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1. Innledning
«Kunsten» å satse, omstille og forbedre samtidig. Nå kommer
resultatene
2016-regnskapet er avsluttet med et historisk godt driftsresultat på 5,4 %, eller 51,7
millioner kroner. Resterende underskudd er dekket, kommunen strykes fra ROBEKlista når regnskapet er godkjent og det kan avsettes om lag 32 mill. til fonds.
Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på 27,1 mill.
Rådmannen velger å se todelt på det økonomiske resultatet: Om lag 20 mill. av
resultatet tilskrives ekstraordinære inntekter fra skatt og finansforvaltning. Dette kan
ikke påregnes videreført i 2017. Resterende driftsresultat kommer fra overskudd på
tjenesteområdenes drift, aktivt arbeid med å skaffe inntekter og at budsjettmålene er
nådd i et «overskuddsbudsjett». Altså god og lojal økonomisk styring i alle ledd av
organisasjonen.
Selv om 2016 ga et godt økonomisk resultat, har det – i likhet med tidligere år - også
vært utfordrende og arbeidsintensivt for hele kommuneorganisasjonen.
Tjenesteområdenes rammer er trange og fokuset må hele tiden holdes på omstilling
og forbedringsarbeid. Jeg er stolt av at organisasjonen – administrativt og politisk –
over tid makter å holde et målrettet fokus på investeringer og satsinger som vil skape
vekst og utvikling og at vi parallelt holder trykket oppe på målrettet forbedrings- og
utviklingsarbeid. Dette preger Vestre Toten kommune som organisasjon og er en
styrke vi må ta vare på og utvikle videre.
Kommunens forbedringsarbeid (Lean kontinuerlig forbedring) skaper interesse langt
utover regionen og fylkets grenser. Over 80 kommuner har enten besøkt eller fått
besøk av vår kommune de siste årene. «Vestre Toten – modellen» har blitt et begrep
og mange kommuner ønsker å kopiere vårt arbeid. Dette skal vi alle være stolt av og
det motiverer for ytterligere fokus på forbedrings- og utviklingsarbeid.
Kommunens arbeidssett for omstillingsarbeid for næringslivet har også vært vellykket
og det er gledelig at kommunene i regionen fra 2017 viderefører næringsutviklingsarbeid sammen etter samme modell.
Også annet innovativt utviklingsarbeid ute i tjenesteområdene blir lagt merke til
regionalt og i nasjonal sammenheng. Ett eksempel er det vellykkede samarbeidet
mellom kommunen og Raufoss Water & Gas. Her gis flyktninger og andre tilbud om
arbeids- og språktrening og virksomheten får løst viktige oppgaver. Omfanget på
dette samarbeidet har blitt stort og det er veldig gledelig å registrere at mange
kommer over i annet arbeid i andre virksomheter.
Det er mitt ønske at vi sammen skal bygge videre på det vi gjennom mange år har
utviklet og at kommunen skal møte framtida med enda sterkere fokus på utviklings4

og forbedringsarbeid både internt i organisasjonen og i samfunnsutviklingsarbeidet
for øvrig.
Rådmannens ledergruppe har brukt mye tid på temaet «strategisk ledelse» i 2016 og
et internt lederutviklingsprogram er på trappene med oppstart i 2017. For rådmannen
er dette målrettede tiltak som skal gjøre kommunens ledere i stand til å holde et
langsiktig strategisk fokus, jobbe målrettet med utviklings- og forbedringsarbeid og
bidra til at vi alle trekker i samme retning for å oppnå de målsettinger som er vedtatt
av kommunestyret i kommuneplanen og øvrige styrings- og strategidokumenter.

Store og viktige investeringstiltak
Investeringstiltakene som er gjennomført i 2016 beskrives nærmere i årsrapportene
fra tjenesteområdene. Ett par prosjekter ønsker rådmannen imidlertid å kommentere
innledningsvis. Det største byggeprosjektet som kommunen noen gang har
gjennomført – ny barneskole på Raufoss – ble ferdigstilt i 2016. Samlet investering
utgjør vel 165 millioner kroner – godt innenfor vedtatt ramme. Skolen ble flott og
funksjonell og vil gi en god arbeidshverdag for både elever og ansatte og rådmannen
er også overbevist om at skolen er med på å høyne kommunens attraktivitet og
ønske om å bosette seg i området.
Helt på slutten av året ble det ferdigstilt 26 omsorgsboliger på Raufosstun. Dette er
en investering på brutto vel 90 mill. og som bidrar både til noen nye «nettoplasser»,
men ikke minst som moderne og funksjonelle boliger for framtidas
omsorgstrengende.
Gjennom 2016 har det foregått et omfattende og grundig planleggingsarbeid for ny
ungdomsskole i kommunen. Kommunestyret valgte prosjekt mot slutten av året og
det arbeides nå videre med å detaljere og forbedre dette i en samspillsfase sammen
med arkitekter og rådgivere.

Kommunereformen
Arbeidet med kommunereformen tok mye tid og fokus og preget ikke minst det
politiske arbeidet i første halvår i 2016. Kommunestyret vedtok i 2015 å utrede
sammenslutning med nabokommuner. I den forbindelse ble det avholdt flere
fellesmøter med nabokommunene og i starten av 2016 vedtok kommunene en
intensjonsavtale om å etablere en ny kommune i regionen.
Dette ble starten på en avsluttende prosess med innbyggerinvolvering gjennom
folkemøter, besøk på skoler, debatter i medier mv. Hele prosessen ble avsluttet med
en rådgivende folkeavstemming i slutten av mai. Der sa et klart flertall av
innbyggerne nei til å innlemme Vestre Toten kommune i en storkommune – eller
kanskje like presist ja til at Vestre Toten kommune skulle bestå som en selvstendig
kommune også i framtida.
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Rådmannens oppfatning er at kommunereformen ble tatt på alvor i Vestre Toten
kommune. Prosessene har imidlertid vært krevende og dette skyldes i stor grad
rammene som sentrale myndigheter la for reformarbeidet.
Rådmannen snakker i mange sammenhenger om at kommunen i framtida må levere
mer for mindre og av høyere kvalitet. Samtidig må kommunens fokus på
samfunnsutvikling vektlegges i betydelig grad. Dette er rammefaktorer som
kommunen må ta hensyn til når Vestre Toten kommune nå skal fortsette «på egen
kjøl» også i framtida. Rådmannen mener at kommunen har et godt grunnlag for å
lykkes. Det langsiktige strategiske fokuset preger kommunen både politisk og
administrativt, det er vilje og evne til å satse på tiltak som skaper utvikling og
attraktivitet og kommunen er i ferd med å bygge opp igjen en større økonomisk
handlefrihet.

Samarbeid og samhandling er grunnlaget for en velfungerende
organisasjon
Vestre Toten kommune er preget av godt samarbeid, åpenhet og gjensidig tillit
mellom både administrasjon og tillitsvalgte / ansatte og mellom politisk og
administrativt nivå. Dette er en styrke som rådmannen verdsetter høyt og som
ledelsen gjør mye for å opprettholde og utvikle.
Rådmannen har gjentatte ganger påpekt at et slikt samarbeidsklima ikke er noen
selvfølge og at det må «pleies» og være en bevissthet rundt betydningen av
gjensidig tillit og respekt.
Rådmannen vil avslutte med å takke de folkevalgte for tillit og samarbeid og alle
ansatte for den store arbeidsinnsatsen som alle bidrar med for å sikre et godt
tjenestetilbud i Vestre Toten kommune.

Raufoss, 31. mars 2017
Bjørn Fauchald
rådmann
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2. Årsberetning
Årsmeldingen med årsberetningen er en del av rådmannens samlede rapportering til
kommunestyret. Den gir opplysninger som er sentrale og viktige for å bedømme
kommunens økonomiske resultat og stilling samt andre forhold av betydning. Det
redegjøres også om tiltak som er iverksatt og tiltak som er planlagt iverksatt for å
sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Årsberetningen
er ment å være utfyllende til årsregnskapet.
Økonomisk resultat
Resultat
2015

Mål
2016

Netto
driftsresultat
som andel av
brutto
driftsinntekter

1,7 %

3%

5,4 %

Bygge opp frie
fond

0

0

32 millioner kr

Fokusområde

Resultat
2016

Økonomi

Effekt av Lean
kontinuerling
forbedring

Økt kvalitet Økt kvalitet

Økt kvalitet

Bedring på
KOSTRA enhetskostnad

Positiv
trend

Positiv
trend

Positiv trend

Økt effektivitet

4 millioner

5 millioner

10 millioner

I kapittel 2 foretar rådmannen en grundig beskrivelse og vurdering av kommunens
økonomiske situasjon og hvilke utfordringer dette gir på kort og lang sikt. I denne
delen av årsberetningen kommenteres nøkkeltall for sunn økonomi
regnskapsresultatet for 2016:



Netto driftsresultat ble 51,7 millioner kroner, som tilsvarer en resultatgrad på
5,4 %. Det er betydelig høyere enn målet på 3,0 %
Akkumulert underskudd på 13,3 mill. kr ved inngangen til 2016 er dekket inn,
det er avsatt 4,9 mill. til disposisjonsfond og regnskapet er gjort opp med et
mindreforbruk på 27,1 mill. Det betyr at kommunestyret kan avsette 32 mill.
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samlet til disposisjonsfond. Det er et betydelig skritt i riktig retning for å bedre
handlefriheten.
Lånegjelden er økt fra 100 til 107 % av brutto driftsinntekter. Dette er i første
rekke et resultat av byggingen av ny barneskole på Raufoss (finansieres
driftsmessig av eiendomsskatt), nye omsorgsboliger og økte investeringer i
vann- og avløp. Fylkesmannens anbefaling er lånegjeld på under 75 %. Vårt
nivå fordrer en svært effektiv drift framover for å håndtere så stor gjeld.

Driftsregnskapet for 2016
Målsettingene i opprinnelig budsjettet var å dekke 22 mill. av akkumulert underskudd.
På grunn av et godt resultat i 2015 og en sterk kostnadsvekst i ressurskrevende
tjenester og spesielt for barnevern ble det nødvendig å revidere budsjettet. Ved
revidering av budsjettet i marsmøtet, ble underskuddinndekkingen nedjustert til 13,3
mill. kr og avsetning til disposisjonsfond på 4,9 mill. Rammen til barnevern ble økt
med fire mill. basert på framskriving av tall i regnskapet for 2015.
Resultatet ble et brutto driftsresultat på 52,9 mill. som er over 30 mill. høyrere enn
opprinnelig budsjett, Dette skyldes i hovedsak merinntekter på finans og skatt på til
sammen 20 mill. samt i statlige tilskudd for ressurskrevende brukere og flyktninger.
Avviket på tjenesteområdene inkludert ufordelt kutt var et mindreforbruk på om lag
7,5 mill.
Netto driftsresultat ble på 51,7 mill. eller 5,4 % som er en forbedring på 36 mill. Det
betyr at det i samsvar med revidert budsjett blir dekket 13,3 millioner kroner som er
rest av akkumulert underskudd og avsatt 4,9 mill. kr til fond. Rådmannen foreslår at
mindreforbruket på 27 mill. går til avsetning til disposisjonsfond. Dette betyr at vi blir
utmeldt av ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). På kort sikt er det
gjennomført den omstillingen som var påkrevd for å sikre framtidig handlingsrom i
driften.
På neste side følger en sammenfattet oversikt over driftsregnskapet for 2016:
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Tusen kr

Justert
Regnskap 2016 budsjett 2016

Regnskap
2015

Avvik Regn bud

Driftsbudsjett
Driftsinntekter

-963 636

-901 406

-909 271

62 230

Frie inntekter

-702 887

-690 242

-662 672

12 645

inntekts- og formueskatt

-289 140

-277 937

-268 293

11 203

eiendomsskatt

-41 770

-42 100

-37 372

-330

rammetilskudd

-371 977

-370 205

-357 008

1 772

Øvrige inntekter

-260 749

-211 164

-246 599

49 585

Driftsutgifter

910 749

868 281

881 210

-42 468

Brutto driftsresultat

-52 887

-33 125

-28 061

19 762

43 600

50 200

50 484

6 600

Avskrivninger

-42 386

-35 500

-37 605

6 886

Netto driftsresultat

-51 673

-18 425

-15 183

33 248

Bruk av tidligere års mindreforbruk

-4 213

-4 213

-

-

Overført til investeringsregnskapet

60

-

-

-60

-15 890

-2 204

-5 932

13 686

Dekning av tidligere års merforbruk

17 534

17 534

8 000

8 000

Avsetning til fond
Årets regnskapsoverskudd/underskudd +

27 120

7 309

8 902

-19 811

-27 123

0

-4 213

27 123

Netto finansutgifter

Bruk av fond

Vedtatt omstilling fra styringsdokument 2016-2019
Det ble i arbeidet med budsjettet for 2016 gitt en grundig beskrivelse og analyse av
rammebetingelsene til Vestre Toten kommune i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.
På denne bakgrunn la rådmannen fram tre mulige alternativer for å bedre balansen
med 20 mill. På bakgrunn av dette ble det vedtatt reduksjoner i tjenesteområdenes
rammer på over 20 mill. sammen med en økning av eiendomsskatten til 4,1 promille
– anslått til 4,1 mill. Samtidig har rammene blitt justert ut i fra endringer i
tjenestebehovet. Tiltakene har medført reduksjon i tilbudet selv om det er jobbet
målbevisst for å skjerme tjenestetilbudet mest mulig. Tiltakene har også betydd
omorganisering av tjenestene på enkelte områder. Sammenfallende med dette har
det oppstått nye eller økende behov som har påvirket driften i negativ retning.
Overforbruk/mindreforbruk i tjenesteområdene
Samlet er det et mindreforbruk på tjenesteområdene på 7,5 mill. Det er svært gode
resultater! I 2015 var det her et merforbruk på 5,4 mill. slik at det er en stor forbedring
spesielt sett i lys av omfattende kutt. Det viser at en har lykkes i å finne fram til
realistiske og gjennomførbare kutt. Allikevel har noen av tjenesteområdene hatt et
merforbruk. Under følger en forklaring på de største avvikene:


Eiendom, 2,1 mill. i merforbruk på grunn av at det ikke ble oppnådd full effekt
av omstilling av renhold og øvrige driftstiltak
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Grunnskole 3,2 mill. i mindreforbruk på grunn av økte inntekter
Helse, 3,7 mill. i merforbruk – større barnevernsutgifter enn budsjettert. Viktig
å merke seg at 2016 er første året utgiftene er lavere enn året før siden den
sterke økningen i utgifter på området startet.
NAV, 1, 6 mill. i mindreforbruk på grunn av økte inntekter
Omsorg, 7,1 mill. i mindreforbruk – større refusjon for ressurskrevende
brukere enn budsjettert forklarer en vesentlig andel av det positive avviket.
Teknisk drift, 1 mill. i merforbruk – økt vegvedlikehold i på slutten av
året/begynnelsen av vinteren
Voksenopplæring, 1,3 mill. i merforbruk – lavere tilskudd til flyktninger enn
budsjettforutsetningene tilsa.

Resultatene er nærmere beskrevet i årsmeldingen fra hvert enkelt tjenesteområde.
Under følge en oversikt over tjenesteområdenes resultater for 2016:
Område
11 Overordnede funksjoner

regnskap
2016

Justert
Mer/mindre
budsjett 2016 forbruk

Prosent avvik

-366

536

-902

-168,4 %

Omsorg
Plan
Teknisk drift
Voksenopplæring

23 588
31 194
6 953
80 035
7 584
159 213
69 825
16 021
32 132
209 942
6 538
-4 424
6 279

24 533
29 095
6 667
81 138
7 676
162 448
66 126
16 848
33 710
217 057
6 567
-5 431
5 011

-944
2 099
285
-1 103
-92
-3 235
3 699
-826
-1 578
-7 116
-28
1 007
1 269

-3,8 %
7,2 %
4,3 %
-1,4 %
-1,2 %
-2,0 %
5,6 %
-4,9 %
-4,7 %
-3,3 %
-0,4 %
-18,5 %
25,3 %

Sum

644 514

651 981

-7 467

-1,1 %

Sentraladministrasjon
Eiendom
Kirke
Barnehage
Brannvern
Grunnskole
Helse
Kultur
NAV

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
Samlet ble de frie inntektene 13 mill. høyre enn budsjettert. Skatteinntektene ble på
289 mill. som er 11,2 mill. høyere enn budsjettert. Rammetilskuddet ble 1,7 mill.
lavere enn budsjett. Eiendomsskatt ble omlag i samsvar med budsjett
Skatteinntektene hadde en nominell økning på 7,8 % fra 2015 mot en vekst på
landsbasis på 9,7 %. Skatteinngangen for Vestre Toten kommune utgjorde 76,4 % av
landsgjennomsnittet som var en reduksjon på 0,7 prosentpoeng. Korrigert for
skatteutjevning var skatteinngangen på 94,0 % som er en reduksjon på 0,2
prosentpoeng fra året før.
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Finansutgifter/-inntekter
Forvaltningsfondet
Kommunens fond til forvaltning/Totenkraftfondet var ved årsslutt på 78,8 mill.
Forvaltningsfondet har i 2016 hatt en avkastning på netto 1,1 mill. kroner, eller
1,5 % inkludert honorarer. Dette er 0,1 mill. høyere enn budsjettert. I tillegg har
kommunen fått utbetalt 7,7 mill. kr i forbindelse med restruktureringen av eierskapet i
Raufoss industripark. Kommunen har vært eier gjennom RIP III AS og er med videre
som eier i Raufoss Holding AS. Fondet har ingen bufferkapital og det er en
målsetting å bygge opp minimum 10 % av fondets verdi. Det kan realiseres gjennom
fondsavsetninger etter 2016-regnskapet og årene framover. Målsettingen
kommunestyret har satt for finansforvaltningen er å bygge opp forvaltningsfondet til
sin opprinnelige inflasjonsjusterte verdi på ca. 130 mill. og deretter disponere den
reelle avkastningen i driften av kommunen. I regnskapet er det et avvik mellom
bokførte fond og eiendeler. Rådmannen vil ta en gjennomgang i 2017 for å avklare
dette.
Ordinære renteinntekter- og utgifter og avdrag
Netto renteutgifter (eksklusive avkastning fra Totenkraftfondet) ble 2,0 mill. høyere
enn revidert budsjett. Det skyldes høyere markedsrente i siste halvdel av 2016.
Avdrag ble 0,4 mill. lavere enn revidert budsjett. Samlet ble netto finansutgifter lavere
med 6,4 mill. sammenliknet med revidert budsjett.
Pensjonspremie og premieavvik pensjon
Pensjonspremien innbetalt i 2016 utgjør 68 mill. Det er 12 mill. og ca. 20 % høyere
enn i 2015. Det er inntektsført 10 mill. i premieavvik (differansen mellom innbetalt
premie og beregnet netto pensjonskostnad). Det er en netto positiv endring på 12
mill. sammenliknet med 2015. Det er samtidig regnskapsført som utgift 10 mill. i
amortifisering/nedskriving av tidligere premieavvik. Det er en økning på 1 mill. Samlet
akkumulert premieavvik er om lag uendret på tilsammen 66 mill. Dette skal
utgiftsføres i regnskapet over sju år og er med andre ord en utsatt kostnad.
Lønn
Lønn inkludert sosiale utgifter økte i 2016 med 16 mill. eller 3,4 %. Lønnsoppgjøret
utgjorde om lag 2,5 % i 2016.
Disponering av regnskapsmessig overskudd
Udisponert mindreforbruk utgjør 27,1 mill. kr. Rådmannen foreslår at dette
disponeres til ubundet driftsfond med 25,1 mill. og 2,0 mill kr til «flyktningefond»..
Tabellen som følger viser forholdet mellom fordelte midler til drift og anvendte midler
til drift:
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Budsjettskjema 1A og 1B - Driftsregnskap 2016
Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett

Tjeneste 8000 Skatt på inntekt og formue
Tjeneste 8000 Eiendomsskatt
Tjeneste 8401 Rammetilskudd
Tj. 8402/8403/8500: Tilskudd skole/omsorg/ flyktninger
Sum frie disponible inntekter
Renetinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansutgifter/inntekter
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk
Til ubundne avsetninger - disposisjonsfond
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger - disposisjonsfond
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift (handlingsramme)
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk
Budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet (Handlingsramme)
Område 11 Overordnede funksjoner
Område 12 Sentraladministrasjonen
Område 13 Eiendom
Område 19 Kirken
Område 21 Barnehage
Område 31 Brannvern, ansvar 3110
Område 31, Gebyrområde (feiing)
Område 41 Grunnskole
Område 51 Helse
Område 61 Kultur
Område 65 NAV Kommune
Område 71 Omsorg
Område 75 Plan
Område 91 Teknisk drift, ansvar 9110
Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene
Område 97 Voksenopplæring
Sum fordelt til drift
- betyr mindreforbruk/+ betyr merforbruk

Oppr
rev budsjett
budsjett
2016
2016
-277 937
-277 937
-42 100
-42 100
-369 705
-370 205
-25 835
-30 265
-715 577
-720 507
-1 600
-1 600
-1 000
-1 000
23 083
23 083

Regnskap

29 749
50 232
22 294
0

29 749
50 232
13 320
4 974

29 395
44 088
13 320
4 974

avvik
2016
-11 203
-23
-1 772
-455
-13 452
-355
-7 782
2 347
0
-354
-6 144
0
0

22 294

18 294

18 294

0

-643 051
-643 051
0

-651 981
-651 981
0

-671 577
-671 577
0

-19 596
-19 596
0

-643 051

-651 981

-671 577

-19 596

15 036
24 352
27 535
6 441
80 206
7 689
-139
159 706
65 299
16 446
28 701
210 747
6 145
7 163
-17 087
4 811

536
24 533
29 095
6 667
81 138
7 749
-73
162 448
66 126
16 848
33 710
217 057
6 567
7 295
-12 725
5 011

-366
23 588
31 194
6 953
80 035
7 820
-236
159 213
69 825
16 021
32 132
209 942
6 538
8 727
-13 151
6 279

-902
-944
2 099
285
-1 103
71
-163
-3 235
3 699
-826
-1 578
-7 116
-28
1 432
-426
1 269

643 051

651 981

644 514

2016
-289 140
-42 123
-371 977
-30 720
-733 960
-1 955
-8 782
25 430

driftresultat

-7 467

-27 063
-45 357
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Balansen
2016
Omløpsmidler
(kasse, bankinnskudd, obligasjoner, fordringer)
Anleggsmidler
(eiendommer, utstyr, utlån, pensjonsmidler og aksjer)
Sum eiendeler
Egenkapital
Langsiktig gjeld
herav pensjonsforpliktelser
lån til kommunale investeringer
formidlingslån i Husbanken
Kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

2015

2014

294 128

272 016

271 807

2 428 088

2 234 177

2 002 528

2 722 216
-5 478
2 576 803
1 245 302
1 050 746
280 756
150 891
2 722 216

2 506 193
-44 435
2 367 851
1 194 177
950 822
222 853
182 776
2 506 193

2 274 335
-103 915
2 168 016
1 162 289
809 771
195 956
210 235
2 274 335

Eiendeler
Kommunens eiendeler er økt med 216 mill. fra 2015 til 2016 Økningen skyldes i
hovedsak faste eiendommer og anlegg, utlån og pensjonsmidler.
Egenkapital
Egenkapitalen har hatt en positiv utvikling som følge av økning av kapitalkontoen og
et positivt driftsresultat og er forbedret med 39 mill. kr i 2016. Vestre Toten
kommunes samlede fondsmidler utgjør 67 mill. kr. Driftsfond er brukt opp tidligere og
netto driftsresultat har de siste årene gått med til å dekke inn akkumulert underskudd.
Resultatet for 2016 muliggjør avsetninger til frie fonds.
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er redusert med 32 mill. kr. I hovedsak som følge av forbedret
likviditet (som også medfører lavere kassakredittgjeld).
Langsiktig gjeld
Samlet langsiktig gjeld er på 2 576 mill. og økte med 209 mill. i 2016. Samlet
lånegjeld er på 1 336 mill. og økte med 158 mill. som utgjør 13,4 %. Av dette er
1 050 mill. ordinære investeringslån og 281 mill. lån i Husbanken til videreutlån. Den
økende lånegjelden vil gi seg utslag i økt rente og avdragsbelastning i årene som
kommer. Av kommunens samlede lånegjeld er 30 % bundet med fast rente til en
gjennomsnittlig rentesats på 2,5 % ved årsslutt. Det gjenstår totalt 63,8 mill. i ubrukte
lånemidler ved årets slutt. Dette er en reduksjon fra 69 mill. i 2015. 38,8 mill. er
relatert til investeringer og 25 mill. utlånsmidler.
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Arbeidskapital
Arbeidskapitalen, som er differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler, har økt
fra 89 til 143 mill. fra 2015 til 2016. Den kortsiktige arbeidskapitalen, som korrigerer
for endringen i ubrukte lånemidler, er økt fra 21 til 79 mill. Dette reflekterer den
forbedrede likviditeten i virksomheten. (Det vises til en mer omfattende analyse i
kapitlet økonomisk utvikling).

Investeringer
Det var budsjettert med 266,5 mill. til investeringer for 2016. Av dette er det
gjennomført investeringer for 177 mill. eller 66,7 % av budsjettet. Mindreforbruket
skyldes forskyving i oppstart av flere store prosjekt. Mindreforbruket vil bli foreslått
rebudsjettert i 2017 på de tiltak som er vedtatt gjennomført.
Under følger et sammendrag av investeringsregnskapet for 2016:

Mill. kr
Brutto investeringsutgifter
Salgsinntekter
Tilskudd/refusjoner
Netto investeringsutgifter
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Andre finanstransaksjoner
Sum finansieringsbehov
Finansiering
Bruk av lånemidler
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Bruk av driftsfond
Bruk av tidligere års udisponert
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av investeringsfond
Sum finansiert

Regnskap
Justert budsjett
2016
2016
177 605
266 565
4 724
5 245
27 754
49 711
145 128
211 609

Regnskap
2015
190 004
4 231
30 805
154 968

55 692
7 177
8 808
216 641

67 200
6 500
0
254 559

40 272
6 431
3 505
200 735

198 873
0
15 758
0
0
60
1 950
216 641

247 659
0
6 500
400
0
0
0
254 559

190 821
0
9 915
0
0
0
0
200 735

Det største prosjektet som ble ferdigstilt i 2016 var ny barneskole på Raufoss. Flere
store investeringsprosjekter er under arbeid i 2016, det er stort avvik mellom justert
budsjett og regnskap både på grunn av at prosjekter som går over flere år ikke har
framdrift som planlagt i budsjettet og at noen prosjekt har blitt rimeligere enn budsjett.

Økonomiske perspektiver
Vestre Toten kommune har vært igjennom en kontinuerlig omstilling siden
finanskrisen i 2008 for å få økonomien i balanse. I den samme perioden har Norge
14

hatt den sterkeste økonomiske veksten på svært lang tid. Dette har vært et særnorsk
fenomen i Europeisk sammenheng da vi ikke har blitt preget av de internasjonale
lavkonjunkturene. Som følge av kollapsen i oljeprisen i 2015 ble veksten i norsk
økonomi halvert. Dette har stabilisert seg i 2016, men det er fortsatt betydelig lavere
vekst. Oppgangen i aksjemarkedet og i de lange rentene, som startet rett etter
presidentvalget i USA, tilsier at markedsaktørene tror at dette vil føre til høyere
økonomisk vekst. Det er allikevel stor usikkerhet knyttet til dette selv om utsiktene nå
ser lysere ut i forhold til økonomisk vekst. Det norske velferdsnivået er i stor grad
basert på de høye oljeinntektene. Fall i disse, sammen med stor tilstrømming av
flykninger med stort hjelpebehov vil framover utfordre nivået på velferdstjenestene i
Norge. I tillegg er aldersgruppen over 80 år sterkt økende. Vestre Toten kommune
har også en sterkere vekst i denne aldersgruppen enn i forhold til unge sett i forhold
til resten av landet. Fallet i Oljeindustrien har flatet ut slik og oljeprisen stabilisert seg.
Samtidig er Vestre Toten kommune inne i en periode med relativt sterk vekst i
kommunen som helhet og i næringslivet i særlig grad. Lave renter og en gunstigere
norsk valuta sammen med stort fokus på og evne til innovasjon og utvikling gir svært
gode framtidsutsikter for Vestre Totens og resten av landets konkurransedyktige
eksportrettete industri.
Nytt inntektssystem som fikk flertall i Stortinget i juni 2016, gir fra og med 2017
Vestre Toten kommune økte inntekter med om lag 6 mill. årlig.
Den viktigste jobben i årene som kommer er fortsatt å sikre balanse i budsjettet
mellom inntekter og utgifter. Det må skapes handlingsrom for å kunne finansiere de
store investeringene som er vedtatt i skolesektoren og på andre områder som vil
påvirke budsjettene i årene som kommer. Det er derfor viktig å prioritere omstilling og
innovasjon som en naturlig del av kommunens drift for å møte framtidige utfordringer.
Det er realistisk å anta at kommunesektoren må produsere mer med mindre i årene
som kommer.
Budsjettet for 2017 legger opp til et netto driftsresultat på 15 mill. Etter det svært
gode resultatet i 2016 vil det å nå budsjettmålene for 2017 sikre balanse mellom
driftsutgifter- og inntekter og en bærekraftig drift.

Etisk standard
Etikk
Kommunen har som ambisjon å vektlegge og ha fokus på etikk og moral i hele sin
virksomhet. Det er nedfelt i både overordnede og andre styrende dokumenter. Det er
i delplaner tatt inn punkter som skal sikre fokus på etikk og moral i tjenestene. Etisk
refleksjon vektlegges som en del av arbeidet i kommunens ledernettverk.
Etikk og samfunnsansvar er innarbeidet i ny anskaffelsesstrategi.
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Det er utarbeidet etiske retningslinjer for Vestre Toten kommunes ansatte og
folkevalgte. Kommunens lederutviklingsprogram vil vektlegge etikk og
samfunnsansvar for å sikre høy etisk standard.
Finansforvaltning
Som en del av finansreglementet ble det vedtatt etiske retningslinjer for håndtering
av kapitalforvaltingen. Dette er en viktig del av finansreglementet: De etiske
retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal
være retningsgivende for Vestre Toten kommunes etiske håndtering av
kapitalforvaltningen. Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som
produserer særlig inhumane våpen skal utelukkes fra porteføljen. Videre skal
selskaper utelukkes dersom det er åpenbar uakseptabel risiko for at kommunen
gjennom sine investeringer medvirker til:



Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for
eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen
utbytting av barn.
Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner,
alvorlig miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på
grunnleggende etiske normer.

Vestre Toten kommune vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både
forvaltningsrammer og etiske retningslinjer i kommunens Reglement for
finansforvaltning.
Samfunnsansvar og omdømme
Det jobbes målrettet for økt samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser og dette er et
eget område i den regionale anskaffelsesstrategien: Opptreden og handlemåte skal
skje på en måte som gir allmennheten tillit og kommunen et godt omdømme. Innkjøp
skal skje på en måte som sikrer redusert forbruk og utslipp og for øvrig ikke belaster
omgivelsene negativt. Miljøkravet ved anskaffelser skal følge nasjonale retningslinjer
og ha et kvalitetsnivå på normalen og være tilpasset behovet og
kommuneøkonomien. For øvrig skal anskaffelser skje på en etisk ansvarlig måte i
tråd med nasjonale retningslinjer. Vestre Toten kommune har vedtatt å følge
Telemarksmodellen ved offentlige anskaffelser.
Internkontroll
Internkontroll omfatter alle systemer og rutiner som rådmannen har etablert for å
sikre tilstrekkelig styring og kontroll.
Vestre Toten kommune har implementert kvalitetssystem. Det skal sørge for at avvik
blir meldt og fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Erfaringene så langt er gode.
Innføring og tilgang på/til elektronisk kvalitet- og styringssystem skal sikre
kommunens dokumentasjon og styring. Systemet skal understøtte arbeidet med
internkontroll samt behandle avvik og sikre kontinuerlig forbedring og læring og
avdekke sviktende kvalitet. Anvendelse av systemet skal bidra til å sikre kvaliteten
på tjenesten, samt å hjelpe de ansatte til å utøve jobben på en effektiv måte samtidig
som regler og instrukser blir fulgt.
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Det er inngått lederavtaler for lederne i rådmannens ledergruppe og det er etablert et
styringssystem med klare målbare mål i tjenestene. Et system som skal gi alle
ansatte en oversikt over alle styrende dokumenter, lover, forskrifter, retningslinjer.
Likestilling
I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske
tilstanden når det gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i
virksomheten i årsberetningen.
Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for
likestilling med følgende målsettinger:
a) Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling.
b) Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og
rekruttering til selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er
kvalifisert til stillingen.
c) Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og
personalsaker.
d) Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet.
I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene.
I 2014 ble lønnspolitisk plan vedtatt. Følgende er tatt inn: «Likestilling mellom
kjønnene ved at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement»
Det vises til mer utfyllende informasjon om likestillingsarbeidet under kapitlet om
medarbeidere i årsrapporten
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3. Økonomisk utvikling
Historisk utvikling
Vestre Toten kommune har gjennom mange år hatt en stram driftsøkonomi. I
perioden 1998 – 2004 opparbeidet kommunen seg et akkumulert underskudd på vel
25 mill. og ble fra 2001 registrert i det statlige ROBEK-registeret. I regnskapet for
2004 ble opparbeidet underskudd dekket av fondsmidler og kommunen ble utmeldt
av ROBEK.
I 2005 pådro kommunen seg et nytt underskudd på 6,3 mill. I 2006 maktet
kommunen både å dekke underskuddet fra 2005 og oppnå et regnskapsmessig
overskudd på 17 mill. Driftsregnskapet for 2007 ble oppgjort i 0,-.
Regnskapsmessig merforbruk for 2008 ble på 22,9 mill., mens netto driftsresultat ble
negativt med hele 37,2 mill. (Netto driftsresultat på -6,5 %). 2009 ble også et nytt
krevende år med et regnskapsmessig underskudd på 10,2 mill. (Netto driftsresultat
på -1,7 %). 2010-regnskapet ble oppgjort med en inndekning av tidligere års
underskudd på 1,8 mill. og et netto driftsresultat på minus 1,8 mill. Siste rest av frie
driftsfond ble brukt opp dette året. 2011 endte opp med et underskudd på 3,1 mill.
2012 endte opp med et overskudd på om lag 4,6 mill. Resultatforbedringen siden
finanskriseåret 2008 fortsatte med samme trend – om lag 10 mill. forbedret
driftsresultat. 2013 ga et overskudd på 6,1 mill. som bidro til at det akkumulerte
underskuddet ble redusert til 23,8 mill. 2014 innebar et tydelig brudd med denne
forbedringskurven og det ble et underskudd på 1,7 mill. Det ble som ledd i
budsjettarbeidet for 2015 gjort en ny gjennomgang av kommunens drift med basis i
KOSTRA-tall analysert av AGENDA Kaupang. Analyser av regnskapstall for
kommuner det er relevant for Vestre Toten kommune å sammenligne seg med, viser
at kommunen har lave disponible inntekter, men driver svært effektivt.
Basert på utviklingen i 2014 foretok kommunen nedjustering / tilpasning av aktiviteten
med om lag 15 mill. i 2015. Resultatene i regnskapet for 2015 viste at utviklingen er
snudd. I tillegg så ble det tatt ytterligere grep i budsjettet for 2016 for å oppnå
tilstrekkelige rammer for en sunn og bærekraftig drift. Sammenfallende med
ekstraordinære inntekter fra skatt og finans på ca. 20 mill. kr ble resultatet for 2016
ekstremt bra.
Nøkkeltall for en sunn økonomi viser at utviklingen i 2016 går i riktig retning:



Netto driftsresultat ble 51,7 mill., som tilsvarer en resultatgrad på 5,4 %. Det
er betydelig høyere enn målet på 3,0 %, og en forbedring på 36 mill. fra 2015.
Akkumulert underskudd på 13 mill. er dekket inn og vil medføre at Vestre
Toten kommune meldes ut av ROBEK.
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Lånegjelden er økt fra 100,4 til 107,6 % av brutto driftsinntekter. Dette er et
resultat av byggingen av ny barneskole og omsorgsboliger på Raufoss og
store investeringer i vann og avløp. Det fordrer en svært effektiv drift å
håndtere så stor gjeld i framtida. Det må jobbes målrettet videre med
omstilling for å kunne gjennomføre planlagte investeringer.

Driftsregnskapet 2016
Under følger et sammendrag av driftsregnskapet for perioden 2011- 2016:
Tusen kr
Driftsinntekter
Frie inntekter
inntekts- og formueskatt
eiendomsskatt
rammetilskudd
Øvrige inntekter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finansutgifter
Avskrivninger
Netto driftsresultat
Overført til investeringsregnskapet
Bruk av fond
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetning til fond
Regnskapsoverskudd-/underskudd+

2016
-963 636
-702 887
-289 140
-41 770
-371 977
-260 749
910 749
-52 887
43 600
-42 386
-51 673
60
-15 890
17 534
27 120
-27 123

2015
-909 271
-662 672
-268 293
-37 372
-357 008
-246 599
881 210
-28 061
50 484
-37 605
-15 183
-5 932
8 000
8 902
-4 213

2014
-857 204
-641 150
-248 655
-33 765
-358 730
-216 054
853 744
-3 459
45 450
-33 332
8 658
-11 887
4 922
1 693

2013
-825 296
-596 327
-245 944
-10 235
-340 147
-228 969
789 863
-35 433
44 546
-32 179
-23 066
10 859
-2 351
6 012
8 546
0

2012

2011

-767 792
-574 317
-234 720
-10 103
-329 494
-193 475
743 992
-23 801
47 367
-33 419
-9 852
5 834

-725 078
-530 500
-218 118
-9 879
-302 504
-194 578
705 751
-19 327
49 448
-31 534
-1 413
6 335

-4 816
4 617
4 217
0

-6 794
4 969
3 097

Regnskapet for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/positivt
resultat på 27,1 mill.
Inntekts- og utgiftsutvikling
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Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) har for 2016 en vekst på 5,7 %
mot 2,95 % i 2015. Den samlede veksten i frie inntekter er større en
kommunesektorens og noe større enn kommunens kostnadsvekst som følge av et
økende behov for ressurskrevende tjenester samlet sett. Handlingsrommet har blitt
betydelig redusert de siste årene slik at driften må omstilles betydelig i årene
framover.

KOSTRA-tall viser at Vestre Toten kommune er en lavinntektskommune. Samtidig
gjenspeiler det at det er en lettdreven kommune på grunn av størrelse og geografi.
Vestre Toten kommune har fortsatt en inntektsutvikling som er for svak til å kunne
løse alle økte oppgaver, herunder også å bedre driftsresultatet uten å måtte foreta
store reduksjoner i aktivitet, omstille virksomhet eller øke egne inntekter.
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Vi ser at etter finanskrisen i 2008 hadde Vestre Toten en sterkere vekst i
driftsinntekter enn i driftsutgiftene. 2014 var som tidligere nevnt et brudd i utviklingen,
mens 2015 og 2016 viser at utviklingen er tilbake i samme positive trend.
Netto og brutto driftsresultat
Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og / eller finansiering
av investeringer etter at all drift og renter og avdrag er dekket. Ideelt sett bør netto
driftsresultat over tid utgjøre minst 3 % av driftsinntektene. Vestre Toten kommune
har vært langt unna å nå dette målet de siste regnskapsårene bortsett fra i 2013,
men er nå på rett vei. Resultatet i 2006 var innenfor den anbefalte normen, mens
driftsresultatet tidligere år i sammenligningsperioden har ligget på + / - 1,5 %. Netto
driftsresultat for 2008 skiller seg ut som spesielt negativt og utgjør - 6,5 % av brutto
driftsinntekter.
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Vestre Toten bedret netto driftsresultat hvert år i perioden 2009-2013. Med netto
driftsresultat på -1,0 % ble det et markert fall i 2014. Dette skyldes ikke bare negative
faktorer i driften på både kostnads- og inntektssiden. 2014 er også det første året
hvor momskompensasjon for investeringer ikke inntektsføres i driftsregnskapet før
det overføres til investeringsregnskapet. Denne regelendringen tilsvarer en svekkelse
av driftsresultatet på 1,6 % for Vestre Toten kommune. Korrigert for dette var netto
driftsresultat i 2013 på 1,4 % som er riktig å sammenlikne med, og ikke 3,0 %. Dette
gjelder årene framover også.
Endringen fra 2014-2015 viser at omstillingen er på rett vei. Kutt i tjenestene gjort i
2015 og 2016-budsjettet har hatt effekt på driftsutgiftene. Det vises gjennom
bedringen i driftsresultatet med et netto driftsresultat på 3,1 % i 2015 og 5,4 % i
2016. Samtidig har driftsinntektene økt relativt mye både som følge av en økning i
eiendomsskatteinntekter og statlige refusjoner. Det er viktig å nevne at det har vært
en betydelig kostnadsvekst innenfor ressurskrevende tjenester. Det må allikevel i
løpet av de kommende årene gjøres tilpasninger for å komme opp på et
tilfredsstillende stabilt nivå på 3 % (sett i lys av de planlagte investeringene i de neste
årene).
Finansinntekter- og finansutgifter
Det er finansinntekter og utgifter som utgjør den viktige forskjellen mellom brutto- og
netto driftsresultat. Dette er de samlede finanspostene i driftsregnskapet og består av
renteutgifter og avdrag på lån og renteinntekter, avkastning på kommunens
langsiktige aktiva (aksjer, obligasjoner og eiendom m.m.) – Totenkraftfondet samt
avskrivninger.





Ordinære renteutgifter utgjorde 30,6 mill. i 2016 mot 32,2 mill. i 2015. Det har vært
lavere markedsrenter og en lavere gjennomsnittlig rente i
på kommunens renteportefølje.
Ordinære avdrag utgjorde 29,4 mill. i 2016. mot 25,4 mill. i 2015.
Ordinære renteinntekter (inkl startlån) utgjorde 7,2. mill. kr i 2016 mot 6,4 mill. i 2015.
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Avkastning på Totenkraftfondet ble 8,8 mill., som er 7,8 mill. mer enn budsjettert
avkastning på 1,0 mill.

Netto finansutgifter ble 6,5 mill. lavere enn budsjettert.
Investeringsregnskap for 2016
I tabellen sammenlignes justert budsjett og avlagt regnskap. I skjema 2B i
regnskapsdokumentet følger en detaljert oversikt over de ulike
investeringsprosjektene.

De ordinære investeringsutgiftene for 2016 er på netto 216 mill. Hovedaktiviteten i
2016 har vært bygging av ny barneskole på Raufoss, utbygging av vann og avløp i
kommunen, energiøkonomiserende tiltak (ENØK) på Totenbadet og nye
omsorgsboliger på Raufoss. Ca. 140 mill. kr av investeringene er gjort i rentable
investeringer (selvfinansierende investeringer) som ENØK, VAR, omsorgsboliger og
som videreutlån.
Balanse
Vestre Toten kommune har hatt en anstrengt likviditet som følge av underskudd og
svake driftsresultater. Dette er kraftig forbedret de siste årene. Det er verd å merke
seg at kommunens pensjonsforpliktelser (1 245 mill. kr) i svært stor grad påvirker
balansetallene.
Egenkapitalen er betydelig styrket, men er fortsatt negativ. Endringen (bedringen)
skyldes positivt netto driftsresultat og reduksjon av akkumulert merforbruk, og
endringer i kapitalkontoen på grunn av økning pensjonsmidler.
At egenkapitalen er borte skyldes at kommunen over mange år har brukt mer midler
enn hva inntektsgrunnlaget gir rom for.
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Når det gjelder kommentarer til forvaltning av plasserte midler og gjeldsportefølje,
viser rådmannen til egen finansrapport som legges fram for kommunestyret parallelt
med behandlingen av regnskapet for 2016.
Likviditet
Gjennom bedringen av kommunens økonomiske resultater, er kommunens
likviditetssituasjon forbedret og nærmer seg et normalnivå. Kun fortsatt
driftsoverskudd over tid som bygger opp egenkapital og fond vil bedre likviditeten. En
fortsatt bedring av likviditeten vil medføre betydelig lavere netto finansutgifter som
kan anvendes til tjenester i driften av kommunen.
Under følger analyse av arbeidskapital ved utgangen av det enkelte år (i 1 000 kr):

I tusen kr
Omløpsmidler
- kortsiktig gjeld
Arbeidskapital
- ubrukte lånemidler
Kortsiktig arbeidskapital

2016
294 128
-150 891
143 237
-63 938
79 299

2015
272 016
-182 776
89 239
-68 411
20 829

2014
271 807
-210 235
61 572
-59 431
2 141

2013
255 507
-196 276
59 231
-50 158
9 072

Arbeidskapitalen sier noe om likviditeten og evnen til å betjene den kortsiktige
gjelden. Både arbeidskapitalen og den kortsiktige arbeidskapitalen er styrket i 2016.
Hovedgrunnen til endringen i kortsiktig arbeidskapital er positiv netto endring i
forholdet mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler når det korrigeres for ubrukte
lånemidler. De to nøkkeltallene likviditetsgrad 1 og likviditetsgrad 2 brukes ofte for å
vurdere om virksomheten har en tilfredsstillende likviditet:

I tusen kr
Likviditetsgrad 1
Likivitetsgrad 2

2016
1,95
0,68

2015
1,49
0,48

2014
1,29
0,40

2013
1,30
0,45

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Bør være større enn 2 Likviditetsgrad 2 = Mest
likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Bør være større enn 1

Analysen viser bedring i likviditeten selv om det fortsatt er under anbefalt minimum.
Dette er selv når de langsiktige plasserte midlene (Totenkraftfondet) trekkes inn og
viser at det fortsatt er behov for å styrke grunnlikviditeten ytterligere. De langsiktige
plasseringene inkluderes i omløpsmidlene (i likhet med andre kommuner). Disse
forvaltes imidlertid adskilt, noe som betyr at ”grunnlikviditeten” i perioder er anstrengt,
det vil si at kommunen i perioder ”trekker på” ubrukte lånemidler, fondsmidler og i
kortere perioder driftskreditt (kassakreditt).
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Det er verd å merke seg at dette er en analyse som tar for seg situasjonen på en
bestemt dag (31.12.2016) og at det er betydelige svingninger gjennom året. Dette er
nærmere omtalt i finansrapporten for 2016.
Gjeld, egenkapital og soliditet

Soliditeten kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden viser forholdet
mellom kapital som er finansiert av utenforstående og kommunen selv. Jo mindre
gjeldsgraden er jo mer solid er kommunen og evnen til å tåle tap større. Vestre Toten
kommunes gjeldsgrad er negativ, men bedret.
Lånegjeld
Lånegjelden økte med 158 millioner kroner fra 2015-2016. Lånegjeldens
sammensetning er også av betydning. En relativt stor del av kommunens lånegjeld er
til rentable investeringer. Innenfor VAR er andelen på ca. 245 mill. kr av total
lånegjeld. I tillegg kommer «lønnsomme» investeringer i ENØK og omsorgsboliger
(hvor husleie dekker finanskostnadene).
I mill. kr
lån til kommunale investeringer
formidlingslån i Husbanken
Sum

2016
1 050,7
280,8
1 331,5

2015
950,8
222,9
1 173,7

2014
809,8
196,0
1 005,7

2013
724,6
171,7
896,3

2012
699,1
149,0
848,0

2011
643,3
153,9
797,1

Lånegjelden stabiliserte seg som andel av brutto driftsinntekter fra 2010. Den har
igjen begynt å øke på grunn av store investeringer, hovedsakelig i ny barneskole. Økt
lånegjeld på grunn av de planlagte investeringene i årene som kommer vil kreve et
høyt driftsresultat for å finansiere investeringene og å bygge opp fondsmidler.
Eiendomsskatteinntektene bidrar til at det er mulig å dekke disse finanskostnadene.
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Fondsmidler
Tabellen under viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2011-2015.
I mill. kr
Sum fond
Sum fond inkl mindre/merforbruk

2016
65,8
92,9

2015
47,7
34,4

2014
41,3
15,7

2013
45,5
21,6

2012
39,4
9,5

2011
40,0
5,6

Vestre Toten kommunes totale fondsmidler er på 66 mill. økt fra 47 mill. fra 2015 og
består av bundne driftsfond og investeringsfond. Totale fondsmidler inkludert
mindreforbruk er til sammen 93 mill. Økningen i fond skyldes i hovedsak høyere
resultatgrad. Frie driftsfond er dermed på vei til å bygges opp på grunn av gode
økonomiske resultater. Det er helt avgjørende for Vestre Toten å bygge opp frie
driftsfond (disposisjonsfond) slik at kommunen opparbeider tilstrekkelig økonomisk
handlingsrom.
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4. Samfunn
Samfunnsutvikling beskriver befolkningsutvikling og oppfølging av mål og resultater.
Gjøvik og Toten-kommunene Østre og Vestre Toten er av de områdene i Innlandet
som har størst befolkningsvekst. Byområdene Lillehammer, Hamar, Elverum og
Kongsvinger har en tilsvarende vekst. De fleste kommunene i Oppland og Hedmark
har en befolkningsnedgang. Det er allikevel en vekst en del under
landsgjennomsnittet og veksten har flatet ut i 2016 til å bli redusert med en
innbygger. Befolkningsprognosene viser en fortsatt vekst på nivået de senere år for
kommunen. Det er i utgangspunktet viktig å oppnå en befolkningsvekst minst på linje
med landsgjennomsnittet da det vil gi større utviklingsmuligheter for kommunen.
Det er viktig at kommunen har en samlet og langsiktig tilnærming til boligbygging,
samferdselstiltak og kommunal infrastruktur og utbygging av det resterende
tjenestetilbudet som sikrer en bærekraftig kommuneøkonomi. Kommunen har gjort
en omfattende og god jobb og blitt godkjent som trafikksikker kommune og jobber
langsiktig og godt med arealutvikling. I og med at det er forventet en fortsatt sterk
vekst i årene som kommer er dette svært viktig.
Kommuneplanens samfunnsdel har langsiktige mål om å være en innovativ og
utviklingsrettet kommune, som gir gode oppvekstvillkår for barn og unge, bedret
folkehelse og en trygg alderdom. Nedgangen i norsk økonomi og med en mindre
oljesubsidiert økonomi vil innovasjon og utvikling bli enda viktigere. Der har vår
region kommet langt og er i en særstilling. Industriklyngen på Raufoss er, sammen
med andre klynger som staten har plukket ut som satsingsområde, i førersetet
nasjonalt.
Kommuneplanens arealdel og kommuneplanen legger grunnlaget for kommunens
overordnede planlegging og styring i perioden.

Befolkningsutvikling
Per 1. januar 2016 hadde vestre Toten kommune 13 179 innbyggere Det er en
reduksjon i folketallet på en person mot en økning på 28/77 personer i 2015/2014.
Netto tilflytting utgjorde 33 personer, mens fødselsoverskuddet ble negativt med -35
personer. Dette er en nedgang fra -18 personer i 2015.
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Data viser at det er stor flytteaktivitet mellom kommunene i Gjøvikregionen. Netto
innvandring er positiv på 73 personer, noe redusert fra i 2014, men det ville ha vært
som i de fleste av de siste 10 årene, en befolkningsnedgang uten dette
innvandringsoverskuddet.
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I 2016 oppnådde kommunen en nullvekst i befolkning mot 0,2 %. Dette er en
nedgang fra tidligere år dersom vi ser på gjennomsnittet for de siste 10 årene. Det er
nettoflytting som skaper befolkningsveksten i Vestre Toten kommune. I likhet med de
fleste av kommunene i Oppland, er det netto innvandring som bidrar til
folketallsvekst.

Prognosene for befolkningsvekst fram til 2040 viser en sterk økning blant eldre med
over en dobling i aldersgruppene 80-89 år fram mot 2030 og sterk vekst
aldersgruppen 90+ år. Det er forventet mindre vekst i resterende aldersgrupper og at
vi samlet får en økning til ca. 15 000 innbyggere i 2040. Det viser den siste
oppdaterte befolkningsframskrivingen fra 2016. Det er svært viktig at Vestre Toten
kommune er i stand til å møte denne endringen i befolkningen på en best mulig
måte.

29

5. Medarbeidere
Dette kapitlet viser kommunens mål og resultater innenfor arbeidsgiverområdet. I
tabellen er dette framstilt.
Mål og utfordringer
I tabellen under er det satt opp mål knyttet til utfordringer på medarbeiderområdet.
Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

Kompetanse

Gjennomført tiltak

Gjennomføre tiltak

Gjennomføre tiltak

Rekruttering

Bygd positivt
omdømme

Bygge positivt
omdømme

Bygge positivt
omdømme

Ledelse

Lederutvikling
gjennomført

Lederutvikling
gjennomføres

Lederutvikling
gjennomføres

Opplæring av alle
nye ledere gjennomført

Opplæring av alle
nye ledere

Opplæring av alle
nye ledere

Helsefremmende
arbeid som
reduserer
sykefravær

Helsefremmende
arbeid som
reduserer
sykefravær

Helsefremmende
arbeid som
reduserer
sykefravær

Fokusområde
Medarbeidere

Medarbeidere

Vestre Toten kommune har ved inngangen til 2017 ansatt 893 personer som tilsvarer
754 årsverk. Utviklingen over de siste årene er vist i tabellen under.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Årsverk

750

749

738

744

737

751

755

737

742

754

Antall ansatte

984 1001

990

935

936

959

963

869

881

893

Tallene svinger litt fra år til år, men vi ser av tallene Vestre Toten kommune yter nå
vesentlig mer tjenester med relativt sett om lag samme antall ansatte. (Svingninger
mellom årene kan i noen grad skyldes tilfeldige utslag på «telletidspunktet»). Det er i
samme perioden blitt tilført betydelig flere oppgaver noe som har ført til en vekst i
sammenlignbare kommuner på 5-10 %. Det skulle da ha tilsvart opp mot 50 stillinger
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for Vestre Toten kommune sin del. Gjennom fokus på behov hos innbyggerne vil det
være mulig å ha en fornuftig organisering av arbeidsoppgaver som fører til en effektiv
drift.
Kompetanse
Riktig kompetanse hos kommunens ansatte er viktig for å sikre best mulig tjenester til
kommunens innbyggere. Det skal jobbes systematisk og målrettet med
kompetanseutvikling på alle nivåer i organisasjonen framover. Kommunen ønsker å
utvikle seg til å bli en lærende organisasjon basert på Lean og kontinuerlig forbedring
som virksomhetsstrategi. Det er gjennomført kompetanseutvikling i sektorene
gjennom utdanning av ansatte. Det bør jobbes med en overordnet kompetanseplan
for ansatte i Vestre Toten kommune.
Det prioriteres å sikre at kommunen har den nødvendige fagkompetansen for å møte
utfordringene i tjenestene i tiden som kommer samtidig å klare å gi ansatte
muligheter til en karriere med utviklingsmuligheter. Det er gjennomført ansattes dag
hvor alle har tilbud om å delta.
Rekruttering
Kommunen har en viss turnover. Kommunal sektor vil også som følge av veksten i
omsorg gjennom eldrebølgen ha behov for betydelig flere ansatte. Det blir viktig å
jobbe målrettet og systematisk med rekruttering framover for å sikre nok kompetent
arbeidskraft.
Ledelse
Lean kontinuerlig forbedring er kommunens virksomhetsstrategi og vi er i
overgangen til å bli en lærende organisasjon. Lederutvikling har hatt og vil ha høy
fokus i denne sammenhengen. Rådmannen ønsker i enda større grad å vektlegge
ledelsesutvikling i tiden framover. Det er et av fokusområdene i kommunens
virksomhetsstrategi for Lean. Det er laget en egen opplæringsplan for nye ledere.
Det er gjennomført Lean lederforum for ledere annenhver mnd.. Det er i 2016
gjennomført ledersamling og Stenbergdagen med fokus på helsefremmende
arbeidsplasser. Egen lederutviklingsplan starter opp i 2017
Under vises kommunens utviklingshus hvor fokusområder, strategier i en lærende
organisasjon settes i sammenheng med hvordan organisasjonen skal nå
kommunens langsiktige målsettinger.
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Helsefremmende arbeid
Kommunen har prioritert helsefremmende arbeid høyt, gjennom systematisk
oppfølging av IA (inkluderende arbeidsliv)-avtalen, egne arbeidsgrupper på
arbeidsplassene og i rådmannens ledergruppe. Det er satt konkrete målsettinger i
handlingsplan for helsefremmende arbeid for å få til dette. Hovedmålet med å ha en
handlingsplan for kommunens helsefremmende arbeid er å sette fokus på hva Vestre
Toten Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær. Den enkelte
arbeidsplass er den viktigste arena for å utvikle dette. Medarbeiderskap er viktig for å
finne gode tiltak for å ta vare på og utvikle disse på en best mulig måte. Innføring av
Lean kontinuerlig forbedring har også medarbeiderskap som en hovedingrediens.
Nærvær
Under viser en tabell utviklingen i sykefraværet fra 1996-2016.
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Det må forventes svingninger fra år til år. Sammenlignet med året før så er vi på
samme nivå. Det er interessant at kvinner har en høyere nærværsfaktor enn menn,
for første gang siden vi startet sammenligning. Kommunens langsiktige målsetting er
et sykefravær på under 7,5 %. Nærværsstatistikk for årene 2001 – 2016 følger:
Fraværs- Nærværs- Nærværsprosent
År

prosent

prosent

kvinner / menn

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

11,7
13
10,7
9,7
8,8
10,5
8,2
8,3

88,3
87
89,3
90,3
91,2
89,5
91,8
91,7

91,1 /

2009
2010
2011

8,3
8,9
8,8

91,7
91,1
91,2

91,4 /
90,6 /
90,7 /

2012
2013
2014

7,8
8,8
8,0

92,2
91,2
92,0

91,6 / 94,3
90,1 / 95,5
91,2 / 94,8

2015
2016

8,6
8,6

91,4
91,4

90,9 / 93,4
94 / 90,7

93,9
92,7
92,8
92,8

Det er flere elementer som er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å ha et godt
helsefremmende arbeid for blant annet å redusere sykefraværet:
•


•
•
•

God, tydelig og inkluderende ledelse
Involvering og ansvarliggjøring av den ansatte - det er de som vet hvor skoen
trykker
Riktig bruk av kompetanse hos ledere og medarbeidere, med muligheter for
utvikling – medarbeiderskap
Å arbeide for å fremme helse for å unngå sykefravær må forankres blant de
tillitsvalgte, og også være godt kjent blant alle de ansatte.
Systematisk arbeid for å forebygge sykefravær og tett oppfølging av de sykmeldte
er god arbeidsgiverpolitikk.

For Vestre Toten kommunens del er fokus på et aktivt IA-arbeid, kartlegging av
kompetanse og bruk av denne, samt samarbeidet i HEIA gruppene virkemidler som
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samsvarer med det som nevnes som viktige faktorer. I HEIA gruppene samarbeider
leder, verneombud og tillitsvalgt på lokalt plan. Det har i flere år vært fokus på
innholdet i begrepene Helsefremmende arbeid og Inkluderende arbeidsliv, samt hvor
viktig kommunikasjon er for et høyt nærvær. ledere, tillitsvalgte og verneombud er
invitert til å si noe om hva det er som er viktig å oppnå for å skape helsefremmende
arbeidsplasser for ansatte. Dette, sammen med arbeidet som foregår i rådmannens
HEFA gruppe, danner grunnlag for årlige tiltaksplaner og en rekke
kompetansehevende tiltak. Årlig gjennomfører kommunen en tiltaksdag for ledere,
verneombud og tillitsvalgte. Vi avvikler også ansattdag med fokus på inkludering og
med ulike tema. I tråd med tiltaksplanene avvikles det årlig flere temadager for
ledere, tillitsvalgte og verneombud.
Likestilling
I henhold til kommuneloven er kommunen pliktig til å redegjøre for den faktiske
tilstanden når det gjelder likestilling og eventuelle planlagte eller iverksatte tiltak i
virksomheten i årsberetningen.
Vestre Toten kommune som arbeidsgiver har i flere år hatt en handlingsplan for
likestilling med følgende målsettinger:
e) Å gi menn og kvinner like muligheter til arbeid, personlig- og faglig utvikling.
f) Å styrke kvinners stilling spesielt når det gjelder opprykksmuligheter og
rekruttering til selvstendige og ledende stillinger når vedkommende er
kvalifisert til stillingen.
g) Å sikre en rettferdig og lik behandling av menn og kvinner i lønns- og
personalsaker
h) Å fastslå at likestilling er et lederansvar i personalarbeidet
I planen er det angitt konkrete tiltak for å nå målsettingene.
I 2014 ble ny lønnspolitisk plan vedtatt. Følgende er tatt inn: «Likestilling mellom
kjønnene ved at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement»
Statistikker – stillingsstørrelse og årslønn:

Alle ansatte
Prosentvis fordeling
Årsverk
Gjennomsnitt stillingsprosent
Gjennomsnitts årslønn

Totalt
2016
893
754
84
453 700

Kvinner

Menn

700

193

593
84
442 200

161
83
493 200

Totalt
2015
881
742
73
434 200

Kvinner

Menn

707
80
588
73
427 200

NB! Tabellen ble for 2014 standardisert for kun å gjelde de som er eier av en stilling i
kommunen. Endringen sikrer en mer korrekt og lik sammenligning mellom årene.
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174
20
154
73
461 700

Forskjellen i gjennomsnitts årslønn mellom kvinner og menn
Tabellen under viser at lønnsforskjellene i kroner mellom kvinner og menn er
noenlunde stabil, men for 2016 er den steget til 51 000.
2010
33 100

2011
31 900

2012
35 093

2013
36 500

2014
40 000

2016
2015
34 500 51 000

Den gjennomsnittlige stillingsprosent er endret fra foregående år til 84 % (mot 73 % i
2015). Vi ser og at gjennomsnittlig stillingsprosent er utjevnet mellom kvinner og
menn.
Ansatte kan/skal registrere uønsket deltid i tilgjengelig web-løsning for god tilgang for
ledelsen ved utvidelse og tilsetting i stillinger.
Løsningen på registrering er endret i 2016. pr. dato er det kun 6 personer som har
registrert seg med uønsket deltid. Det gir et feil bilde av nåsituasjonen og vi har
derfor valgt å ikke legge inn tall for 2016.
Type
Registrert totalt
Fornøyd med sin
stillingsprosent
Ønsker redusert
stilling
Ønsker økt stilling

Registrert i Registrert i
Registrert i Registrert i
2011
2012
2013
2014
121
160
158
134
7 derav 6 i 25 derav 11 i 17 derav 4 i 25 derav 8 i
deltidsstilling deltidsstilling deltidsstilling deltidsstilling
8

106

8

Registrert i
2015
135
44 derav 17 i
deltidsstilling

7

9

141 derav
109 derav
127 derav 15
13 som ikke 12 som ikke
som ikke har
har fast
har fast
fast stilling
stilling
stilling

82 derav 28
som ikke har
fast stilling

Ved å følge registrering over tid, så ser vi at ansatte får sin stilling økt. Flere har fått
den økning de ønsker og noen har og fått sin stilling økt til 100 %.
Ulike tiltak er utprøvd og videreført:










Alle nattstillinger er økt fra 50 % til 65 % stillinger
Kombinasjonsstillinger innen hjemmehjelp og ”små” helgestillinger.
Økt grunnbemanning vurderes på enheter der fravær er stabilt lavt
Langvakter i forsterket bolig er godkjent av Fagforbundet og gir store stillinger
12- timers helgeturnus innført fast i avdeling 3 på Gimle (ingen stillinger under
50 %)
Videre samarbeides det på tvers av tjenesteområdene der kompetansen kan
nyttiggjøres og utfordringene drøftes løpende med arbeidstakerorganisasjonenes hovedtillitsvalgt.
Langvakter drøftes for deler av miljøarbeidertjenesten der det er
hensiktsmessig å unngå vaktskifte midt på dagen
Helgevakter hyppigere enn tredje hver helg, må avtales individuelt.
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Øke stillingsbrøker og styrke grunnbemanning

På stillingsnivå:
Lønnsgruppe/
gjennomsnittelig
stillingsstørrelse

Gjennomsnitt
årslønn
(i kroner tusen)

Antall ansatte
2016/g.snitt
st%

2016
Kjønn

Gjennomsnitt
årslønn
(i kroner tusen)

Antall ansatte
2015/gj.snitt
st%

2015

Kvinner Menn

Lederlønn jfr. HTA pkt.
3.4 *) inkl 3. nivå

610

Ufaglærte

372

356

Fagarbeidere

400

403

Avlønning høyskole

447

437

Avlønning mer enn
høyskole inkl. leger

480

616

Undervisningspersonell

510

661

508

Kvinner Menn Kvinner Menn
32

18

100 %

98 %

93

27

69 %

66 %

251

59

78 %

89 %

148

12

92 %

91 %

20

13

67 %

48 %

131

39

95 %

98 %

587

641

358

340

393

393

436

435

482

549

497

490

Kvinner Menn
33

16

100 %

######

109

27

50 %

57 %

245

53

66 %

69 %

152

9

88 %

100 %

38

30

72 %

63 %

124

37

96 %

100 %

Tabellen viser små justeringer, men ikke så vesentlige og tydelige at vi har grunnlag
for å forklare endringene.
På tjenesteområdenivå:
Under følger en oversikt fordelt på et utvalg tjenesteområder. Både barnehage,
undervisning og omsorg har en stor overvekt av kvinnelige ansatte, mens det innen
teknisk drift er motsatt.
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Tjenesteområde

Fordeling personell

Ansatte

2016

2014

2015

Kvinner Menn Ansatte

Kvinner

Menn Ansatte

Kvinner

Menn

Sentraladm

29

14

15

30

14

16

31

14

17

Barnehage

60

55

5

68

64

4

64

62

2

Undervisning

278

213

65

276

203

73

274

211

63

Omsorg

326

299

27

339

314

25

336

311

25

Teknisk drift

23

3

20

29

4

25

26

2

24

Brann/feier

8

1

7

6

1

5

6

1

5

Plan

13

4

9

14

4

10

15

6

9

Ledere

50

32

18

51

33

18

51

33

18

I rådmannens ledergruppe er det 13 personer: 6 kvinner og 7 menn.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
I henhold til § 3 i Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne (diskriminering - og tilgjengelighetsloven), skal det i årsberetningen
redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme
lovens formål.
Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv.,
vises det til avsnittet foran om Likestilling.
Vestre Toten var "pilotkommune" for universell utforming i perioden 2005-2008 og
"ressurskommune" 2009 - 2013. Kommunen har derfor innarbeidet gode rutiner for å
ivareta når tiltak skal gjøres. Eksempel på tiltak:








I forbindelse med utbygging av rådhuset(NAV) ble det også etablert utvendig heis
slik at rådhusets ”borggård” nå er tilgjengelig der det tidligere var bare trapp.
Ved ombygging av folkebiblioteket ble det etablert nye dører med døråpnere,
ledelinjer, ekstra hyllelys og nytt toalett.
Ved den nye svømmehallen er det tatt hensyn både i nytt bygg og ved ombygging
av eksisterende garderobeanlegg.
På rådhuset er dører skiftet for å sikre bedret tilgang for funksjonshemmede.
Ved nybygging av kommunale bygg/ anlegg er universell utforming en naturlig
forutsetning for gjennomføring.
Kommunen utarbeidet i 2010 ny hjemmeside som oppfyller kravene til Universell
utforming.
Universell utforming er også innarbeidet i Kommuneplanen og vektlegges ved
utarbeiding av reguleringsplaner mv.

Universiell utforming inngår i all planlegging av bygg, installasjoner og innen
digitalisering i regi av Vestre Toten kommune.
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Rådet for funksjonshemmede har deltatt i prioriteringene og benyttes aktivt i
byggeprosesser og der det er behov for rådets kompetanse.
Universell utforming blir tatt opp i rådmannens ledermøter slik at alle ledere skal
være godt kjent med hva det innebærer og ta nødvendige hensyn ved utarbeiding av
planer og tiltak.
Når det gjelder aktivitetsplikten i forhold til rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår mv.,
vises det til avsnittet foran om likestilling.
Seniortiltak
I forbindelse med handlingsplan for helsefremmende- og inkluderende
arbeidsplasser, iverksatte Vestre Toten kommune fra 2008 noen ordninger for de
såkalte seniorene våre, dvs. ansatte over 62 år. I 2013 ble ordningen evaluert og det
ble gjort enkelte justeringer som stort sett er merkbare ved at fokus skal rettes like
mye mot tilrettelegging og samtaler som økonomiske tiltak.
Ordningen består av følgende:
Ansatte over 62 år med minst 50 % stilling, kan gis mulighet til å søke om seniortiltak.
Kommunens seniortiltak ble midlertidig redusert i 2013.
«Kommunestyret vedtok å gjøre endringer, reduksjoner i ordningen for 2013
tilsvarende en besparelse på kroner 150 000,Med bakgrunn i vedtaket ble ordningen slik for 2013:
2. Antall dager fra 01.02.13: 12 dager i 100 % stilling.
3. Antall dager fra 01.02.13: 10 dager i 100 % stilling for undervisningspersonell
4. Kompensasjon – seniortilskudd fra 01.02.13: kroner 15 000,Ordningene tjener flere hensikter, blant annet å beholde de ansatte i arbeid lenger
Senior
tilskudd

Vikar
seniorpol
tiltak

2013

182 000

173 000
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30

2014

113 000

147 000

35

29

241

2015

79 000

166 000

45

36

317

2016

147 000

90 150
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39

356

År

Antall
registrert

Antall
med ekstra
fridager

Totale
fridager
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6. Tjenesteområdene
6.1 Sentral stabs- og støttefunksjon
6.1.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Området omfatter kommunens sentraliserte stab og støttefunksjoner i tillegg til
politisk virksomhet og tillitsvalgtordningen. Området har i tillegg til kostnader for
diverse fellestjenester som leveres på tvers i organisasjonen også kostnader i det
regionale samarbeidet innen IKT og anskaffelser, ca. 20 % andel.
Sentral stab og støtte (17,3 årsverk) ble fra våren 2016 redusert med ytterligere 50 %
stilling til 16,8 årsverk.
Stab og støtte funksjoner
Interne oppgaver
Personal (HR), helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Møtesekretariat for politisk saksbehandling inkl.
politisk virksomhet.
Personvernombud
Postmottak/journalføring/frankering
Arkiv
Informasjon- og kommunikasjons-teknologi (IKT)
Økonomisaker / budsjett
Regnskap
Lønn- og sykepengerefusjon

Publikumsrettede oppgaver
Parkeringstillatelser
Vedlikehold og utvikling av hjemmesidene
Serverings- og skjenkebevillinger
Valg: Stortings- og sametings- og
kommunevalg/fylkestingsvalg
Tv-aksjonen, tilskudd livssynsorganisasjoner
Oppholdsbetaling institusjon
Sentralbord/resepsjon/informasjon

Frikjøp av hovedtillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene er også en del av utgiftene
i området, totalt 2,5 årsverk inkludert hovedverneombud i 20 % stilling. Tillitsvalgte
har et ytterligere frikjøp med 40 % som refunderes.
Andre faste lønnsutgifter er til politisk virksomhet med 1,86 årsverk som fordeles
mellom ordfører og ledere i ulike utvalg.
De ansatte har jobbet aktivt med forbedringsarbeid og det viser resultater. Alle er ikke
i gang med LEAN arbeidet, slik at gevinstene for alle områdene er ikke synliggjort på
samme måte.
Vi ser at bruk av LEAN som metode i forbedringsarbeid, gir et økt fokus, en økt
kvalitet og bevisstgjøring i forbedringsarbeidet.
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.
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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.
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.
 Setter opp konkrete aktiviteter til oppgaver der vi kan måle effekt av hva som
er gjort og hva som er oppnådd.

















Eina-arkivet er ikke ferdig katalogisert
Gjennomført intern opplæring og kurser
Personvernombud rollen ble tillagt avd. i 2015
Flere kataloger innlagt for elektronisk handel
Løsning som gjør innlesing av kundebetaling mer effektiv
Iptelefoni/mobil på de fleste enheter, prosjektet videreføres 2017
Sikkersone elektronisk arkiv for Velferd og svarUT tatt i bruk av NAV
Lønnslipper og årsoppgaver kun elektronisk i dokumentarkivet
SvarUT tatt i bruk
Anbud kjøp av lisenser gjennomført, avtale med anbudsvinner inngått
Nanolæring tatt i bruk høsten 2016
Ny hjemmeside ble lansert høsten 2016
Arkiv for flyktninger og parkeringstillatelser ble helelektroniske
Arkiv for sosialtjenesten (Visma velferd) ble helelektronisk

Nasjonale føringer
I det meste av vårt arbeid må vi forholde oss til mange lover, avtaler, retningslinjer og
ikke minst et EU-regelverk som vi blir mer og mer berørt av.
Lovkrav
Områdets lovmessige forpliktelser til å yte tjenester, gi bistand, forvalte lovverk og
ikke minst formidle dette videre i organisasjonene er i hovedsak nedfelt i mer enn ett
20-talls lover og forskrifter.
Blant annet:
 Kommuneloven
 Offentlighetsloven
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Alkoholloven
Arkivloven.
Forvaltningsloven
Serveringsloven
Valgloven
Ferieloven
Lov om interkommunale selskaper
Arbeidsmiljøloven
Personopplysningsloven
M.m.

Innenfor lovverket er det gitt bistand og tjenester internt og eksternt.
6.1.2 Måloppnåelse
Den oppvoksende generasjon er svært oppdatert innen IT-teknologien, og
internett/våre hjemmesider og sosiale medier vil i årene som kommer bli preget av
innbyggernes informasjonsbehov og krav til kommunikasjon. Regjeringen har et mål
om at Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til
innbyggere og næringsliv.
Presset på kommunal og offentlig sektor blir økende i form av enda større
omstillingsevne, enda mer effektivitet og ikke minst samarbeid med andre kommuner
i regionen. Lean som virksomhetsstrategi bidrar til at både effektivitet og kvalitet
øker.
Vår visjon:
Avdelingens visjon:
Bærebjelken for effektiv støtte- vi gjør andre gode.
Bedriftsprofil:
Raushet, vennlighet og respekt. Yte god service og være faglig dyktig.
Lederprofil:
Tilgjengelighet og løsningsorientert. Fremme en kultur preget av trygghet, tillit og et
godt arbeidsmiljø.
Fokusområde

Brukere
Gi god service, effektiv
saks-behandling og
topp kvalitet på ytelsen
med tjenestemottager i
sentrum

Resultat 2015

Mål 2016

Resultat 2016

Gode tilbakemeldinger fra
interne og eksterne brukere

Positive tilbake-meldinger
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Fokusområde

Resultat 2015

Mål 2016

Resultat 2016

God samhandling og
god dialog ved at
innbyggerne har
tilgjengelige kanaler til
politikerne og
tjenesteområde

Ikke målt

Hjemmeside m/høy score.
Stikkprøver fra DIFI - 6 av
6
Alle innbyggere og bedrifter
skal få post fra
forvaltningen i én sikker,
digital postkasse
Igangsatt
Ta i bruk digitale skjemaer
– 100 %

Ny side, men ikke valgt ut
for måling

Møteplan skal vise
kommunens aktivitet for
bedring og utvikling av nye
tjenester
Opplæring til ledere,
politikere og andre ved
behov og nyansettelser

75 møter
498 saker

92,8 %

98 % nærvær for året

91 %

2. hvert år

Avholde
medarbeiderundersøkelse

4,3 av 5

Gode nettløsninger og
lett tilgjengelig
informasjon med
mulighet for elektronisk
samhandling

Legge til rette for
politisk arbeid med
gode arbeidsvilkår og
god saks-behandling

Medarbeidere
Fornøyde og
engasjerte medarbeidere som trives,
involveres og mestrer i
et aktivt miljø

75 møter
520 saker

4,8 av 6
Opprettholde og styrke
nødvendig kompetanse iht.
budsjett

Legge til rette for faglig
utvikling

«svar ut» er igangsatt

Fortsatt for få elektroniske
skjemaer

Ivaretas løpende

Ivaretatt

Tjenesteproduksjon
0,5
Høy kvalitet på
oppgaver og tjenester.

Antall feil ved produksjon av
møtepapirer skal være null.
Regnskapsavslutning innen
fristen 15.215.2
Utrulling av ny LEAN-enhet

0,46

67 %

Høy andel e-faktura
inngående faktura 80 %

69 %

6%

Øke andel elektroniske
leverandører til 100 %

12 %

11.3

28.2.17
Utsatt til våren 2017
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Fokusområde

Fokus på
ressursutnyttelse og
effektivitet. Jobbe riktig
og målrettet.

Resultat 2015

80 %

Mål 2016

Resultat 2016

Vise lojalitet til innkjøp og ehandel

Videreføring

100 % av lønnsslipper
sendes elektronisk

Lønnsslipper i
dokumentarkiv fra 01.07.16.
100 %

Ta i bruk e-læring/
Nanolæring

Igangsatt

Utnytte alle muligheter i
anskaffet verktøy og
fokusere på utnyttelse og
funksjonalitet.

Løpende vurdering av nye
løsninger som kan
effektivisere ressursbruk

Tilstrekkelig økonomi til å
drive forsvarlige og gode
nok tjenester. Holde
budsjett

Mindre-forbruk kr 945’
96,2 %

Økonomi
Mindreforbruk
kr 689’
97,2 %

Antall avvik
Antall
skjenkekontroller

Mål

Resultat

Type avvik

2013 - 30

0

8

2014 – 19

0

6

2015 – 29

0

7

*2016 - 47

0

2

Antall kontroller ved
salg alkohol i butikk

Mål

Resultat

*3 prikker er tildelt på en ugyldig måte. Etter
møtet i kontrollutvalget for alkohol, er det
opplyst om feilbehandling av sakene, og
prikkene er slettet. Prikkene som ble slettet
var følgende brudd: Brudd på
reklameforbudet, åpenbart påvirket person i
lokalet, som ble skjenket.

Type avvik

43

2013 - 20

0

0

2014 – 21

0

2

*Tre salgssteder hadde manglende

2015 – 20

0

6

*2016- 24

0

3

opplysninger om aldersgrenser og salgstider.
Det ble gitt informasjon om at dette måtte på
plass.

Antall kontroller har økt i perioden. Det er positivt at kontrollene ikke har gitt økte
avvik.
6.1.3 Regnskapsresultatet

12

Sentraladministrasjonen

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

26 554
-2 736

27 105
-3 517

26 580
-2 047

-526
1 470

Netto driftsresultat

23 818

23 588

24 533

944

Overskuddet skyldes i stor grad merinntekter syke- og foreldrepenger på i overkant
av 1 mill. Deler av inntektene er brukt til vikarlønn, ca. kr 450’.
Besparelse innen portobruk og kontingenter, telefoni og kontormateriell med ca. kr
200’.
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6.2 Eiendomsavdelingen
6.2.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Eiendomsavdelingen har gitt intern støtte til tjenesteområdene og driftsenhetene i
kommunen innenfor områdene byggforvaltning, ENØK og renhold.
Avdelingen er organisert i tre «avdelinger»: Drift, prosjekt og renhold.
Drift:
Eiendomsavdelingen har driftsansvar for alle kommunens formålsbygg og forvalter i
underkant av 40 bygg med et samlet areal på ca. 75.000 m 2.
2016 ble det første hele driftsåret der avdelingen har hatt driftsansvaret for alle bygg.
Vaktmestrene ble også overført til eiendomsavdelingen (alle unntatt skole).
Året har vært preget av å kartlegge teknisk tilstand på alle bygg, samt at vi har jobbet
mye for å ta etter vedlikeholds-etterslepet på de tekniske anleggene. Videre så har vi
jobbet mye med å etablere internkontrollrutiner i et web-basert internkontrollsystem
kalt IK-Bygg. For dette arbeidet fikk vi høsten 2016 en nasjonal fagpris av KLP, DiBK
og NKF.
Prosjekt:
Eiendomsavdelingen har hatt mange små og store prosjekter i løpet av året. Raufoss
skole ble ferdigstilt på våren og tatt i bruk til skolestart i august. Dette prosjektet gikk
veldig bra, også økonomisk. Prosjektet Raufosstun Omsorgsboliger gikk gjennom
hele året og det ble åpnet og tatt i bruk 16. jan. 2017. Ny Vestre Toten
Ungdomsskole har vært under planlegging i år og entreprenør ble valgt etter en
anbudskonkurranse. Byggestart er planlagt høsten 2017. Andre prosjekter som kan
nevnes er nytt dag- og avlastningssenter på Raufoss, Idrettshall på Reinsvoll og flere
ENØK-prosjekter. Videre har vi hatt rehabilitering- og ombyggingsprosjekter ved flere
av byggene våre.
Renhold:
Prosjektet «Faglig vurdering av renholdstjenesten i VTK» anbefalte å samle alt
renholdet i VTK under Eiendomsavdelingen. Dette ble også vedtaket i Ledergruppa
på våren. Vi startet da opp arbeidet med en ny organisering, og fra 1. oktober er alt
renholdet lagt under avdelingen. Den nye organiseringen av renholdet skal evalueres
høsten 2017.
Totalt så er det ca. 50 ansatte i Eiendomsavdelingen ved utgangen av 2016.
Det er fem administrative stillinger: Driftsleder/konst. eiendomssjef, to prosjektledere,
energileder og renholdsleder. Videre har vi en driftstekniker, seks vaktmestere og 39
renholdere.
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Avdelingen har vært preget av at driftsleder har vært fungerende eiendomssjef fra 1.
mai. Dette har ført til for lite oppfølging av vaktmestrene og drift av byggene, samt at
vi er forsinket med utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og innføring av elektronisk
brannbok. Vi har også hatt for lite ressurser til prosjektledelse. Det har vist seg
vanskelig å få rekruttert ny eiendomssjef, men vi håper dette vil løse seg tidlig i 2017.
Utviklingstrekk;
Drift:
Vi vil prioritere å få utarbeidet vedlikeholdsplaner for de største byggene, samt
innføre elektronisk brannbok. Videre vil vi omprioritere ressurser slik at vi kan få
styrket den sentrale staben med en driftstekniker til. Omorganiseringen av
vaktmestertjenesten skal evalueres våren 2017.
Prosjekt:
Avdelingen har store utfordringer fremover med flere store og mange små prosjekter.
Vi skal i gang med samspillsfase med entreprenøren for ny ungdomsskole der
byggestart er planlagt høsten 2017. Dag- og avlastningssenter med byggestart
høsten 2017 skal ut på anbud på våren. Utvidelse av lekeplassen i Veltmanåa
barnehage er planlagt på våren og rehabilitering og påbygg på Raufosstun sykehjem
er også planlagt i vår og sommer. I tillegg kommer mange mindre prosjekter.
Renhold:
Vi vil jobbe videre med å optimalisere organiseringen av renholdet, samt at vi skal
innføre renholds-standarden INSTA 800. Dette krever mye oppfølging og opplæring
og vil prege renholdsavdelingen dette året. Omorganiseringen av renholdet skal også
evalueres høsten 2017.
6.2.2 Måloppnåelse (og aktivitetsrapport)
Fokusområde

Resultat 2014

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Brukere
Ny Raufoss
barneskole

Prekvalik. av
Gjennomentreprenører.
føre konk. og
Oppstart konk. utsatt samspills-fase mtp
til 2016?
byggestart i 2017 ?

Prosjektet ble
ferdigstilt og tatt i
bruk som planlagt
og til en kostnad
på 168 mill. 10
mill. under
budsjett.
I rute med
prosjektering og
samspill.
Byggestart høsten
2017

Oppstart
Gjennomført
Oppstart og
skisseprosjekt og forprosjekt. Oppstart gjennomføre konk

Avventer politisk
beslutning

Byggeperioden
Oppstart nybygg
pågår og alt er i rute
– budsjett på
mht. fremdrift og
178 mill.
økonomi

Ferdigstille til
primo april. Ta i
bruk hele skolen
ved skolestart
august-16.

Ny V.Toten u-skole
Romprogr. etc.
ble utarbeidet av
egen
arbeidsgruppe

Ny idrettshall
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Fokusområde

Reinsvoll

Raufosstun oboliger

Resultat 2014
etablert
plangruppe ifm.
planleggingen
Skisseprosjekt
gjennomført

Resultat
Mål
2015
2016
konk. utsatt til 2016? før byggestart i
2016/2017 ?
Forsprosjekt og
anbudskonk.
Gjennomført.
vedtak og byggestart
i desember 2015

Gjennomføring av
byggefasen, med
ferdigstillelse
desember 2016.
Tas i bruk i 2017.

Resultat
2016

Ferdigstilt midt i
desember 2016 og
tatt i bruk 16. jan.
2017

Medarbeidere

Medarbeidere
med riktig
kompetanse i alle
ledd

Gjennomføre div.
Rekruttert ny
omorganisering og
driftsleder,
Alle har nå «funnet
endringer innen
driftstekniker og sin plass» i org.
bygningsdrift og
renholdsleder.
renhold.
Gjennomføre flere
Rekruttert ny
prosjekter i egen regi
prosjektleder.
og med egen
pr.ledelse
Planlegge nye
Innføring av IKBruke IK-bygg og nye
rutiner og
bygg (software).
rutiner. Oppfølging
etablere IKRegistrere alle bygg av vedlikehold og
systemer
og tekn.anlegg
internkontroll

Omorganiseringer
gjennomført, men
mangler ressurser
på drift grunnet
vakanse
Vi gjennomfører
mange prosjekter
i egen regi.
Vi er ikke helt i
rute grunnet
ressursmangel

Økonomi

ENØK

Endring av
budsjetter

Gjennomføre
div. ENØK-tiltak
på ulike bygg.

Fortsetter med
ENØK, og reduksjon i energiforbruket.

Fortsette ENØK og
optimalisering av
våre tekn. anlegg.

Vi har ikke hatt
nok ressurser til å
følge dette opp
slik vi ønsker. Vi
vil styrke dette
arbeidet i 2017

Planlegge
budsjett for
strøm, VA og
forsikring.

Overta budsjett for
strøm, VA og
forsikring samt
driftskostnader for
alle bygg VTK.

Redusere
driftskostnader, øke
midler til drift og
vedlikehold.

Pågående prosess

6.2.3 Endring drift
2016 var første året der vi hadde driftsansvar for alle bygg. Dette året har vi kartlagt
tilstand på alle bygg, samt innført en web-basert internkontroll. Dette arbeidet er godt
i gang, men det er mye igjen før vi får det slik vi ønsker. Vi vil også involvere
brukerne i større grad etter hvert. Det skal også utarbeides vedlikeholdsplaner på alle
bygg. Bygningsdriften skjer via lokale vaktmestere på de enkelte enheter med støtte
fra driftsleder, energileder og driftstekniker. Når det gjelder renhold så var det en stor
omorganisering som trådte i kraft 1. oktober. Fra den datoen var alt renholdet i
kommunen lagt under eiendomsavdelingen.
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6.2.4 Regnskapsresultat

13

Eiendom
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

38 438
-10 102

40 857
-9 663

40 320
-11 225

-537
-1 562

28 336

31 194

29 095

-2 099

Vi kom ikke i mål i forhold til budsjett, I hovedsak skyldes dette at omorganisering av
renholdet ble utsatt til 1. oktober og at besparelsen er spredt på alle tjenesteområder
og dermed ikke fremkommer i eiendoms resultat. Videre så fikk vi en ekstrakostnad
på eiendomsskatt på Sagatunet som ikke var budsjettert. Her var krav om refusjon
fra eier av bygget i henhold til kontrakt ikke framsatt for 2014-2016.
Fysiske resultater:
Nye Raufoss barneskole var klar til bruk til skolestart høsten 2016
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Raufosstun omsorgsboliger er bygd sør for dagens sykehjem. Leilighetene ble
ferdigstilt til jul, og skal tas i bruk i januar 2017.
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6.3 Barnehage
6.3.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
En av de mest sentrale arbeidsoppgavene for barnehagetjenesten 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 2016. To nye
månedskull fikk rett til plass i 2016, det vil si barn født i september og oktober året
før. I tillegg fikk 19 barn født etter 31. oktober plass i barnehage. På grunn av fysisk
plassmangel måtte vi redusere med ca. åtte plasser for barn over tre år i Veltmanåa.
Ellers ble alle plasser videreført og 604 barn gikk i barnehage høsten 2016. Av disse
var 74 barn minoritetsspråklige, 12,3 % andel i forhold til alle barn med plass.
1 barn over tre år og to barn under tre år stod på venteliste høsten 2016.
Vestre Toten ligger høyt i antall oppholdstimer per årsverk med mange barn per
ansatt. Private barnehager ligger 1000 timer over Opplandsgjennomsnittet.
Departementet har forespeilet at det vil komme en forpliktende norm for antall barn
per ansatt. Forslaget er seks barn over tre år eller tre barn under tre år per ansatt.

Antall oppholdstimer per årsverk kommunale
barnehager
Antall oppholdstimer pr årsverk
private barnehager

Vestre Toten 2016

Oppland 2016

12 762

12 237

13 552

12 553

Rekruttering: Det ble blitt gitt dispensasjoner fra kravet om barnehagelærerutdanning
også i 2016. 2,1 årsverk i private barnehager og ingen i de kommunale barnehagene.
Dette er en tilfeldig økning fra i fjor på grunn av nedkomstpermisjoner.
Sammenligning av noen nøkkeltall i Kostra:

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år
Andel barn 1-5 år med
barnehageplass
Andel barn 1-2 år med
barnehageplass
Brutto driftsutgifter pr barn i
kommunale barnehage
Andel ansatte med
barnehagelærerutdanning

VTK
2016
130 799

VTK
2015
122 989

Oppland
2016
136 222

Oppland
2015
127 181

Landet
2016
139 359

Landet
2015
132 425

92,6

92,6

91,1

90,9

91,0

90,4

82,2

82,0

81,3

79,3

82,0

80,6

180 648

164 868

184 733

173 401

187 884

178 173

33,5

35,4

35,6

36,1

35,6

36,1

Som denne Kostra-tabellen viser, ligger Vestre Toten fortsatt lavere enn
sammenligningstallene på utgiftssiden, men høyest på andel med barnehageplass.
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Andel ansatte med barnehagelærerutdanning har blitt redusert fra 2015, og det er
negativt. Vestre Toten bør øke andelen med pedagogutdanning i sine barnehager.
Kompetanseheving: to styrere har fullført styrerutdanning på Høgskolen i Hedmark.
Alle barnehagene er med i realfagsatsingen med nettverkssamlinger med
erfaringsdeling og læringsøkt på tvers av barnehager og skoler med veiledning fra
Høgskolen i Lillehammer.
Det ble arrangert to planleggingsdager for alle ansatte; «Med realfagsbriller på» ved
Anne Lene Dahl, styrer i en barnehage i Frogn kommune og lokale innslag fra
ansatte i barnehager med spesielt fokus på matematikk og naturfag og «Utforskende
naturfag i barnehagen» ved Guri Langholm og Kari Holter fra nasjonalt
Naturfagsenter. I tillegg lederseminar om temaet Barns medvirkning og
dokumentasjon ved pedagogista Mona Nicolaisen.
6.3.2 Måloppnåelse
Fokus-område
Opprettholde god kvalitet
gjennom å:
-rekruttere gode medarbeidere
og redusere dispensasjoner

Resultat
2015
0 i kommunale
barnehager
0,7 årsverk
private bhg

-jobbe for å bedre samarbeidet
med grunnskole

Oppstart av realrealfagskommune

- jobbe for å bedre samarbeidet
med helsestasjonen

Lage rutiner for
samarbeid

Få flere barnehager til å jobbe
med kontinuerlig forbedring
(Lean)
Legge til rette for
kompetanseheving gjennom å:
-stimulere styrerne til å ta del i
den nasjonale lederutdanningen
for styrere
-fortsette veiledningsgrupper for
pedagoger

-veilede nyutdannede
barnehagelærere

Mål
2016

Ingen dispensasjoner
fra august

Resultat
2016
Målet ikke nådd.
2,1 årsverk på
dispensasjon i
private
barnehager

Jobbe sammen om å
bedre resultater i
realfag
Faste rutiner for
samarbeid om 4årskontroll og 6årskontroll
Alle fire kommunale
barnehagene

Har hatt et godt
samarbeid.
Målet nådd
Har ikke blitt
gjennomført

To styrere deltar
(en kommunal og en
privat)

To nye styrere starter

Ingen styrere
startet opp.
Mål ikke nådd
Mål nådd

Opprettholder
veiledningsgruppene
Alle nyutdannede
barnehagelærere er i
gruppe sammen med
SØVN

Fortsetter med
veiledningsgrupper
Fortsette
veiledningsgruppe

Bøverbru og
Veltmanåa
barnehager

Opprettholde gode resultater på
medarbeiderundersøkelser
Utsatt til 2016

Øke snittet til 5,1

tre kommunale
barnehager er
med på Lean

Mål nådd

Endret til 10faktor med
maks 5 som
resultat. Fikk
4,4.
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Fokus-område

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Redusere sykefraværet

10,4 %

Stanse økningen

8,3%

Tilpasse drift til økonomiske
rammer

Balanse

Balanse

+1,1 mill

6.3.3 Endring drift
I 2016 ble det ingen annen endring i drift enn at Veltmanåa barnehage opprettholdt
redusert antall barn og ett årsverk assistentressurs på grunn av plassmangel.
6.3.4 Regnskapsresultat

21

Barnehage
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

88 458
-11 196

90 964
-10 929

89 217
-8 079

-1 747
2 850

77 262

80 035

81 138

1 103

Det ble et positivt driftsresultat på 1,1 mill. Budsjettet var opprinnelig saldert med 426
tusen ved at to hele assistentstillinger var tatt bort fra 1. august. Det ble ikke
gjennomført, men barnehagene var lojale mot budsjettet og greide å komme samlet i
balanse. Tjenesten styrket barnehagetilbud gikk med 900 tusen i minus.
På inntektssiden er det hovedsakelig sykepengerefusjon og kjøp og salg av
barnehageplasser til andre kommuner som har gitt en positiv effekt. I tillegg fikk vi
300’ fra UDI som tilskudd til barn fra asylmottaket.
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6.4 Brannvern, kommunal beredskap og samfunnssikkerhet
Brannvesenets oppgaver er fastlagt i brann- og eksplosjonsvernloven. Brannvesenet
skal 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.
Beredskapstjenester ivaretas av Raufoss Beredskap AS/Raufoss Brann og Redning.
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.



Brannvernavdelingen har 6 heltidsansatte / 6 årsverk
Raufoss Brann og Redning har 1 heltidsansatt og 20 deltidsansatte / 8 årsverk til
sammen

Brannvesenet i Vestre Toten – organisering:

6.4.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Brannvesenet:
Brannvesenet har, samlet sett, lagt et nytt aktivt, begivenhetsrikt og tragisk år bak
seg.
Beredskap (Raufoss Brann og Redning) rykket ut på 217 hendelser og oppdrag i
2016. Dette er en liten nedgang fra 2015 (225 hendelser og oppdrag).
Helserelaterte oppdrag har etterhvert blitt en like stor del av brannvesenets oppdrag
som branner. De siste fem årene har brannvesenet hatt til sammen 222 branner av
ulike slag med ulikt omfang, alt fra mindre grasbranner, pipebranner og bilbranner til
bygningsbranner med dødsbrann i bolig (2015 og 2016) og driftsbygninger med
omkomne dyr (2013 og 2015). Til sammenligning har brannvesenet i samme periode
hatt 249 oppdrag knyttet til medisinsk bistand med bl.a. hjertestarter/hjertestans,
fallulykker, illebefinnender, akutte skader og løfteoppdrag.
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Beredskapen dekker et vidt spekter av oppdrag og leverer effektive tjenester utført av
motivert og kompetent personell.
Etter styrking av bemanningen i 2014, har forebyggende levert og gjennomført
tjenester og oppdrag i et større omfang enn tidligere. Kvaliteten på tjenestene viser
en klar stigning, noe som bekreftes gjennom bl.a. positive og gode tilbakemeldinger
fra tjenestemottagere og publikum generelt.
Feiervesenet har i 2016 levert sine tjenester i tilnærmet det omfanget som var
planlagt.
1. januar 2016 trådte ny Forskrift om brannforebygging i kraft og forebyggende og
feiervesenet har brukt 2016 til å omstille seg mot den nye forskriften. På slutten av
året ble det utarbeidet en helt ny Plan for
brannforebygging gjeldende fra 2017.
Brannvesenets risiko- og sårbarhetsanalyse ble
oppdatert og ferdigstilt i 2016 og lagt fram for Utvalg
for teknisk drift og plansaker til behandling og
vedtak. Deretter ble Dokumentasjon av
brannvesenet (brannordningen) oppdatert og lagt
fram til orientering for samme utvalg. Begge deler
er oversendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap. Det foreligger ingen merknader fra
direktoratet.
Behovet for å få bygget ny brannstasjon er akutt.
Dagens brannstasjon tilfredsstiller bl.a. ikke krav til
arbeidsmiljø. I tillegg har selve
bygningskonstruksjonen også begynt å vise fysiske
svakhetstegn. Skisseprosjekt på ny brannstasjon ble avsluttet i 2015 og forslag fra
arkitekt foreligger. Planprosess pågår i skrivende stund. I den forbindelse er det
utarbeidet en konsekvensanalyse knyttet til bl.a. plassering av ny brannstasjon, som
inngår som en del av grunnlagsdokumentasjonen for utarbeidelse av planforslag. Det
er avsatt midler til bygging i gjeldende investeringsplan for 2018 og 2019.
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Illustrasjonen viser arkitektens skisseforslag med foreslått plassering på ballsletta mellom Nærradiobygget og
Haugen på Raufoss. Illustrasjon: Kontur arkitektur + konstruksjon

Brannvesenet i Gjøvik og Vestre Toten gikk til anskaffelse av en ny kommandobil for
felles befalsvakt i 2016.
Gjennom Det store brannløftet i regi av Gjensidigestiftelsen, fikk brannvesenet (etter
søknad) tildelt gave i form av utstyr for overflateredning. Opplæringspakke for bruk av
utstyret følger med. Utstyret blir fysisk tildelt i 2017.
2016 ble et både dramatisk og tragisk år særlig knyttet til branner i Vestre
Toten:





1 person omkom i en brann i en gårdsbygning/våningshus i juni
Ingen omkomne i trafikkulykker er registrert av brannvesenet
8 privatpersoner ble skadet i 5 branner, hvorav 2 alvorlig
1 av brannvesenets innsatspersonell ble skadet i 1 brann

Brannvesenets utrykninger/oppdrag i 2016 (lavest – høyest) (gjennomsnitt)
perioden 2007 – 2016:









Bygningsbranner (alle kategorier)
Andre branner og brannhindrende tiltak
Trafikkulykker
Akutt forurensning, vannskader/oversvømmelser
Medisinsk bistand
Annen assistanse (inkludert til annen kommune)
Unødige alarmer
SUM 2015 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) 2006-2015

10
28
18
10
45
26
80
217

(5 – 26)
(25 – 49)
(10 – 21)
(8 – 21)
(16 – 66)
(12 – 34)
(60 – 93)
(188 – 267)

(16)
(35)
(16)
(11)
(40)
(24)
(77)
(219)

Diagrammet under viser fordeling og utvikling i brannvesenets utrykninger og oppdrag
siste 10 år. Rød linje viser gjennomsnittet for perioden (219).
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Brannvesenets utrykninger og oppdrag 2007 - 2016
300

2-3 Unødig-/blind alarm
(inkludert 8 falske)

17-18 Annen
assistanse/ass. annen
kommune

250

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brannforebyggende tiltak; tilsyn, befaringer og informasjon- og
motivasjonstiltak i 2016:







Branntilsyn med særskilte brannobjekter (av 78 registrerte bygninger/virksomheter)
Andre kontrollformer med særskilte brannobjekter (egenmeldinger)
Andre befaringer i bygninger (gjennomføres etter behov og på forespørsel)
Kontroll med virksomheter som selger fyrverkeri i romjulen (av 5 med tillatelse)
Informasjons- og motivasjonstiltak brannvern/brannvesen
Deltagelse i landsomfattende aksjoner og tiltak (av 5 planlagte)

49
5
7
5
35
5

Feiervesenets tilsyn med fyringsanlegg og feiing av piper i 20161):



Tilsyn med fyringsanlegg
Feiing av skorsteiner

1 275 utført
2 175 utført

dekningsgrad 22 %
dekningsgrad 38 %

Totalt antall registrerte enheter i 2016 var 5 723.
1)

Dekningsgraden er ut fra antall som har fått selve tjenesten utført i forhold til det totale antallet registrerte enheter. Antall som har fått
varsel om tjenesten er høyere, men en del har av forskjellige årsaker ikke tatt imot tjenesten etter varsel. Fra 2016 gjelder nye
bestemmelser om feiervesenets tjenester. Behovet for tjenestene skal fortsatt risikovurderes av feiervesenet og tjenestene
varsles/leveres etter behov (behovsprøving), men tidligere minstekrav til hyppighet på hvert 4. år er fjernet.
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KOSTRA-tall:
KOSTRA-tall
Netto driftsutg. pr. innb.
Årsgebyr for feiing og tilsyn
1)

Vestre
Toten
2016

Vestre
Toten
2015

Oppland
2016

Kostragruppe 7
2016

Landet
u/Oslo
2016

596

555

892

578

801

460

460

463

465

463

1)

Statistikkåret +1, dvs. tall for 2017 og 2016 er oppgitt her.

Netto drift har gått opp med 7,4 %. Dette er en relativt stor økning sammenlignet med
tidligere år. Hovedårsaken er investering i ny brannbil i 2015 og avskrivning av denne
i 2016 (2 % av økningen). De øvrige økningene ligger på lønn, kursutgifter, mindre
refusjonsinntekter og ellers på diverse poster. Kronebeløpet per innbygger ligger
likevel fortsatt på kun 67 % av snittet for Oppland (67 % i 2015 og 2014, 62 % i 2013
69 % i 2012 og 2011 og 72 % i 2010). Sammenlignet med Kostragruppe 7 ligger vi
derimot over snittet for 1. gang, med 103 %. For Landet ligger vi på 74 % av snittet i
2016.
En ser av utviklingen i kostnadsbildet over flere år at den er, til dels betydelig, lavere i
Vestre Toten enn for sammenligningsgruppene, spesielt sammenlignet med
Oppland.
Årsgebyret for feiing og tilsyn ble holdt uendret fra 2016 til 2017. Gebyret ligger tett
oppunder gjennomsnittet for
sammenligningsgruppene.
Kommunal beredskap og
samfunnssikkerhet:
Kommunen satte sin kriseledelse om
formiddagen den 24. oktober i forbindelse
med melding om en gasslekkasje ved
Raufoss videregående skole.
Alle nødetatene var på stedet. Hele skolen
ble evakuert og alle på Raufoss
ungdomsskole ble bedt om å holde seg
innendørs inntil situasjonen var avklart.
Det viste seg å være batterilekkasje fra en
øvingsambulanse som stod slik parkert at lukt bredte seg inn i skolebygningen via
ventilasjonsanlegget. Etter en time var situasjonen avklart og alle kunne vende
tilbake til sine daglige gjøremål.
Det kommunale beredskapsplanverket ble revidert i desember.
Kommunen gjennomførte ingen krisehåndteringsøvelser i 2016, men observatører fra
kommunen deltok på en fullskala øvelse på Gjøvik og Biri i september.
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Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse er under revisjon og forventes
ferdig våren 2017.
6.4.2 Måloppnåelse
Resultat
2015

Fokusområde

Mål
2016

Resultat
2016

Brukere
Ny brannstasjon:
Fastsette plassering
(reguleringsplan).
Få på plass budsjett for
prosjektering, bygging og
drift (berører alle
fokusområdene)

Skisseprosjekt:
2 Alternativer (ny
plassering)
Venter på planprosess.
Utsatt i investeringsplan.

(For)prosjekt:
Kr. 1 000 000 (anslag)
Vedta plassering
(planprosess)
Vedtak om bygging
Kr. 15 000 000
(ikke kalkulert)

Prosjektering utsatt.
Planprosess igangsatt.
Midler i investeringsplan:
2018: Kr. 6 150 000
2019: Kr. 28 000 000

Medarbeidere
Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse
Rekruttere og beholde
medarbeidere med rett
kompetanse

1 svenneprøve avlagt
(feier)
1 kurs gjennomført

Gjennomføre 5 kurs,
forutsatt tildelte plasser

Mangler 5 kurs
(+ 3 på grunnkurs)

4 kurs gjennomført
1 mangler kurs

3 grunnkurs påbegynt
(fullføres i 2017)

Tjenesteproduksjon
Høy kvalitet på
forebyggende oppgaver
og tjenester (ny forskrift
fra 2016)

Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern

- Informasjon- og
motivasjonstiltak

Feiing:
2 172 av 5 640 (39 %)
Tilsyn:
1 629 av 5 640 (29 %)

Feiing:
Ca. 2 300
Tilsyn:
Ca. 1 500

Feiing:
2 175 av 5 723 (38 %)
Tilsyn:
1 275 av 5723 (22 %)

8 pipebranner

6 - 8 pipebranner

7 pipebranner

- Feiing og tilsyn

- Tilsynsaktivitet i
særskilte brannobjekter
- Befaringer i andre
brannobjekter
Effektiv brann- og
rednings-beredskap og
god regional
ressursutnyttelse
- Ivareta korrekt nivå og
kvalitet på beredskapsressursene i kommunen

Gjennomførte ca. 90 % av Gjennomføre ca. 90 - 95 % Gjennomførte ca. 85 % av
planlagte tiltak
av planlagte tiltak
planlagte tiltak
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med risiko (behov)

Tilsynsaktivitet i særskilte objekter i samsvar med risiko, befaringer
62 av 80

Gjennomføring i samsvar
med risiko (70 – 80)

40 andre befaringer

Gjennomført i samsvar
med risiko: 54 av 78

Etter risikovurderinger og
behov (30 - 40)
Materielle fornyelser og oppgraderinger

Etter risikovurderinger og
behov: 7

Ny brannbil:
Levert (kr. 3 301 000/
budsjett 3 310 000)
Ny røykdykkerbil:
RAB har anskaffet selv

-

-

Ny kommandobil:
Felles bil VTK/Gjøvik
(budsjett kr. 500 000),
pluss salg av gammel bil
(ca. kr. 150 000)
-

Ny kommandobil i 2016

ROS-analyse for
branner og ulykker i VTK
– ferdigstilles

Netto: Kr. 438 875
Andel VTK: Kr. 175 550
ROS-analyse ferdigstilt
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Fokusområde

Samfunnssikkerhet i et
helhetsperspektiv
- Ha et godt bilde av
risiko og sårbarhet i
samfunnet
- God kommunal
beredskap

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Revidere brannordning - Revidere brannordning - Brannordning revidert
utsatt
gjennomføres
ROS-analyser, beredskapsplaner, øvelser
Overordnet ROS-analyse:
Rullering av handlingsplan
fra 2012 - gjennomført
Kommunal
beredskapsplan:
Revidert. Nytt planverk
implementert
Opplæring CIM og UMS,
info om nytt planverk

- Bygge
krisekompetanse

Revidere overordnet ROSanalyse (evt. i 2017)

Revisjon av ROS-analysen
påbegynt

Kommunal
beredskapsplan:
Revideres

Kommunal
beredskapsplan:
Revidert i desember

Gjennomføre 1 kriseøvelse Ingen øvelser gjennomført
(deltatt som observatører
på Gjøvik/Biri)

Økonomi
Økte inntekter
Alarmabonnenter:
Tilstrekkelig økonomi til Alarmabonnenter:
Kr. 88 000 (budsj.)
å drive forsvarlige / gode Kr. 76 000 (regnsk.)
nok lovpålagte tjenester (Økn. Kr. 6 000)
(Økn. Kr. 12 000)
Øvrig budsjett: Se egen tabell

Alarmabonnenter:
Kr. 95 000 (regnsk.)

De fleste målene innenfor brannforebygging og feiertjenester for 2016 er stort sett
nådd. I noen tilfeller «mangler» det litt. En viktig grunn er at det kom en ny Forskrift
om brannforebygging som trådte i kraft 1.1.2016 (se avsnitt lenger opp).
Ny brannstasjon «står på vent», dels pga. utsettelser i økonomiplanen (fra 2017 til
2018/2019) og dels pga. pågående planprosess knyttet til plassering.
Innenfor samfunnssikkerhet og beredskap er det satt få mål (delvis nådd) pga. liten
kapasitet til å jobbe med dette.
6.4.3 Endring drift
Det har ikke vært noen vesentlige endringer i drift innenfor avdelingens
ansvarsområder i 2016.
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6.4.4 Regnskapsresultat

31

Brannvern /u gebyrområdet
Sum Utgifter
Sum Inntekter

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

9 022
-1 574

9 392
-1 571

7 867
-118

-1 524
1 453

Netto driftsresultat
7 448
7 820
7 749
-71
Netto resultat viser et merforbruk på 71’ i forhold til budsjett. Dette er litt i overkant av
forventet resultat. Noe av årsaken skyldes påløpte kostnader på drift og vedlikehold
av brannvesenets kjøretøyer og noen veldig sent innkomne fakturaer på tampen av
året (som ikke var med i «beregningen»/prognosen). Det relativt store avviket på hhv.
utgifter og inntekter (ca. 1 500’) skyldes ikke budsjetterte mva. kostnader knyttet til
driftsavtale med Raufoss Beredskap AS om kjøp av beredskapstjenester (mva. har
ikke blitt fakturert tidligere). Dette går imidlertid i null/balanse i momsregnskapet og
gir derfor ikke utslag på det totale resultatet. Dette er rettet opp i budsjettet for 2017.
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Brannvern gebyrområdet
Sum Utgifter
Sum Inntekter

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

2 399
-2 562

2 421
-2 657

2 648
-2 721

227
-64

Netto driftsresultat
-163
-236
-73
163
Netto resultat viser et mindreforbruk på 163’. Dette skyldes i hovedsak noe
sykefravær med tilhørende refusjon av sykepenger. Det ble lagt inn en
budsjettreserve på kr. 180’ som bare delvis er brukt (ekstrahjelp, ca. kr. 75’). Det er
budsjettert strøm på området (kr. 25’), men dette er regnskapsført et annet sted i
2016. Ellers mindre avvik på diverse poster.
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6.5 Grunnskole
6.5.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Grunnskolens arbeidsoppgaver består av:





Grunnskoleopplæring i henhold til lov og læreplan.
Skolefritidsordning (SFO)
PP-tjeneste
Spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet

Noen nøkkeltall fra skoleåret 2016/17 (pr 1.10.16):
Skole

Elevtall

Klassetall

Bøverbru
Ihle
Korta
Raufoss
Reinsvoll
Thune
Raufoss-u
Reinsvoll-u

100
26
334
266
145
108
283
201

6
3
14
11
7
7
11
9

VTk

1463
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KOSTRA-tall
Netto driftsutg. grunnskolesektor i %
av samlede netto driftsutgifter

Elevtall SFO Minoritetsspråklige elever
m/særskilt språkoppl
32
3
12
0
66
12
69
64
45
4
37
0
21
2
261

VTK 2016

106

Oppland
VTK 2015 2016

Kostra-gr 7 Landet /u
2016
Oslo 2016

25,5

25,8

22,9

26,3

23,3

118 548

110 555

115 648

100 297

107 307

11,0

13,5

15,6

15,6

17,4

Driftsutgifter undervisningsmateriell, pr elev i grunnskolen

1 325

1 382

1 604

1 558

1 477

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

36 721

30 151

24 625

29 279

28 809

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

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor i % av samlede netto driftsutgifter
Grunnskolens andel av kommunens totalramme er omtrent den samme i 2016 som
den var i 2015.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år
For første gang på mange år ligger Vestre Toten nå over gjennomsnittet i Oppland og
Landet. Dette skyldes at antall elever i grunnskolen i Vestre Toten har gått ned.
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Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt
Den relative andelen av spesialundervisning har gått litt ned fra 2015. 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
Vestre Toten bruker fortsatt mindre til materiell per elev enn kommunegruppene i
sammenligningsgrunnlaget. Dette til tross for at antall elever har gått ned i vår
kommune.
Korrigert brutto driftsutgift til skolefritidsordning, per kommunal bruker
Tallene viser at Vestre Toten fortsatt bruker mye til SFO. Vi har hatt en økning i
driftsutgiftene pr elev fra 2015. Det er viktig å være klar over at timer til leksehjelp og
timer til ekstra bemanning for elever med særskilt behov i vår kommune ligger inne i
driftsutgiftene til SFO. Dette varierer fra kommune til kommune, og vil slå ulikt ut i
statistikken. Men det er ingen tvil om at kommunen har en kostbar SFO-ordning.
Nasjonale føringer
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) med
tilhørende forskrifter regulerer i prinsipp all virksomhet i grunnskolen, og er også det
grunnlag som Lærerplanverket for kunnskapsløftet i grunnskolen (2006) hviler på.
Læreplanverket (læreplanene) inneholder kompetansemål som angir hva elever
skal mestre. Kompetansemålene er angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen.
Læreplanen har forskrifts gyldighet.
6.5.2 Måloppnåelse
Utsnitt fra KOMMUNEPLAN FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE
LANGSIKTIG DEL 2012 – 2023 - Revidert høringsutkast av 04.11.2014:

2.2.4. Bærekraftige og fremtidsrettede oppvekstsvilkår
En god barndom starter allerede i mors liv, og varer hele livet. Barn og unges
oppvekstsvilkår er sentralt for alle som bor i kommunen og for de som vurderer
å
flytte hit. Barnehagen er første frivillige trinn i et langt utdanningsløp og legger
dermed det første grunnlaget for en livslang læring. Alle barn og unge i Vestre
Toten
kommune må få mulighet til optimalt læringsutbytte ut fra sine egne
forutsetninger i
løpet av barnehage- og skoletida. Gode oppvekstsvilkår kjennetegnes av et
trygt og
sikkert samfunn, omsorgsfulle og engasjerte foreldre, god kontakt mellom
hjem og
62

kommune, et godt og mangfoldig barnehage- og skoletilbud, muligheter for en
sunn
og aktiv livsstil, samt et bredt og et godt kultur- og aktivitetstilbud.
………….
Viktige fokusområder vil derfor være:
- Det er avgjørende at det gis et sammenhengende tjenestetilbud som skaper
trivsel og gode og trygge oppvekstsvilkår, og at fokuset på kvalitet bygger på
forskningsbasert kunnskap om hva som faktisk gir en positiv effekt.
- Det blir særlig viktig å legge vekt på tilbudet til barn og unge for å gi dem et
godt oppvekstmiljø preget av trygge arenaer og et bredt og aktivt
kulturtilbud.
2.3. Overordnede mål og strategier i samfunnsdelen
4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle
Strategier:
o Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv
o Utvikle gode overganger i tjenestekjeden
o Utjevne sosial ulikhet
o Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem
Grunnskolens overordnede målsetting for økonomiplanperioden er å heve
tjenestenivået fra dagens nivå. Kvalitet handler om lokale forutsetninger og
ambisjoner, og skoleeiers bevissthet på hva som ønskes når det gjelder
kvalitetsutvikling i skolen.
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

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.
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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.
Det fremheves også at det må bygges opp kapasitet (Capacity Building) på alle
nivåer.
Dette innebærer bl.a. 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.
I 2015 fikk Vestre Toten status som realfagskommune. Realfagskommunene har som
mål å forbedre barn og unges kompetanse i realfag. De første 34
realfagskommunene ble valgt ut våren 2015 og fikk faglig og økonomisk støtte ut
2016. For å bli realfagskommune har kommunen forpliktet seg til å arbeide
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systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i
realfag.
Det er utarbeidet et eget strategidokument som ble vedtatt politisk i februar 2016.
Etter søknad har kommunen fått utvidet tidsramme og støtte for denne satsingen ut
2017. Det har gjort det mulig å fortsette arbeidet mer langsiktig i tråd med
strategiplanen som varer til 2019.

Fokusområde

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016 *)

Brukere

Læringsmiljø

Læringsutbytte

Overgang barnehage-skole

Medarbeidere
Medarbeiderundersøkelse

Rekruttering

7. trinn:
VTk: 4.4 (4,3 i
2015)
Oppland: 4.4
Alle elever skal føle seg inkludert
Landet: 4.4
og ingen skal oppleve seg
10. trinn:
mobbet. Kontinuerlig bedring i
VTk: 4.2 (4.2 i
målinger.
2015)
Oppland: 4.2
Landet: 4.2
Mål nådd
Nasjonale prøver:
5. trinn: Mål nådd i
lesing
8. trinn: Mål nådd i
regning
Resultater på nasjonale prøver og
9. trinn: Mål nådd i
avgangskarakterer minimum på
lesing og delvis i
nivå med kommunegruppe 7
regning
Avgangskarakterer:
Mål nådd i norsk
og delvis i
matematikk
Vedtatt
Utvikle felles
realfagsstrategi.
mål
Påbegynt arbeid
og satsingsmed felles mål og
områder
satsingsområder
På nivå med
landet med unntak
Minimum på
Minimum på
av faktor 7nivå med landet nivå med landet relevant
kompetanseutvikl.
Mål delvis nådd
Minimum på
Minimum på
VTk: 98,7 %
nivå med
nivå med
Oppland: 96,1 %
Oppland og
Oppland og
Landet: 95,5 %
landet
landet
Mål nådd
Totalt 14 på
Fortsette
12 på viderevidereutdanning arbeidet med
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Fokusområde

Resultat
2015

Mål
Resultat
2016
2016 *)
videreutdanning utdanning 2016/17

Videreutdanning
Økonomi

Rammeforutsetninger

Driftsmessig
balanse og positivt
Negativt netto
Tilpasse drift til
resultat i 2016 pga
avvik på 2,8 mill redusert ramme
tilskudd fra IMDI
for 2015 og 2016

*) Det vises for øvrig til egen årlig tilstandsrapport for grunnskolen 2016 som skal
legges fram til politisk behandling i egen sak i vår/sommer 2017.
6.5.3 Endring drift
Rammeforutsetninger og skolestruktur
Skolestruktur er en viktig faktor for ressursdisponeringen. Grunnskolesjefen viser til
tidligere utredninger og vedtak som gjelder skolestrukturen.
Nye Raufoss skole sto klar til bruk ved skolestart høsten 2016.
Byggeprosjektet ble gjennomført helt etter planen og godt innenfor vedtatt budsjett.
Elever, foresatt og ansatte har gitt svært gode tilbakemeldinger på byggets utforming
og funksjon.
Det er all mulig grunn til å gi honnør til alle ansatte i kommunen som har bidratt til å
realisere bygget.
Elevtallsutvikling
Barnetallet i kommunen er synkende selv om vi har hatt økt tilflyttingen de siste
årene. Det er skolene på Raufoss som har fått flest tilflyttede elever, og vi ser at
klassestørrelsene på bygdeskolene blir mindre.
Særskilt språkopplæring
Grunnskolen får stadig en økt andel minoritetsspråklige elever. Minoritetsspråklige
elever har rettigheter til særskilt språkopplæring. Ressurser til særskilt
språkopplæring tas i likhet med ressurser til spesialundervisning av den totale
rammen for grunnskolen og konkurrerer derfor med ressurser til ordinær
undervisning. Høsten 2016 videreførte vi, som en permanent ordning, en
velkomstgruppe ved Raufoss skole i henhold til reglene i Opplæringsloven § 2-8, 5.
ledd. Velkomstgruppen er en aldersblandet gruppe med hovedfokus på
norskopplæring. Alle elevene har i tillegg tilhørighet i sin ordinære klasse. Tilvarende
organiseringen for ungdomstrinnet ble, i samarbeid med voksenopplæringen,
planlagt høsten 2016, med oppstart 1.1.2017.
Gjesteelevsutvikling
Vestre Toten kommune er økonomisk ansvarlig for grunnskoleopplæringen for elever
som går på skole i andre kommuner og som i henhold til lovverket er
hjemmehørende i Vestre Toten. 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 nå i noen år hatt langt
flere elever å betale for enn vi kan kreve refusjon for.
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Kommunen har likeledes det økonomiske ansvaret for elever i private skoler som er
hjemmehørende i Vestre Toten. Antall søknader om ressurser for å dekke særskilte
behov for elever i private skoler har økt de siste årene, og vi må påregne økte utgifter
for å dekke kostnader til ekstra bemanning.
6.5.4 Regnskapsresultat

41

Grunnskole

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

186 000
-26 402

191 401
-32 188

184 619
-22 171

-6 782
10 017

Netto driftsresultat

159 598

159 213

162 448

3 235

Grunnskolen fikk i 2016 et samlet positivt avvik på kr 3 235’. Dette skyldes for en stor
del høyere inntekter fra IMDI enn forutsatt, for undervisning av elever i 2015 og 2016.
Sett bort fra dette har 2016 vært et svært stramt driftsår med store krav til
innsparinger både i skolene, PP-tjenesten og på skolekontoret. Enheten har utvist
god budsjettdisiplin som i sum har gitt et driftsår i god balanse.
Det regnskapsmessige overskuddet vil komme godt med for å sikre forsvarlig drift i
2017.
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6.6 Helse
Helseavdelingen i Vestre Toten kommune er organisert under tjenesteområdeleder
med stillingsbetegnelse helsesjef. Tjenesteområdet er inndelt i fire driftsenheter med
egne driftsenhetsledere: Legetjenester, Helsestasjonstjenester, Fysio- og
ergoterapitjeneste og Barneverntjenester. Tjenesteområdet hadde ved utgangen av
2016 48,31 årsverk med kommunal tilsetting, 13 fastleger i avtalehjemler, 1
turnuslege og 9,83 privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtaler.

Helsesjef
Bjørnar Eidsvik

Skole- og
helsestasjonstjenesten

Leder

Leder

Fysio- og
ergoterapitjenesten
Leder

Jens Mørch

Elisabeth Skaar Dyrud

Silje Nyu Haugerud

Legetjenester

Barneverntjenesten
Leder
Dag Østby

Rett til kommunale helsetjenester følger av helse og omsorgstjenesteloven,
folkehelseloven og Pasientrettighetsloven, mm. Helseavdelingens oppgaver inn
under dette lovverket ivaretas gjennom helsestasjonstjenester for barn og ungdom,
skolehelsetjenester, legevakt, smittevern, fysio- og ergoterapitjenester inkludert
rehabiliteringstjenester og hjelpemidler, kommuneoverlegefunksjoner / offentlige
legeoppgaver, kommunepsykolog, private fysioterapeuter og fastleger.
Barnevernets arbeid er hjemlet i Barnevernloven. Loven beskriver på et detaljert nivå
barnevernets arbeidsoppgaver og prosessen i en barnevernssak. Saker om
midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, saker om omsorgsovertakelse, saker om
fratakelse av foreldreansvar og adopsjon tvangsmessig insitusjonsplassering av barn
med alvorlige atferdsvansker fremmes for og avgjøres av fylkesnemnd. Barnevernet
kan også fremme sak for fylkesnemnda om tvangsbehandling av ungdommer med
atferdsproblemer, jf. barnevernloven § 4-24.
Barnevernet og helsestasjonstjenestene har et spesielt ansvar for å bidra til at barn
og unge får trygge oppvekstsvilkår og skal gi riktig hjelp til riktig tid til barn og unge
som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.
Alle tjenestene har et grunnleggende helsefremmende og forebyggende perspektiv
selv om individuelle tiltak dominerer. Helseavdelingen har satset mye på å utvikle
synergisk samhandling mellom tjenestene. Viktige virkemidler er
kompetansehevingstiltak samt utvikling og implementering av rutiner og verktøy slik
at alle tjenester kan identifisere risikoutsatte personer og grupper på et så tidlig
tidspunkt at forebyggende intervensjonstiltak kan iverksettes.
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Endring av fremtidig ressursbruk stiller enda større krav til tjenestenes innsats for å
fremme økt mestring av eget liv i egen hverdag. Tjenestene skal i så stor grad som
mulig gjøre den enkelte bedre i stand til å ta ansvar for egen livssituasjon slik at
behovet for offentlige tjenester reduseres. Samtidig er det behov for å sikre at de
mest utsatte brukergruppene får nødvendige tjenestetilbud.
6.6.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Sentrale nøkkeltall KOSTRA :
KOSTRA-tall 2015 og 2016 / egne tall
Kommunehelsetjenesten, netto
driftsutgifter pr. innbygger i kroner
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb
0-5 år
Netto driftsutgifter til forebyggende
arbeid, helse pr. innbygger
Netto driftsutg til diagnose, behandling
og rehabilitering pr. innbygger

VTK 2016 VTK 2015

Oppland
2016

Oppland
2015

Landet Landet
2016
2015

2 392

2 163

2 942

2 746

2 508

2 348

7 421

7 527

10 868

9 666

8 534

7 803

329

222

204

182

183

157

1 636

1 501

2 105

1 992

1 731

1 637

2,3

3,3

2,9

3,9

3,8

2,1

2,0

3,9

3,9

3,6

3,5

11,7

8,3

12,1

11,6

12,3

11,9

VTK 2016

VTK 2015

Oppland
2016

Oppland
2015

Landet
2016

Landet
2015

15 218

14 691

10 041

9 264

8 901

8 378

137 698

136 911

(mangler)

110 606

113 253

110
517

8,4

7,5

(mangler) (mangler)

4,6

4,3

7,3

6,9

(mangler) (mangler)

4,8

4,5

7,2

6,9

(mangler) (mangler)

4,9

4,8

287
58
41
6

292
80
40
5

1,5 (4,2)
Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000
innbyggere (khelse+plo)
Årsverk av kommunale fysioterapeuter
pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 232,
233, 241 og 253.
Årsverk til rehabilitering pr. 10 000
innbyggere (khelse + plo)

Barnevern, netto driftsutgifter pr
innbygger 0-17 år
Barnevern, netto driftsutgift pr barn i
barnevernet
Barn med melding ift. antall innbyggere
0-17 år
Barn med undersøkelse ift. antall
innbyggere 0-17 år
Andel barn med barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-17 år
Meldinger til barnevernet
Barn med hjelpetiltak i hjemmet
Barn plassert utenfor hjemmet
Saker til fylkesnemnd og rettssaker

*KOSTRA 4,2 fordi
ergoterapeut ansatt
som miljøarbeider i
omsorg /
barnebolig.

*Økning i omsorg

Kommunehelsetjenester : Vestre Toten kommune har lave gjennomsnittlige
kostnader til kommunehelsetjenester pr innbygger. Netto utgifter til helsestasjons- og
skolehelsetjeneste vil på grunn av statlig satsing øke fra og med 2017. Vestre Toten
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kommune har i motsetning til mange andre kommuner ansatt kommunepsykolog, noe
som drar opp snittutgiften til forebyggende arbeid.
Barnevern: Utgifter til barnevern ligger høyt og har hatt en sterk vekst gjennom flere
år. Veksten har flatet ut og stabilisert seg på et høyt nivå. Netto kostnad pr barn er
stabilt fra 2015 til 2016. I forhold til barnebefolkningen 0-17 år har meldinger,
undersøkelser og tiltak økt fra 2015 til 2016. Økningen er stigende inn mot 2017.
Vestre Toten kommune har vesentlig høyere utgifter til barnevern enn andre
kommuner.
Legetjenesten er delt inn i områdene:



Kurativ legetjeneste- fastlegevirksomhet, inklusive interkommunal legevakt
Offentlige kurativ legetjeneste (som fastlegene kan tilpliktes)
o helsestasjon og skoler
o institusjoner (kort- og langtidsavdelinger på Sykehjem)
o fagfeltene rehabilitering (sykehjem), psykiatri (rådgivningstjeneste) og
aldersdemens (sykehjem)
 Offentlig samfunnsmedisinsk legetjeneste (tillagt kommuneoverlege i VTk)
o miljørettet helsevern
o Smittevern
o Migrasjonshelse (mottak av ankomne flyktninger)
o Helseopplysning/Helseoversikt / annet folkehelsearbeid
o Helse- og sosial beredskap
Legesituasjonen har vært stabil i 2016 med inngåtte avtaler i alle fastlegehjemlene.
Per april 2017 er 3 fastlegelister åpne for nye pasienter. Ved de øvrige 10
fastlegelistene er det etablerte ventelister.
Når det gjelder offentlige legeoppgaver / sykehjemslege har situasjonen i 2016 vært
utfordrende. Ledig 50 % stilling som kommunalt ansatt sykehjemslege har blitt holdt
tilbake i påvente av omorganisering av omsorgstjenester og funksjonsfordeling
mellom Gimle og Raufosstun. Kommuneoverlegen har hatt en del merarbeid med å
organisere et forsvarlig legetilsyn i denne overgangsperioden. Legetilsynet har blitt
ivaretatt ved noe innleie og at kommuneoverlegen selv har tatt noe av tilsynet.
I 2016 startet også en prosess med å harmonisere driftsvilkårene i kommunens
fastlegeavtaler. Dette arbeidet videreføres i 2017. Vurdering av behovet for
fastlegehjemler opp mot befolkningsutvikling og oppgavefordeling /
Samhandlingsreformen legges også inn i dette arbeidet.
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er delt inn i områdene:






Helsestasjon – og skolehelsetjeneste
Psykisk helsevern for barn og unge
Helsestasjon for ungdom
Jordmortjeneste
Smittevern
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 Flyktningehelsetjeneste
 Foreldreveileder
Også i 2016 har tjenesten vært en pådriver for å innarbeide «Tidlig inn» i samarbeid
med andre kommunale tjenester, blant annet gjennom Drøftingsteam og
Handlingsveiler. I 2016 ble fysioterapeut knyttet fast til helsestasjon. I samarbeid med
Universitetet i Tromsø har helsestasjonen gjennomført bruker- og
medarbeiderundersøkelse. Resultat vil foreligge våren 2017.
Etter søknad til Helsedirektoratet ble det i 2016 innvilget 1,5 mill. kroner i øremerkede
midler for styrking av helsestasjon – og skolehelsetjeneste inkludert
jordmortjenesten. Tilsetting i de nye stillingene gjennomføres vinter / vår 2017.
Høsten 2016 vedtok UDI å legge ned statlig asylmottak innen 31.12.2016. 1,5
kommunale årsverk finansiert av vertskommunetilskudd knyttet til
flyktningehelsetjenesten ble trukket ut og omplassert til andre oppgaver innenfor
tjenesten, jfr. statlig styrking i avsnitt over.
Avvik etter fylkesmannens tilsyn i 2014 vil etter målrettet forbedringsarbeid i 2015 /
2016 og med statlig tilførte stillingsresurser bli lukket våren 2017 og krav i statlig
veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten vil da være oppfylt.
Fysio- og ergoterapitjenesten er delt inn i områdene:



Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen
Offentlige fysioterapi- og ergoterapitjenester (rehabilitering, helsestasjonskolehelsetjeneste)
 Formidling av hjelpemidler / hjelpemiddellageret
 Frisklivssentral
Driftsenhetsleder Silje Nyu Haugerud har hatt barselpermisjon høsthalvåret 2016 og
Inger Naadland Hensvold har vært konstituert som leder.
Tjenesten bærer preg av resursmessig å ikke ha fulgt utviklingen i befolkning, nye
oppgaver til kommunene og utbygging av øvrige kommunale helse- og
omsorgstjenester. Det har ikke vært mulig å følge opp nasjonal satsing og prioritering
av forebygging, generell rehabilitering og hverdagsmestring på en ønsket måte.
Staten har varslet økt satsing gjennom egen tilskuddsordning fra og med 2017.
Barnevern er delt inn i områdene:
 Forebyggende tiltak
 Mottak og vurdering av meldinger
 Undersøkelser av meldinger
 Tiltak for hjemmeboende barn
 Fosterhjem og institusjoner
 Adopsjon
Barneverntjenesten er i en kontinuerlig utviklings- og forbedringsprosess både når
det gjelder organisering og måten å jobbe på. Lean kontinuerlig forbedringsarbeid,
som ble innarbeidet fra og med høsten 2015, brukes som metode i dette arbeidet.
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Eget prosjekt med opprettelse av egne tiltaksstillinger istedenfor kjøp av tjenester fra
private barnevernsbedrifter har vært vellykket både faglig og økonomisk.
Avvik / lovbrudd påvist av Fylkesmannen etter tilsyn høsten 2014 er ikke lukket, men
avvik / lovbrudd (fristoverskridelser) er vesentlig redusert. Det har vært flere
oppfølgingsmøter med fylkesmannen. Arbeidet med avvikslukking pågår kontinuerlig
og er tett knyttet opp mot Lean kontinuerlig forbedringsarbeid.
Alle meldinger blir vurdert slik at alvorlige saker / meldinger med grunnlag for alvorlig
bekymring blir prioritert.
6.6.2 Måloppnåelse
Fokus-område

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Opprettholde god
kvalitet på tjenestene
med høy
brukertilfredshet.

Tilsetting med ønsket
kompetanse ved alle
utlysninger.
Ved langtids sykefravær
ikke hatt vikar, noe som
hele året har medført
redusert
tjenestekapasitet.
37 % av
barnevernssakene har
behandlingstid < 3 mnd.

Alle stillinger besatt med
ønsket kompe-tanse

Tilsetting med ønsket
kompetanse ved alle
utlysninger.
Ved langtids sykefravær
ikke hatt vikar, noe som
hele året har medført
redusert tjenestenivå.

95%

1.halvår 2015 : 37%
2.halvår 2015 : 37%
1.halvår 2016 : 22%
2.halvår 2016 : 10%

Lean ikke innført i
barnevernet.

Oppstart evaluering av tiltak
og plasseringer for å vurdere
om det er riktig
dimensjonert/hensiktsmessig
høst 2016
Vurdere/ planlegge å utvide
handlingsveilederen til flere
alders-grupper.

Gjennomført.
Alle tiltak og
plasseringer vurderes
ved hjelp av LEAN /
tavlemøter
Har startet opp innføring
av handlingsveileder for
alders-gruppe 7-13 år.

Oppfyller ikke veileder-styrke
helsestasjon med 1, 5
årsverk helsesøster og 0,6
årsverk jordmor i 2017.

Fikk i 2016 innvilget
statlig tilskudd for å
oppfylle veileder -styrke
helsestasjon med 1, 5
årsverk helsesøster og
0,7 årsverk jordmor.
Tilsettingsprosess
startet høst 2016 –

Alle tjenester.
Barn og ungdom der det
er grunnlag for
bekymring følges opp
koordinert og
tverrfaglig av alle
tjenester.
Helsestasjon.
Oppfylle krav i veileder
fra Helsedirektoratet, jfr
tilsyn fra Fylkesmannen.

Handlingsveileder for
alders-gruppa 0-6 år er
innført.

Oppfyller ikke veileder
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Fokus-område

Hverdags-rehabilitering
og hverdagsmestring

God nok legedekning til
at innbyggere kan skifte
fastlege innenfor egen
kommune.
Ledelse utøves på en
effektiv og profesjonell
måte med godt
innarbeidet
medarbeiderskap
Løpende
arbeidsmiljøtiltak samt
tett oppfølging av
sykemeldte.

Barnevern.
Redusere volum på
kjøpte tjenester fra
private
barnevernsaktører og
heller bygge opp egen
tiltaks- og
veiledningstjeneste
Barnevern.
Bedre ressursutnyttelse
per barn i barnevernet.
Redusere kostnad per
barn til under
gjennomsnitt i KOSTRA
(Snitt 2016 : Kr.113.253)

Resultat
2015

Gjennomføre
hovedprosjekt.
Forberede iverksettelse.
I styringsdokument ta
med behov for å tilføre
1 årsverk fysioterapeut
og 1 årsverk
ergoterapeut i 2017.
5 åpne lister

Mål
2016

Hoved-prosjekt fullført.

3-5 åpne lister

Gjennomføre ny
medarbeiderundersøkelse
første gang 2015 / 2016.

Nærvær 90,1 %

95 %

Eget prosjekt med
opprettelse av 2 x 100%
prosjektstillinger startet
høsten 2015

På sikt redusere kostnad
med 25 % opp mot om
tjenestene skulle blitt kjøpt i
det private markedet.
Mål reduksjon kostnad
400’ i 2016

136’

115’

Resultat
2016
tilsettinger pr 01.01.17,
01.03.17 og 01.04.17.
Vedtak om å iverksette
hverdags-rehabilitering
og hverdagsmestring.
Opprettet 100% stilling
for ergoterapeut.

3 åpne lister.
På de øvrige 10 listene
er det opprettet
ventelister.
Ny undersøkelse
gjennomført 1 gang –
har ikke
sammenligningsgrunnlag
enda.
94,3 %

Kostnad tjeneste 2517hjelpetiltak i hjemmet :
2015 : 7 135’
2016 : 3.212,
Reduksjon skyldes både
god måloppnåelse i
prosjektet og avslutning
av tiltak.
137’
Har reduksjon når
korrigerer for lønns- og
prisvekst fra 2015 til
2016.
Opprettholder målet om
ytterligere reduksjon.
Ikke realistisk å komme
ned på gjennomsnitt de
nærmeste årene pga
mange plasseringer i
fosterhjem.
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Fokus-område

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat
2016

Alle tjenester.
Balansere drift opp mot
hva som er forsvarlig
juridisk, faglig og
økonomisk.

Minst mulig negativt
avvik

Ikke ha vesentlige avvik
juridisk, faglig eller
økonomisk.

Avvik etter tilsyn
barnevern og
helsestasjon er vesentlig
redusert, men avvikene
er ikke helt lukket ved
utgangen av 2016.
Har i barnevern fortsatt
avvik mellom vedtatt
økonomisk ramme av
faktisk kostnad ved
driften i 2016.

6.6.3 Endring drift
Barnevern og helsestasjon er statlige satsingsområder med økning i antall ansatte.
Denne økningen har medført kritisk mangel på kontor / arbeidsstasjoner og møterom.
Som eksempel var det 9 årsverk i barnevernet i 2011, nå er det 20,5 årsverk på
samme areal. Helsestasjon hadde i 2011 7,7 årsverk og vil i 2017 ha 13,6 årsverk.
Det er gjennomført omfattende tilpasninger innenfor dagens areal. Det må finnes en
langsiktig løsning på dette.
Nedleggelse av Statlig asylmottak medførte behov for nedbemanning tilsvarende 1,5
kommunale stillinger som var knyttet til mottaket (helsetjenester og smittevern).
Nedbemanningen var gjennomført pr 31.12.2016.
Det har i 2016 vært en vesentlig vekst i utlån av hjelpemidler fra 3 742 i 2015 til 5 036
i 2016. Forklaringen på dette er mest sannsynlig at vi nå ser de første
konsekvensene av økt antall eldre (eldrebølgen starter med flere som trenger diverse
hjelpemidler i første del av alderdommen). Det er nå innsats for å forebygge / utsette
omfattende fremtidige omsorgsbehov / omsorgsutgifter må iverksettes:
Hverdagsrehabilitering / hverdagsmestring, rehabilitering, velferdsteknologi, diverse
hjelpemidler, tilrettelegging av eget hjem, etc.
Behovet for og etterspørsel etter legetjenester er økende både når det gjelder
fastlegeoppgaver og offentlige legeoppgaver. Det bør gjøres en behovsvurdering og
drøfting i Lokalt Samarbeidsutvalget for legetjenestene med tanke på neste års planog budsjettprosess.
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6.6.4 Regnskapsresultat

51

Helse
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016
Avvik
1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

79 141
-12 686

81 832
-12 007

74 150
-8 024

-7 682
3 983

66 455

69 825

66 126

-3 699

Underskudd / merforbruk skyldes veksten i utgifter til barnevernet.
Barnevernstjenesten hadde et merforbruk på 4.374’ mens de øvrige helsetjenestene
på grunn av innsparinger hadde et mindreforbruk på 675’. Også barnevernet bidro
aktivt med å redusere merforbruket gjennom prosjekt / omstilling og evaluering /
reduksjon av tiltaksvolum på enkeltsaker.
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6.7 Kultur
6.7.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten består av følgende driftsenheter: Folkebibliotek,
Kulturskole og Kultur og fritid. Allmennkultur rapporterer direkte til kultursjefen. Antall
ansatte i tjenesteområde Kultur er 17,2 årsverk fordelt på 28 personer. I tillegg
omfatter tjenesten kommunens ca. 100 støttekontakter og fritidsassistenter.
Utviklingstrekk i 2016: Fyrverkeriet kultur utvikler og forbedrer kontinuerlig sine
tjenester, og stadig oftere i et samarbeid på tvers av avdelinger og i samarbeid med
eksterne aktører som næringsliv og frivillighet. Det er av avgjørende betydning for
driften at vi har ressurser til å skape utvikling og dermed tilgang til prosjektmidler.
Nasjonale føringer:Tjenestene som leveres av kulturavdelingen er i stor grad
lovpålagt ved at kommunen plikter å yte tjenestene. Våre nasjonale føringer:









Kulturutredning 2014
Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd -kulturlova
Lovfesting av musikk- og kulturskole i 1998 i opplæringsloven §13.6.
Bibliotekloven
St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og
kulturarena i ei digital tid
Lov om pengespill (pengespilloven) av 28. august 1992 med tilhørende
forskrifter, saksbehandling av søknader om støtte av spillemidlene.
Kulturminnelova
Helse- og omsorgstjenesteloven (Støttekontakter, treningskontakter,
helsefremmende og/eller forebyggende tiltak (idrett, fysisk aktivitet,
friluftsliv)

Allmennkultur, drift og administrasjon. Tjenester: ledelse, arrangementer,
kunstformidling, museumsformål/kulturminne, administrativ og politisk
saksbehandling, kulturtilbud institusjoner og hjemmeboende eldre via tjenesten
«Slipp kulturen inn», støtte/tilrettelegging frivillige lag og foreninger og øvrige
kulturaktører, festivalen “Friluftsliv for alle”, frivilligkoordinator. Sektorovergripende og
regionalt arbeid. 2,1 årsverk fordelt på 4 ansatte.




Fyrverkeridagene og festivalen «Friluftsliv for alle» gjennomført med god
oppslutning.
Samordning av tjenester i Fyrverkeriet vesentlig strategi
LEAN innført i enheten

Folkebibliotek og kulturhus. Bibliotekets tjenester: Publikumsveiledning og –
betjening, litteratur- og kulturformidling, bl.a. foredrag, konserter, debatter og
utstillinger, formidling og leselystmotivering til skoler og barnehager, støttespiller for
skolebibliotekene, oppsøkende bibliotektjeneste, digitale nettjenester, billettsalg til
kulturarrangementer. Prosjektledelse og prosjektdeltagelse. Åpent 39 timer pr uke.
43.000 besøk pr år. 3,9 årsverk på 5 ansatte.
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88 arrangement, 38 av dem for barn. I tillegg kommer formidling til 27
skoleklasser.
Både utlån og besøk er stabilt på nivå med 2015
Biblioteket har jobbet aktivt med å tilnærme seg lokalsamfunnet og
næringslivet på en ny og aktiv måte i 2016. Forstudien Bygning 5 er støttet av
omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune og forprosjektet Brukerstyrt
innovasjon er støttet med 150 000 av Nasjonalbiblioteket

Kulturhus: Drift, programmering og utleie. Billettsalg. Samarbeid med frivillige, lag og
foreninger. 0,5 årsverk.




Større teknisk oppgradering av Fyrverkerisalen i henhold til kulturhusplanen
Oppussing av skuespillergarderobe
Stor aktivitet med forestillinger, konserter og møter

Idrett og fritidsavdelingen. Tjenester: Barne- og ungdomsarbeid herunder ukontakt, 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. 4,9 årsverk
fordelt på 10 ansatte.






Stor aktivitet i alle tjenester.
Godt samarbeid med frivillige lag/foreninger og råd.
Deltatt i utarbeiding av forprosjekt Reinsvollhallen.
Deltatt aktivt i utviklingsarbeidet innenfor kultur.
Positive medarbeidere som gjør en stor innsats for innbyggerne våre.

Kulturskolen. Det undervises i blant annet i følgende disipliner: musikk fra livets
begynnelse, kor, ulike instrumenter, teater, band, billedkunst, tilrettelagt
billedkunstundervisning og tilrettelagt musikkgruppe. Søknadsbaserte prosjekter.
Korps og barne- og ungdomsteater kjøper undervisnings- og dirigenttjenester fra
kulturskolen. Elevplasser 303 og 84 på venteliste. 5.8 årsverk på 11 ansatte

.




Ca. 30 offentlige arrangementer her i blant utstillinger, konserter, teater -og
musikkteaterforestillinger, workshops og ferietilbud
Etablerte ny lokal fagplan som en av Norges første.
Etablerte Temaukemodellen
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Inkluderingsprosjektet KAFÈ. Mottok til sammen kr 58 000 fra OFK og SMIA
Musikkverkstedet på ungdomsklubben. Mottok k 130 500 fra
Musikkutstyrsordningen.

Småtrølltræff (Musikk fra livets begynnelse). Et samarbeid med
Helsestasjonen og Frivilligsentralen. Mottok kr 23 500 i støtte fra lag og
foreninger. Tiltaket fortsetter i 2017.
Den kulturelle skolesekken : Kulturskolen er ansvarlig for Den Kulturelle
skolesekken i VTK. Alle barn i grunnskolen får flere kulturelle opplevelser i året.
6.7.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

Brukere
Utvikle Fyrverkeriet kultur i Vestre Toten:

Etablert 2015

Felles arrangementer for
avdelingene i
Fyrverkeriet

Fyrverkeri-dagene
etablert

Utarbeide nye felles
mål for Fyrverkeriet
Etablere nye konsept
der avd deler ansvar

Bedre kommunikasjon
med innbyggerne,
ungdom vektlagt
målgruppe

Nettside påbegynt

Publisere ny nettside

Festivalen «Friluftsliv for
alle» en nasjonal arena
for feiring av det enkle
friluftslivet

Som 2014.
Strategisk arbeid
pågår

Forankring OFK,
nasjonalt

God innføring av LEAN i
alle enheter

Innført i
kulturskole

Innføres
Adm/
allmenkultur

GJORT. Se note 1.
GJORT OG
VIDEREUTVIKLES

PÅBEGYNT, LANSERES
2017

NYTT STYRE ETABLERT.
VIDEREFØRES.

GJORT

Medarbeidere
Utvikle og beholde godt
arbeidsmiljø
=>5

Fellesskap mellom
driftsenhetene

Som 2014

=>5

Felles samling og
sosiale treff
< 4%

Lavt sykefravær

3.6%

NY MODELL, RESULTAT
4.5 AV 5 OPPNÅELIGE

GJORT
RESULTAT: 6.2%.
Se note 2.
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Fokusområde

Resultat

Mål

Resultat

2015

2016

2016

Økonomi
Balanse
Holde budsjettet

Balanse

RESULTAT: + 4.9 %
Se note 3.

Etter presentasjon av kommunens overordnede mål og strategier med påfølgende
arbeidsprosess i alle driftsenheter er Fyrverkeriet kulturs mål som følger:








Skape arenaer for mening, læring, nyskaping og samfunnsengasjement
Utjevne sosial ulikhet ved tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring
av eget liv
Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfulle liv
Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring, bl.a. ved å
utvikle og ta i bruk nye løsninger i kommuneorganisasjonen
Samhandling med frivilligheten
Tilrettelegge for fysisk aktivitet
Riktige tjenester til rett tid

Fyrverkeriet kultur har generelt svært lavt sykefravær, i underkant av 2 %. Avvik fra
dette skyldes langtidssykefravær.
Kulturskolen er underbudsjettert. Stillinger genererer inntekter, så stillingsreduksjon
er lite aktuelt siden man da både mister tilbud og inntekt. Overskudd for 2016 skyldes
langvarig sykefravær i ungdomsavdelingen samt overskudd i støttekontakttjenesten.

6.7.3 Endringer i drift
Fyrverkeriet kultur jobber strategisk med å utvikle en best mulig tjenesteproduksjon
der de ansattes mangfoldige kompetanse kommer innbyggerne til gode på best mulig
måte. Samfunnet er i endring, vi må endres med det. Vi ser at vi har et potensiale på
flere områder:
 å nå enda flere av våre innbyggere, også grupper som lett rammes av
utenforskap og passivitet
 bidra til innbyggernes oppdagelse og bruk av egne evner og ressurser
 å formidle kunst og kunnskap som gir mening
 større brukermedvirkning i utvikling av våre tjenester
Felles utarbeidelse av mål med utgangspunkt i Vestre Toten kommunes
plandokument bidrar til at alle ansatte ser egen rolle i et større samfunnsperspektiv.
Dette påvirker igjen vår utvikling av drift. Konkrete eksempler i år er:
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1. Kulturskolens nye plan for undervisningen - Temaukemodellen. Denne er
svært nyskapende og ressurseffektiv, samtidig som elevene får en kvalitativt
bedre tjeneste.
2. Bibliotekets gjennomførte «sponseprosjekt», som er nybrottsarbeid innen
kultursponsing og resulterer i nytt spennende tjenestetilbud «Verkstedet»
sponset av lokalt næringsliv.
Begge disse eksemplene er innovative på en slik måte at de vekker oppsikt og
medfører eksterne oppdrag for biblioteksjef og rektor. Og vi har så vidt begynt!
6.7.4 Regnskapsresultat
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Kultur

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter

23 972

22 242

19 217

-3 025

Sum Inntekter

-5 608

-6 220

-2 369

3 851

Netto driftsresultat

18 365

16 021

16 848

826

Det ble inntektsført 405’ i ekstratilskudd for flyktninger som skulle brukes til
støttekontakt. Ubrukte midler kr. 303’ (oppdatert tall) skulle avsettes på bundne fond i
2017. Det ble ikke gjennomført. Overskuddet skyldes for øvrig stram budsjettstyring,
langtids sykefravær og mindreforbruk innen støttekontakttjenesten. Økonomien i
kulturskolen er svært krevende. Kulturskolen er helt avhengig av søknadsbaserte
inntekter, men klarer likevel ikke å få endene til å møtes. Det vært gjort tiltak som
oppsigelse, økning av elevavgift og igangsetting av ny modell. Stillinger genererer
inntekter, slik at ytterligere oppsigelser vil medføre både tap av aktivitet og inntekt.
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6.8 NAV kommune
6.8.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Organisasjon: Kommunale og statlige tjenester. Ved utgangen av året: 28,25 faste
kommunale stillinger, fire midlertidige stillinger (flyktningarbeid og ISIFLO), 11 statlige
stillinger.
Tjenester: Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram (KVP), rusarbeid,
koordinering av flyktningarbeid, boligsosialt arbeid og boligtjenester (Husbank,
bostøtte, kommunale boliger).
Status: 2016 var et år preget av interne organisatoriske endringer og endringer i
oppgavefordelingen internt i NAV-kontoret. Det ble etablert egen avdeling i NAVkontoret med hovedansvar for bosetting og integrering av flyktninger.
Utviklingstrekk:












Arbeidstreningsprosjektet i samarbeid med ISIFLO har hatt nok et godt år. I
januar 2016 var det 49 deltakere i prosjektet, og ved utgangen av året 60
deltakere. I løpet av året ble 29 deltakere videreformidlet ut i jobb, i tillegg til
at seks personer begynte på skole. Tiltaket er hele tiden i utvikling både i
omfang og innhold og får stadig større oppmerksomhet. Har skiftet navn til:
ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter.
Prosjekt «NAV-veileder i videregående skole» fortsatt i god utvikling. En
veileder fra NAV «utplassert» på Raufoss videregående skole 4 dager pr. uke.
Målet er å redusere frafallet i videregående skole.
Kommunen bosatte et langt større antall flyktninger enn tidligere,- i alt 43
personer + fire familiegjenforeninger. Økt bosetting ga økt behov for å styrke
flyktningarbeidet gjennom en bedre tydeliggjøring av ansvar og et tettere
samarbeid mellom tjenestene i kommunen. Det koordinerende ansvaret ble
lagt til egen nyopprettet avdeling i NAV. Arbeidet med systematisk arbeid for å
søke tilskudd for bosatte flyktninger med funksjonshemming og atferdsvansker
ga svært viktig økonomisk uttelling i 2016, noe som i stor grad dekker opp
nødvendige tiltak til denne gruppen.
Nødbolig for brukere i akutt bolignød hadde sitt første hele «driftsår». Et godt
tiltak som reduserte kostnadene til bruk av midlertidige botilbud med ca. 160’
kr.
Kontoret hadde en god utvikling i måloppnåelse på (statlige) sentrale
målekortindikatorer. Kontoret yter både kommunale og statlige tjenester side
om side til brukerne som henvender seg til NAV, noe som krever høy grad av
koordinering av arbeidsprosessene og tiltakene. Kontoret har jobbet med
kontinuerlig forbedring gjennom hele året, og søker hele tiden å fjerne
flaskehalser og uhensiktsmessige stopp-punkter i oppfølgingen av brukere.
Antall sosialhjelpsmottakere økte med ca. 10 % etter å ha hatt en nedgang på
8 % i 2015 (fra 305 til 334).
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Blant kommunalt ansatte i kontoret var nærværet i 2016 på 93,4 %.

KOSTRA-tall:

Netto driftsutgift til økonomisk sosialhjelp
pr innb. 20-66 år, i kroner
Brutto driftsutgifter pr.
sosialhjelpsmottaker, i kroner
Gjennomsnittlig utbetaling pr
stønadsmåned (sosialhjelp), i kroner
Gjennomsnittlig stønadslengde (mndr.)
Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til
innbyggere 20 – 66 år (%)
Antall sosialhjelpsmottakere
Antall sosialhjelpsmottakere med stønad i
6 mndr. eller mer
Mottakere av kvalifiseringsstønad (KVP)
pr. 1000 innb. 20 – 66 år (%)
Husbankindikatorer
Beløp pr innbygger i startlån videre
tildelt av kommunen
Antall kommunalt disponerte boliger pr.
1000 innbyggere

VTK
2016
1 047

VTK
2015
1 095

Oppland
2016
1 682

Oppland
2015
1 581

70 832

69 587

-

7 689

7 443

-

-

-

-

3,8

4,2

-

-

-

-

4,3

4,2

76 359 105 307 99 468

4,2
334

305

80

87

7,9

3,9

Tall ikke
klare
32

2872

-

Landet Landet
2016
2015
1 850
1 734

1158

1157

25

20

6.8.2 Måloppnåelse
De utvalgte KOSTRA-tallene er en indikator på noen av de sosiale forholdene i
kommune. Endringen fra 2015 til 2016 er relativ liten og henger delvis sammen med
økning i antall sosialhjelpsmottakere. Noe av økningen i antall mottakere har
sammenheng med økt bosetting av flyktninger, da disse blir registrert i
sosialhjelpsystemet i forbindelse med etableringen. Det er imidlertid vanskelig å
finne en klar årsak til økningen ellers, da både saksbehandlingen og det målrettede
tiltaksarbeidet har vært stabilt. Det mest positive er at gjennomsnittlig stønadslengde
går ned. Kommunen kommer bedre ut enn gjennomsnitt for Oppland og landet for
øvrig.
Innenfor boligtjenesteområdet er det svært god måloppnåelse når det gjelder
Startlån.
Fokusområde

Resultat 2015

Mål
2016

Resultat
2016

70

150

Ikke gj.ført

Brukere
Brukertilfredshet
Årlig brukerundersøkelse
- Deltakelse (antall)

82

Fokusområde
-

Resultat (gj.sn. score)

Resultat 2015

Mål
2016

Resultat
2016

4,6

Min. 4,5

-

3 møter/år

3 møter/år

3 møter/år

11%

15%

12%

18%

15%

16%

4,0 mnd.

3,5 mnd.

4,0 mnd.

4,2 mnd

3,5 mnd

3,7 mnd

15%

50%

50%

20%

50%

30%

22

19

22

27

35

41

Brukermedvirkning
-

Brukerråd

Sosialhjelp/Sosialtjeneste
- Andel langtids-mottakere med
overgang til arbeid pr. år (% av alle
langtids-mottakere)
- Andel langtids-mottakere av sosialhjelp (% av alle som mottar øk.
sos.hjelp)
- Gjennomsnittlig stønadslengde for
personer 18-24 år
- Gjennomsnittlig stønadslengde for
personer 25-66 år
Kvalifiseringsprogram (KVP)
- Andel i arbeid eller utdanning etter
endt program (% av alle som
avslutter pr. år)
Flyktninger
- Andel i arbeid eller utdanning etter
endt intro-program (% av alle som
avslutter pr. år)
Ungdom
- Antall unge 18-25 år som mottar
øk. sos.hjelp pr. mnd.
Boligtjenester
-

Antall startlån pr. år

Medarbeidere
Årlig medarbeiderundersøkelse
-

Deltakelse (% av alle ansatte)

89%

100%

89%

-

Resultat (gjennom-snitt score)

24,0

24,5%

24,2%

109%

100%

95%

Økonomi
Regnskapsresultat (% av budsjett)

6.8.3 Endring drift
I løpet av året 2016 har NAV-kontoret gjennomført en endring i intern organisering.
Det var behov for en bedre tydeliggjøring av de arbeidsrettede tjenestene i NAV,
samtidig som det også var behov for en mer konkretisering av ansvaret for
flyktningarbeidet og en bedre koordinering av de ulike tjenestene knyttet til bosetting
og integrering av flyktninger. Det ble derfor opprettet en egen avdeling i NAV med
dette ansvaret.
Avdelingen har også ansvaret for tjenester knyttet til Isiflo-jobb og
rekrutteringssenter.
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6.8.4 Regnskapsresultat

65

NAV kommune
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016
Avvik
1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

42 533
-13 209

46 872
-14 740

43 853
-10 143

-3 018
4 597

29 324

32 132

33 710

1 578

Det positive driftsresultatet henger bl.a. sammen med at budsjettrammene for 2016 ble justert til et
mer realistisk nivå enn tidligere. F.eks. ble utgiftene til KVP og introduksjonsstønad budsjettert i tråd
med forventet deltakerantall.
Samtidig ble det dekket inn utgifter til tiltak knyttet til flyktninger gjennom ekstratilskuddsordningen.

Blide og engasjerte medarbeidere i julestemning
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6.9 Omsorg
6.9.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Tjenesteområde Omsorg har i 2016 hatt følgende organisering:

Omsorgssjef

Stab og støtte

Leder hjemmespl
Raufoss

Leder
Gimletun og
Gimlevegen oboliger

Leder hjemmespl
EBR, Sundskog

Leder Raufosstun
Helsehus

Leder Miljøarb.tj.
Raufoss, Kirkeveien
avlastning

Leder Miljøarb.tj.
EBR

Leder Raufosstun
og Korterudveg oboliger

Leder
Psykisk helsetjeneste
Fossegård dagsenter

Leder
Gimle avd.3,
VTdagsenter

Leder
Gimle avd.1

Leder Storkjøkken
Vaskeri , Kantine

Omsorg reduserte i 2016 fra 13 til 11 driftsenhetsledere i forbindelse med kuttkrav.
Disse har personal og budsjettansvar for til sammen 22 enheter. Driftsenhetslederne
rapporterer til omsorgssjef. Rådgiver, fagstab og merkantil ivaretar ulike
støttefunksjoner. Omsorg har demensrådgiver og kreftkoordinator, begge i 100 %
stillinger. Til sammen i omsorgsavdelingen er det 306 årsverk fordelt på 456
personer.
Nærvær i 2016: 89,5 %.
Nasjonale føringer
Kommunen er lovmessig forpliktet til å yte omsorgstjenester, og skal sørge for at
personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse – og
omsorgstjenester. En rekke lover og forskrifter gjelder for virksomheten, og kan
nevnes:
 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
 Lov om pasient og brukerrettigheter
 Lov om folkehelsearbeid
 Forvaltningsloven
 Kvalitetsforskriften
 Journalforskriften
Stortingsmeldinger gir føringer for utvikling av den kommunale omsorgstjenesten.
Noen av de sentrale er:
 Meld. St 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
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Meld. St 16 (2011-2015) Nasjonal helse og omsorgsplan
Meld.St 34 (2012-2013) Folkehelsemelding
Meld. St 26 (2014 – 2015) Primærhelsemeldingen

Samhandlingsreformen, Meld.St 46 (2009-2011) innebærer nye oppgaver og ansvar
for den kommunale helse - og omsorgstjenesten. Det stilles krav til kapasitet,
kompetanse og kvalitet. Dette er tydeliggjort gjennom Primærhelsemeldingen,
Meld.St 29 (2014-2015). I «Omsorg 2020» beskrives plan for omsorgsfeltet for 2015
– 2020. Det fremheves bedre medisinsk oppfølging i sykehjem og hjemmetjenester,
systematisk samhandling og koordinering mellom deltjenestene i kommunen, nye
løsninger som sikrer bruker større innflytelse over egen hverdag og et tilstrekkelig
mangfold av tilbud.
Vekst i tjenestebehov
Omsorg er et tjenesteområde i vekst og utvikling. Omfanget av tjenester øker, og
krav og forventninger gjør at vi må være i kontinuerlig utvikling og endring.
Omsorgstjenestene må innrettes på nye måter for å være bærekraftige både i forhold
til økonomi og tilgang på helsefaglig personell.
Stadig flere eldre over 80 år, samtidig med en økning i antall yngre mottakere under
67 år. Det er et økende antall tjenestemottakere med omfattende behov både
innenfor institusjon og hjemmetjenester. Dette er knyttet demens, kreft og andre
alvorlige sykdomstilstander, psykiatri, rus og ulike former for nedsatt funksjonsevne.
Gjennom 2016 har det i større og mindre grad vært ventetid for korttidsplass og for
langtids sykehjemsplass samt ventetid på omsorgsboliger til eldre og til mennesker
med demens. Innenfor miljøarbeid er det ventetid på omsorgsboliger til psykisk
utviklingshemmede.
Dette krever kompetanseheving og fokus på miljøarbeid.
6.9.2 Utvikling og endring
Dagsenter er ikke en lovpålagt oppgave for kommunene, men et viktig tilbud som kan
bidra til at mennesker kan bo hjemme lengre. Utvikling av gode dagtilbud er viktig i
møte med blant annet et økende antall mennesker med demens, innenfor psykiatri
og rus og andre med behov for dagtilbud. I forbindelse med kuttkrav for budsjett 2016
ble dagsentret på Raufosstun og Erindringssentret på Gimle samlet til Vestre Toten
dagsenter og med oppstart i januar 2016. Dette er først og fremst et tilbud til
hjemmeboende med demens eller begynnende demens.
Frivillighet er et viktig supplement til de kommunale tjenestene. Rekruttering av
frivillige er et satsningsområde og det har i 2016 vært en økning i antall frivillige i
omsorgstjenestene og det er nå ca. 40 frivillige. Det er frivilligkoordinator i 30 %
stilling og som er avgjørende for dette arbeidet.
Kompetanse og kvalitet. Tjenesten utfordres av tidlig utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten og et økende krav til behandling og oppfølging i kommunen.
Det er fortsatt behov for å øke andelen høyskoleutdannede. Samtidig er det
avgjørende at vi tar i bruk den kompetansen vi allerede har. Vi har mange gode
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fagpersoner som kan bidra til kompetansemobilisering og derigjennom heve
kompetansenivået i Omsorg. Spre kunnskap, ferdigheter, evner og gode holdninger
er sentralt.
Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er prosjekter som ble avsluttet i 2016 og
går over i drift fra 2017. Begge områdene er av stor betydning for hvordan vi møter
veksten i tjenestebehovet i årene fremover. Både velferdsteknologiske løsninger og
hverdagsrehabilitering gir brukere/pasienter større innflytelse over egen hverdag,
opplevd mestring og økt selvstendighet og selvhjulpenhet.
Helhetlig pasientforløp er sentralt i samhandlingsreformen og skal bidra til mer
sammenhengende og koordinerte tjenester mellom spesialisthelsetjenesten og
kommune, og mellom de ulike tjenestene i kommune. Arbeidet med dette er i gang
og vil få ytterligere fokus i 2017. Det er et arbeid som krever langsiktighet og
kontinuitet for å implementeres i hele tjenesten.
Planlegging for endring. Det har pågått utvikling og planleggingsarbeid på flere
områder i 2016 for å forberede endringer som skal gjennomføres i løpet av 2017:
- samling av hjemmesykepleien i en felles enhet på Raufoss samlokalisert med
legetjenesten
- samling av korttidsplasser på Raufosstun og langtidsplasser og pendlerplasser
samlet på Gimle sykehjem
- opprettelse av postkjøkken på Raufosstun
- kommunale øyeblikkelig hjelp plasser psykiatri og rus fra januar 2017
- organisering av saksbehandling og tjenestetildeling for å møte et økende behov og
større mangfold av tjenester
Det har vært nedsatt en gruppe med deltakere fra Nav og omsorg som har jobbet
med forslag til organisering av psykiatri og rus, for å lukke avvik på bakgrunn av tilsyn
fra fylkesmannen i november 2015. Arbeidet følges opp i 2017.
Utbygging
25 nye Omsorgsboliger Raufosstun: Var ferdigstilt desember 2016 og beboerne
flyttet inn 16. januar 2017.
Samling av korttidsplasser på Raufosstun: Planlegging pågått gjennom 2016.
Ombygging og samling gjennomføres i 2017.
Samling hjemmesykepleien på Raufoss: Planlegging pågått gjennom 2016 og med
bred involvering i tjenesten. Ombygging av Sagatunet skal være klar høsten 2017.
Avlastnings – og dagsenter: Planlegging pågått gjennom 2016. Kommunestyret
vedtok 15. desember 2016 byggestart siste halvdel 2017.
Gimlebygget er gammelt, krever stadig vedlikehold og er ikke tilpasset dagens krav til
institusjonsbygg. Tidligere planer om oppgradering har blitt utsatt. Utredning av
bygget og planer starter i 2017.
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Fokusområde

Resultat 2015

Mål 2016

Resultat 2016

Brukere
Brukermedvirkning

Resultat hjemmetjenester 2,0

2

2

Resultat sykehjem 2,0

2

2

Brukerundersøkelser
(enkel; skala 0-2)

(skala 1-6)

Resultat pårørende i sykehjem
4,8

Prosjekt

Riktig ernæring og tidspunkt
måltider prosjekt fra januar

4,9
Ernærings-screening,
starte endring i
måltids-

Matomsorg
Tverrfaglig arbeid

Andel som er fornøyd
97 %

Medarbeidere
Medarbeidere skal oppleve
trygghet tross kontinuerlig
endring.
Omsorg er en trygg og sikker
arbeidsplass

Medarbeider-undersøkelse
(skala 1 – 6)

4,7

Prinsipper for verdibasert
ledelse er grunnlag for både
brukertilfredshet og
medarbeider-tilfredshet.

Alle ansatte har tilbud om
medarbeider-samtale.

Alle ansatte har
tilbud om
medarbeidersamtale.

Det skal arbeides målrettet
med kompetanse og
arbeidsmiljø gjennom
refleksjon og LEAN

Nærvær skal ligge på
Nærvær skal ligge på mer enn 91
mer enn 92 % over
% over tid
tid

Kompetanse

Andel med helse/sosial-faglig
kompetanse skal økes

De ansatte skal sikres riktig
kompetanse ut fra funksjon,
plassering og arbeidsoppgaver slik at kommunen
når sine mål.

9 lærlinger

4,7

Alle ansatte har tilbud
om medarbeidersamtale.



90 %

83 %

9

6

(8 helse-fag- og 1 kokk)
Andel høgskole-utdannet
personell skal økes.



35 %
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Fokusområde

Resultat 2015

Mål 2016

Uønsket deltid





Mulighets-studie for etablering
av vikarpool Prosjekt?

Utprøving

Resultat 2016

67 %

Riktig bruk av vikarressurser

Rekruttere / sikre faglighet
Tjenesteproduksjon
IKT; fag- og kommunikasjonssystemer

Ta i bruk alle deler av fagsystemet Gerica løpende. Utvide 
bruk av mobile enheter

PDA i
hjemmesykeploboliger miljøarb.tj.

Effektivisere og kvalitetssikre
dokumentasjon og
kommunikasjon

Kost-administrativt
styringssystem på plass

X

X

Riktige tjenester på rett nivå
(omsorgstrappa)

Andelen korttidsplasser øker fra
33 % til 60 % innen 2025

52 %

56 %

Løpende vurdering av nivå og
fordeling heldøgnsomsorg /
hjemmetjenester

2800 Økt opp mot mål
Styrke hjemmetjeneste/psykiatri
/ miljøarbeid

Satsing på hjemmebaserte
tjenester

4 st.

6 O-boliger Raufoss
for mennesker med nedsatt
funksjonsevne

Drift
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Fokusområde

Resultat 2015

Mål 2016

Resultat 2016

Bygge ut heldøgns omsorg i
takt med demografisk
utvikling

16 heldøgns plasser (netto) på
Raufoss. Bygge-start

I drift

Under arbeid

4000
Utvide avlastning barn/unge
Avlastning barn/unge

X

Skisseprosjekt

1200

Vedtatt bygget

Framtidens omsorgs-tjenester
Velferds-teknologiprogrammet
Nasjonalt program for
utprøving / bidra til å sette
standarder









Ordinær drift

Hverdags-rehabilitering
Prosjekt i samarbeid med ØTK

Ordinær
drift

X
Styrke samhandling mellom
kommunal og frivillig sektor

drift

Dialyse i sykehjem



Frivillig-koordinator
30%

X

Evalueres
avtale til 31.12.2016

Evaluert og videreført

Økonomi
Tilpasse drift til økonomiske
rammer - EFO-kostnader
reduseres årlig - lavest mulig
negativt avvik i regnskapet



x

x

0 Balanse

7,1

6.9.4 Regnskapsresultat
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Omsorg

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

273 641
-73 485

279 744
-69 803

273 698
-56 641

-6 046
13 162

Netto driftsresultat

200 156

209 942

217 057

7 116
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Det har i hele 2016 vært stort fokus på god styring i enhetene. Refusjoner ble noe
høyere enn budsjettert. Gjennom forbedringsarbeid er det i enkelte enheter frigjort
ressurser som er omsatt i nye arbeidsoppgaver og omdisponering av personale.
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6.10 Planavdelingen
Planavdelingen ivaretar kommunens oppgaver vedrørende:











Kommuneplanlegging
Plansaksbehandling
Oppmåling og geodata
Byggesaksbehandling
Matrikkelføring
Næringsutvikling og tilrettelegging
Regional utvikling - samferdsel
Deling og seksjonering av
eiendom
Eiendomsmegleropplysninger
Kommunale tomtesaker











Jord- og skogbruksforvaltning
Landbruksrelatert
næringsutvikling
Drift av kommunens skog
Vilt- og fiskeforvaltning
Vassdragsforvaltning
Miljøvern/forurensningssaker
Veterinærvakt
Eiendomsskatt – administrasjon
Administrering av gebyrer,
fakturering

Ved utgangen av året var vi 16,5 årsverk til å ivareta oppgavene.

Arbeidsoppgavene innenfor fagfeltene strekker seg fra lovpålagt tjenesteyting med
klare overordnede føringer og rammer, til bolig-, nærings- og samferdselsutvikling
som skal sikre fortsatt vekst og utvikling i kommunen.
6.10.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Kostratall
Tema

Vestre
Toten

Vestre
Toten

EKA05
Oppland

EKA05
Oppland

2015

2016

2015

2016

Netto dr.utg. til plan/kart/bygg ift. tot. driftsutg. Prosent

0,25

0,35

0,73

0,70

Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger.
Kroner
Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per innbygger.
Kroner
Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter
jordloven og etter plan- og bygningsloven, da

120

184

405

400

441

521

870

987

59

21

Driftsutgiftene er fortsatt lavere sammenlignet med Oppland. En regner med at
kommunens tall vil nærme seg fylkesgjennomsnittet noe mer i 2017.
Aktuelle tall fra aktivitetene i året
 70 boenheter er meldt ferdig i 2016.
 Opplysninger om 209 eiendommer ble formidlet til meglere gjennom Ambita.
 Det ble gjort 17 bestillinger av kartdata gjennom Ambita.
 Det er gjort store investeringer både i kommunale bolig- og næringsarealer.
Boligarealene forventes solgt i 2017. Det samme gjelder delvis for
næringsarealer på Roksvoll og i Elvlia i Breiskallen. Det er fortsatt forholdsvis
store ledige næringsarealer på Gjestrum Industriområde på Bøverbru.
 Skatteinngang eiendomsskatt NOK 42,2 mill.
 Det ble felt 61 elg, 96 rådyr og 3 hjorter under høstens jakt.
 Kr 35.000,- er fordelt på 5 lag og foreninger gjennom tilskuddsordningen
”Lokale Miljøtiltak”.
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Utdrag av aktiviteter innen ulike fagområder
Miljøvern
Opprydding i spredt avløp er en pågående oppgave. Pga
bemanningssituasjon på avdelingen er ikke nye områder kartlagt i 2016.
2015 var siste rapporteringsår i første planperiode i henhold til EUs
vannrammedirektiv for vannområde Hunnselva. I 2016 har vi derfor bistått
med å ferdigstille Vannforvaltningsplan 2016-2021 med tilhørende tiltaksprogram.
Kommunen er fortsatt aktivt med i miljøprosjekt Sillongen men vårt engasjement er
dreid over mot overvåkning og rollen som myndighetsutøver. Store deler av den
øvrige ressursbruken på miljøområdet går med til forefallende saker, og å ivareta
miljøspørsmål i større plan-, rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter.
En sak om motorisert ferdsel i utmark ble behandlet og innvilget. Det er startet opp et
arbeid med kartlegging og verdisetting av kommunens friluftsområder.
Jordbruk
Det ble optimale vekstorhold denne våren med stabilt vær og mild aprilmai. Ingen tørkeperioder i gjennom sommeren, men stabilt mildt og jevnt
med nedbør. Avlinga på korn i kommunen ble til slutt veldig stor og
mulig like stor som rekordåret i fjor.
En lang og stabil sommer og forholdsvis lave temperaturer ga gode forhold på
utmarksbeite. Ingen meldinger om rovdyr.
Det ble ført tilsyn med gjødselplanlegging for ti bruk med husdyr. Alle med driftsenhet
som har tilknytning til nedslagsfelt i Ihle-området/ Sillongen. Jenvt over var det bra
kvalitet på planene, men enkelte mangler ble avdekket. Tilsynet førte til noen endring
i gjødselplaner, faglige dikusjoner og økt bevistgjøring. Landbrukskontoret har
konkludert med at dette var en vellykket måte å drive tilsyn på og kommer til å
viderføre arbeidet i 2017 i andre områder av kommunen. Tilsynet vil videre også
inbefatte gjødselhåndtering.
BU-ordning har fortsatt interesse innen tradisjonelt landbruk. Det ble godkjent 1
søknad i 2016 som gjaldt ombygging og utvidelse av en melkekubesetning.
I november hadde vi forvaltningskontroll innen tilskuddsforvaltning fra Fylkesmannen
i Oppland. Forvaltning av produksjonstilskudd, SMIL-ordningen, RMP-midler og
habilitet var noen av temaene for tilsynet. Kommunen har pt ikke mottatt rapport for
tilsynet.
Det ble behandlet fire konsesjonssaker og det ble utarbeidet uttalelse til høring om
endring av konsesjonsloven.
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Skogbruk
I 2016 ble det avvirket 43.000 m3 til en verdi at NOK 14.7 mill. for skogeierne.
Beregnet årlig hogstkvantumprognose er 51.000 m3 og beregnet tilvekst i skogen i
kommunen er 67.200 m3.
Investeringer i skogen gjennom Skogfond var 1,6 mill. og avsetning av nye midler til
Skogfond var NOK 1,7 mill. Årlig avvirkning i gjennomsnitt for de siste 10 årene har
vært 43.500 m3. Nye skogbruksplaner viser at det er stort etterslep på investering i
ungskogpleie og et potensiale for høyere avvirkning.

Vilt og fisk
Vilt- og innlandsfiskenemnda har hatt ett møte og behandlet 3 saker.
Disse gjaldt bl.a. godkjenning av vald og bestandsplaner for hjort og
bever. Avtalen om levering av «fallvilt» til storkjøkkenet på Gimle
fungerer fortsatt bra. 2 dyr er levert.
Det ble felt 73 elg, 83 rådyr og ingen hjorter i Vestre Toten under jakta.
13 elg og 19 rådyr er registrert som trafikkdrept eller omkommet på annen måte.
Jaktresultatet for rådyr tyder på at bestanden fortsatt er god. Utviklingen i antall
påkjørt elg bør overvåkes da elg-bestanden er nedadgående. Kommunen bruker
betydelige ressurser i forhold til ettersøk og handtering av fallvilt, både gjennom
administrasjon og den praktiske delen.
Eiendomsskatt
Kommunestyret vedtok å skrive ut eiendomsskatt i 2016 etter eiendomsskattelovens
§ 3 a (alle eiendommer). Den generelle skattesatsen er satt til 7 ‰ av
takstgrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer er skattesatsen satt til 4,1 ‰
Etter en del innkjøringsproblem ved bruk av formues-grunnlag, har
arbeidssituasjonen for eiendomsskattekontoret blitt bedre.
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Skattepliktige eiendommer

Eiendommer fritatt for eiendomsskatt

Tomtesaker
Tilrettelegging og salg av næringsarealer
I Elveia (Breiskallen) er 2 dekar næringsarealer solgt. Videre salgsprosess/avslutning
av området fortsetter i 2017.
På Roksvoll Øst er infrastruktur prosjektert og opparbeidet i 2016. Det er flere
interessenter til arealene og en regner med at næringsområdet vil bli solgt i løpet av
2017.
Det er gjennomført flere prosesser med hensikt å selge tunet på Gaukom til
boligformål. Disse prosessene har ikke ført fram. Det er på nyåret i 2017 bl.a. ført
forhandlinger med tanke på å selge hele eiendommen til folkehøgskoleformål.

Tilrettelegging og salg av boligtomter
Reguleringsplan for Vadlia boligområde på Eina er sluttført. Det er behov for
ytterligere avklaringer knyttet til Konseptvalgutredningen for ny rv. 4. Det er knyttet
kontakt med aktuell utbygger som er klare til å starte prosjektering så snart
forholdene omkring framtidig RV4 er avklart.
Siste byggetrinn i Skogvegen på Reinsvoll sluttført. Tomtene er utlyst høsten 2016,
og salgsprosess igangsatt. Salgsprosess fortsetter i 2017.

95

Kommunen har i 2016 inngått avtale (opsjon) for salg av kommunal del av
byggeområde BG2 i Dragerskogen. Opsjon forventes innløst ved byggestart i 2017.
Opsjonen inkluderer gjenværende boligtomt i Dragerbakken.
Per. 1.1.2017 har kommunen byggeklare boligtomter for salg på Bøverbru
(Gjestrumfeltet) og Reinsvoll (Skogvegen). Det er også en gjenværende tomt for
tomannsbolig på Eina (Sisselberg/Parken).
Private utbyggere har byggeklare tomter på Raufoss og Ihle, mens det er godkjente
tomter (ikke byggeklare) på Reinsvoll, Raufoss, Bøverbru og Ihle.
Oppmåling og geodata
Adresseringsprosjektet i kommunen ble ferdigstilt i 2016. Alle
boligeiendommer i kommunen har nå offisielle adresse med adressenavn
og adressenummer.
Antall midlertidige forretninger pr 31.12.15 var 26. Samtlige saker i
restanse er ferdigstilt i tillegg til at løpende saker gjennom 2016 er ivaretatt.
Fullstendighet i Matrikkelen har også vært i fokus i 2016. Ved utgangen av året var
det 363 tinglyste eiendommer som ikke var registrert med grenser og teig. Det var en
nedgang på 57 eiendommer gjennom året. Matrikkelkartet for kommunen har ved
utgangen av året en fullstendighet på 95%.
Kommuneplan
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 og planavdelingens handlingsplan for
2016, ble det utarbeidet planstrategi for perioden 2016-2019. Strategien ble vedtatt
av kommunestyret 17.11.2016. Arbeidet med planstrategien er omfattende og
beslagla i sum hele kommuneplanleggerens stillingsressurs. Det ble også lagt ned
betydelige ressurser fra ledergruppa og øvrige ansatte på planavdelingen i dette
arbeidet.
Reguleringsplaner og avtaler om utbygging av infrastruktur.
I løpet av året er det arbeidet med 21 reguleringsforslag i forskjellige stadier i
prosessene:
- 17 av disse var private,
- 1 var i regi av Statens vegvesen,
- 3 var i kommunal regi derav 1 med innleid hjelp.
- 6 nye planer og 1 planprogram ble godkjent av KST
- 4 endringssaker ble godkjent av UTP
Det er inngått 4 nye utbyggingsavtaler i 2016, for hhv. Skundbergjordet/Heimly, BG3
Dragerskogen og Korterud på Raufoss, samt Hagenfeltet på Bøverbru. Det er i tillegg
brukt tid på oppfølging av tidligere inngåtte avtaler.
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Byggesaker
Det er stor byggeaktivitet. Det ble bl.a. godkjent 109 nye boenheter i 2016.
Av større enkeltprosjekter både i offentlig og privatregi kan det nevnes:
-

Ny Raufoss Barneskole
Større utbygging hos Benteler i RNP
Greina Borettslag i Østvollvegen på Raufoss
Større utbyggingsprosjekter i Dragerskogen og på Heimly/Skundbergjordet på
Raufoss

På grunn av stor byggeaktivitet gjennom hele året har vi ikke oppnådd målene i
forhold til ulovlighetsoppfølging og avslutning av gamle saker. Det er jobbet med
interne rutiner for å få mest mulig effektiv saksbehandling.
Prosjekt Raufoss Sentrum, videreføring
Prosjektet videreføres ved at det bl.a. utarbeides reguleringsplan for Rådhuskvartalet
med nærområder. Planene ferdigstilles og legges ut på høring i løpet av 1. halvår
2017.
Prosjekt Raufoss sentrum
varte i 2 år, 2012 - 2014.
Prosjektet videreføres ved at
det skal utarbeides en
reguleringsplan for
«Rådhuskvartalet med
nærområder». Dette arbeidet
ble lagt på is i 2015 på grunn
av ressursmangel, men ble
tatt opp igjen i 2016. Arbeidet
med konsekvensutredning for
to foreslåtte tiltak og et
mulighetsstudie er i sluttfasen
og ferdigstilles på nyåret
2017.

Det er arbeidet med konkrete
tiltak i parkene våre:
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Fossen ble lyssatt, og på sommeren ble det testet ut nye elementer i parkene våre.
Tiltakene var enkle, men har blitt tatt svært godt i mot. Erfaringen tilsier at dette bør
videreføres, og at en da benytter mer permanente og holdbare løsninger.
Kommunen har mottatt tilskudd på 2,4 mill. (50 %) i 2016/ 2017 for å utbedre stien på
begge sider av elva mellom fossen og gangbrua ved kjøpesenteret. Arbeidet
innebefatter breddeutvidelse, lyssetting, etablering av noen sitteplasser, utsiktspunkt
osv. Dette arbeidet skal prosjekteres og gjennomføres i 2017 i regi av
Eiendomsavdelingen.
6.10.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Resultat 2015

Mål
2016

Resultat
2016

Brukere
God service – raske svar
Åpningstid satt
Åpent for telefonBrukere er kjent med
henvendelser og besøk i forhold til
nye åpningstider
utenom avtaler etter kl. behov
1200.

Innføring av telefontid er
godt innarbeidet både i
organisasjon og hos
brukere.

Medarbeidere
Høy kompetanse

Kurs etter
behov.

Godt arbeidsmiljø
Teamarbeid

Gjennomført
avdelingstur
med
fagopplegg.
Høy tilstedeværelse

Uønskede
vakanser

Nyansatte har
nødvendig
kompetanse.
Feire nådde mål!
Avdelingstur med
faglig tilsnitt. Sosiale
kveldsarrangement.
Ingen vakanser

Nyansatte har nødvendig
kompetanse. Fortsatt behov
for kontinuerlig læring i takt
med endrete behov.
Avdelingstur med faglig
tilsnitt gjennomført. Samt
flere sosiale
kveldsarrangement.
Avdelingen full bemannet
fra 01.01.2017.

Tjenesteproduksjon
Rask saksbehandling
Høy kvalitet
Lik behandling

Uønskede
vakanser.

Gode rutiner og maler

Ressursmangel
Innføring av LEAN
- tidsmangel

Tilsetting av nye
medarbeidere

Full bemannet.
.
Tilnærmet full produksjon.

Utsatt til høst 2017
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Fokusområde
Økonomi
Balanse
budsjett/regnskap

Resultat 2015
Balanse

Mål
2016

Resultat
2016

Balanse

Balanse

Styrking av bemanning gjennom året, har bedret avdelingens totale
gjennomføringsevne.
6.10.3 Endring drift
Vakante stillinger ble besatt mot slutten av året. En forventer at dette vil gi ytterligere
effekt i 2017. I tillegg har avdelingen i løpet av høsten fått utvidet ansvar for
næringsutvikling. Dette skal bl.a. sikre en videreføring av arbeidet i kommunens
Omstillingsprogram, og er ledd i en nyorganisering av næringsutviklingsarbeidet i
Gjøvikregionen. En plassering av denne funksjonen i Planavdelingen vil sikre godt
samspill mellom utviklingsarbeidet og tilrettelegging av næringsarealer og annet
næringsrettet arbeid i Planavdelingen.
6.10.4 Regnskapsresultat
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Plan

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016
Avvik
1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter

12 772

13 172

12 074

-1 098

Sum Inntekter

-6 613

-6 634

-5 507

1 127

Netto driftsresultat

6 159

6 538

6 567

28

Overforbruket skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader til klagesaksbehandling
innenfor Eiendomsskatt. Merinntekter utover budsjett er knyttet til byggesaksgebyrer.
Planavdelingens totale forvaltningsbilde
I tillegg til driftsbudsjettet for planavdelingen forvalter vi statlige ordninger innenfor
jordbruk, skogbruk og veterinærvakt-ordningen, beløpende til NOK 47,4 millioner.
Eiendomsskatt inngangen var NOK 42,2 mill. Dette er ordninger som krever høy grad
av oppfølging, kontroller, befaringer m.v. Totalt forvaltet avdelingen NOK ca. 96 mill.
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7%
Driftsbudsjett
Eiendomsskatt
Stalie ordninger innenfor
Landbruket
49 %

44 %
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6.11 Teknisk drift
6.11.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Avdelingen har en stabil og pliktoppfyllende stab med lang realkompetanse.
Avdelingen bruker følgende planer som styringsverktøy i tillegg til kommuneplanen
•

Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023

•

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

2016 har vært et omstillingsår etter omorganiseringen i 2015 der tjenesten veg av
budsjettmessige grunner ble nedbemannet med 4 stillinger, og det ble dannet et eget
anleggslag med 4 årsverk for å ivareta opptrapping av saneringsarbeidene på VAnettet.
Året som har gått har vært preget av utredninger i forhold til omorganisering av
tjenesteområdet. Først en utredning for å se om teknisk drift-, plan- og
brannvernavdelingen skulle bli et tjenesteområde, og deretter en prosess som
omhandlet sammenslåing av eiendom og teknisk. Ingen av utredningene førte fram til
sammenslåing. Tjenesteområdeleder vært involvert i utredningsarbeidet i forbindelse
med kommunereformen for kommunaltekniske tjenester.
Teknisk drift har et meget høyt aktivitetsnivå både på drift og investering. Det har
vært meget vanskelig å rekruttere inn prosjektleder for infrastruktur. Oppgavene er
likevel forsøkt løst etter beste evne, dette har gitt merarbeid for samtlige i
ledergruppa og har gått på bekostning av andre oppgaver. En del
investeringsprosjekter og planverk ligger etter skjema grunnet manglende
personalressurs.
Utslippstillatelsen for kommunalt avløpsvann overholdes ikke. Det lekker for mye
fremmedvann inn i avløpsnettet. Økt saneringstakt er valgt som strategi og teknisk
har i 2016 klart å sanere 1930 meter vann og avløpsnett, og ligger dermed bare 70
meter unna målet på 2000 meter.
Saneringsarbeidene i Sørliafeltet ble gjennomført i 2016, og i løpet av 2017 vil det tas
vannprøver for å dokumentere om tiltaket har hatt ønsket effekt på
forurensningssituasjonen i Korta.
På ikke gebyrfinansiert område er tjenesten sterkt underbudsjettert, og
vegvedlikehold er som tidligere år nedprioritert. Dette genererer vedlikeholdsetterslep
som øker investeringsbehovet i fremtiden. Teknisk driftsavdeling imøteser driftsmidler
til å få utarbeidet kommunedelplan for veg i 2017. Kostratall for samferdsel er
presentert i 3 tabeller nedenfor.

101

Brutto driftsutgifter i kr. pr km kommunal vei og gate
inkludert gang og sykkelveg
140 000

kr

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-

2010
Vestre Toten 55 712
Oppland
76 766
Landet
103 624

2011
58 918
81 212
107 900

2012
62 302
84 668
106 935

2013
53 007
94 765
115 879

2014
61 561
88 509
112 138

2015
61 382
89 084
113 523

2016
71 461
97 137
123 874

Brutto investeringsutgifter i kr pr innbygger kommunale veier
og gater
1200
1000
800
Kr

600
400
200
0

2010

2011

2012

2013

Vestre Toten

2014

2015

2016

274

186

302

Oppland

485

516

692

379

656

332

755

690

1125

853

883

Landet

624

620

650

729

756

841

864

Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysning pr lyspunkt
kommunal veg og gate

Kr

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vestre Toten

714

600

400

85

296

400

475

Oppland

785

657

631

600

639

735

748

Landet

688

685

665

693

696

691

718
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6.11.2 Måloppnåelse
Mål

Resultat

Fokusområde
2016
Vintervedlikehold gjennomført
Vintervedlikehold prioriteres. etter administrativt og politisk
Et vegnett som fungerer
vedtak.
under alle værforhold, og som
skaper minst mulig ulemper
både for de som ferdes på
Sommervedlikehold gjøres i
vegen og de som bor langs
Det er gjort minimalt
den grad det er mulig
den.
innenfor økonomisk ramme. sommervedlikehold.
Fortau langs Nysethvegen
fram til nye Raufoss skole.

Trafikksikkerhet – fysiske og
holdningsskapende tiltak

Ta ned terreng ved kryssing
Ferdig
av FV 246 ved tråkket sti
nord i Jernbanevegen –
anlegge siktsone.
Sluttføre arbeid med plan
for hovednett for sykkel for
Raufoss.
Planoppstart
kommunedelplan for veg.

Nok vann av hygienisk
betryggende kvalitet til alle
abonnenter.

Hygienisk sikker transport av
drikkevann til abonnent

Ferdig

Ikke avsluttet
Det var ikke driftsmidler til å
starte planarbeidet i 2016.

Tilfredsstillende prøvesvar.

Ja

Gjennomsnittlig årlig
avbruddstid i
vannforsyningen totalt = 0

OK

Sanering av ca 2 km
vannleding

Det er sanert ca 1930 m
vannledning, 70 m under mål.

Sanering av ca 2 km
avløpsledning.

Det er sanert ca 1930 m
avløpsledning, 70 m under
mål.

Utbedring av Roksvoll
Alt avløp skal gis en forsvarlig pumpestasjon.
behandling slik at
forurensning av miljø unngås. Avløpsnett Ihle – Gaukom
ferdigstilt.

Ikke iverksatt utbedringer.
En del istandsetting gjenstår –
tas vår/sommer 2017

Oppstart avløpsnett Sørlien- I rute
Nyseth.
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HMS

Mer kostnadseffektiv
vannproduksjon

ENØK

Utbedring av slamutlasting.

Ny slamutlasting er på plass,
noe feilretting gjenstår.

Brannkurs

Gjennomført.

Revidere prosedyrer i
kvalitetslosen

Under arbeid – videreføres i
2017.

Lage arbeidsbeskrivelser for Ikke gjennomført
alle ansatte.
3 sosiale arrangement avholdt
3 sosiale arrangementer
Det gås vernerunde på
Hyppigere vernerunder på
anleggslaget hver 3 uke.
egne anlegg
Vernerunder på egne anlegg
for øvrig ikke gjennomført.
Lekkasjeprosent 2015: 40,2 Lekkasjeprosent 2016:
%. Ytterligere redusert
42,9 %. Ingen kjent årsak.
lekkasjeprosent.
(landsgjennomsnitt beregnet Målsetting er ikke nådd.
til 29 % i 2015, Kostra)

Lavere strømutgifter i
Hunnselvveien 12.

Det var forventet at
strømforbruk skulle gå ned i
forbindelse med nytt tak. Drift
av vaskehall krever mer strøm
enn tidligere. Netto ikke lavere
strømutgift.

6.11.3 Endring drift
4 stillingshjemler ble i august 2015 overført fra tjenesten kommunale veger, miljø og
trafikksikkerhetstiltak til et anleggslag som jobber med sanering av vann og
avløpsledninger.
Driftsansatte på vann og avløp har fått betydelig merarbeid og har vært sterkt
involvert i anleggslaget i 2016. Det ble nødvendig å ansette en fagarbeider på
anleggslaget for å få mer effektiv drift, og på sikt frigjøre fagarbeidere på vann og
avløp for drift og vedlikehold. På grunn av dette ble det ikke gjort anskaffelse av
utstyr til lekkasjesøk i 2016, da det ikke var nok personell til å betjene dette.
Utstyrsanskaffelse prioriteres i 2017
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6.11.4 Regnskapsresultat
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Teknisk u/gebyrområdet
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

10 677
-3 632

11 609
-2 882

8 703
-1 408

-2 906
1 474

7 045

8 727

7 295

-1 432

Merforbruk utenom gebyrområdet skyldes at tjenesten er underbudsjettert.
Værforholdene i desember medførte flere tiltak enn normalt.

91

Teknisk gebyrområdet

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

36 782
-51 785

43 732
-56 883

33 766
-46 491

-9 966
10 392

Netto driftsresultat

-15 003

-13 151

-12 725

426

Overskudd er satt i bundet driftsfond.
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6.12 Voksenopplæringen
6.12.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Norskavdeling
Flyktningestrømmen fortsatte utover våren 2016 og det ble stort press på
norskavdelingen. Det ble utfordrende å finne tilstrekkelig antall klasserom, så fra uke
41 tok vi i bruk to klasserom ved gamle Raufoss skole. Økt bosetting av flyktninger
har også vært en medvirkende årsak til deltakerøkningen. Nedleggelsen av mottaket
høsten -16 førte til tilsvarende nedgang i deltakerantallet.
Grunnskoleavdeling
Grunnskoleavdelingen har hatt et stabilt antall deltakere på ca. 15 til sammen. Våren
2016 var det fire som tok grunnskoleeksamen.
Avdeling for spesialpedagogikk
Samarbeidet med PP-tjenesten er nyttig og alle deltakerne som etter lovverket har
krav på sakkyndig vurdering er håndtert. I gruppe for slagrammede er deltakerantallet
fem. Enkelte av disse mottar også eneundervisning.
Fagopplæringskontor
Kommunen tok inn to barne- og ungdomsarbeidere og tre helsefagarbeidere i 2016,
noe som er etter planen for inntak. Det varsles om økning av antall kommunale
lærlingeplasser og dette forberedes.
Andre utviklingstrekk innenfor tjenesten
Arbeidsrettet norskopplæring. Intro3
Som et prosjekt i samarbeid med NAV, startet vi en klasse høsten 2016 som skal
jobbe spesielt arbeidsrettet. Deltakerne var ferdige med intro, men fikk innvilget et
tredje år, derav navnet Intro3. Prosjektet er positivt og har fått stor oppmerksomhet,
videreføres i 2017.
KS EffektiviseringsNettverk. Introduksjonsordningen
Kommunen valgte å søke om deltakelse i effektiviseringsnettverk om
introduksjonsordningen i regi av KS.
Effektiviseringsnettverket hadde oppstartsamling i september. Det er til sammen 5
samlinger og avsluttes høsten 2017. Deltakere fra kommunen er to personer fra
flyktningeavdelingen, to fra Voksenopplæringen og økonomirådgiver.
Nettverket inneholder tema knyttet til resultatoppnåelse for og bruk av styringsdata,
identifisering av utviklingsbehov og handlingsrom. Som sluttprodukt utarbeides en
tjenesteanalyse som sammenfatter de viktigste funn og konklusjoner om tjenesten.
Prinsippgruppe for nye læreplaner
Kunnskapsdepartementet ga Kompetanse Norge (tidligere Vox), i oppdrag å
utarbeide nye læreplaner for unge og voksne under videregående nivå.
Voksenopplæringssjefen i VTk ble valgt til å delta i en nasjonal gruppe som skulle
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legge prinsippene for de nye læreplanene. Prinsippgruppen avsluttet sitt arbeid i
oktober og planene skal piloteres fra om med høsten 2017.
Tilsyn
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn av kommunens forvaltning av introduksjonsloven
høsten 2016. Tema for tilsynet var om nyankomne flyktninger får et
introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid, jmf introduksjonsloven §§ 3 og 4.
Foreløpig tilbakemelding fra Fylkesmannen har ett avvik, introduksjonsordningen er
ikke helårlig, dvs ikke et program som er 47 uker i året. Lukking av avviket skjer fra
og med 2017, i samarbeid med flyktningetjenesten.
Brukerundersøkelse
I forbindelse med deltakelse i KS EffektiviseringsNettverk, fikk vi mulighet til å delta i
pilotering av nasjonal brukerundersøkelse for introduksjonsdeltakere. Undersøkelsen
var digital og for flyktninger som har vært i programmet minimum 6 måneder. 20
personer fra Vestre Toten gjennomførte undersøkelsen høsten 2016. Resultatene
gjennomgås i nettverket og erfaringer tas med videre.
ISIFLO
ISIFLO er en praksisplass vi ønsker å prioritere mer enn vi har fått til så langt. Vi
samarbeider med NAV om dette og har som mål å få til mer tilstedeværelse av
undervisningspersonell der fra og med høsten 2017.
Lean kontinuerlig forbedring
Voksenopplæringen startet opp med denne jobben høsten 2016. Oppstarten har
vært svært positiv og tavlemøter starter januar 2017.
Språkpraksisplasser
Våre deltakere innenfor norskavdelingen har i tillegg til norskundervisning også
behov for praksis. Vi er derfor avhengige av velvilje fra andre kommunale
tjenesteområder for å få tilstrekkelig antall praksisplasser. Kravet til kommunale
praksisplasser er tydelig nedfelt i Plan for integrering. Deltakerne er i slik type praksis
en eller to dager i uken, avhengig av norskkunnskaper. Samarbeidet med andre
tjenesteområder er i positiv utvikling. I tillegg til kommunale plasser, har vi også
enkelte private samarbeidspartnere i lokalmiljøet.
Kompetanseplan
Det overordnede målet med kompetanseutvikling er å bedre læringsutbytte. Gjennom
kompetansekartlegging hos de ansatte, avgjøres hvilke emner og fag det må
fokuseres på. Kompetanseplan for voksenopplæringen utarbeides i samarbeid med
grunnskolen og er et viktig verktøy for videreutvikling av tjenesten.
Realkompetansevurdering
Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for voksne fra utlandet som vil ta
grunnskoleopplæring, og som ikke kan dokumentere å ha tilstrekkelig opplæring fra
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hjemlandet. Det kan også være aktuelt for voksne med rett til grunnskoleopplæring
som ønsker å dokumentere kompetansen sin overfor en arbeidsgiver.
Realkompetansevurdering har som formål å anerkjenne en persons kompetanse
vurdert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, uavhengig av hvor og hvordan
kompetansen er tilegnet/ervervet. Gjennom vurderingen får den voksne dokumentert
sin kompetanse uten å måtte gå veien om tradisjonelle prøveordninger. Dette
innebærer en annen metodisk tilnærming enn det som er vanlig i ordinær
vurderingspraksis.
Dette arbeidet utfordrer oss på både tid og gjennomføring og vi samarbeider med
Karrieresenteret i enkelte saker.
Plan for integrering
Plan for integrering i Vestre Toten kommune ble vedtatt i Kommunestyret 17.
november 2016. Formålet med planen er å danne en felles kommunal plattform i
integreringsarbeidet og definere retning og innsatsområder for det kommunale
arbeidet på området. Så nær som alle tjenesteområdene har vært involvert og
voksenopplæringen har hatt hovedansvaret for utarbeidelse av planen.
6.12.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Resultat 2015

Brukere
Utarbeide brukerundersøkelse i samarbeid med ØTk

LæringsUtbytte

Foreløpige resultater
tyder på at vi gjør det
rimelig bra

Mål 2016

Resultat 2016

Arbeid påbegynt

Pilotering i
forbindelse med KSsamarbeid. Se
ovenfor.
På nivå som vi burde

På nivå med
Oppland og landet

Se punkt om tilsyn
over. Egen gruppe
som jobber med Plan
for integrering.
Ferdigstilt høsten
2016.

Utvikle introduksjonsprogrammet

Medarbeidere
Medarbeider-undersøkelsen
Sykefravær/
nærvær
Økonomi
Holde budsjettet

Gjennomføres ikke i
2015
95,7 % nærvær

0,5 over landet
Øke nærværet

92,7 % nærvær

Negativt resultat i
2016. Mål ikke nådd
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Mål- og satsingsområder
VOKSENOPPLÆRINGEN
Læringsutbytte

Våre deltakere skal utvikle kunnskap, dugelighet og holdninger
for å kunne mestre sine liv og for å delta i arbeid og fellesskap i
samfunnet
Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet

Læringsmiljø

Vi skal møte deltakerne med tillit, respekt og krav og gi
utfordringer som fremmer danning og lærelyst

Organisasjonsutvikling

Kapasitetsbygging
Fokus på Lean kontinuerlig forbedring
Profesjonsetisk plattform
Videreutvikle samarbeidet med grunnskolen og videregående
skole

6.12.3 Endring drift
Grunnet økning av personer på asylmottaket, måtte vi starte opp flere nye grupper
innenfor norskopplæring. Noe av undervisningen har blitt gjennomført på
ettermiddagstid og i andre lokaler, grunnet plassmangel. Økt antall deltakere førte
også til noen nyansettelser, dette dreier seg om korte engasjement.
6.12.4 Regnskapsresultat
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Voksenopplæringen
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2015
2016
2016

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

12 329
-8 396

13 979
-7 699

13 989
-8 978

10
-1 279

3 932

6 279

5 011

-1 269

Noe tilskudd til undervisning av asylsøkere ble overført i 2015 – utgiftene kom først i
2016, da undervisningen ble gjennomført. I all hovedsak skyldes underskuddet
nedleggelse av asylmottak og dermed redusert norsktilskudd. Nedleggelsen kom
uforutsett og det budsjetterte norsktilskuddet ble betraktelig mindre.
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KOSTRA-tall

VTK 2016

VTK 2015

Opplan
d 2016

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

440

234

221

0,8

0,5

0,4

Kostragrp
7 2016

139
0,3

Landet /u
Oslo
2016
212

0,4

Det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder hva slags oppgaver
som er lagt under voksenopplæringen og hvordan kostnadene regnskapsføres. Som
eksempel på oppgaver voksenopplæringen har eller ikke har, er det mange
kommuner som ikke tilbyr det samme tilbudet for grunnskoleopplæring. Videre ligger
lærlingeordningen under voksenopplæringen i vår kommune. Det er derfor vanskelig
å sammenligne kommunene direkte med hverandre.
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