv debattarena.
Samarbeid med både privat næringsliv, institusjoner for høyere utdanning og frivillige
blir stadig viktigere og vil være et satsningsområde for biblioteket i årene framover.
Ungdomshuset drives etter ny modell, som er positiv for tjenesten og brukerne. Dette
utviklingsarbeidet vil vektlegges videre. Ny aktivitetsplan for 2015 er lagt.
Idrett- og friluftslivsarbeidet gjøres i svært godt samarbeid med frivillige. Arbeidet
med ny idrettshall vil bli viktig fremover.
Frivilligheten vil generelt være et satsingsområde også i 2015. Prosjektet
«Frivilligheten satt i system» skal i sin sluttrapport komme med anbefalinger for hele
kommunens frivilligsatsing.
Fyrverkeriet kulturskole ser framover med stor entusiasme. De nye flotte lokalene er
et inspirerende sted både for elever, lærere og administrasjon.
Det skal utvikles et aktivt samarbeide med
de øvrige aktørene i Fyrverkeriet.
I året som kommer vil vi legge vekt på å
integrere den nye rammeplanen inn i
undervisningen og legge til rette for
talentutvikling. I perioden skal Kulturskolen
integrere Lean, samt ta i bruk
administrasjonssystem Speedadmin.
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6.8 NAV
6.8.1 Helhetsvurdering
NAV yter tjenester både på statlig nivå og kommunalt nivå, hvor de sosiale
tjenestene (blant annet økonomisk sosialhjelp og rusarbeid) er et kommunalt ansvar.
Gjennom partnerskapet og lokal samarbeidsavtale har stat og kommune felles
ansvar for driften av NAV-kontoret. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om
hvordan staten og kommunen skal drive kontoret sammen. Selv om stat og
kommune har et selvstendig ansvar for hver sine tjenester utfører de ansatte sine
arbeidsoppgaver uavhengig av arbeidsgivertilknytning. Det skilles heller ikke mellom
«statlige mål» og «kommunale mål». Mange statlige mål og tiltak er knyttet til fokus
på at arbeid skal være førstevalget. Disse målene sammenfaller i høy grad med alle
«kommunale» mål. Dette ut fra at arbeid er grunnlaget for verdiskapningen i
samfunnet, det gir det enkelte menneske økonomisk selvstendighet og handlingsrom
sammen med at det er den viktigste arena for sosial inkludering i lokalsamfunnet.
Per 31.12.2014 utgjorde kommunens del av bemanningen i NAV-kontoret 23,25 faste
stillinger samt 1 midlertidig prosjektstilling. Medregnet de statlige stillingene var det
til sammen 35 stillinger (faste og midlertidige) ved NAV-kontoret.
6.8.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt
Aktiviteter i handlingsplanen

Status

Kommentarer

Kompetanseutvikling for
medarbeidere (jfr. mål for
videreutdanning)

G

NAV er i kontinuerlig utvikling, noe
som krever kontinuerlig
kompetanseutvikling for alle
medarbeidere.

Brukerundersøkelse

G

Gjennomført høsten 2014.
Gjennomgående gode tilbakemeld
på linje med tidligere år.

Videreutvikling og oppfølging av
arbeidsrettet oppfølgingsmodell for
NAV ”Nasjonal standard for
oppfølging”.

G

Beskrivelse av arbeidsprosesser og
rutiner for sykefraværsoppfølging,
behovsvurdering,
arbeidsevnevurdering og
aktivitetsplan for og bedre kvaliteten i
oppfølgingsarbeidet.

Oppfylle resultatmålene for de ulike
indikatorene i ”Målekortet”

G

Månedlig rapportering på utvalgte
statlige og kommunale
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måleindikatorer.
Oppfølging av regjeringens satsing
på «Jobbstrategien» (bistand til at
personer under 30 år med nedsatt
funksjonsevne kommer i arbeid).

G

Prioritert innsats for å forhindre
utstøting fra arbeidslivet og bidra til å
hindre overgang til uføretrygd.

Markedsarbeid, økt fokus på
markedsarbeid i vid forstand –
spesielt kontakten med lokale
bedrifter/arbeidsgivere.

I

Kontinuerlig oppfølging av kontorets
kontakter med bedrifter og
arbeidsgivere i lokalt næringsliv.
Kontoret startet et samarbeid med
Altero høsten 2014 for å få enda mer
oppmerksomhet på dette hos alle
veilederne. Samarbeidet var initiert
av NAV Oppland. Planlagt
gjennomført i løpet av mars 2015.

Oppfølging av KVP-satsingen og
Introduksjonsordningen for
flyktninger

G

KVP = kvalifisering til arbeid for
langtids-mottakere av økonomisk
sosialhjelp.
Introduksjonsordningen = To-årig
norsk-/samfunnsopplæring for
flyktninger. Kontinuerlig oppfølging
og rapportering på deltakelse.

Prosjekt «Sykefraværsoppfølging»

I

Systematisk forbedringsarbeid for å
få sykmeldte raskere tilbake i jobb.
Sterkere presisering av partenes
(sykmelder, sykmeldt, arbeidsgiver)
roller og ansvar.
Fase 1 gjennomført og fase 2 startet
opp nov/des. 2014.

Samarbeid mellom Vestre Toten
G
kommune (NAV og
Voksenopplæring) og Raufoss Water
& Gas (arbeidstrening for bl.a.
deltakere i
introduksjonsprogrammet).

Prosjektet er godt i gang og har
inkludert andre målgrupper i tillegg til
Introdeltakere.

Uførereformen. Nytt regelverk.

Alle ansatte har vært igjennom flere
opplæringsrunder knyttet til nytt
regelverk. Hovedfokus har vært hva
som er NAV-kontorets rolle og

G/I
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ansvar og hvor bruker kan finne
svarene sine. Stort fokus på
selvbetjeningsløsninger.
LEAN i service og fokusavdelingen
(flyktningeområdet).

G

Startet januar i serviceavd.
Flyktningearbeidet startet høsten
2014.

Kommentarer:
Første del av 2014 var preget av jobbing med de såkalte konverterte AAP-sakene.
Mye av aktiviteten handlet om å få ferdigstilt disse, og hele kontoret bidro på
forskjellige måter for å få det til. Innen utgangen av juni 2014 var så å si alle saker
behandlet.
Året 2014 har vært nok et år preget av et NAV i stadig utvikling, hvor fokuset i større
grad rettes mot kjerneoppgavene til NAV – brukeroppfølging mot arbeid og aktivitet.
Det har i løpet av året vært gjennomført flere omlegginger av NAV-tjenestene, noe
som også har medført mye opplæring i nye arbeids- og oppfølgingsrutiner for
medarbeiderne, - og ikke minst mer tidsbesparende løsninger for brukerne. I løpet
av 2014 skjedde det flere skifter i bemanningen som ga noen ekstra utfordringer i
forhold til å dekke opp de berørte tjenester på en best mulig måte.
Avtalen mellom Vestre Toten kommune v/NAV og Voksenopplæringen og Raufoss
Water & Gas (RWG) om gjennomføring av arbeidstrening/arbeidskvalifisering for en
del brukere av NAV-tjenestene som ble inngått høsten 2013 er i løpet av 2014 blitt
videreført og videreutviklet. Avtalen knytter seg til arbeidskvalifisering basert på
enkeltpersonens mål om ordinært arbeid, og dreier seg i all hovedsak om montasje
av Isiflokoblinger i messing og kompositt i RWG sine industrilokaler i Raufoss
Næringspark. Fra oppstart i slutten av november 2013 med tre deltakere har
aktiviteten økt til 23 deltakere (hel-/deltid) ved utgangen av 2014. I løpet av året har i
alt 45 deltakere vært inne i prosjektet for kortere eller lengre tid. En målsetting for
prosjektet er at deltakerne kan gå videre ut i ordinær jobb etter en tid i prosjektet.
Dette har vært aktuelt for 6 personer, i tillegg til 4 personer som har gått over til andre
NAV-relaterte kurs. Flere deltakere har i perioder vært utlånt til andre bedrifter i
industriparken, noe som gir deltakerne nye muligheter til og «presentere» seg for
andre arbeidsgivere.
Prosjekt «Sykefraværsoppfølging» går i korthet ut på systematisk forbedringsarbeid
knyttet til aktivitetskrav overfor sykmeldte og arbeidsgivers tilretteleggingsansvar.
Det forutsetter et nært samarbeid mellom sykmelder, sykmeldt, arbeidsgiver og NAV.
Etter gode resultater (målt i andel av sykmeldte i aktivitet etter 8 uker) i fase, ble
prosjektet videreført i fase 2 høsten 2014.

66

6.8.3 Regnskapsoversikt (2014)
Regnskap

Justert
budsjett

Avvik i 1000
kr

Forbruk i %

Utgifter

37 511

30 746

-6 765

122

Inntekter

-9 664

-4 333

5 331

223,03

Netto
kostnad

27 847

26 413

-1 434

105,43

Kommentarer:
Det negative resultatet skriver seg delvis fra økte utgifter til økonomisk sosialhjelp,
noe som ble rapportert kontinuerlig i økonomirapporteringene. I tillegg kom det noe
økte lønnsutgifter i forbindelse med bemanningsutfordringer.
6.8.4 Nøkkeltall (2014)

KOSTRA-tall
Netto driftsutgift til økonomisk
sosialhjelp pr innb. 20-66 år
Andel sosialhjelpsmottakere i
forhold til innb. 20-66 år (%)
Brutto driftsutgifter pr.
sosialhjelpsmottaker, i kroner
Gjennomsnittlig utbetaling pr
stønadsmåned (sosialhjelp)
Gjennomsnittlig
stønadslengde 25 – 66 år

VTK
2014

VTK
2013

Kostra- Landet
Opplan gruppe u/Oslo
d 2014 7 2014 2014

1 080

993

1 549

1 278

1 556

2,5

2,4

-

-

2,5

65 640 66 367 -

-

86 368

7 304

-

-

-

-

-

-

7 887

4,1

3,6

1 770

1 716

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

2 505

1 883

1 072

913

1 149

Kommentarer:
De utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA gjenspeiler utviklingen knyttet til økonomisk
sosialhjelp. I tillegg fortsatte økningen i antall sosialhjelpsmottakere (fra 319 i 2013 til
331 i 2014). Selv om gjennomsnittlig utbetaling per måned og utgifter per mottaker
er noe redusert, er det bekymringsfullt at gjennomsnittlig stønadslengde øker (etter
en nedgang i 2013).
Økning i videretildelingen av Husbankens startlån viser svært høy aktivitet i det
sosiale boligarbeidet i kommunen.
6.8.5 Utviklingstrekk
Kommentarer:
Økt fokus på arbeidsmarkedet, inkludert tettere kontakt med arbeidsgivere,
understøtter et av NAVs hovedmål – flest mulig ut i arbeid. Gjennom helhetlig
oppfølging og videreutvikling av strategier og arbeidsmetoder jobbes det kontinuerlig
for å nå denne målsettingen.
Samtidig er NAV-kontorets deltakelse i tiltak og oppgaver utover «kjerneoppgavene»
viktige forebyggende innsatsområder.
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6.9 Omsorgsavdelingen
Fra 1.1.2014 har omsorgsavdelingen vært organisert slik:
Omsorgssjef
Stab og støtte
Raufosstu
n
sykehjem
Dagsenter
Dialyse

Gimle

Gimle

avd 1

Avd 3

KAD

Erindrings-

Raufosst
un

Gimletun
o-bolig

o-bolig

senter
Korttidsenhet

Korttids-

Langtids/

enhet

Demens

Ytterskogv. Elvesving
en
og
Kirkeveg
Tyttebæren
stien
o-boliger

Gimleve
gen

Korterudv Sundsko
egen
gv.

Omsorg
sboliger

o-bolig

o-bolig

demens

eldre

eldre

eldre

demens

Dagsentra

Amb.

Storkjøkken

Hjemme-

utenfor

psyk.tj
eneste

Inst og

sykepleien
Raufoss

inst:

Hjemmeboende

og

Avlastnin
g

Eventyrv
egen
o-boliger

Miljøarb.

Miljøarb

Psyk

Omsorgslø
nn,
Avlastning
BPA

Avlastnin
g

Miljøarbeid

Prod, pakking
og mottak
Vaskeri

Grønn
omsorg

Kafe/kantined
rift

barnebolig

Enhetene ledes av 15 driftsenhetsledere med rapportering til omsorgssjef.
Staben består av rådgiver i stab hos omsorgssjef, fagstab og merkantile.
Til sammen ca. 306 stillingshjemler er fordelt på 456 personer.
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Hjemmesykepleien
E/B/R

6.9.1 Helhetsvurdering
2014 har vært et aktivt år.
Tross høy aktivitet er nærværet på historiske 91,4 % !
Omsorg opplever stor økning i antall yngre brukere med ulike behov (rus, psykiatri,
demens, alvorlig sykdom). Eldre brukere konkurrerer om de samme plassene i
sykehjem, og korttidsplassene brukes annerledes. Vi er i rask utvikling for å tilegne
oss nødvendig kompetanse.
Omsorgsboliger er et reelt alternativ til langtidsplass i sykehjem.
Kompetanse og holdninger utfordres.
Korttidsenheter i sykehjem
Behovet for samlokalisering av korttidsenheter har blitt mer tydelig.
Tjenestene krever døgnkontinuerlig og god sykepleierfaglig kompetanse samt god
tilgjengelighet på sykehjemslege.
I 2014 er det derfor vedtatt flytting av nåværende avdeling 1, Gimle til Raufosstun når
trinn 1, 25 omsorgsboliger på Raufoss står ferdig.
24 beboere flytter fra omsorgsboliger Raufosstun og inn i nye boliger høsten 2016.
De tomme lokalene rustes opp før korttidsenhet (nå avd 1 Gimle) flytter inn med inntil
16 korttids sykehjemsplasser.
Langtids- pleie og botilbud
Gimletomta vil fra 2017 romme to sykehjemsavdelinger og to omsorgsboliger; alle for
mennesker med demens.
Tom avdeling på Gimle i 1. etasje klargjøres for skjermet enhet for inntil 16
mennesker med demens. Drift (deler eller hele, eventuelt gradvis økt drift) vil være
mulig fra første halvår 2017.
Det er ventetid på omsorgsboliger innen både miljøarbeid og eldre.
Hjemmetjenester og lavterskel tilbud
I tillegg til heldøgns botilbud må det satses vesentlig mer på hjemmetjenester og
lavterskel tiltak.
Andel brukere av hjemmetjenester med omfattende behov øker for alle
aldersgrupper.
Antall vedtakstimer / uke øker jevnt. Hjemmetjenester må styrkes og endre
arbeidsmåter i årene framover. Hjemmesykepleien har 80 ansatte på vegen. I en liten
70

kommune (geografisk sett) bør vi vurdere funksjonsdelte tjenester framfor geografisk
inndeling som i dag. En erkjennelse er at «alle ikke kan gjøre alt».
Organisering av hjemmetjenester blir en viktig satsing fra nå.
Miljøarbeidertjenesten utfordres på kompetanse når eldre brukere ikke skal flyttes,
men ha omsorg og pleie ved livets slutt i egen bolig.
Psykisk helsetjeneste opplever en strøm av nye brukere som både skal ha botilbud,
helse- og omsorgstjenester, tilbud om meningsfull fritid og aktiviteter, behandling og
samtaleterapi. Noen har adferdsavvik som utfordrer trygghet og kompetanse.
Flere innvandrere har store utfordringer knyttet til psykisk helse.
BPA er rettighetsfestet. Dette har konsekvenser både med henhold til økonomi,
kapasitet og kompetanse.
Vestre Toten har ca. 250 innbyggere med demens i dag. Antallet øker i løpet av 20 år
til 450.
Vi skal levere riktige tjenester til rett tid på rett nivå også i årene som kommer.
Det kjøres mange parallelle prosjekter og tiltak for å møte utfordringene.
I 2014 har følgende prosjekter gått:
Hverdagsrehabilitering som arbeidsform og hverdagsmestring som tankesett.
Frivillighet satt i system. Målet er å prøve ut modeller for samhandling med
frivilligheten. Dette gjøres i tett samarbeid med Frivilligsentralen.
Vi deltar som en av 10 kommunegrupper i Velferds-teknologiprogrammet (SAMVEIS)
der vi er med å utvikle nasjonale standarder for denne typen teknologi i samarbeid
med Søndre Land, RAB og SINTEF.
Vi prøver ut ny modell for lærlinger – «Vekslingsmodellen» for økt rekruttering til
helsefag.
Dialyseposten på Raufosstun er evaluert og avtalen med SIL går ut 2015 i alle fall.
Sykehuset gir strålende tilbakemeldinger.
25 nye omsorgsboliger på Raufoss for eldre/pleietrengende (netto 16 og innflytting
høsten 2016)
Vi vurderer ny base for hjemmesykepleien Raufoss som har vokst fullstendig ut av
sine lokaler på Fossegård.
Demensrådgiver startet i stillingen dette året og er i ferd med å blåse liv i både
demensforening og demensteam, samt se på innhold i Erindringssenteret.
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Lean kontinuerlig forbedring er innført som prinsipper og metode for
forbedringsarbeid i Vestre Toten. Ti enheter har startet. Ytterligere fire får bli LEANenheter i løpet av 2015. Det er viktig at vi dokumenterer effekt av forbedringsarbeid
som kommer brukerne til gode. Vi har store økonomiske utfordringer også i 2015.
Økt kvalitet på tjenestene innenfor nåværende rammer er en gevinst. En annen, er et
dokumentert mindre forbruk av vikarer og ekstravakter.
6.9.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport og forbedringsarbeid

Vurderingstema

Kommentarer

Evaluere
omorganisering

Organisering skal understøtte mål om helhet og
sammenheng i omsorgstjenestene

Høst 2014

Gjennomført oktober/november 14

Delta i prosjektering
16 Omsorgsboliger
på Raufoss for
eldre/pleietrengende

Framdrift slik at byggestart kan skje i 2015 og

Helsenett

Elektronisk samhandling, oppfølging og kvalitetssikring

innflytting våren 2016
I gang

I gang

Velferdsteknologiprogrammet

Nasjonalt program for utprøving / bidra til å sette standarder.

samarbeid med

Minske ensomhet og øke trygghet og øke ansattes
kompetanse. Hovedprosjekt fra høst -14. I gang

S. Land, RAB,
SINTEF og Senter for
omsorgsforskning

Dialyse i sykehjem

Evaluering og videreføring -– levert i oktober
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SRIGR Kompetanse

Ferdigstille kompetanseplan med kompetansekartlegging
2014 som grunnlag – sak behandlet i UVO oktober

Prosjekt hverdagsrehabilitering i
samarbeid med ØTK

Redusere behov for hjemmetjenester gjennom gjenvinning
av ferdigheter og livsmestring

Multidose
Videre utrulling

Etablere forsterket
bolig fra juni

Flytting av
hjemmesykepleien
E/B/R til Gimle

I gang. PL starter 15.11.14

Effektivisere og kvalitetssikre medikamentadministrasjon.
I gang

Gjennomført / etablert

Gode arbeidsforhold og nærhet til sykehjem – samhandling
Gjennomført

Lagt fram forslag til plassering og innhold i dagtilbud,
Forstudie – værested avlastning og SFO for ungdom
for tre deltjenester i
Gjennomført, politisk behandling høst 2014
kirkevegen

Vekslingsmodellen

Utprøving av modell for lærlinger innen omsorgsfag.
Kobling teori/praksis, i gang

Kantine og
kulturhuskafe fra
januar 2014

Samhandling med
frivilligheten

Utvikle kulturhustilbudet og drifte kantine i egenregi
I gang / justeringer gjøres for mer effektiv drift

Tilsetting av prosjektleder med oppstart 29.09.14
I gang
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Gevinstrealisering
ved innføring av
LEAN

Gevinster ulike enheter er tatt ut primært i form av økt kvalitet

GENERELT OM BYGNINGSMASSE
Gimle trenger oppgradering til dagens krav (bad tilknyttet alle rom blant annet). Dette
er foreløpig utsatt og bygningen brukes som den er. Hjemmesykepleien tok i bruk en
tom enhet på Gimle i 2014.
Erindringssenteret flytter inn i Avd 5 (tom) fra høsten 2015.
Avd 1 flytter til R-tun i 2016, og vil deretter, etter nødvendig oppgradering, tas i bruk
som skjermet enhet for mennesker med demens.
Fysio/ergoterapisalen og tidligere Erindringssenter innlemmes i ny skjermet enhet fra
2017.
Raufosstun
Første byggetrinn (25 omsorgsboliger) i sørenden av Raufosstun står ferdig høsten
2016. Det skal i tillegg etableres ny base for hjemmesykepleien i nærheten.
Fossegård – huser psykiatrisk dagsenter og kontorer for ansatte i Psykisk
helsetjeneste. Når hjemmesykepleien flytter ut, vil lokalene brukes til utvidet dagtilbud
til mennesker med psykiske lidelser.
Kirkevegen – huser dagtilbud for mennesker med spesielle behov, avlastning for
barn/unge med funksjonshemninger og etter skole-tilbud til ungdom. (tre ulike
tjenester). Forstudie har utredet behov, og aktuell tomt ligger mellom rådhuset og
Lunders veg.
6.9.3 Regnskapsoversikt
Regnskap Justert budsjett Avvik i 1000 kr Forbruk i %
Utgifter

279 493

264 375

-15 118

105,72

Inntekter

-63 236

-53 370

9 866

118,49

Netto kostnad 216 258

211 005

-5 253

102,49

Kommentarer til regnskap:
Året ble vanskelig økonomisk med nye ressurskrevende brukere som ikke var
budsjettert. (7,7 stillinger fra juni 2014.) Vi går inn i 2015 der vi har måttet gjøre
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tilpasninger, dette er mulig takket være systematisk forbedring, slik at tjenestene i det
alt vesentlige, opprettholdes.
Underskudd :

5253`

Ikke budsjettert forsterket bolig utgjorde

2769`

Rammereduksjon i forbindelse med budsjettjustering juni 2014 : 1800`
«Reelt» underskudd

684`

Vikarer/sosiale utgifter/sykepengeinngang gikk ut med negativt avvik tilsvarende ca.
3,8 mill.
EFO (ekstravakt/forskyving/overtid) er underbudsjettert med ca. 5.3 mill.
Dette ble i noen grad kompensert av merinntekter til ressurskrevende tjenester.
Utgifter til «overliggere» var i tråd med budsjett

6.9.4 Nøkkeltall
VTK
2014

VTK
2013

Oppland Kostragr Landet /u
2014
p 7 2014 Oslo 2014

Netto dr.utg. pleie/omsorg i %
av kommunens tot. netto dr.utg 32,7

30,5

35,4

28,9

31,5

Netto dr.utg. institusjonene i %
av netto dr.utg pleie/omsorg

38,0

43,0

44,0

45,0

Korrigerte brutto driftsutgifter pr
mottaker av hjemmetjenester
251257

212245

223330

225175

243399

Plasser i institusjon i % av
innbyggere over 80 år

8,8

8,3

17,0

16,8

18,4

Korrigerte brutto driftsutgifter i
institusjon pr kommunal plass

1195569

1362400

1063588

1033194

1025858

Andel plasser i enerom

100

100,0

96,7

94,9

94,9

KOSTRA-tall

30,0
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KVALITETSINDIKATORER

VTK 2014 VTK 2013 Oppland
2014

Landet
2014

System for brukerundersøkelser

Ja

Ja

Andel plasser avsatt til tids-begrenset
opphold i institusjon.

52,5

32,7

20,4

19,0

Andel plasser med bad/ WC

30,5

25,5

76,1

84,2

75

78

76

Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med 77
fagutdanning

Kommentarer til tallene
I 2013 ble det bygget 18 nye omsorgsboliger og 14 sykehjemsplasser ble erstattet.
Per 31.12.14 hadde VTK 59 sykehjemsplasser (inkludert Kommunal Akutt Døgnplass KAD) og 83 omsorgsboliger (for eldre).
Hjemmetjenester bør styrkes vesentlig.
Andel brukere av hjemmetjenester med omfattende behov øker for alle aldersgrupper.
Antall vedtakstimer /uke øker fortsatt, men ser ut til å flate ut en periode.
Andel plasser øremerket tidsbegrenset opphold er på over 50 % i 2014. Målet er ca. 35
plasser når utbygging 1. byggetrinn omsorgsboliger på Raufoss er ferdig.
Andel i skjermet enhet i sykehjem gikk ned i forbindelse med nedlegging av avdeling 4
som ble erstattet av omsorgsboliger til samme brukergruppe.
Andel årsverk med fagutdanning er 77% (mot 75% i 2013)
Andel med høgskolekompetanse må økes fra 31 til 35 % innen 2018 for å møte faglige
utfordringer.
Lav andel plasser med bad/wc skyldes omlegging til omsorgsboliger der det er enheter
med eget bad som omfattes.
Vestre Toten har prioritert hjemmetjenester fremfor institusjonstjenester. Utgiftene til
Vestre Toten per plass på sykehjem ligger høyt. Halvparten av plassene er brukt til
korttidsplasser. Utgiftsnivået og prioriteringen av hjemmebaserte tjenester ligger på
et middels nivå blant sammenligningskommunene.
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6.9.5 Utviklingstrekk
Samhandlingsreformen er innført med virkning fra 2012 (gradvis innfasing) med ny
kommunerolle / oppgaver, økt fokus på folkehelse og forebygging. Samhandling med
foretak, behandlingslinjer og mestring / medvirkning er sentrale grep. Avtaler med
helseforetak er reforhandlet og signert i februar 2015.
De siste 10 – 15 år er antall personer med behov for omsorgstjenester under 67 år
fordoblet på nasjonalt nivå. Mer enn 30 % av brukerne i omsorg er under 67 år. 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.)
Endrede behov (som følge av befolkningsutvikling) og etterspørsel (økt kjennskap)
endrede tilbud - som følge av en rekke helse- og sosialpolitiske reformer siden 1990tallet (HVPU – reformen, Opptrappingsplanen for psykisk helse, Helseforetaksreformen, Reformen innen rusomsorgen) har, direkte eller indirekte, gitt kommunene
nye oppgaver, og gir utfordringer med tanke på økonomi og kompetanse.
Omsorg opplever at flere brukere med rettighetsbaserte behov søker nødvendige
omsorgstjenester. Dette er tjenester som skreddersys rundt enkeltbrukere og i liten
grad kan inngå 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 eller forutse, på kort tid.
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 fortsatt bygges ned, og at lovverket stiller strenge krav ved bruk av
tvangsinnleggelser. Kommunene skal ha ansvar for behandling i større grad.
Tjenester til unge under 18 år krever at tjenestene samhandler på en annen måte
enn i dag.
Satsingen på heldøgns bemannede 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.
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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.
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.
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andel 80+ pr. kommune
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0536 Søndre Land
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Plan for omsorgsavdelingen 2014 – 17 (vedtatt i kommunestyret 20.02.14)
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, korttids
pleie for kronisk syke, avlastning, etterbehandling og rehabilitering etter
sykehusopphold og omsorg ved livets slutt.
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·

Mennesker som har behov for varig bo- og heldøgnstilbud, bør primært tilbys
dette i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.

Satsningsområder 2015
Vedtatt omsorgsplan 2014 – 2017 følges opp i tråd med målene
Omsorgsboliger som varig boform for alle med et slikt behov.
Gradvis økning i antall korttidsplasser
Økt fokus og satsing på aktiv omsorg og forebyggende arbeid
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.
Kompetansehevende tiltak via Kompetanseløftet (ledere, ufaglærte og relevante
tilleggsutdanninger)
LEAN verktøy skal, etter planen, tas i bruk på alle enheter. Vi skal synliggjøre
resultater gjennom dokumenterte gevinstrealiseringer.
Prosjekt samhandling med
frivilligheten i VTK

Styrke samhandling mellom kommunal og
frivillig sektor. Prøve ut modeller for
samhandling med frivilligheten
Sluttrapport Sept / okt 15

Delta i prosjektering 25
Omsorgsboliger på Raufoss for
eldre/pleietrengende

Framdrift slik at byggestart kan skje i 2015 og
innflytting våren 2016
Planlegge bruk av færre plasser i
byggeperioden

Utrede Forsterket Skjermet
Enhet i samarbeid med ØTK

Bygge kompetanse og skape et robust fagmiljø
som setter oss i stand til å levere tjenester
framfor å kjøpe. Vesentlig innsparingspotensiale. Politisk behandling i juni 15

Tverrfaglig samarbeid
barnevern

Koordinere og utnytte kommunens kompetanse

Organisering dagsenterdrift
utenfor institusjon,

Utvide tilbud, fleksibelt innhold

Trygge overganger
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Erindringssenteret – innhold og
omfang

Fleksibelt tilbud med tilpassede aktiviteter
(basert på gjennomført forstudie)

Velferdsteknologiprogrammet SAMVEIS

Nasjonalt program for utprøving / bidra til å
sette standarder.

Prosjekt i samarbeid med
Søndre Land og RAB, SINTEF
og Senter for omsorgsforskning)

Minske ensomhet og øke trygghet og øke
ansattes kompetanse

Fleksible arbeidstidsordninger

Øke stillingsbrøker og styrke grunnbemanning

Evaluere eksisterende tiltak

Ref sak 4 (ledermøte 22/10-14) 12-TIMERS
Ytt/Tytt helg, rundturnus R-tun sykehjem
sykepleiere
Regelsett for grunnturnus GAT

Prosjekt – samhandling og
kompetanseheving rundt
matomsorg

God og kvalitetssikret matomsorg.
Riktig ernæring og fordeling på måltider utover
døgnet.

Plan for matomsorg i VTK
Dialyse i sykehjem

kvartevaluering i samarbeid med SIL
– sept/ okt 2015

Hverdagsrehabilitering på Toten

Redusere bistandsbehov gjennom gjenvinning
av ferdigheter
Innføre hverdagsrehabilitering som tankesett
og mestringsstrategi
Kompetanseheving

Mobile enheter i
hjemmetjenester / gerica plan /
Gerica e-rom

Effektivisere og kvalitetssikre dokumentasjon
og kommunikasjon
TIDLIG HØST 15

Lifecare e-lås??
Værested for brukere i
Kirkevegen
Forprosjekt

Mulighetsstudiet fra juni 2014 legges til grunn
for videre arbeid i samarbeid med
Eiendomsavdelingen
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Vekslingsmodellen

Utprøving av modell for lærlinger innen
omsorgsfag. Kobling teori/praksis

Etablering av vikarpool

Rekruttere / sikre faglighet
Riktig bruk av vikarressurser, buffer for fast
ansettelser
OPPSTART HØST 15?

Utarbeide mandat for omsorg
om 2 år «Omsorg i utvikling 2»

Robuste enheter der kompetansedeling er en
vesentlig faktor for riktige tjenester med rett
kvalitet. MANDAT OG OPPSTART
ARBEIDSGRUPPER MAI 15

Reetablere demensforeningen i
VTK

Samspill med frivilligheten
Samarbeide om oppgaver knyttet til aktivitet
MÅL: ETABLERING MAI 15

25 omsorgsboliger i sørenden av Raufosstun
Ferdigstilles høsten 2016. Byggestart høsten 2015.
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6.10 Planavdelingen
6.10.1 Helhetsvurdering
Planavdelingen ivaretar kommunens oppgaver vedrørende:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

kommuneplanlegging
plansaksbehandling
oppmåling og geodata/ kart
byggesaksbehandling
næringsutvikling, tomter
jord- og skogbruksforvaltning
næringsutvikling, landbruk
kommunale tomter
vilt- og fiskeforvaltning
vassdragsforvaltning
drift av kommunens skog
miljøvern- og forurensning
eiendomsskatt
regionalt arbeid; samferdsel mv.
veterinærvakt for Østre- og Vestre Toten

Plan hadde ca. 14,5 årsverk til disse oppgavene. Prosjektleder til Prosjekt
Raufoss sentrum kommer i tillegg fram til 1. oktober.
Oppsummering:
Høy aktivitet, redusert bemanning samt merarbeid i forbindelse med innføring av
generell eiendomsskatt og høyt sykefravær førte til et svært krevende år.
Totalt sett kan vi likevel se tilbake på et kreativt år med store utfordringer som tross
alt har blitt løst på en svært god måte. Det har imidlertid ført til at mange saker er lagt
på vent på grunn av mangel på ressurser.
For å komme i land med viktige plansaker har vi vært nødt til å leie inn konsulenter,
blant annet i forbindelse med kommunens egne utbygginger.
Bemanningssituasjonen har medført alt for høy belastning på alle medarbeiderne.
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6.10.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
(i tillegg til daglig drift og løpende saksbehandling)
Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt
Eiendomsskatt
Arbeidsmål for år 2014

Prioritet

Innføring av eiendomsskatt bolig

A

I

EUs vanndirektiv oppfølging – 2.planperiode

A

G

Ferdigstilling av 20 anlegg og kartlegging av 100 anlegg spredt
avløp

A

I

Revisjon av kommuneplanen

A

G

Bekkeovervåking – utvalgte bekker

A

G

Annonsere og tildele Lokale Miljøtiltaksmidler

A

G

Utarbeide og sette skjøtselsplaner for slåttemark ut i livet /
oppfølging

A

U

Yte bistand ved tiltaksgjennomføring i Miljøprosjekt Sillongen

B

G

Kommuneplan og miljøvern

Regulering, byggesak og geodata
Opparbeide industritomter i Kildalsvingen, Raufoss

A

I

Opparbeide industritomter Roksvoll øst

A

I

A

I

Opphevelse av gamle reguleringsplaner (4=G, 2=I)

A

G/I

Roksvoll øst, næringsområde

A

G

Oppmåling/ matrikulering:
Midlertidige forretninger. 2015.
Matrikulering av umatrikulert veggrunn. Rest avsluttes 2015.
Reguleringsplaner i kommunal regi:
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Elvely industriområde, Raufoss

A

G

Raufosskogen øst, ny barneskole

A

G

Vestre Toten ungdomsskole, Raufoss

A

I

Raufosstun

A

I

Rådhuskvartalet, Raufoss

A

I

”Gamle” Reinsvoll skole (inkl. Skaubovegen)

B

U

Storgata Eina, fortau og friområde

B

U

Vadlia, Eina

A

I

Dragerskogen nord, endring

B

G

Øfstaas industriområde

A

I

Private reguleringsplaner :

A

Toten Metall

G

Hagenfeltet, Bøverbru

I

Reinsvoll sentrum, endring miljøgate (SVV)

I

Rundkjøring mm. Storgata x Sagvollvegen, Raufoss (SVV)

G

Røstøen nord, Reinsvoll

G

Prøvenlia omregulering, Raufoss

G

Hole kalkverk, eks.uttak m/liten utvidelse, Bøverbru

I

Ny veg Hole kalkverk, Bøverbru

I

Simensbakken 2, fortetting Raufoss

I

Gangveg/ fortau Bøverbru – Nærstein (SVV)

I

Storgata 62-68, Raufoss

G

Skogstadvegen 1, Eina

G

Fortetting i Knut Hamsundsveg 21 og 23, Raufoss

I

Storgata 26, gamle Raufoss hotell

I

Fortetting i Østvollvegen 4, Raufoss(GOBB)

I
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Fortetting i Øverbyvegen 4, Raufoss(Matkroken)

I

Bøverbrugata sør

I

Stedsutvikling, Raufoss

A

Adressering rest. Første halvår

A

G

Videreføre tilsyn i byggesaker gjennom interkommunalt samarbeid A
og i egen regi. Øke antallet tilsyn i egen regi. Jobbe for
tilsynskontor i Gjøvikregionen.

G

Prosjekt ang. Interkommunalt Geodatasamarbeid. Følges opp.

A

G

Utarbeide rutinebeskrivelser Plan/Teknisk drift vedr. tilkobling av
eiendommer til offentlig ledningsnett

A

G

Opparbeide teknisk infrastruktur Raufosskogen øst

A

G

Jordbruk, skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning.
Næringsutviklingssaker innen tradisjonelle-, tilleggs- og binæringer A
sendes Innovasjon Norge – informasjon, kontroll og oppfølging,
herunder info. om bruk av tre i driftsbygninger

G

Bidra til en skogdag i løpet av sommeren

A

G

Bidra til gjennomføring skogsdrift Stenberg /mars – april med 7.kl i B
skolen i samarbeid med Mjøsmuseene

G

Befaring hogst/foryngelse – minst 5 skogeiere

A

G

Drive kommuneskog i henhold til plan og budsjett

A

G

Piggtråd i utmark – Oppfølging av forskrift

A

G

Produksjonstilskudd – Kontroll 10 %

A

G

Floghavre – kontroll i samarbeid med Mattilsynet

B

G

Skogfond/statsbidrag - Kontroll 10 %

A

I

Administrasjon av veterinærvakta i Østre- og Vestre Toten
kommuner

A

G

Administrasjon av Viltvakta

A

G

Utarbeide rutiner og instrukser for kommunalt fellingslag rovvilt

B

G
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Sluttføre revisjon av skogbruksplaner

A

I

Oppfølging av forurensning i landbruket

A

G

Vedta kommunale målsettinger for hjortevilt

A

U

6.10.3 Regnskapsoversikt
Regnskap Justert
budsjett

Avvik i
1000 kr

Forbruk i %

Utgifter

12 913

11 825

-1 088

109,2

Inntekter

-6 403

-5 350

1 053

119,67

6 475

-35

100,54

Netto kostnad 6 510

Kommentar: Ekstraordinære inntekter og effektiv saksbehandling har gitt oss
tilnærmet balanse i regnskapet.
I tillegg til det ordinære kommunale drifts-budsjettet, forvaltet plan-avdelingen
følgende midler gjennom saksbehandling og kontroll:
Landbrukstilknyttet forvaltning, herunder veterinærvakta
Skogfond, private midler med offentlige styrer bruk

45,9 mill
1,4 mill

Eiendomsskatt, ansvar for takst/saksbehandling

34,0 mill

SUM

81,3 mill

Driftsbudsjett
7%

Skogfond
2%

Eiendomsskatt
39 %

Planavdelingens
totale økonomiske
forvaltning

Landbrukstilkn.
52 %
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6.10.4 Nøkkeltall
VTK
2014

VTK
2013

Opplan Kostragr. Landet u/oslo
d 2014 7 2014
2014

Nto. dr.utgift til fysisk
tilrette-legging og
planlegging kr pr inb

371

314

596

436

624

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker

30

20

-

-

-

Gebyr for kart- og delingsforretning for 750 m²
boligtomt

14965

14460 13382

18324

15340

Dyrka og dyrkbar jord
84
omdisponert etter jordloven
og plan- og bygningsloven
(dekar)

38

-

-

Dyrka jord omdisponert
etter jordloven og plan- og
bygningsloven (dekar)

5

KOSTRA-tall

5

-

6.10.5 Utviklingstrekk
Kommuneplan
Ny kommuneplan for 2012-2019 ble vedtatt av kommunestyret 27.11.2014, planen
trer imidlertid ikke i kraft før Fylkesmannen i Oppland skriftlig opphever varslet
innsigelse til ROS-analysen for arealdelen. Dette var ikke i orden innen nyttår.
Kommuneplan for 2008-2019 er derfor fortsatt gjeldende inntil videre.
Miljøvern
Oppryddingen i spredt avløp er en pågående oppgave og har dette året vært fokusert
på områdene langs Hunnselva og Ihle.
6 lag og foreninger er til sammen tildelt kr. 35.000,- gjennom tilskuddsordningen
”Lokale miljøtiltak”.
Arbeidet med andre fase av implementering av EUs vannrammedirektiv er sluttført i
2014. Det er områdene i Ihle og Bøverbru som drenerer østover som har hatt størst
fokus i denne runden. Miljøprosjekt Sillongen som fokuserer på overvåkning og
miljøtiltak i vann, tjern og tilløpsbekker på Øståsen, har vært en viktig bidragsyter inn
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mot arbeidet med vannrammedirektivet. Dette prosjektet har for øvrig vært inne i en
avsluttende tiltaksfase, og 6 av de 7 (4 fangdammer, 1 miljødam og 2 gjerdingssaker)
planlagte tiltakene er sluttført. Det vil si at drøye kr. 390.000,- i eksterne
tilskuddsmidler som ble innvilget til dette formål i løpet av 2012 og 2013 er løst ut.
Kommunen er fortsatt aktivt med som sekretær for prosjektet.
Jordbruk
Årets avlingssesong fikk en tidlig start og det var fine forhold i våronna. Grasslåtten
ble hos mange veldig bra med tre slåtter. Kvalitet og avlinger lå godt over normalen
for korn og gras. Beiter ble godt utnyttet og ga dyra fine forhold hele sommeren.
Antall dyr på beite, storfe og sau er svakt økende særlig på storfe. Det var obeservert
ulv i sørlig del av utmarksbeite i sommer og økt tilsyn ble varslet og gjennomført. 6
dyreeiere fikk påvist skader fra fredet rovvilt og fikk erstatning, men skadeomfang i år
ble imdlertid ikke vesentlig større enn tidligere år.
BU-ordning har fortsatt interesse innen tradisjonelt landbruk selv om det ikke var
søkere i 2014. Fra BU - tilleggsnæringer ble det gitt tilskudd til ombygging av en
gammel låve til dansestudio.
Skogbruk
Det ble avvirket 44 171 m3 tømmer til en verdi av NOK 15,9 mill. og avsatt NOK 1,4
mil. til Skogfond. Totalt er det utbetalt statstilskudd på NOK 180.000 til skogkultur og
NOK 37.000 til bygging av nye skogsbilveger. Skogeierne har markberedt 370 daa,
plantet 172.325 planter og ryddet 745 daa. ungskog. Kontaktutvalget for skogbruket i
Vestre Toten har avholdt møte og behandlet diverse skogsaker, blant annet
rentemiddelbudsjettet. Skogsdrift med hest med videre på Stenberg ble gjennomført i
løpet av 2 uker for 7. klasser på Toten som samarbeid mellom totenkommunene og
Mjøsmuseet.
Det er bestilt skogbruksplan på litt over 80 % av skogarealet i kommunen. Planene
skal oversendes til skogeierne våren 2015. Vi forventer at planene vil være med å
forsterke fokuset på de nødvendige, langsiktige investeringene i framtidsskogen, slik
at vi i årene framover vil kunne måle ytterligere større aktivitet i bruk av Skogfond til
skogkultur.
Vilt og fisk
Vilt- og innlandsfiskenemnda har hatt ett møte og behandlet 2 saker. Viltvakta er stort
sett selvgående. Avtalen om levering av «fallvilt» til storkjøkkenet på Gimle fungerer
fortsatt bra. 1 dyr er levert.
Det ble felt 88 elg, 95 rådyr og 3 hjorter i Vestre Toten under jakta. Jaktresultatet for
rådyr tyder på at veksten i bestanden fortsetter. Analysen av sett-elg viste at veksten
i elg-bestanden er kuppet. Tall fra våre nabokommuner viser også indikasjoner på at
bestandsveksten har snudd. Totalt ble 10 elg og 16 rådyr registrert som trafikkdrept,
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eller omkommet av andre årsaker i jaktåret 2013/-14 (01.04.13-31.03.14).
Kommunen bruker betydelige ressurser i forhold til ettersøk og handtering av fallvilt,
både gjennom administrasjon og den praktiske delen. Samarbeidet med de mest
sentrale rettighetshaverorganisasjonene, Vestre Toten Utmarkslag, Eina viltlag, Eina
Almenning og Fiskeutvalget for Hunnselva har vært tett og godt.
Eiendomsskatt
Kommunestyret vedtok å utvide eiendomsskatten i 2014 til å gjelde alle eiendommer.
Den generelle skattesatsen er satt til 7 ‰ av takstgrunnlaget. For boliger og
fritidseiendommer er skattesatsen satt til 3,5 ‰. Skatteinngangen var kr. 34 mill.
Det er mottatt omlag 90 klager på kommunens takster.
Antall skattepliktige eiendommer.

Fritak etter §§ 5 og 7
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Tomtesaker
Næringseiendommer
Det er inngått avtale, igangsatt regulering, samt planlagt bekkeflytting i forbindelse
med utvidelse av industriområdet i Kildalsvingen 8 på Raufoss(Steertec).
På næringsområdet Roksvoll øst(ved bensinstasjon på Reinsvoll) er terrenget under
oppfylling.
På Elvely industriområde er det inngått avtale om salg av tomt.
I Elvelia på Breiskallen er det inngått avtale om salg av tomt.
Boligtomter
Kommunen har ved utgangen av året 2014 få byggeklare tomter å fremby for salg;
Eina(1), Reinsvoll(2) og Bøverbru(1) og Raufoss(1).
Reguleringsplan for nye tomter i Vadlia boligområde er igangsatt. Opsjonsavtalen må
reforhandles på grunn av nye forutsetninger.
Tilgang på nye tomter er begrenset, hovedsakelig på grunn av manglende kapasitet
med henhold på tomteutvikling. Private utbyggere har byggeklare tomter på Raufoss
og Ihle, mens det er godkjente tomter(ikke byggeklare) på Reinsvoll, Raufoss og
Bøverbru.
Det er solgt 4 tomter i 2014:
1 i Skogvegen på Reinsvoll
1 i Parkvegen på Eina
1 i Karsrudskogen på Raufoss
Oppmåling og geodata
Eiendommer, bygninger og adresser opprettes og forvaltes fortløpende i Matrikkelen
(Eiendomsregisteret). For å føre matrikkel kreves lisens. Planavdelingen har 5
matrikkelførere som har ansvaret for å holde Matrikkelen oppdatert.
Det er tildelt offisielle adresser i Almenningsvegen, Bekkestuvegen, Fosslisvingen,
Fosslivegen, Lyngmovegen og Teiterudgutua. Supplering / endring av adresser i
etablerte områder utføres fortløpende. Per 31.12.2014 gjensto 72 matrikkeladresser i
kommunen. Disse blir gjort om til offisielle adresser med adressenavn og
adressenummer første halvdel av 2015.
Det gjenstår i hovedsak å rydde opp i en del store eiendommer når det gjelder
midlertidige forretninger. Antall midlertidige forretninger per 31.12.2014 var 30.
Løpende saker er ivaretatt.
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Salg av eiendomsopplysninger til meglere gjennom Infoland gikk ned til 195 besvarte
ordre, i 2013 var tilsvarende tall 203.
Reguleringsplaner og utbyggingsavtaler
I løpet av året er det arbeidet med 25 reguleringsforslag i forskjellige stadier i
prosessene:
13 av disse var private,
3 var i regi av Statens vegvesen,
9 var i kommunal regi derav 2 med innleid hjelp.
10 nye planer ble godkjent av kommunestyret, 2 endringer ble godkjent av UTP og 6
endringer ble vedtatt administrativt. Det er ikke utarbeidet eller inngått
utbyggingsavtaler dette året.
Større krav til dokumentasjon og utredninger som kvalitetssikrer planene, krever mye
ressurser og høy kompetanse. Aktiviteten på plansiden var svært høy og avdelingens
kapasitet på plansiden/ tomteutvikling er overskredet. Det leies inn konsulenter til å
utarbeide de av kommunens egne planer som haster mest. Dette er kostbart og
krever uansett en del oppfølging fra kommunen.
Byggesaker
Aktiviteten på bygge-fronten har økt gradvis igjen fra 2010. Oppgavene består i
byggesaksbehandling med alle typer oppfølging som blant annet involverer tilsyn,
matrikkelføring av alle byggetiltak. I tillegg kommer bidrag til Infoland og deltagelse i
kommuneplanarbeidet.
Det er stor aktivitet – både i offentlig og privat regi. I den forbindelse kan spesielt
nevnes ny Raufoss skole, utvidelser/ombygginger Sykehuset Innlandet, nytt
forretningsbygg i Raufoss sentrum samt flere større boligprosjekter.
Byggesaksbehandlerne deltar fortsatt i nettverksamarbeid med 6 andre kommuner.
Arbeidet med å føre tilsyn med foretakene ble startet opp i 2004. I tillegg utføres
andre typer tilsyn i den enkelte kommune. I det nye lovverket er det nå enda større
fokus på tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Det jobbes derfor ekstra med oppfølging
av eldre saker og ulovligheter, samt etablering av rutiner for oppfølging.
Det brukes mye tid på direkte veiledning, og det er innført stengt tid til saksbehandling fram til kl. 12.00 hver dag. I 2014 har byggesak behandlet 295 delegerte
vedtak etter plan- og bygningsloven.
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Prosjekt Raufoss sentrum
Det ble arbeidet godt med dette prosjektet i samarbeid med kultur, helse og
driftsavdelingene. Prosjektrapport er levert i samsvar med milepælplan, og godkjent
av Formannskapet. Rapporten kan leses på kommunens hjemmeside.
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6.11 Tjenesteområde Teknisk Drift
6.11.1 Helhetsvurdering
Teknisk drift er et tjenesteområde med stort oppgavespenn innen kommunaltekniske
tjenester. Tjenesteområdet har alle kommunens innbyggere som brukere. Det
leveres tjenester innenfor fagområdene vann, avløp, veg, park og renovasjon. Drift
og investeringsprosjekter innenfor fagområdene vann, avløp og renovasjon
finansieres av kommunale gebyrer.
2014 har vært et år med høy aktivitet på investeringssiden, og det er høy
gjennomføringsgrad på investeringsprosjektene. Tjenesteområdet har høy
måloppnåelse på områdene vann og renovasjon, men lav måloppnåelse på
områdene kommunale veger og avløpsbehandling.
Det er gjort et omfattende og grundig arbeid med kommunedelplan for vann og avløp
2015 – 2023 i 2013 og 2014. Planen vil i løpet av våren 2015 behandles politisk.
Planforslaget gir et godt innblikk i dagens utfordringer, og har en realistisk
handlingsplan for å løse utfordringene.
I 2014 ble det ikke utført tilstrekkelig vedlikehold av vegnettet sommerstid, årsaken til
dette er underbudsjettering på driftsbudsjettet. Underbudsjettering på dette området
har pågått over mange år. Kommunen sparer ikke penger ved å underbudsjettere på
denne måten.
Teknisk driftsavdeling har mange driftsansatte med lang fartstid og god erfaring for å
utføre de kommunaltekniske arbeidsoppgavene.
Ledergruppa fungerer godt, og er godt i gang med å opparbeide gode planverk, men
det står igjen flere planer. Det er mange oppgaver på få personer, og ledergruppa
har utført verdistrømanalyse som viser at vi til sammen utfører 0,5 årsverk merkantile
oppgaver som kunne vært frigjort til strategisk og faglig ledelse. I tillegg skal 0,5
årsverk merkantil støtte skilles ut fra merkantilt ansatte på planavdelingen som har
fått 0,5 årsverk i merarbeid etter innføring av eiendomsskatt. Til sammen 1 årsverk.
For å sikre fremdrift på strategisk ledelse og ivareta driftsoppgaver som det i dag ikke
er kapasitet til er det avgjørende at merkantil stilling kommer på plass på
tjenesteområdet.
Teknisk drift har i budsjettprosessen for 2015 i tillegg til å opprettholde et lavt
aktivitetsnvå på driftoppgaver på veg sommerstid, vært nødt å gjøre organisatoriske
endringer som halverer antall ansatte på veg fra 2015. Det er demotiverende og
krevende for organisasjonen at det ikke er vilje til å prioritere å gi de nødvendige
økonomiske rammebetingelsene for å ivareta kommunalt vegnett på en god måte, og
samtidig møte lite forståelse for dette i møte med innbyggerne våre.
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6.11.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
Vurdering av måloppfølging
Måloppfølging kommenteres for hvert av de 4 delmålene.
1. Veger: Et veinett som fungerer under alle værforhold, og som skaper minst
mulig ulemper for de som ferdes og bor langs det.
Teknisk driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehold av 137 km kommunal veg,
11,6 km gang- og sykkelveger, 5,7 km fortau og gatelys langs 74 km veg.
I strategidokumentet for 2014 redegjorde teknisk drift for hvordan tjenesteområdet
skulle tilpasse seg budsjettrammene i 2014. Ansvarsområdet kommunale veger,
miljø og trafikksikkerhetstiltak ble sterkt underbudsjettert. Teknisk drift presenterte et
budsjettforslag med økte rammer på 4 millioner for å kunne drifte det kommunale
vegnettet på en forsvarlig måte uten at vegkapitalen ble ytterligere forringet fra
dagens standard. Ansvarsområdet fikk tilført 500.000,- i økt budsjettramme.
Driftsbudsjettet for kommunale veger var på 5.937.000. Lønnsutgifter utgjør
4.568.000, strøm (vesentlig gatebelysning) utgjør 854.000 og snøbrøytingsavtaler
utgjør 800.000 – og da er budsjettet oppbrukt før det er brukt ei krone på grus, asfalt
og driftsutgifter på biler.
For å tilpasse tjenestetilbudet til tildelt ramme valgte teknisk som strategi å sette av
nok midler til vintervedlikehold og gatebelysning, og som i 2013 ble
sommervedlikeholdet nedprioritert. Strategisk tiltak var å sysselsette 4 ansatte med
investeringsprosjekter hele året, og se på om man i løpet av året også måtte sette
flere ansatte over på arbeid på andre budsjetter enn driftsbudsjettet. Resultatet av
dette ville være merkbart redusert tjenestetilbud sommerstid.
Drift og vedlikehold av veg er væravhengig. I 2014 snødde det mye og jevnt siden 2.
uke i januar, hele februar og i deler av mars. Budsjettpostene for brøyting ble
overskredet tidlig på året, samtidig som inntektene fra arbeid på
investeringsprosjekter uteble da mannskapet var opptatt med brøyteoppgaver. Det
ble nødvendig å holde stillinger vakante ved sykefravær og bare gjøre innleie ved
akutt behov. I 2014 har 1,3 – 2,1 stillinger vært holdt vakante hele året.
Etter vårpuss før 17. mai ble det jobbet på investeringsprosjekter ut året. Mannskapet
jobbet med å bygge skoleveg og parkeringsplass til nye Raufoss skole, utførte
gravearbeidet på gang og sykkelstiene til Reinsvollskolene og gjorde en del av
grunnarbeidet på Ihlevegen. Utgiftene til vegbyggingen blir lave da driftsavdelingen
utfører dette til selvkostpris.
Det ble gjort minimalt vedlikehold av kommunens vegnett etter vårpussen. Det er
påpekt i strategidokumenter og årsrapporter og det kommunale vegnettet forringes i
høyere tempo når det ikke blir vedlikeholdt på en ordentlig måte. Enkelte strekninger
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begynte å bli vanskelig å trafikkere med buss, og det er mange klager fra
innbyggerne og næringslivet. De fleste henvendelsene gjelder vesentlig asfalthull,
men også grusveger som er manglende vedlikeholdt, gatebelysning og
siktproblematikk.
Utvalg for teknisk drift og plansaker ble tatt med på befaring høsten 2014 der
gjennomførte arbeider ble vist fram, i tillegg ble noen av veistrekningene som gir
størst ulemper for veifarende kjørt. Busserullen kjørte utvalget, og representant fra
selskapet fortalte om uforholdsmessige høye driftsutgifter, stadige støtdemperskift og
knuste frontruter på grunn av hullete veibane. Det ble fra selskapets side uttrykt
bekymring i forhold til de uforholdsmessige høye driftsutgiftene.
Manglende resurser til vedlikehold over mange år har konsekvenser, og
driftsoppgaver sommerstid er det ikke økonomi eller personalressurser til.
Sommervedlikeholdet blir mer og mer ”brannslokking”. I Skjærdalen måtte vi ut med
motorsag for å ta unna trær som hang langt inn i vegen etter klager fra skolebussen
om vanskelig framkommelighet. Dette er et resultat av manglende kantklipp. Etter
samtaler med rådmannen fikk vi leid inn sugebil til å ta sandfanget i de kummene
som er mest prekære i forhold til oversvømmelse ved kraftige regnskyll med henblikk
på mulig utvasking av veg til tross for at dette ville kunne medføre overskridelse på
driftsbudsjettet. Ellers blir det mye asfaltlapping av slaghull.
Grusvegene våre har nesten ikke blitt tilført grus de siste 3 årene, det er lite å høvle
med. Tilstanden på de asfalterte vegene i kommunen er variabel. Slitasje i form av
spor, krakelering som følge av en for dårlig oppbygning av vegen, svært lang levetid
og ikke minst mye gravearbeid har satt sitt preg på de asfalterte vegene våre. Slike
veger er kostbare å vedlikeholde og svært lite komfortable å kjøre på.
Tilstandsrapport på kommunens bruer viser at det også er etterslep her.
De økonomiske rammene vi har igjen til å vedlikeholde veg sommerstid blir for små til
å levere den kvaliteten som forventes, som ville vært forsvarlig og mest økonomisk.
Kommunens veger er fotografert for tilstandsvurdering, men det er ikke iverksatt
arbeid med kommunedelplan for veg.
Når måloppnåelse skal vurderes, har vi gjort det vi kan innenfor de økonomiske
rammene vi har hatt til rådighet. Vi har et vegnett som fungerer. Vegnettet skaper
ulemper for de som ferdes og bor langs det. Årsaken til dette er manglende vilje til å
prioritere veg på bekostning av andre tjenesteområder.
Måloppnåelsen vurderes høy på vinterdrift av veg.
Måloppnåelse for veg sommerstid er lav.
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I 2014 utførte vi feiing av kommunale veger og plasser med egne koster. Kostene vil
være innspart ila 2015, siden vi ikke trenger å kjøpe tjenesten fra private lenger.
2. Vannforsyning: Nok vann av hygienisk betryggende kvalitet til alle
abonnenter
Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av Skjelbreia vannbehandlingsanlegg,
175 km vannledninger, 4 høydebasseng + tunnel Skjelbreia. I tillegg driftes 15
trykkøkningsstasjoner og 7 målestasjoner.
Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 – 2023 legges ut for høring rett etter
nyttår. Det er gjort et grundig og godt arbeid med planen. Målet med planen er å gi
en oversikt over eksisterende og framtidig vannforsyning i VTK.
Skjelbreia vannverk forsyner ca. 9100 innbyggere samt Industriparken, institusjoner,
skoler med mer. Vannverket er basert på vannkilden Skjelbreia, og ble godkjent av
mattilsynet i 2007. Vannbehandlingen består av siling, membranfiltrering (nanofilter),
marmorfilter for pH-justering, desinfeksjon med UV og dosering av natriumhypokloritt.
Den siste oppgraderingen var i 2012-2014 med utskifting av membraner og
oppgradering av membrananlegget. Forventet levetid på nye filtre er ca. 10 år.
Skjelbreia vannverk har levert vann av god kvalitet, jevnfør dokumentasjon fra
analyser ved vannbehandlingsanlegget og på ledningsnettet.
Kravet i Drikkevannsforskriften om hygieniske barrierer ivaretas av vannbehandling
med membranfiltrering (nanofiltrering) og 2 trinns desinfeksjon bestående av UVbestråling og klorering.
Vannkilden og vannbehandlingen er i 2014 vurdert etter Norsk Vanns ”Veiledning til
bestemmelse av god desinfeksjonspraksis”. Vurderingen viser at eksisterende
vannbehandling generelt er tilstrekkelig. Det er imidlertid ønskelig å oppgradere
styringen slik at en får bedre kontroll med og kan dokumentere funksjonen til de
hygieniske barrierene. Det foreslås også samtidig å installere 2 nye parallelle UVaggregater dimensjonert etter nye retningslinjer.
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Vannkilden og inntaksanlegget har tilstrekkelig kapasitet i forhold til framtidige behov.
Det er tilrettelagt for forenklet vannbehandling og forsyning ved gravitasjon dersom
vannbehandlingsanlegget skulle falle ut. Det er også forberedt et provisorisk opplegg
for å kunne pumpe vann fra Einavannet til tunnelen ved Amerika.
Det er lagt vekt på å ha betryggende kontroll med vannkvaliteten i ledningsnettet
fram til abonnentene, det vil si redusere innsug av forurensninger etc. på
ledningsnettet. Dette dreier seg om tiltak som rutiner i situasjoner der det har
forekommet trykkløst nett, oppfølging av vannkummer/brannkummer for å redusere
risiko for innsug og oppfølging/innføring av krav til tilbakeslagssikring hos abonnenter
med mer.
I år som i fjor, ingen avvik ved statlig tilsyn av Mattilsynet.
Vi hadde i 2014 ingen tilfeller av E-coli i drikkevannet.
Det var 5 ledningsbrudd som ble reparert umiddelbart. Ingen av situasjonene
medførte trykkløst nett.
Det ble sanert 1050 meter vannledninger i egenregi. Det er ikke rapportert noen avvik
med henhold på hygienisk betryggende vannkvalitet i forbindelse med arbeidene.

Måloppnåelse vurderes som høy.

Utbedring av vannlekkasje på Hellandfeltet.
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Ny rørleggerbil 2014.

3. Alt avløp skal gis forsvarlig behandling slik at forurensning av miljøet
unngås.
Teknisk drift har ansvar for Breiskallen og Eina renseanlegg, 160 km
avløpsledninger, 22 kloakkpumpestasjoner og ca. 103 km overvannsledninger.
Per i dag klarer vi ikke rensekravet i utslippstillatelsen ved Breiskallen renseanlegg.
Hovedmålet med avløpsvirksomheten i kommunen er å unngå at forurensning og
sjenerende forhold oppstår som følge av avløps- og overvannshåndtering.
Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015 – 2023 legges ut for høring rett etter
nyttår. Det er gjort et grundig og godt arbeid med planen. Målet med planen er å gi
en oversikt over eksisterende og fremtidige avløps-forhold i VTK.
Planen slår fast at VTK i dag har et dårlig fungerende avløpssystem som fører til
forurensningsproblemer i lokale vassdrag. Problemene er i hovedsak knyttet til
avløpsrør av betong som utgjør ca. 28 km eller 20 % av ledningsnettet. Det tilføres
store fremmedvannmengder til avløpsnettet. Dette medfører overløp ved
pumpestasjoner på Bøverbru, Roksvoll og ved Breiskallen renseanlegg samt at det
medfører problem for driften av Breiskallen renseanlegg. Det fører også til betydelig
utlekking av spillvann via overvannsledninger til Korta og Hunnselva.
Måloppnåelse vurderes som lav.

Sanering av vann og
avløpsledninger Korterudjordet 2014
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4. Vi skal sørge for en miljømessig forsvarlig avfallsbehandling.
Teknisk drift behandler ikke avfallet selv, vi står for innsamlingen – så målet er
oppnådd ved at vi samler inn og kjører avfallet til GLT.
Innsamling av avfall er gjort på en betryggende og god måte. Det er svært få klager
på tjenesten. Renovasjonsbiler med mannskap har vært ute i all slags vær.
Mannskapet skal ha honnør for å stå for innsamling også når gradestokken kryper
under -20.
Tjenesten vurderes å ha høy kvalitet.

Ny tokammer renovasjonsbil vil lette inntransport av husholdningsavfall på Raufoss.

Status for investeringsprosjekter
Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt

Investeringstiltak

Status

Kommentarer

G

Ihlevegen fra Borgen til Ihle er
ferdigstilt

G

Rehabilitering av gangbru ved Rema
1000.

G

Badelandvegen: masseskifting og reasfaltering, ca 90 m.

Utenom gebyrområdene
(Veg, park, Hunnselvveien 12)
Reinvestering vegnett
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Trafikksikkerhetstiltak kommunal
andel

G

Oppgradering av 10 bilsperrer for
gangveg. Ny type letter
vintervedlikehold.

G

Nye skilter for aksellastrestriksjoner
og nye fartsgrenser.

G

Tiltak for å trygge skolevegen for
elevene og skape oversiktlig
trafikkavvikling ved
parkeringsplassen på Korta skole.
30-sone innført med 2 fartshumper.
Fortau på søndre del av P-arealet for
gående og syklende. Fortau bort til
Skogheimvegen med
fotgjengerovergang over Korta
skoleveg. Sammenhengende fortau
fram til gang og sykkelsti forbi Parealet vil trygge skoleveg for
gående og syklende, redusere risiko
for påkjørsler.
En kjøreretning gjennom P-arealet
fra vest mot øst. Entydig
kjøremønster vil styre biltrafikken i en
retning slik at risiko for møteulykker
reduseres.
Fortau mot elva for ”Kiss-and-ride”funksjon, trygger skolevegen for barn
som kjøres til skolen, de kan gå trygt
fra P-arealet og opp til skolen.
Utvidelse av fortausareal over brua
og frem til friarealet på andre siden
av Korta. Innsnevring av kjørebane til
3,5 meter, med hensikt å øke respekt
for forbud mot kjøring i skolegården.

G

Gang og sykkelveg mellom Reinsvoll
barneskole, ungdomsskole og
S.E.Strandlies veg. Sikre vegen for å
unngå sykkelvelt/fallulykker,
tilrettelegge for at vintervedlikehold
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blir lettere å ivareta, bedre
fremkommelighet for
gående/vintersyklister og
sparkførere. Siktrydding for å skape
oversikt for
gående/syklende/sparkførere,
redusere risiko for møteulykker.
Sikre overgang ved bekk for å
redusere risiko for ulykker og bedre
fremkommelighet. Bedre belysning i
enkelte partier for å gjøre gangstien
mer oversiktlig, og øke
trygghetsfølelsen for de som bruker
stien.
Tiltak: siktrydding, reetablering av
vegen, utbredding, asfaltering,
oppdimmensjonering av røret i
Prestesæterbekken, fjernet rekkverk,
flere lyspunkter, noe omlagt veg i de
ratteste partiene, satt opp sluseport.
G

Utdannet 2 lærere på
ungdomsskolen for å kunne tilby
opplæring om trafikk til elever på
ungdomstrinnet. Opplæring og
kunnskap vil gi trygghet for å gjøre
riktige valg i trafikkbildet.

Utskifting av gatelys

G

Dette er en årlig post som
disponeres ved behov

Koster for hjullaster og traktor

G

Kjøpt inn så tidlig på året at vi feiet
med eget utstyr våren 2014.

Oppgradering IT teknisk drift

G

Rutere satt opp for trådløs
internettoppkobling på Prøven.
Bredbåndslinjer fra Breiskallen RA
og Skjelbreia VV til Prøven er
installert for å lette driftsovervåking.

Tømmestasjon for bobiler

I

Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom Plan og Teknisk. Alt arbeid i
grunnen er gjennomført unntatt el-
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tilførsel.
Henger for traktor og gravemaskin

G

Andel alarmanlegg Brann
Hunnselvvn 12

I

Kravspesifikasjon oversendt
innkjøpsenheten i desember 2014.
Venter på tildeling av saksbehandler.
Legges ut som totalentreprise.
Forventes ferdig 1. kvartal 2015.

Andel oppgradering garasjeanlegg

G

Investeringen er et resultat av en
LEAN-gjennomgang av logistikken
rundt biler, maskiner og
arbeidsforhold i garasjeanlegget.
Ferdigstilt vaskehall med
vaskeanlegg tatt i bruk.
Forprosjekteringen av vaskehallen
hadde tatt utgangspunkt i flexiløsning med gummigardiner. Det
viste seg imidlertid at dette ville ha
dårlig effekt på miljøet og
ventilasjonen ellers i
garasjeanlegget. Det ble derfor valgt
en Vaskehall med «sandwich»elementer. Valg av løsning er dyrere
enn budsjettert, og gjør at det ikke er
ikke er nok investeringsmidler i
prosjektet til å sluttføre hele den
ønskede oppgraderingen av
garasjeanlegget med etablering av
avløp og nytt gulv i hele
garasjeanlegget.

Andel Oppgradering Hunnselvvegen
12

G

Installert elektrisk rulleport i
vaskehallen. ENØK-tiltak. ENØK
rapport hele Hunnselvvegen 12.

Hyttecontainere

G

Ved Sund og Holetjernet.

Andel oppgradering garasjeanlegg

G

Se kommentar under overskrift
utenom gebyrområdene.

Nye membraner Skjelbreia

G

Ferdigstilt august 2014.

Gebyrfinansiert
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VA Sørlien - Nyseth

I

Andbudsdokumenter oversendt
innkjøpsenheten. Satt på vent på
grunn av avløpssituasjon i
Kortabekken. Sanering av VAledninger i Sørliafeltet prioritert foran
Sørlien-Nyseth. Forventet oppstart er
2. halvår 2015.

VA Ihle – Gaukom og høydebasseng I
Gaukom

Anbudskonkurranse for ledningsnett
er avholdt. Forventet anleggsstart
primo 2015.
Anbudsdokumentasjon
høydebasseng påbegynt.

Oppgradering Breiskallen
renseanlegg

I

Ihht handlingsplan for TD 2014-2015
ligger prosjektet etter oppsatt
framdrift grunnet forlenget
prosjekteringstid.
Det er avholdt konkurranse på
entreprise M1. Forhandling med
tilbydere er avholdt. Konkurranser
M2 og B1 ut på offentlig kunngjøring
1. kvartal 2015.

Sanering VA Sørliafeltet

I

Anbudskonkurranse avholdt.
Enterprenør innstilt. Planlagt oppstart
1. kvartal 2015

Sanering vann og avløpsledninger

G

Det ble totalt sanert 1050 m med
vann og avløpsledningerer på
Korterudjordet i 2014.

Diverse mindre tiltak vann og avløp

G

Mindre lekkasjer og uforutsette
hendelser på vann og avløpsnett.
VA-ledninger i Blåvarpgutua ble
finansiert gjennom denne
investeringsposten. Noe lekkasjesøk.

VA Gamlevegen, Breiskallen

G

Pumpestasjon oppført i 2014, og
prosjektet er dermed sluttført.

VA Midtåsen – Gotterud

I

Byggetrinn II er ferdigstilt. Oppstart
byggetrinn III forventes i januar 2015.
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Reinvesteringer Drager vannverk

I

Fortsatt ikke ferdig

Reinvesteringer Ringvold vannverk

I

Fortsatt ikke ferdig

Pumpestasjon Sagvoll

G

Pumpestasjon er satt i drift.
Pumpehus blir satt opp i 2015.

Nødstrømsaggregater vannforsyning G

Mobile aggregater er mottatt og
montert, overtagelse primo januar
2015.

Oppgradering IT teknisk drift

G

Bredbåndslinjer opprettet mellom
Skjelbreia og Prøven og Breiskallen
og Prøven. Rutere satt opp for
trådløs internettoppkobling på
Prøven.

Rørleggerbil

G

Renovasjonsbil

G

I drift fra 25. oktober.

G

HMS tiltak gjennom Leanforbedringsarbeid. Mange tunge løft
for renovatørene er erstattet med
dunker som ruller.

Andel Oppgradering Hunnselvvegen
12

G

Se kommentar under overskrift
utenom gebyrområdene.

Andel alarmanlegg Brann
Hunnselvvn 12

I

Se kommentar under overskrift
utenom gebyrområdene

Utskift av 30L renovasjonbøtter til
80L
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Rehabilitert gangbru ved Rema 1000.
Sammenhengende fortau, P-Plass Korta skole.

Legging av geonett Ihlevegen.
skoler

Siktrydding g/s-veg Reinsvoll

Resultat g/s-veg reinsvoll skoler
Prøven

Vaskehall garasjeanlegg
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Andre sentrale hendelser
Investeringstiltak utført for andre tjenesteområder:
Teknisk drift har utført grunnarbeider for ankomstveg fra nord til nye Raufoss
barneskole, p-plassareal og g/s veg.

Underveis i arbeidet

Ferdig resultat

Gravemeldinger er konstant ca 300 i året
År

2014 2013

2012 2011

Antall behandlede gravemeldinger

291

260

297

302

Lekkasjeprosent
Lekkasjeandelen i vannforsyningssystemet er vesentlig redusert i 2014, fra ca 50%
av vannproduksjon i 2013 til ca 42% i 2014. Årsaken til dette er saneringsarbeider og
lekkasjesøk.

Sykkelplan
Arbeid med sykkelplan for Raufoss i samarbeid med SVV ble gjenopptatt på slutten
av 2014
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6.11.3 Regnskapsoversikt
Teknisk drift – utenom gebyrområdene
Regnskap Justert budsjett Avvik i 1000 kr Forbruk i %
Utgifter

10 879

10 243

-636

106,21

Inntekter

-3 961

-3 345

616

118,41

6 898

-20

100,29

Netto kostnad 6 918

Teknisk drift – gebyrområdene
Regnskap Justert budjsett Restbeløp Forbruk %
Utgifter

35 082

33 115

-1 967

105,94

Inntekter -57 989

-49 784

8 205

116,48

Netto

-16 669

6 237

137,42

-22 906

Vurdering av budsjettoppfølging
Månedlig budsjettoppfølging gir god budsjettstyring og gjør det mulig å gjøre tiltak i
tide for å holde budsjettrammen.
Ikke gebyrfinansiert område har et godt resultat i år med et netto merforbruk på
20.000,-.
For gebyrfinansierte områder, baserer budsjettoppfølgingen igjennom året seg på
regnskapsutviklingen på gebyrinntekter gjennom de tre gebyrinnkrevningene i året
for vann, avløp og renovasjon. Gebyrinntektene på septikk innkreves på slutten av
året, og kan ikke følges opp. Ellers rapporteres det på direkte utgifter, det vil si
driftsbudsjettet for hvert av områdene.
Ved utgangen av november rapporterte teknisk drift prognose for regnskapsåret
2014. Det så ut til at vi gikk i minus i forhold til budsjett med rundt 1 mill. kr på
gebyrfinansiert område. Grunnen til dette var at renta hadde stupt etter ferien og
kalkylerenta vi kunne bruke så ut til å bli ned mot 2,5 %. Hvis renta hadde holdt
samme nivå som første halvår ville vi havnet på 0-0,5 mill. kr. Dette er stor forbedring
mot tidligere år! I 2013 var avviket på selvkostområdet ca. 2,5 mill. kr. Det eksakte
avviket for 2014 kunne ikke anslås sikrere enn dette på det tidspunktet.
Rådmannen engasjerte en konsulent som etterberegnet selvkost for perioden 2009 –
2013 på en annen måte i desember, og dette er tatt inn i regnskapet for 2014.
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Avviket skyldes ny beregningsmetode for selvkost. Indirekte kostnader er beregnet
på en mer korrekt måte for 2014 og tilbake fem år 2009-2013. Indirekte kostnader har
blitt beregnet lavere enn hva de reelt har vært. Høyere indirekte kostnader gir høyere
selvkost/gebyrgrunnlag. I og med at vi har hatt mye abonnent-inntekter på
selvkostfond har det vært mulig å inntektsføre for lite førte inntekter for 2009-2013 og
2014. Dette har en samlet effekt på 8,1 mill. kr for perioden sammenliknet med
tidligere beregningsmetode.

6.11.4 Nøkkeltall
Teknisk drift

KOSTRA-tall
Andel av befolkningen tilknyttet komm. vannforsyning
Andel abonnenter som har
vannmåler

VTK
2014

VTK
2013

KostraOpplan gruppe
d 2014 7 2014

Landet
u/Oslo
2014

69,4

69,9

67,2

-

82,1

98

98

-

-

-

84

84

84

84

83

693

604

1 058

733

998

66 993

57 650 104 976 106 813

Andel husholdningsavfall
sendt til materialgjenvinning
og energiutnyttelse

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

118 669

Kommentarer:
Andel av befolkning tilknyttet kommunal vannforsyning er lavere enn i landet for
øvrig, men på nivå med Oppland. Dette skyldes at ca. 2250 personer har
vannforsyning fra Sivesind vannverk, og ca. 1600 personer forsynes av mindre små
private anlegg.
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Andel husholdningavfall sendt til materialgjenvinning og energiutnyttelse er likt i VTK,
Oppland, Kostragruppe 7 og i landet.
Brutto driftsutgifter pr innbygger for kommunale veger er vesentlig lavere i Vestre
Toten kommune enn i Oppland og landet for øvrig, men bare 40,- kr lavere enn i
Kostragruppe 7.
Vestre Toten kommune har mange kilometer med kommunale veger i forhold til
andre kommuner. Det forklarer det store avviket i driftsutgiftene per km kommunal
veg. Vestre Toten kommune brukte i 2014 ca. 64 % av det som brukes i snitt i
Oppland og i Kostraguppe 7 og 56% av gjennomsnittet for kommunene i Norge.
Det brukes for lite penger til å drifte vegkapitalen, det vil medføre høye
reparasjonskostnader/investeringskostnader eller i verste fall stenging av veger på
sikt. Kommunen sparer ikke penger ved å underbudsjettere på denne måten.
6.11.5 Utviklingstrekk
Ledelse og organisasjon
Lederteamet har gjort en verdistrømanalyse på ledelsesoppgaver som slår fast at vi
til sammen bruker 50 % stilling av ledertiden vår til merkantile oppgaver som kunne
vært løst av merkantil resurs. Dette går på bekostning av strategisk ledelse og faglig
ledelse. Merkantil stilling bør på plass på teknisk i løpet av 2015.
Etter samtale med rådmannen og plansjefen er det ønskelig å opprette en
prosjektlederstilling for å håndtere prosjektering og oppfølging av
utbyggingsprosjekter og tomteopparbeidelse i kommunal regi ved teknisk drift. Dette
er oppgaver som til nå har vært ivaretatt av planavdelingen.
Budsjettprosessen høsten 2014 medfører organisatoriske endringer fra 2015.
Organisasjonsendringen medfører at 4 ansatte som i dag avlønnes på vegbudsjettet
skal avlønnes fra investeringsbudsjettet for sanering av vann og avløpsledninger der
de arbeider den største delen av tiden. Dette er et resultat av salderinger av
kommunebudsjettet.
Det er demotiverende og krevende for organisasjonen at det ikke er vilje til å
prioritere å gi de nødvendige økonomiske rammebetingelsene for å ivareta
kommunalt vegnett på en god måte, og samtidig møte lite forståelse for dette i møte
med innbyggerne våre.
LEAN
Teknisk drift startet i slutten av januar 2012 innføring av LEAN-forbedringsarbeid i
driftsenhet vei, park og renovasjon. LEAN måloppnåelse er fortsatt ikke evaluert,
grunnet lederskifte.
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Lederteamet startet innføring av LEAN forbedringsarbeid februar 2014, og har
ukentlige tavlemøter.
Vann og avløp har ikke innført LEAN.
Vedlikeholdsetterslep
Infrastrukturen i kommunen, det vil si den underliggende strukturen som trengs for å
få samfunnet til å fungere mer eller mindre effektivt, innbefatter blant annet veger,
bruer, vann, avløp, jernbane, kraftforsyning, telekommunikasjon og bygg, er avhengig
av vedlikehold og ettersyn.
Manglende preventivt vedlikehold på kommunens vegnett gir risiko for utvasking av
veger ved kraftige regnskyll. Preventivt vedlikehold for veg vil si å sørge for å
overvåke og sørge for riktig kurving av vegen slik at vannet renner av vegen og ned i
grøft. I tillegg må grøftene være frie for hindringer slik at vann kan passere. Det ble
utført grøftearbeid i 2012, minimalt i 2013, minimalt i 2014. For øvrig er det et
betydelig vedlikeholdsetterslep på vegdekker, skiltpark, gatelys og så videre.
Prøvetakinger Hunnselva i 2013 viser at øvre deler av elva er mindre påvirket av
forurensning fra kommunalt avløpsnett. Prøver tatt av elva ved utløp nedenfor
Løvåsbakken og Kortabekken, viser at utlekk/ innlekk av kloakk til overvannsystemet
hovedsakelig kommer fra gamle betongledninger og fellessystemer i Grimås og
Vestrumenga. Derfor legges hovedfokus på sanering til disse områdene.
Kommunedelplan VA 2015 – 2023 dreier fokus på VA-nettet fra nyanlegg til
oppgradering av de delene av ledningsnettet som krever oppgradering.
Vannledningsnettet består av ca. 176 km kommunale vannledninger, der 26 km er
rør av støpejern og stål med dårlig tilstand. Vannledninger av støpejern ligger
generelt i samme grøft som betong avløpsrør og skal saneres samtidig med disse.
Det legges opp til å fornye/ sanere ca. 3 km VA- ledninger pr år. Dette tilsvarer en
årlig fornyelse av ca. 1,7 % av eksisterende kommunalt vannledningsnett og 2 % av
avløpsnettet. Dette tilsvarer nasjonale målsetninger og er en betydelig økning fra
tidligere nivå på ca. 0,5 %.
Lekkasjeandelen i vannforsyningssystemet er høy og lå i 2014 på ca. 42 % av
vannproduksjon. Lekkasjene medfører uønsket høyt energiforbruk til pumping. Dårlig
tilstand på ledningsnettet medfører også økt risiko med tanke på forurensning av
vannet under transport av vannet fram til abonnentene. Målsettingen er å redusere
lekkasjenes andel av vannproduksjon ned mot ca. 35 % fram til 2020.
Villere og våtere vær
Statens Vegvesen har i de nye standardene gitt i SVV HB N200, sagt at den
returnerende perioden for ekstrem flom med vannmengder som skader veger skal
økes. Veger som tidligere er dimensjonert for å tåle en flom gitt etter kriteriene for
125 års-flom, skal nå dimensjoneres etter kriteriene for en 200 års-flom.
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I praksis vil dette si at veger må legges høyere i terrenget i forhold til vassdrag og
innsjøer med flomproblemer. I tillegg skal overvannsproblematikken dimensjoneres
for å tåle nedbørsmengder gitt etter kriterier for de samme 200 års returnerende
periode.
Dette medfører at dimensjoneringen av åpne grøfter, tillatt grader helning på fall,
diameter på rør i stikkrenner og overvannsystemer må økes
Slike mål er nok ikke mulige for eksisterende veger i kommuner. Derimot må vi
forsøke å ta hensyn til dette ved opparbeidelse av nye veger og annen infrastruktur
Tiltak som er iverksatt i forhold til dimensjonering av ledningsnett, er blant annet et
tettere samarbeid med planavdelingen i forbindelse med nye reguleringsplaner.
Konkrete tiltak er at vi øker dimensjonen på overvannsledningen med en størrelse.
Dette er ut ifra det vi tidligere har gjort, og det som eventuelt er prosjektert av
rådgivere på et prosjekt.
Renovasjon
I løpet av 2015 vil det bli en politisk avgjørelse på en eventuell ansvarsdelegasjon av
innsamling av kommunalt husholdningsavfall til GLT. En eventuell
virksomhetsoverdragelse av kommunens ansatte og utstyr vil også gjennomgå
politisk behandling.
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6.12 Tjenesteområde Voksenopplæring
6.12.1 Helhetsvurdering
Tjenesten omfatter spesialundervisning, eksamensrettet grunnskole og opplæring i
grunnleggende ferdigheter, norskopplæring for minoritetsspråklige og salg av
tjenester / kurs. I tillegg administreres kommunens fagopplæring for lærlinger
gjennom voksenopplæringen.
Tjenesteområdet har totalt 15 ansatte. Disse er fordelt på 1,6 merkantile stillinger, 11
lærere, undervisningsinspektør og voksenopplæringssjef.
6.12.2 Sentrale hendelser og aktivitetsrapport
Spesialundervisning:
Avdelingen dekker behov innen psykiatri, rehabilitering, lese- og skriveopplæring,
psykisk og fysisk utviklingshemmede. Undervisningen foregår i enetimer og grupper.
Eksamensrettet grunnskole for ungdom og voksne / opplæring i
grunnleggende ferdigheter:
Elevene gis mulighet til å ta eksamen i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og
naturfag. Frem til eksamen 2014 har voksenopplæringen i Vestre Toten vært
eksamenssekretariat for Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Gjøvik, Gran og
Lunner. Fra om med 2015, vil hver kommune avvikle eksamen selv, men Vestre
Toten vil fortsatt være et bindeledd mellom kommunene.
Elevene kan ha rett til opplæring i bare grunnleggende ferdigheter, opplæring i hele
fag eller deler av fag. Denne opplæringen behøver ikke være eksamensrettet.
Norskopplæring:
Dette er den største avdelingen med flest deltakere. 7 lærere var tilknyttet denne
undervisningen i 2014. Deltakerne i denne avdelingen er flyktninger, asylsøkere og
arbeidsinnvandrere.
Kveldsundervisning:
Høsten 2014 startet vi en gruppe med norskundervisning på ettermiddagen / kvelden.
Fagopplæring:
Den første halvdelen av 2014 hadde vi 4 løpende lærekontrakter (2 TAF-elever i
barne- og ungdomsarbeiderfag og 2 i helsefag).
Ved 2014- inntaket ble det inngått 7 nye lærekontrakter (1 vekslingselev i helsefag, 2
ordinære i helsefag, 3 i barne- og ungdomsarbeiderfag og 1 institusjonskokk).
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Administrasjonsressursen på fagopplæringskontoret er 30 % stilling.
Oppstart Lean – kontinuerlig forbedring:
Høsten 2014 startet avdeling for norskopplæring Lean-samarbeid med Nav
flyktningetjenesten. Målet ved innføringen er å få til et godt samarbeid mellom Nav og
Vo til det beste for deltakeren og samfunnet.
Status symboliseres med: G = Gjennomført, I = Igangsatt aktivitet, U = Utsatt
Aktiviteter i handlingsplanen

Status

Kommentarer

Videreutvikle
Introduksjonsprogrammet for
flyktninger i samarbeid med NAV

I

Krevende arbeid som det jobbes
kontinuerlig med.

Videreutvikling og kvalitetssikring av
avdeling for konsentrert grunnskole
for å opprettholde gode resultater

I

Videreutvikling av undervisning for
I
elever med ulike funksjonshemninger
Videreutvikle samarbeidet med
andre

I

voksenopplæringer i regionen
Være en pådriver for å videreutvikle
organisasjonen IKVO
(Interesseorganisasjonen for
kommunale

I

voksenopplæringer)
Videreutvikle vår kursvirksomhet

U

Opprettholde og videreutvikle
samarbeidet med aktuelle
samarbeidspartnere i forbindelse
med lærlingeordningen. Spesielt
satsing på LUT (Lærings- og
utviklingsteam)

I

Øke ansattes kompetanse i
realkompetansevurdering

I
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6.12.3 Regnskapsoversikt
Tjenesteområde

Regnskap

Justert
budsjett

Avvik i
1000 kr.

Forbruk i
%

Sum utgifter

12 261

10 993

-1 268

112

Sum inntekter

-7 469

-5 366

2 103

139

Nettoutgift

4 792

5 627

835
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Regnskapet viser et overskudd på 835 000. Resultatet skyldes stram budsjettstyring
gjennom året og at tilskuddet til norskopplæring ble noe høyere enn budsjettert.
6.12.4 Nøkkeltall
Tall for VTK 2014 er basert på kommunens egne beregninger.
VTK
2014

VTK
2013

KostraOppland grp 7
2014
2014

for voksne, per innbygger

278

335

232

128

208

Netto driftsutgifter til
voksenopplæring i prosent av
samlede netto driftsutgifter

0,6

0,7

0,4

0,3

0,4

KOSTRA-tall

Landet
/u Oslo
2014

Netto driftsutgifter til
grunnskoleopplæring

Ressursbruken på landsbasis er fortsatt lavere enn i vår kommune. Årsaken til dette
er blant annet fordi det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder hva
slags oppgaver som er lagt under voksenopplæringen (for eksempel
lærlingeordningen og grunnskole for voksne).
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Kongolesisk dans. Førjulskvelden 2014.
6.12.5 Utviklingstrekk
Et av hovedmålene for planperioden er å få til en bedre samhandling mellom
tjenesteområdene til beste for tjenestemottageren.
En av våre største utfordringer, er å videreutvikle vårt samarbeid med Nav i
forbindelse med Introduksjonsordningen. Dette arbeidet har vi startet en Leanprosess på – noe som er krevende. Gjennom samarbeid skal vi videreutvikle
programmet til introduksjonsdeltakerne. Programmet inneholder både
norskundervisning og annen aktivitet / jobb.
Voksne har lovfestet rett på grunnskoleundervisning. 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. Videre
har Kunnskapsdepartementet presisert at voksne kan ha rett til opplæring i bare
grunnleggende ferdigheter, opplæring i hele fag eller deler av fag. Denne
opplæringen behøver ikke være eksamensrettet.
Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for voksne fra utlandet som vil ta
grunnskoleopplæring, og som ikke kan dokumentere å ha tilstrekkelig
grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Det kan også være aktuelt for voksne som
ønsker å dokumentere kompetansen sin overfor en arbeidsgiver eller ønsker høyere
utdanning. Denne realkompetansevurderingen er fra nå av kommunens ansvar, noe
som innebærer en annen metodisk tilnærming enn det som er vanlig i ordinær
undervisnings- og vurderingspraksis.
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Vi har en spesialpedagogisk avdeling med høy kompetanse og flere elever enn
størrelsesmessig sammenlignbare kommuner. Å opprettholde kompetanse innenfor
dette området vil også bli viktig fremover.
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