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1. Innledning
Vestre Toten kommune har gjenvunnet handlefrihet
2016-regnskapet ble avsluttet med et historisk godt driftsresultat på 5,4 %,
resterende underskudd ble dekket, kommunen ble «strøket» fra ROBEK-lista våren
2017 og det ble avsatt om lag 30 millioner kroner til disposisjonsfond.
Det er med glede og stolthet rådmannen nå legger fram årsregnskapet for 2017 med
et nytt godt resultat; 4,3 %, eller 42,8 mill. i netto driftsresultat. Regnskapsmessig
mindreforbruk utgjør 23,6 mill. Dersom kommunestyret velger å følge rådmannens
råd å avsette disse midlene til disposisjonsfond, utgjør frie driftsfond ca. 63 mill. når
overskuddet i 2017 er disponert.
Som rådmann, velger jeg derfor å innlede årsberetningen med å si at kommunen har
gjenvunnet handlefrihet. Dette sier jeg med bakgrunn i at det er bygd opp reserver
som utgjør om lag 6 % av årsomsetningen og at egenkapitalen nå er positiv med 114
mill. Slik sett er vi ett par år «foran skjema» når det gjelder målsettingene om å
bygge opp reserver.
Det er imidlertid ikke slik at det er tid for «å hvile på laurbærene». Kommunen
gjennomfører store investeringsprosjekter nå og de kommende årene som medfører
høyere rente- og avdragsbelastning. Samtidig forventes det lavere inntektsvekst i
kommunal sektor og kommunens drift vil kreve økte ressurser på flere områder i
årene som kommer.
Resultatene i 2017 (og for den del 2016) kan relateres til flere forhold:







Kommunens frie inntekter har blitt høyere enn forutsatt ved at skatteinntektene
har økt og kommunene har fått beholde disse inntektene respektive år
Vestre Toten kommune har budsjettert veldig nøkternt på finansområdet og
har oppnådd både besparelser og meravkastning gjennom gode valg både på
gjelds- og plasseringssiden
Kommunestyret har fulgt opp med å øke eiendomsskatten moderat i 2016 for
å finansiere store investeringsprosjekter innen skoleområdet
Økonomistyringen har vært veldig god og tjenesteområdene har selv skapt om
lag 15 millioner kroner av overskudd og avsetninger de siste to årene.
Nøktern budsjettering og stort fokus på realistiske budsjettrammer har bidratt
til at det er mulig å oppnå gode regnskapsresultater.
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Strategiske valg har lykkes og følges opp
Rådmannen innledet fjorårets årsberetning med følgende overskrift: «Kunsten å
satse, omstille og forbedre samtidig. Nå kommer resultatene».
Denne overskriften er like gyldig når vi nå summerer opp driftsåret 2017. Rådmannen
er glad for at store og nødvendige investeringsprosjekter blir realisert. Viktig er det
også at den økte eiendomsskatten som innbyggerne betaler går til de formål den er
tenkt til, nemlig å finansiere utbygging av skoler og idrettshaller. Dette er viktig for
tjenesteytingen, men ikke minst for tilliten mellom kommunens innbyggere og
kommunens administrative og politiske ledelse.
Det har vært bevisst strategisk fra både rådmannen og kommunestyrets side å
fokusere målrettet på omstilling- og forbedringsarbeid og samtidig foreta store
investeringer og tilrettelegging for vekst og utvikling i kommunen. Rådmannen mener
dette har vært viktige og riktige valg og ikke minst når kommunen nå er inne i en
veldig god utvikling når det gjelder befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling og
boligbygging. Kommunens satsing vil da ha en betydelig verdi.
I omstillingen ligger også endring i strukturer. Ihle skole ble vedtatt lagt ned i 2017 og
alle ungdomsskoleelevene i Vestre Toten kommune vil gå på en felles skole fra
høsten 2019.
Strategisk er også kommunens strukturerte forbedringsarbeid internt i
organisasjonen. I 2017 har dette vært preget av fortsatt stort fokus på Lean
kontinuerlig forbedring, men også oppstart av et målrettet lederutviklingsprogram
hvor fokus er å bygge styrke ledelsens kompetanse og kapasitet på alle nivåer i
oøoiorganisasjonen.

Store og viktige investeringstiltak under gjennomføring
I starten av 2017 ble 26 omsorgsboliger ferdigstilt på Raufosstun. Dette er en
investering på vel 90 millioner kroner og som bidrar til noen nye «nettoplasser» og
ikke minst moderne og funksjonelle boliger for framtidas omsorgstrengende.
Tidenes største investeringsprosjekt for Vestre Toten kommune er igangsatt i 2017
ved at bygging av ny ungdomsskole til nærmere en kvart milliard kroner ble startet
opp sist høst.
Rådmannen vil for øvrig henlede oppmerksomheten på regnskapsdokumentet og
regnskapsskjema 2B som gir en oversikt over alle gjennomførte investeringstiltak.
Dette dokumenterer stor investeringsaktivitet på mange områder. Ikke minst i forhold
til å oppgradere og modernisere anleggskapital – både bygg, veger og tekniske
anlegg.
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Kompetente ansatte – organisasjonens viktigste ressurs i dag, i
morgen og inn i den enda mer digitaliserte framtida
Når det gjøres opp status for et driftsår, er det lett å summere opp tall fra regnskapet,
henviste til gjennomførte prosjekter og liknende – akkurat som rådmannen har gjort
foran. Dette er viktige perspektiver og viktig å få fram.
Det er imidlertid slik at uten faglig dyktige og lojale medarbeidere i alle ledd i
organisasjonen, vil aldri Vestre Toten kommune kunne levere gode tjenester og gode
resultater. Jeg ønsker derfor å takke alle ansatte for godt utført arbeid i 2017!
Samtidig ønsker jeg som rådmann også å markere at ansattes kompetanse blir enda
viktigere i årene som kommer. Dette gjelder både i forhold til faglige krav og
tilegnelse av ny kompetanse, men ikke minst ved at vi alle i digitaliseringens tidsalder
– i større eller mindre grad – må tilegne oss ny kunnskap og endre vår
arbeidspraksis i det daglige. Utfordringen med å satse på fortsatt god samhandling,
utvikling av gode arbeidsmiljøer og enda mer satsing på kompetanseutvikling vil stå
høyt på rådmannens prioriteringsliste i årene som kommer.
Avslutningsvis vil jeg også takke de folkevalgte for et godt, raust og tillitsfullt
samarbeid og for måten krevende saker har blitt taklet på i 2017.

Raufoss, 28. mars 2018
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
2016

Mål
2017

Resultat
2017

Netto
driftsresultat
som andel av
brutto
driftsinntekter

5,4 %

1,5 %

4,3 %

Bygge opp frie
fond

32 mill. kr

30 mill. kr

63 mill. kr

Effekt av Lean
kontinuerlig
forbedring

Økt kvalitet

Økt kvalitet

Økt kvalitet

Bedring på
KOSTRA enhetskostnad

Positiv trend

Positiv trend

Positiv trend

Økt effektivitet

4 mill. kr

5 mill.

5 mill. kr

Fokusområde

Økonomi

Det er avvik mellom målet i tabellen for netto driftsresultat og det faktiske tallet i opprinnelig budsjett på 1,9%.

Innledningsvis i årsberetningen 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 analyseres også nøkkeltall for
sunn økonomi. Tabellen ovenfor viser resultater basert på regnskapsresultatet for
2017 målt opp mot målsettinger i styringsdokumentet for årene 2017-2020:
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Netto driftsresultat ble 42,8 millioner kroner, som tilsvarer en resultatgrad på
4,3 %. Dette er betydelig høyere enn målet i tabellen på 1,5 %
Resultatet innebærer at kommunestyret kan avsette 34 mill. samlet til
disposisjonsfond, noe som er et vesentlig bidrag i retning av økt handlefrihet.
Lånegjelden er økt fra 138 til 148 % (107 til 115 % ekskl. formidlingslån fra
Husbanken) av brutto driftsinntekter. Dette er i første rekke et resultat av
byggingen av ny ungdomsskole 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 derfor
en svært effektiv drift framover for å håndtere så stor gjeld og at de store
investeringene på skoleområdet finansieres driftsmessig av
eiendomsskatteinntekter slik kommunestyret har forutsatt.

Driftsregnskapet for 2017
Målsettingene i opprinnelig budsjettet var å avsette netto13,4 mill. kroner til
disposisjonsfondet. Det er imidlertid gjennom året bevilget 2,7 mill. av
disposisjonsfond slik at netto avsetninger til disposisjonsfondet utenom fjorårets
mindreforbruk er på 10,7 mill.
Brutto driftsresultat for 2017 ble på 42,4 mill. som er 7. mill. høyere enn opprinnelig
budsjett.
Netto driftsresultat ble på 42,8 mill. eller 4,3 % som etter budsjetterte avsetninger gir
et regnskapsmessig mindreforbruk på 23,6 mill. Dette skyldes i hovedsak
merinntekter på finans og skatt på samlet 15 mill. samt høyere statlige tilskudd for
ressurskrevende brukere og flyktninger og netto mindreforbruk på tjenesteområdene
på om lag 7,9 mill.
Rådmannen foreslår at mindreforbruket i sin helhet går til avsetning til
disposisjonsfond.
På neste side følger en sammenfattet oversikt over hovedtall fra driftsregnskapet for
2017:

8

Tusen kr

Regnskap
2017

Justert
budsjett 2017

Regnskap
2016

Avvik Regn bud

Driftsbudsjett
Driftsinntekter

-999 340

-942 855

-963 636

56 485

Frie inntekter

-719 490

-713 047

-702 887

6 443

inntekts- og formueskatt

-298 912

-289 000

-289 140

9 912

eiendomsskatt

-44 101

-44 500

-41 770

-399

rammetilskudd

-376 477

-379 547

-371 977

-3 070

Øvrige inntekter

-279 850

-229 808

-260 749

50 042

Driftsutgifter

956 969

910 298

910 749

-46 671

Brutto driftsresultat

-42 371

-32 557

-52 887

9 814

44 608

54 618

43 600

10 010

Avskrivninger

-45 012

-37 000

-42 386

8 012

Netto driftsresultat

-42 775

-14 939

-51 673

27 836

Bruk av tidligere års mindreforbruk

-27 063

-27 063

-4 213

-4 213

Netto finansutgifter

Overført til investeringsregnskapet
Bruk av fond

284

-

60

-284

-19 086

-6 684

-15 890

12 402

-

-

17 534

17 534

65 082

48 686

27 120

-16 397

-23 557

0

-27 063

23 557

Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetning til fond
Årets regnskapsoverskudd-/underskudd +

Vedtatt omstilling fra styringsdokument 2017-2021
Det ble i 2016-budsjettet vedtatt reduksjoner i tjenesteområdenes rammer på over 20
mill. kroner sammen med en økning av eiendomsskatten til 4,1 promille – anslått til
4,1 mill. Samtidig ble rammene kompensert ut i fra endringer i tjenestebehovet (på
basis av merforbruk på ordinær drift i 2015).
For 2017 ble det imidlertid ikke gjort reduksjoner i budsjettrammene, men tilbakeført
midlertidige engangskutt gjort i 2016 på til sammen åtte mill. Samtidig ble det
kompensert for økte behov utover det som ble kompensert i rammetilskuddet. Det ble
også lagt inn tre mill. i økte midler til vedlikehold, av dette til kommunale veier med to
mill. kroner og til vedlikehold av bygninger med en mill. kroner.
Overforbruk/mindreforbruk i tjenesteområdene
Samlet er det et mindreforbruk på tjenesteområdene på 7,9 mill. Dette må anses som
et veldig godt resultat og som indikerer god økonomistyring på alle tjenesteområder.
(I 2016 var det for øvrig også et tilsvarende mindreforbruk på 7,5 mill). Dette viser at
9

vi har lykkes i arbeidet med å fokusere på gjennomførbare salderingstiltak og at alle
områder skal ha realistiske budsjettrammer. Under følger en forklaring på de største
avvikene på tjenesteområdenivå:














Overordnede funksjoner: 5,6 mill. kroner på grunn av dyrere lønnsoppgjør enn
budsjettert, økt tilskudd til regionalt arbeid med næringsutvikling, avvik på
avregning pensjon som utliknes av mindreforbruk på tjenesteområdene, to
mill. til sletting av lån til Raufoss fotball og en mill. budsjettert overskudd på
Totenbadet KF som først inntektsføres på 2018.
Eiendom: 1,2 mill. i mindreforbruk som skyldes positive effekter av omstilling
av renholdstjenesten og øvrige driftstiltak
Grunnskole: 2,3 mill. i mindreforbruk på grunn av økte inntekter fra
sykepenger og større tilskudd fra IMDI til dekning av tjenester til flyktninger
med et særskilt behov.
Helse, 2,1 mill. i mindreforbruk på grunn av positive avvik på avdelingene
fysio- og ergoterapi, helsesjef og kommunelege 1 og ledende helsesøster,
men ca. to mill. mer i barnevernsutgifter enn budsjettert dersom det justeres
for en betydelig engangsinntekt i 2017
NAV: 1,25 mill. i merforbruk på grunn av økte sosialhjelpsutgifter
Omsorg: 4,1 mill. i mindreforbruk hvorav en vesentlig større refusjon for
ressurskrevende brukere enn budsjettert forklarer en vesentlig andel av det
positive avviket.
Teknisk drift: 2,4 mill. i mindreforbruk. Det er positivt avvik på
selvkostområdene med om lag 2,6 mill., men økt vegvedlikehold i på slutten
av året / begynnelsen av vinteren ga et merforbruk på 0,2 mill. utenfor
gebyrområdene
Voksenopplæringen: 1,2 mill. i mindreforbruk, noe som skyldes høyere
ekstratilskudd til flyktninger enn budsjettert, samt positive avvik på
lærlingebudsjettet.

Resultatene er nærmere beskrevet i årsmeldingen fra hvert enkelt tjenesteområde.
Under følge en samlet oversikt over tjenesteområdenes resultater for 2017:
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Område
11 Overordnede funksjoner
Sentraladministrasjon
Eiendom
Kirke
Barnehage
Brannvern
Grunnskole
Helse
Kultur
NAV
Omsorg
Plan
Teknisk drift
Voksenopplæring
Sum

regnskap
Justert
Mer/mindre
Prosent avvik
2017
budsjett 2017 forbruk
6 564
923
5 641
611,2 %
25 266
38 898
7 346
81 867
7 789
157 160
69 315
18 390
38 224
217 668
7 199
-8 289
6 576

26 206
40 155
7 287
82 314
7 848
159 408
71 443
18 825
36 964
221 723
7 006
-5 869
7 691

-940
-1 256
59
-447
-59
-2 247
-2 128
-435
1 260
-4 054
194
-2 420
-1 115

-3,6 %
-3,1 %
0,8 %
-0,5 %
-0,8 %
-1,4 %
-3,0 %
-2,3 %
3,4 %
-1,8 %
2,8 %
41,2 %
-14,5 %

673 975

681 922

-7 947

-1,2 %

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
Samlet ble de frie inntektene – skatt og rammetilskudd - 6,8 mill. kroner høyre enn
budsjettert. Skatteinntektene ble på 298 mill. kroner, som er 9,9 mill. høyere enn
budsjettert. Rammetilskuddet ble 3,1 mill. lavere enn budsjett. Skatteinntektene
hadde en nominell økning på 3,3 % fra 2016 mot en vekst på landsbasis på 3,6 %.
Skatteinngangen for Vestre Toten kommune utgjorde 76,2 % av landsgjennomsnittet
som var en reduksjon på 0,2 prosentpoeng. Korrigert for skatteutjevning var
skatteinngangen på 94 % som er det samme som året før.
Eiendomsskatt ble omlag i samsvar med budsjettet på 44,5 mill., hvorav 30,8 fra
boliger.
Finansutgifter / finansieringsinntekter
Forvaltningsfondet
Kommunens fond til forvaltning var ved årsslutt på 83,3 mill. Forvaltningsfondet har i
2017 hatt en avkastning på netto 4,23 mill., eller
5,3 % inkludert honorarer. I tillegg har kommunen fått utbetalt 3,6 mill. kroner i utbytte
som eier i Raufoss Holding AS. Samlet gir dette en avkastning på 7,8 mill. Dette er
6,3 mill. høyere enn budsjettert.
Fondet har ingen bufferkapital, men det er en målsetting å bygge opp en buffer på
minimum 10 % av fondets verdi. Dette kan realiseres gjennom fondsavsetninger
framover. Målsettingen kommunestyret har satt for finansforvaltningen er å bygge
opp forvaltningsfondet til sin opprinnelige inflasjonsjusterte verdi på ca. 130 mill.
kroner og deretter disponere den reelle avkastningen i driften av kommunen. I
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regnskapet er det et avvik mellom bokførte fond og eiendeler. Rådmannen har hatt
en gjennomgang i 2017 og har startet tilpasning som har som målsetting å være på
plass i løpet av 2018. Det ble overført 1,5 mill. fra forvaltningsfondet i 2017 til
kommunens driftskonto . I og med at kommunens frie fond er om lag på samme nivå
som forvaltningsfondet ved årsslutt er det ved årsslutt nesten samsvar mellom
bokførte fond og eiendeler.
Ordinære renteinntekter- og utgifter og avdrag
Netto renteutgifter (eksklusive avkastning fra Totenkraftfondet) ble 0,6 mill. kroner
lavere enn revidert budsjett. Dette skyldes lavere markedsrente i siste halvdel av
2017. Avdragene ble 2,7 mill. kroner lavere enn revidert budsjett.
Samlet ble netto finansutgifter 10 mill. kroner lavere (bedre enn budsjettert)
sammenliknet med revidert budsjett.

Pensjonspremie og premieavvik pensjon
Pensjonspremien innbetalt i 2017 utgjør 68 mill. Det er på samme nivå som i 2016.
Det er inntektsført 7,1 mill. i premieavvik (differansen mellom innbetalt premie og
beregnet netto pensjonskostnad) inkl. korreksjoner. Det er en netto positiv endring på
1,7 mill. sammenliknet med 2017. Det er samtidig regnskapsført som utgift 10 mill. i
amortifisering/nedskriving av tidligere premieavvik. Det er en økning på 1,2 mill.
Samlet akkumulert premieavvik eks. arbeidsgiveravgift er om lag 55,6 mill. - en
reduksjon fra 2016 på til sammen 2,8 mill. Dette skal utgiftsføres i regnskapet over
sju år og er med andre ord en utsatt kostnad.
Lønn
Lønn inkludert sosiale utgifter økte i 2017 med 22 mill. kroner eller 3,6 %.
Lønnsoppgjøret utgjorde om lag 2,3 % i 2017.
Disponering av regnskapsmessig overskudd
Udisponert mindreforbruk utgjør 23,6 mill. Rådmannen foreslår at dette disponeres til
ubundet driftsfond / disposisjonsfond.
Tabellen under viser forholdet mellom fordelte midler til drift og anvendte midler til
drift i samme format som i styringsdokumentet. (Den er ikke helt samsvarende med
regnskapsskjema 1A og 1B da den viser forholdet mellom område 99 - skatt og
finansiering og netto resultat og budsjett hos tjenesteområdene samlet):
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Driftsregnskap 2017 - til fordeling drift og fordelt til drift/tjenesteområdene
Driftsbudsjett
Oppr
budsjett
2016
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt samlet
verker og bruk
boliger
næring og ellers
Rammetilskudd
Rente og investeringskomp fra staten
Integreringstilskudd flyktninger
Sum frie disponible inntekter
Renetinntekter og utbytte
Sum inntektr/utgifter finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutgifter
Diverse bevigninger
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/Tjenesteområdene
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

rev
budsjett
2016

2016

-277 937
-42 100
-10 100
-28 000
-4 000
-369 705
-3 835
-22 000

-277 937
-42 100
-10 100
-28 000
-4 000
-370 205
-3 835
-26 430

-289 140
-42 123
-9 222
-29 195
-3 705
-371 977
-4 000
-26 719

-715 577
-1 600
-1 000
23 083

-720 507
-1 600
-1 000
23 083

-733 960
-1 955
-8 782
25 430

29 749
50 232

29 749
50 232

29 395
44 088

22 294

13 320
4 974

17 533
4 974
-4 213

Oppr
rev budsjett
budsjett
2017
2017
-289 000
-289 000
-44 500
-44 500
-10 000
-10 000
-30 500
-30 500
-4 000
-4 000
-379 547
-379 547
-4 125
-4 125
-33 200
-33 200
-750 372
-750 372
-2 500
-2 500
-1 500
-1 500
24 402
24 402
465
34 149
34 149
54 551
55 016
0
15 000
42 063
0
-27 063
-1 100
-1 565

Regnskap
2017
-298 912
-44 119
-9 794
-30 751
-3 574
-376 477
-3 433
-33 252
-756 192
-3 110
-7 827
24 730
0
31 433
45 225
0
42 063
0
-27 063
-1 565
0
13 435
0
-697 532
-697 532
0

Avvik
2017
-9 912
381
206
-251
426
3 071
692
-52
-5 820
-610
-6 327
328
-465
-2 716
-9 790
0
0
0
0
0
0
0
0
-15 610
-15 610
0

22 294

18 294

18 294

13 900

-643 051
-643 051
0

-651 981
-651 981
0

-671 577
-671 577
-27 063

-681 922
-681 922
0

13 435
0
-681 922
-681 922
0

-644 514

-681 922

-681 922

-697 532

-15 610

-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

11 155
25 828
40 666
7 093
81 308
7 880
-160
156 612
71 967
18 457
36 665
216 665
6 652
9 355
-15 730
7 510

923
26 206
40 155
7 287
82 314
7 950
-102
159 408
71 443
18 825
36 964
221 723
7 006
9 474
-15 343
7 691

6 564
25 266
38 898
7 346
81 867
7 963
-173
157 160
69 315
18 390
38 224
217 668
7 199
9 706
-17 995
6 576

5 641
-940
-1 256
59
-447
13
-72
-2 247
-2 128
-435
1 260
-4 054
194
232
-2 652
-1 115

681 922

681 922

673 975

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

Regnskap

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
643 052

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
651 981

644 514

-7 947

-23 557
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Balansen
2017

2016

2015

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

406 745

294 128

272 016

2 622 320

2 428 088

2 234 177

3 029 065
114 436
2 762 563
1 286 975
1 149 277
326 311
152 066
3 029 065

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

Eiendeler
Kommunens eiendeler er økt med 307 mill. kroner fra 2016 til 2017. Økningen
skyldes i hovedsak faste eiendommer og anlegg, utlån, pensjonsmidler og
omløpsmidler herunder kasse og bank.
Egenkapital
Egenkapitalen har hatt en svært positiv utvikling som følge av positive driftsresultater
og økning av kapitalkontoen. Egenkapitalen er i 2017 forbedret med 120 mill. kroner.
Vestre Toten kommunes samlede fondsmidler utgjør 125 mill. kroner etter 2017 og
149 mill. dersom kommunestyret velger å disponere overskuddet til disposisjonsfond.
Dette er en økning på 59 mill. fra 66 mill. i 2016 og 56 fra 93 mill. inkl.
mindreforbruk/overskudd. Dette er en betydelig økning og viser at handlefriheten til
kommunen er i ferd med å gjenvinnes.
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er ubetydelig endret med 1,4 mill. (Den ble for øvrig redusert med 32
mill. fra 2015 til 2016).
Langsiktig gjeld
Samlet langsiktig gjeld er på 2 762 mill. og økte med 186 mill. i 2017. Samlet
lånegjeld er på 1 475 mill. og økte med 145 mill. (10,8 %). Av dette er 1 149 mill.
kroner ordinære investeringslån og 326 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 21 % bundet med fast rente til en
gjennomsnittlig rentesats på 2,0 % ved årsslutt mot 2,5 % for ett år siden.. Det
gjenstår totalt 119 mill. kroner i ubrukte lånemidler ved årets slutt. Dette er en økning
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fra 63 mill. i 2016. Av dette er 97 mill. relatert til investeringer og 22 mill. utlånsmidler
lånt opp i Husbanken.

Arbeidskapital
Arbeidskapitalen, som er differansen mellom kortsiktig gjeld og omløpsmidler, har økt
fra143 til 255 mill. kroner fra 2016 til 2017. Den kortsiktige arbeidskapitalen, som
korrigerer for endringen i ubrukte lånemidler, er økt fra 75 til 135 mill. Dette
reflekterer den forbedrede likviditeten i virksomheten. (Det vises til en mer
omfattende analyse i kapitlet økonomisk utvikling).

Investeringer
Det var budsjettert med 182 mill. til investeringer for 2017 (i justert budsjett). Av dette
er det gjennomført investeringer for 133 mill. eller 73 % av opprinnelig budsjett og 88
% av justert budsjett. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak forskyving i oppstart /
framdrift av flere store prosjekter. Følgende to prosjekter forklarer alene 22,2 mili. av
avviket:
 Ombygging Sagatunet – 10,3 mill. Igangsatt og sluttføres i 2018.
 Vestre Toten ungdomsskole – 12,2 mill. Igangsatt og sluttføres i 2019.
Mindreforbruket vil bli foreslått rebudsjettert i 2018 på de tiltak som er vedtatt
gjennomført.
Under følger et sammendrag av investeringsregnskapet for 2017:

Mill. kr
Brutto investeringsutgifter
Salgsinntekter
Tilskudd/refusjoner
Netto investeringsutgifter
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Avsetning til fond
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
2017
2017
133 680
182 114
45 954
8 250
17 260
29 924
70 466
143 940

Regnskap
2016
177 605
4 887
27 754
144 965

64 396
9 445
15 831
160 138

60 000
10 000
2 000
215 140

55 692
7 177
8 808
216 641

129 243
0
28 011
2 600
0
284
0
160 138

200 540
0
12 000
2 600
0
0
0
215 140

198 873
0
15 758
0
0
60
1 950
216 641
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Det største prosjektet som ble ferdigstilt i 2017 var omsorgsboliger på Raufosstun.
Flere store investeringsprosjekter var under arbeid i 2017 og fortsetter inn i 2018. Det
er som nevnt avvik mellom justert budsjett og regnskap både på grunn av at
prosjekter som går over flere år ikke har hatt framdrift som planlagt i budsjettet og at
noen prosjekter har blitt rimeligere enn budsjettert.

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
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, men det er fortsatt en moderat vekst.
Utviklingen i oljeprisen vil ha stor betydning for rammene til den norske velferden
Vestre Toten kommune bekrefter at den er inne i en periode med relativt sterk vekst i
kommunen som helhet og i næringslivet i særlig grad. Dette bekreftes i 2017
gjennom relativt sterk økning i folketallet og historisk høy aktivitet når det gjelder
boligbygging. Lave renter og som i 2016 en gunstig norsk valuta sammen med stort
fokus på og evne til innovasjon og utvikling, gir gode framtidsutsikter for Vestre
Totens og resten av landets konkurransedyktige eksportrettete industri. Endringer i
befolkningssammensetningen slik at den ikke blir for ulik landsgjennomsnittet vil ha
stor betydning for hvilke rammer kommunen vil ha til rådighet i årene som kommer.
Den viktigste jobben i årene som kommer er fortsatt å sikre balanse i budsjettet
mellom inntekter og utgifter. Det er nå skapt, men må i årene som kommer
vedlikeholde handlingsrom for å kunne finansiere de store investeringene som er
vedtatt i skolesektoren og på andre områder. Omstilling og innovasjon som en
naturlig del av kommunens drift vil være enda viktigere enn før for å møte framtidige
utfordringer. Det er sannsynlig at kommunesektoren må produsere mer innenfor en
knappere ressursramme i årene som kommer.
Budsjettet for 2018 legger opp til et netto driftsresultat på 10 mill. Etter de svært gode
resultatene i 2016 og 2017 ligger det godt til rette for å nå budsjettmålene for 2018
og dermed sikre balanse mellom driftsutgifter- og inntekter og en bærekraftig drift i
årene framover.

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
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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 lederutviklingsprogram
som går over to år
Etikk og samfunnsansvar er innarbeidet i ny anskaffelsesstrategi.
Det er utarbeidet etiske retningslinjer for Vestre Toten kommunes ansatte og
folkevalgte. Kommunens lederutviklingsprogram vektlegger etikk og samfunnsansvar
for å sikre høy etisk standard. Innføring av Lean kontinuerlig forbedring i
organisasjonen har sterkt fokus på etikk og moral i utøvelsen av tjenester og
samhandling i organisasjonen.
Som verktøy for avvikshåndtering bruker kommunen Compilo. Beste praksis i
dokumentert i digitalt verktøy gjør at Vestre Toten kommune kan jobbe målrettet med
å utvikle tjenestetilbudet for innbyggerne.
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.
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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.
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.
Vestre Toten kommune har vedtatt en lønnspolitisk plan. 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,-.
Finanskrisen var hovedårsaken til 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.
Siden 2012 har kommunen hatt overskudd med unntak av 2015. Dette er et resultat
av det omfattende omstillingsarbeidet kommunestyret vedtok i 2009.i hovedprosjektet
omstilling og effektivisering. På grunnlag av svak prognose for 2015 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 og resterende underskudd ble
dekket og det ble avsatt 32 mill. kr til disposisjonsfond. I 2017-budsjettet ble det
tilbakeført midlertidige kutt fra 2016-budsjettet på om lag 10 mill. kr og det ble
prioritert henholdsvis to og en mill. til vedlikehold av kommunale veier og bygninger.
Selv om det var usikkerhet knyttet til skatteinngangen i 2017 så ble det et svært godt
resultat for 2017 også. Ekstraordinære inntekter fra Skatt- og rammetilskudd og
finans på 15 mill. sammen med god styring av driften har gitt nok et svært godt
resultat
Nøkkeltall for en sunn økonomi viser at utviklingen i 2017fortsatt går i riktig retning:




Netto driftsresultat ble 42,8 mill., som tilsvarer en resultatgrad/netto
driftsresultat på 4,3 %. Det er betydelig høyere enn målet på 1,5 %, og nesten
på samme nivå som fjoråret på 51,7 mill./5,4 % som var en forbedring på 36
mill. fra 2015. Teknisk Beregningsutvalgs (TBU) anbefaling er 1,75 %
Forutsatt at mindreforbruket avsettes på fritt disposisjonsfond vil
disposisjonsfondet være på 63 mill. eller ca. 6,5 %. Anbefalt størrelse er 10-15
%.
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Lånegjelden er økt fra 133 – 148 % av brutto driftsinntekter totalt og 107,6 til
115 % for investeringslån. Dette er et resultat av vedtatt investeringsplan med
oppstart av byggingen av ny ungdomsskole 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. Fylkesmannens
anbefaling er at gjeldsgraden (lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter) ikke
overstiger 80%.

Nøkkeltallene må sees i sammenheng med kommunens aktivitet. Hvis Vestre Toten
kommunes langsiktige mål som er TBUs anbefaling om netto driftsresultat på 2 %
over tid nås, vil dette sørge for bevaring av formue og stabilisering av gjeld og frie
midler/disposisjonsfond. Derfor er netto driftsresultat det viktigste nøkkeltallet da det
har innvirkning på de andre nøkkeltallene i betydelig grad.
Driftsregnskapet 2017
Under følger et sammendrag av driftsregnskapet for perioden 2011- 2017:
Tusen kr

2017

2016

2015

2014

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+

-999 340
-719 490
-298 912
-44 101
-376 477
-279 850
956 969
-42 371
44 608
-45 012
-42 775
284
-19 086
65 082

-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

-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

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

-23 557

-27 063

-4 213

2013

2012
-767 792
-574 317
-234 720
-10 103
-329 494
-193 475
743 992
-23 801
47 367
-33 419
-9 852
5 834

4 922

-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

1 693

0

0

-4 816
4 617
4 217

Regnskapet for 2017 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/positivt
resultat på 23,6 mill.
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Inntekts- og utgiftsutvikling
UTVILING I FRIE INNTEKTER FRA STATEN 2006-2017
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Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt boliger eiendomskatt samlet

Kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) har for 2017 en vekst på 2,2 %
mot 5,7 % i 2016. I tabellen under hvor veksten er framstilt pr. innbygger er den enda
lavere, 1,1 % mot en vekst for landet på 3,0 %. Det er pga. den sterke
befolkningsveksten i kommunen slik at veksten må fordeles på flere innbyggere.
Den samlede veksten i frie inntekter er mindre enn kommunens kostnadsvekst som
følge av et økende behov for ressurskrevende tjenester samlet sett samt nedgang i
befolkningsgruppe 1-16 år for andre året på rad. Frie inntekter har økt betydelig fram
til 2016, men er noe redusert i 2017. Ut i fra planene som er lagt i budsjett 2018-2021
må driften omstilles betydelig i årene framover med mindre de frie inntektene øker
mer enn utgiftene.
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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.

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 2015-2016 var det netto inntektsøkning. 2017 viser at utviklingen er snudd til
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netto vekst i kostnader. Vi ser at innføring av eiendomsskatt fra 2014 har bidratt
betydelig til inntektsveksten fram til 2016.
Netto og brutto driftsresultat
Netto driftsresultat pr viser hva kommunen har igjen til avsetninger og / eller
finansiering av investeringer etter at all drift og renter og avdrag er dekket i et
regnskapsår. Netto driftsresultat bør over tid utgjøre minst 2 % av driftsinntektene.
Vestre Toten kommune har vært langt unna å nå dette målet de siste
regnskapsårene bortsett fra i 2013, men har de to siste årene hatt resultater langt
over dette %.

Korrigert for inntekter fra momskompensasjon tilhørende investeringer som ikke
lenger er tillatt å inntektsføre i driftsregnskapet, var korrigert netto driftsresultat i 2013
på 1,4 % som er riktig å sammenlikne med, og ikke 3,0 %. Dette gjelder årene
framover også.
Endringen fra 2014-2016 viser at omstillingen har snudd utviklingen og vi er i ferd
med å gjenvinne handlingsrom. 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 1,7 % i 2015 og 5,4 % i 2016. Selv om det ble tilbakeført
midlertidige kutt i 2017- budsjettet på om lag 8 mill. så er samtidig 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 og at det er engangsinntekter fra finans og skatt på ca. 15.
mill. i 2017. Det må allikevel i løpet av de kommende årene gjøres tilpasninger for å
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komme opp på et tilfredsstillende stabilt nivå på 2 % (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 30,7 mill. i 2017 mot 30,6 mill. i 2016. Det har vært
lavere markedsrenter og en lavere gjennomsnittlig rente på kommunens
renteportefølje.
Ordinære avdrag utgjorde 31,4 mill. i 2017. mot 29,4 mill. i 2016.
Ordinære renteinntekter (inkl. startlån og utbytte) utgjorde 13.7 mill. kr i 2016 mot 7,2
mill. i 2015.
Avkastning på Totenkraftfondet ble 7,8 mill., som er 6,3 mill. mer enn budsjettert
avkastning på 1,5 mill.

Netto finansutgifter ble 10 mill. lavere enn budsjettert.
Investeringsregnskap for 2017
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 2017 er på 133,7 mill. og netto 70,4 mill.
Hovedaktiviteten i 2017 har vært bygging av ny ungdomsskole på Raufoss,
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utbygging av vann og avløp i kommunen og nye omsorgsboliger på Raufoss. Ca. 49
mill. kr av brutto investeringer er gjort i rentable investeringer (selvfinansierende
investeringer) som energiøkonomiserende tiltak (ENØK), vann- avløp og renovasjon
(VAR) og omsorgsboliger. Dette er vist i tabellen under:

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 (1 287 mill. kr) i svært stor grad påvirker
balansetallene.
Egenkapitalen er betydelig styrket, og er positiv med over 114 mill. Endringen
(bedringen) skyldes positivt netto driftsresultat som har dekt inn akkumulert
merforbruk og bygd opp fond, sammen med endringer i kapitalkontoen på grunn av
økning pensjonsmidler.
Nette økning fra 2016 er på 120 mill. Fra det laveste nivået etter finanskrisen i 2013
har den økt med 232 mill. fra -118 mill. som det framgår i figuren under. Dette viser at
det handlingsrommet har økt for kommunen.
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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 2017.
Likviditet
Gjennom bedringen av kommunens økonomiske resultater, er kommunens
likviditetssituasjon kraftig forbedret og nært et normalnivå. Kun fortsatt
driftsoverskudd over tid som bygger opp egenkapital og fond vil fortsatt 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

2017
406 745
-152 066
254 679
-119 659
135 021

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
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Arbeidskapitalen sier noe om likviditeten og evnen til å betjene den kortsiktige
gjelden. Arbeidskapitalen er styrket med 111 mill. kr i 2017 til 254 mill og den
kortsiktige arbeidskapitalen er styrket med 60 mill. Hovedgrunnen til endringen i
kortsiktig arbeidskapital er positiv netto endring i forholdet mellom kortsiktig gjeld og
omløpsmidler når det korrigeres for ubrukte lånemidler. Det er på grunn av økte
bankinnskudd som følge av positivt driftsresultat. 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

2017
2,67
1,41

2016
1,95
0,68

2015
1,29
0,40

2014
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 slik at den for første gang er på over anbefalt
minimum. Deler av de langsiktige plasserte midlene (Totenkraftfondet) trekkes inn i
dette 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 noe
mindre. Kommunen trenger ikke lenger i perioder ”trekker på” ubrukte lånemidler,
fondsmidler og i kortere perioder driftskreditt (kassakreditt).
Det er verd å merke seg at dette er en analyse som tar for seg situasjonen på en
bestemt dag (31.12.2017) og at det er betydelige svingninger gjennom året. Dette er
nærmere omtalt i finansrapporten for 2017.
Gjeld, egenkapital og soliditet

27

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 positiv og kraftig forbedret. Netto finans og avdragsutgifter i
prosent av brutto driftsutgifter sier noe om gjeldsbelastningen sett i forhold til
finansinntekter. Høye netto finans- og avdragsutgifter indikerer isolert sett en høy
lånegjeld. Jo høyere netto finansutgifter kommunen har, jo mer er bundet av de
midlene kommunen har til disposisjon for prioriterte tiltak. Det fordrer en mer effektiv
drift for å opprettholde en økonomisk bærekraftig drift. Kommuner med negative
netto rente- og avdragsutgifter har høyere finansinntekter enn finansutgifter. Vestre
Totens måltall her er bedret over tid, men uendret på 4,4 % i 2017.
Lånegjeld
Lånegjelden til investeringer økte med 99 mill. og samlet med 144 mill. kr fra 2016 til
2017. Lånegjeldens sammensetning er også av betydning. En relativt stor del av
kommunens lånegjeld er til rentable investeringer. Innenfor VAR er andelen på ca.
200 mill. kr av total lånegjeld. I tillegg kommer «lønnsomme» investeringer i ENØK
og omsorgsboliger (hvor husleie dekker finanskostnadene) slik at rentable
investeringer andel av den samlede lånegjeld er på omlag 350 mill.

I mill. kr
lån til kommunale investeringer
formidlingslån i Husbanken
Sum

2017
1 149
326
1 476

2016
1 051
281
1 332

2015
951
223
1 174

2014
810
196
1 006

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.
Dette er vist i figuren under 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.
Fondsmidler
Tabellen under viser utviklingen i kommunens fondsmidler i perioden 2011-2015.

I mill. kr
Sum fond
Sum fond inkl mindre/merforbruk

2017
125,0
148,6

2016
65,8
92,9

2015
47,7
34,4

2014
41,3
15,7

28

Vestre Toten kommunes totale fondsmidler er på 125 mill. økt fra 66 mill. fra 2016 og
består av bundne driftsfond og investeringsfond. Totale fondsmidler inkludert
mindreforbruk er til sammen 149 mill. Økningen i fond skyldes høyere resultatgrad.
Frie driftsfond er dermed bygd opp på grunn av gode økonomiske resultater. Det er
helt avgjørende for Vestre Toten fortsetter 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 for første gang på flere tiår at Vestre Toten
kommune har en vekst over landsgjennomsnittet etter at veksten de siste årene 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. Norsk katapult senter er også blitt lagt til Raufoss som vil forsterke og
videreføre denne utviklingen.
Kommuneplanens arealdel og kommuneplanen legger grunnlaget for kommunens
overordnede planlegging og styring i perioden.
Befolkningsutvikling
Per 1. januar 2017 hadde Vestre Toten kommune 13 314 innbyggere Det er en vekst
i folketallet på 135 personer. Netto tilflytting utgjorde 140 personer, mens
fødselsoverskuddet ble negativt med -7 personer. Dette er en positiv endring fra -35
personer i 2016.
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Data viser at det er stor flytteaktivitet mellom kommunene i Gjøvikregionen. Netto
innvandring er positiv på 18 personer, noe redusert fra i 2016 og er det første året på
et tiår hvor det ikke er en befolkningsnedgang uten dette innvandringsoverskuddet.
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I 2017 oppnådde kommunen en vekst på 1,0 % i befolkning mot 0 i 2016. Dette er en
sterk vekst dersom vi ser på gjennomsnittet for de siste 10 årene og gjenspeiler
aktiviteten i kommunen med over 150 igangsatte boliger. Det er nettoflytting som
skaper befolkningsveksten i Vestre Toten kommune. De fleste av kommunene i
Oppland har negativ befolkningsvekst og et stort fødselsunderskudd.
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 samtidig klare tendenser på at
den store tilflyttingen til kommunen vil føre til å jevne ut dette. Det er svært viktig at
Vestre Toten kommune er i stand til å møte denne endringen i befolkningen på en
best mulig måte.
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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
2015

Mål
2017

Resultat
2017

Kompetanse

Gjennomført
tiltak

Gjennomføre
tiltak

Gjennomført tiltak

Rekruttering

Bygd positivt
omdømme

Bygge positivt
omdømme

Bygd positivt
omdømme

Ledelse

Lederutvikling
gjennomført

Lederutvikling
gjennomføres

Lederutvikling
gjennomført

Opplæring av
alle nye ledere

Opplæring av
alle nye ledere

Opplæring av alle
nye ledere

Fokusområde
Medarbeidere

Medarbeidere

Helsefremmende Helsefremmende
arbeid som
arbeid som
reduserer
reduserer
sykefravær
sykefravær

Helsefremmende
arbeid som
reduserer
sykefravær

Målene i tabellen ansees å være oppnådd samlet sett. Aktivitetene beskrives
nærmere i de enkelte delkapitlene.
Vestre Toten kommune har ved inngangen til 2018 ansatt 916 personer som tilsvarer
788 årsverk. Utviklingen over de siste årene er vist i tabellen under.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Årsverk
Antall ansatte

749

738

744

737

751

755

737

742

754

788

1001

990

935

936

959

963

869

881

893

916

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»).
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Forholdet er at det tar utgangspunktet i de som eier stillingen så de ubesatte stillinger
vil da ikke telles med.
Det er i samme perioden blitt tilført betydelig flere oppgaver noe som har ført til en
vekst av antall ansatte i sammenlignbare kommuner på 5-10 %. Det skulle da ha
tilsvart over 50 stillinger 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. Veksten fra fjoråret gjenspeiler
satsingen på ressurskrevende tjenester og utvikling av forebyggende tjenester over
flere år hvor det har blitt ansatt flere både gjennom finansiering med øremerkede
midler og frie inntekter som satsinger gjennom kommuneopplegget i statsbudsjetttet..
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. Det har vært jobbet og jobbes fortsatt med målrettede
kompetansehevingstiltak på alle tjenesteområder
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 2017 som
vanlig gjennomført ledersamling og Stenbergdagen i juni med fokus på
helsefremmende arbeidsplasser. Eget lederutviklingsprogram startet opp i 2017 og
har vært gjennomført med svært positive tilbakemeldinger som er gitt gjennom
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målrettede evalueringer. Dette programmet går ut 2018 og er tenkt å gjentas i
tilpasset form etter dette for nye ledere.
Under vises kommunens utviklingshus hvor fokusområder, strategier i en lærende
organisasjon settes i sammenheng med hvordan organisasjonen skal nå
kommunens langsiktige målsettinger.

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 kommune kan gjøre selv. Vår overbevisning er at 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. Det har vært jobbet med
revitalisering av dette arbeidet.
Nærvær
Under viser en tabell utviklingen i sykefraværet fra 1996-2017.
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Det må forventes svingninger fra år til år. Sammenlignet med året før så er nærværet
noe redusert. Det betyr at vi må jobbe enda bedre med tiltak for å øke nærværet.
Kommunens langsiktige målsetting er et sykefravær på under 7,5 %.
Nærværsstatistikk for årene 2002 – 2017 følger:
Fraværs- Nærværs- Nærværsprosent
År

prosent

prosent

kvinner / menn

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

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

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

91,1 / 93,9
91,4 / 92,7

2010
2011

8,9
8,8

91,1
91,2

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
2017

8,6
8,6
9,4

91,4
91,4
90,6

90,9 / 93,4
94 / 90,7
89,8 / 93,6

92,8
92,8
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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
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. Begrepene i helsefremmende arbeid er
og blitt en del av kultur- og trivselsbegrepet i Lean. 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.
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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».
Det er både ved tilsetting og lokale forhandlinger bevisste holdninger til lik lønn for likt
arbeid.
Statistikker – stillingsstørrelse og årslønn:

Alle ansatte
Prosentvis fordeling
Årsverk
Gjennomsnitt stillingsprosent
Gjennomsnitts årslønn

Totalt
2016
893
754
84
453 700

Kvinner
700
80
593
84
442 200

Menn
193
20
161
83
493 200

Totalt
2017
916
788
86
458 900

Kvinner

Menn

731
79
623
85
450 500

Tabellen ble i 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.
Den gjennomsnittlige stillingsprosent er ytterligere økt til 86 % (mot 84 % i 2016 og
73% 2015). Fra 2015 har den økt med mer enn 12 prosentpoeng og viser at det
arbeides aktivt med å gi ansatte økt stillinger.
Vi ser heller ingen store forskjeller mellom kvinner og menn i stillingsprosent.
Forskjellen i gjennomsnitts årslønn mellom kvinner og menn
Tabellen under viser at lønnsforskjellene i kroner mellom kvinner og menn holder seg
noenlunde stabil. 2016 viser et høyere tall, men dette er utlignet i 2017 uten at vi har
noen eksakt entydig forklaring på det.
2010
33 100

2011
31 900

2012
35 093

2013
36 500

2014
40 000

2016
2015
34 500 51 000

2017
39 400

Løsningen på registrering er endret i 2016. Kun 6 personer hadde registrert seg på
det tidspunktet med uønsket deltid. Det gav et feil bilde og det ble derfor ikke
registrert tall for 2016. Ansatte kan/skal registrere uønsket deltid i tilgjengelig webløsning for god tilgang for ledelsen ved utvidelse og tilsetting i stillinger.
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185
21
165
89
489 900

Type

Registrert Registrert Registrert Registrert Registrert
i 2012
i 2013
i 2014
i 2015
i 2017

Registrert
160
totalt
Fornøyd
25 derav
med sin
11 i
stillingspro deltidsstilli
sent
ng
Ønsker
redusert
8
stilling
127 derav
Ønsker økt 15 som
stilling
ikke har
fast stilling
Ikke
besvart om
de ønsker
økt /red.stilling

158

134

135

17 derav 4 25 derav 8 44 derav
i
i
17 i
deltidsstilli deltidsstilli deltidsstilli
ng
ng
ng
7

9

141 derav 109 derav 82 derav
13 som
12 som
28 som
ikke har
ikke har
ikke har
fast stilling fast stilling fast stilling

131

15

3

26
87
Derav har
18 100 %

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 og 12 timers helgeturnus gir større stillinger (ingen under 50 %)
Videre samarbeides det på tvers av tjenesteområdene der kompetansen kan
nyttiggjøres og utfordringene drøftes løpende med arbeidstakerorganisasjonenes hovedtillitsvalgt.
Helgevakter hyppigere enn tredje hver helg, må avtales individuelt.
Øke stillingsbrøker og styrke grunnbemanning
Vurderer ved ledighet å slå sammen hjemler slik at stillingen blir økt.
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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
2017 / gj.snitt
st %

2017

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
32

18

100 %

98 %

93

27

69 %

66 %

251

59

78 %

89 %

148

12

92 %

91 %

20

13

67 %

48 %

131

39

95 %

98 %

Kvinner Menn

661

703

Kvinner Menn
28
100 %

378

352

415

418

457

451

514

569

525

523

20
96 %

97

24

49 %

62 %

246

61

65 %

69 %

177

13

88 %

97 %

48

27

87 %

86 %

132

39

97 %

97 %

Tabellen viser små justeringer, men ikke så vesentlige og tydelige at vi har grunnlag
for å forklare endringene. I 2016 ble antageligvis personer m/personlig avlønning og
kap. 5 uteglemt.
På tjenesteområdenivå:
I rådmannens ledergruppe er det 13 personer: 5 kvinner og 8 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:
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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.

Universell utforming inngår i all planlegging av bygg, installasjoner og innen
digitalisering i regi av Vestre Toten kommune.
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
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Senior
tilskudd

Vikar
seniorpol
tiltak

2013

182 000

173 000

46

30

2014

113 000

147 000

35

29

241

2015

79 000

166 000

45

36

317

2016

147 000

90 150

49

39

356

2017

160 780

165 600

86

40

308

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 består ved utgangen av 2017 av 17,1 årsverk. Dette var 0,3
årsverk mer enn ved utgangen av 2016.
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 benyttes 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.
 Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.
 Bidra aktivt på personalområdet mot ledere og medarbeidere.
Sentrale aktiviteter:
 Lederutviklingsprogrammet, som er gjennomført med tre samlinger i 2017
 IP-telefoni prosjektet avsluttet i 2017. Skjer nå en flytende overgang til
mobiltelefoni i stedet. De få enheter som gjenstår blir koblet over på
mobilteknologi når de er ferdigstilt med oppussing og nybygg.
 Fiberanbud i regionen gjennomført og leverandør valgt
 Beredskapsvisning på kommunenes hjemmeside tilrettelagt i 2017
 Digitalisering - vært mye fokus og møter vedr velferds teknologi. Kravspek
klart og anbud ute våren 2018. Digitale sykmeldinger – 100 % fra 01.11.2018





Kurs i informasjonssikkerhet gjennomført 2017
«Eina-arkivet» er ikke ferdig katalogisert
Gjennomført intern opplæring og kurs - eSak: 9 kurs for nyansatte + 5 repetisjonskurs.
Interne kurs innen økonomi for ledere og andre er forbedret og også utvidet.
Sikkersone elektronisk arkiv for Velferd og svarUT tatt i bruk av NAV - prosjekt oppstart i
2016 - løsning tatt i bruk januar 2017



SvarUT - tatt i bruk manuelle forsendelser også på utgående faktura, f.eks
kommunale avgifter. Dette har ført til ganske stor besparelser, både på direkte
kostnader som porto. Tidsbruk ved hver fakturautsending er også redusert.



Arkiv for tt-kort, leieforhold, husbank, støttekontakt, personal og elev ble helelektroniske =
alle arkivdeler i eSak er nå helelektroniske
Stortingsvalg – gjennomført som planlagt og godkjent.
Personvernombud rollen «revitalisert» og arbeidet med ny personvernlovgivning påstartet.








Internkontroll - forbedret internkontroll i forbindelse med inngående faktura.
Det er innført et ekstra kontrollsteg hvor vi på økonomi på et tidligere tidspunkt
fanger opp eventuelle feil.
Bankanbud våren 2017 førte til bankbytte til Totens sparebank våren 2017.
Seniorpolitisk plan startet opp.
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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. Et aktuelt og sentralt
eksempel på det er det EU-direktivet GDPR som er planlagt å bli til ny
personopplysningslov i mai 2018.

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
 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
Samfunnsutviklingen preges mer og mer av økt digitalisering. Regjeringen har et mål
om at Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til
innbyggere og næringsliv. Som ledd i dette økes også graden av den kommunale
tjenesteyting på digitale plattformer. Kommunens hjemmesider og sosiale medier vil i
årene som kommer bli preget av innbyggernes informasjonsbehov og krav til
kommunikasjon. F.eks den økte bruken av Svar Ut har ført til ganske stor besparelser, både
på direkte kostnader som porto og tidsbruk ved hver fakturautsending, som også er redusert.

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.
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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 saksbehandling og topp
kvalitet på ytelsen
med
tjenestemottager i
sentrum. Riktig
tjeneste til rett tid.
God samhandling
og god dialog ved at
innbyggerne har
tilgjengelige kanaler
til politikerne og
tjenesteområde
Gode nettløsninger
og lett tilgjengelig
informasjon med
mulighet for
elektronisk
samhandling

Legge til rette for
politisk arbeid med
gode arbeidsvilkår

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017

Gode tilbakemeldinger

Gode tilbakemeldinger fra
interne og eksterne
brukere

Positive
tilbakemeldinger

Samarbeide tett med
tjenesteområdene

Samarbeide tett med
tjenesteområdene

Samarbeide tett med
tjenesteområdene

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.

Ikke målt

100 % digitale skjemaer –

Fortsatt for få
elektroniske
skjemaer.
«Beredskapsside»
etablert.

Oppstart
digitaliseringsstrategi

Arbeidet med
forankring startet.

Gi opplæring til politikere,
ledere og andre

Ivaretas løpende

Igangsatt "svar ut" - digital
kommunikasjon

Gjennomførte opplæring
til politikere, ledere og
andre

Andel postformidling
via den digitale
løsningen «Svar Ut»
er økt.
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Fokusområde

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017

Godkjent Stortingsvalg

Valget godkjent

92,8 %

98 % nærvær for året

97 % nærvær

Medarbeiderundersøkelse
4,3 av 5

Medarbeiderundersøkelse
annet hvert år

Ikke måling i 2017

Opplæring, kursing av
ansatte jfr. budsjett

Opprettholde og styrke
nødvendig kompetanse
iht. budsjett

Ivaretatt, jfr.
beskrivelse over.

11.3

Regnskapsavslutning
innen fristen 15.2
Utrulling av ny LEANenhet

08.3.2017

69 %

Høy andel e-faktura
ing.faktura 80 %

74,29 %

12 %

Øke andel elektroniske
leverandører til 100 %

15,31 %

Vise lojalitet til innkjøp og
e-handel

Videreføring

Lønnsslipper i
dokumentarkiv fra
01.07.16. 100 %

100 % av lønnsslipper
sendes elektronisk

100 %

Mindreforbruk kr
945 000,-

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

Mindreforbruk kr
679 758,15
Forbruk på 97,41 %

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

Legge til rette for
faglig utvikling
Tjenesteproduksjon

Høy kvalitet på
oppgaver og
tjenester.

Fokus på
ressursutnyttelse og
effektivitet. Jobbe
riktig og målrettet.

Ny enhet i gang.
Lønnsavdelingen i
gang fra våren 2017

Økonomi

96,2 %
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Antall avvik
Antall
skjenkekontroller

Mål

Resultat

Type avvik

2013 - 30

0

8

2014 – 19

0

6

2015 – 29

0

7

(*)2 prikker er tildelt for å ikke vise ut person
som var åpentbart påvirket av rusmidler. Et
brev er sendt, med en advarsel om at det ikke
er lov å ta med alkohol på utsiden, når
uteserveringen er stengt i vinterhalvåret.

2016 – 47

0

2

2017 - 32

0

2 (*)

Antall kontroller ved
salg alkohol i butikk

Mål

Resultat

2013 - 20

0

0

2014 – 21

0

2

2015 – 20

0

6

2016- 24

0

3

2017 - 23

0

0

Type avvik

Antall kontroller er om lag uendret. Det er positivt at kontrollene ikke har påvist avvik.
6.1.3 Regnskapsresultatet

12

Sentraladministrasjonen

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Regulert
budsjett
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

27 105
-3 517

28 733
-3 207

28 377
-2 171

-356
1 036

Netto driftsresultat

23 588

25 526

26 206

680

Mindreforbruket skyldes i hovedsak mindre utgifter til revisjon og refusjon av
«innskudd» i tilknytning til vårt interkommunale forsikringssamarbeid.
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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 3 «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 m2.
2017 har vært preget av høy aktivitet der vi har jobbet mye med utbedringer og
optimalisering av de tekniske anleggene. Det aller meste av dette skjer i egen regi
ved hjelp av driftsteknikere og vaktmestere. Vi ansatte en ny driftstekniker 1.
september, og dette gjør oss enda bedre rustet til å følge opp de tekniske anleggene.
Videre har vi prioritert ressurser til å male og beise to av våre bygg. Det er vanskelig
å få til dette med innleide ressurser da vi ikke har midler til å leie inn malerfirma. Så vi
har organisert dette ved å sette på flere vaktmestere på ett bygg i perioder for å male
og beise. I 2017 har vi gjort en god jobb på Reinsvoll skole og på Korta skole.
Byggene er på langt nær ferdig malt, men vi er godt i gang. Denne måten å
gjennomføre vedlikehold på vil vi ta i bruk i langt større grad i årene fremover.
Vi har også jobbet videre med vårt web-baserte internkontrollsystem IK Bygg. Dette
arbeidet ligger dessverre etter skjema grunnet mangel på ressurser til å følge det
opp. F.o.m. 2018 vil vi omprioritere ressurser for å følge dette opp på en bedre måte
Prosjekter:
Raufosstun Omsorgsboliger ble bygget i 2016 og det ble åpnet og tatt i bruk 16. jan.
2017. Gjennom året har vi i samarbeid med entreprenør jobbet med å optimalisere
driften av de tekniske anleggene ved bygget.
Den gamle delen av Raufosstun ble også fornyet i 2017.
Bygging av ny Vestre Toten Ungdomsskole ble påbegynt høsten 2017. Prosjektet
som er det største kommunale prosjektet noen gang, går etter planen. Videre har vi
hatt rehabilitering- og ombyggingsprosjekter ved flere av byggene våre. Vi har også
utvidet lekeplassen ved Veltmanåa barnehage. På Sagatunet har vi et forholdsvis
stort ombyggingsprosjekt i underetasjen som skal gjøre plass til leger og
hjemmetjenesten.
Trebygningen på gamle Raufoss skole også ble revet i 2017.
ENØK: Vi har hatt ett ENØK-prosjekt i Bøverbru barnehage; etterisolering samt nye
vinduer og dører. Vi jobber også systematisk med å skifte ut gamle energikrevende
lysarmaturer med moderne LED-teknologi-armaturer. I 2017 har vi prioritert
omsorgsbygg og skoler. Vi har også et stadig pågående prosjekt med
energioptimalisering av de tekniske anleggene på byggene våre.
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Vi bistår også Totenbadet ved deres prosjekter. I 2017 hadde vi ansvaret for
utskifting av sklie og oppgraderinger av noen basseng.
Renhold:
2017 var første hele driftsår etter at Eiendomsavdelingen tok over ansvaret for
renholdet i alle kommunale bygg. De første månedene av 2017 var krevende med
mye sykdom og fravær, samt nye metoder, renholdstandard og nytt utstyr. Fraværet
har normalisert seg og de nye metodene og standardene begynner å bli godt kjent.
Vi ser at vi har fått god effekt av omorganiseringen. Vi vil jobbe videre med å følge
opp slik at vi får en faglig god utvikling.
Omorganiseringen skal evalueres vinteren 2017/2018
Totalt så er det ca. 50 ansatte i Eiendomsavdelingen ved utgangen av 2017.
Det er 5 administrative stillinger: Eiendomssjef, 2 prosjektledere, energileder og
renholdsleder. Videre har vi 2 driftsteknikere, 6 vaktmestere og 36 renholdere.
Driften har vært preget av at driftsleder ikke har hatt mulighet til å følge opp driften
slik vi ønsker. 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. Fra og med 2018 så er ny driftsansvarlig vaktmester på
plass. Dette vil bedre situasjonen betraktelig.
Utviklingstrekk
Drift:
Vi vil prioritere å få utarbeidet vedlikeholdsplaner for de største byggene, samt
innføre elektronisk brannbok. Vi har nå satt på ressurser til å få gjennomført dette.
Vi vil også prioritere å få malt/beiset flere bygg. Optimalisering og oppfølging av
ventilasjonsanlegg har også et hovedfokus i 2018
Prosjekt:
Avdelingen har store utfordringer fremover med flere store og mange små prosjekter.
Vi er i gang med bygging av ny ungdomsskole. Vi skal rehabilitere og bygge på
Raufoss Idrettshall. Reinsvoll Idrettshall skal bygges og videre kommer Dag- og
avlastningssenter med byggestart sommeren 2018. Ombygging av Ihle skole til
barnehage skal også gjennomføres. Ombygging av underetasjen på Sagatunet skal
også ferdigstilles våren 2018. I tillegg kommer mange mindre prosjekter.
Renhold:
Vi vil jobbe videre med å optimalisere organiseringen av renholdet, samt renholdsstandarden INSTA 800. Dette krever mye oppfølging og opplæring og vil prege
renholdsavdelingen også dette året.
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6.2.2 Måloppnåelse (og aktivitetsrapport)
Fokusområde

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017

Anbudskonkurranse
gjennomført. Starte opp
samspillsfasen

Byggestart

Byggestart høsten 2017.
I rute

Gjennomført forprosjekt.
Oppstart konk. utsatt til 2017

Oppstart og
gjennomføre
konk. før
byggestart i 2017

Ingen politisk avklaring i
2017

Bygging og økonomien er i rute

Ta i bruk bygget

Bygget er tatt i bruk

Systematisere
internkontroll og
utarbeide lokale
arbeidplaner
Innføre INSTA 800
som renholds
standard
Utarbeide
tilstandsrapporter
og
vedlikeholdsplaner
for de største
byggene

Her har vi ikke kommet så
langt som vi hadde
planlagt. Dette pga. mangel
på ressurser.

Brukere
Ny V.Toten Uskole
Ny idrettshall
Reinsvoll
Raufosstun oboliger
Medarbeidere

Alle vaktmestere er på plass der
de skal være

Medarbeidere
med riktig
kompetanse i
alle ledd

Renhold overført til Eiendom
01.10.16

Innføring av IK-bygg (software).
Registrere alle bygg og
tekn.anlegg

I rute

Her har vi ikke kommet så
langt som vi hadde
planlagt. Dette pga. mangel
på ressurser

Økonomi

ENØK
Endring av
budsjetter
Drift

Oppstart av energimerking store Energimerke de
Vi har energimerket 3 bygg
bygg
største byggene
Redusere
Sagt opp «dyre» vedlikehold- og driftskostnader,
I rute
driftsavtaler
øke midler til drift
og vedlikehold.
Fortsette
Utskifting av energikrevende og utskifting av
I rute
gammelt utstyr
energikrevende og
gammelt utstyr

6.2.3 Endring drift
2017 var det andre året vi hadde driftsansvar for alle bygg. Dette året har vi fortsatt
med kartleggingen av tilstand på byggene, samt jobbet videre med 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
51

vaktmestere på de enkelte enheter med støtte fra driftsleder, energileder og
driftsteknikere.
6.2.4 Regnskapsresultat

13

Eiendom

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Regulert
budsjett
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

40 857
-9 663

50 882
-11 984

51 817
-11 662

935
322

Netto driftsresultat

31 194

38 898

40 155

1 257

Vi greide budsjettet med et mindreforbruk. Dette bl.a. pga. at vi gjør mer i egen regi
fremfor å kjøpe inn tjenester, samt at vi hadde en stilling vakant i 8 måneder.
Omorganiseringen av Renholdstjenesten ga også ønsket innsparingseffekt.
Fysiske resultater:
Raufosstun omsorgsboliger er bygd sør for dagens sykehjem. Leilighetene ble
ferdigstilt til jul 2016, og ble tatt i bruk i januar 2017.

52

53

6.3 Barnehage
6.3.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
En av de mest sentrale arbeidsoppgavene for barnehagetjenesten er 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 2017. Ett nytt månedskull fikk rett til plass i 2017, det vil
si barn født i november året før. I tillegg fikk 6 barn født etter 30. november plass i barnehage. På
grunn av fysisk plassmangel har vi opprettholdt reduksjon av ca 6 plasser for barn over 3 år i
Veltmanåa og 12 storebarnsplasser ble redusert i Bøverbru på grunn av for få søkere. Ellers ble alle
plasser videreført og 599 barn gikk i barnehage høsten 2017. Av disse var 85 barn
minoritetsspråklige, d.v.s 14,2 % andel i forhold til alle barn med plass.
3 barn over 3 år og 11 barn under 3 år stod på venteliste høsten 2017.
Vestre Toten ligger høyt i antall oppholdstimer per årsverk, d.v.s. mange barn per ansatt. Private
barnehager ligger 650 timer over Opplandsgjennomsnittet. Departementet har sendt ut på høring et
forslag om en forpliktende norm for antall barn per ansatt. Forslaget er 6 barn over 3 år eller 3 barn
under 3 år per ansatt.

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

Vestre Toten 2017
12 921

Oppland 2017
12 276

13 298

12 650

Antall barn med vedtak om ekstra ressurser:

Barnehageloven § 19 a (Rett til spesialpedagogisk
hjelp)
Barnehageloven § 19 g (Barn med nedsatt
funksjonsevne)

Vestre Toten
2017
20

Vestre Toten 2016
15

3

2

Reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt:
Vestre Toten 2017
106
1 216 445

Antall familier med vedtak om reduksjon
Kostnader for kommunen på grunn av tapt
foreldrebetaling

Vestre Toten 2016
96
1 056 377

Sammenligning av noen nøkkeltall i Kostra:

Netto driftsutgifter pr innbygger 15 år
Andel barn 1-5 år med
barnehageplass
Andel barn 1-2 år med

VTK
2017
134
074
91,5

VTK
2016
130
799
92,6

Oppland
2017
140 667

Oppland
2016
136 222

Landet
2017
145 339

91,3

91,1

91,3

Landet
2016
139
359
91,0

81,6

82,2

81,0

81,3

82,5

82,0
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barnehageplass
Brutto driftsutgifter pr barn i
kommunale barnehage
Andel ansatte med
barnehagelærerutdanning

187
584
35,6

180
648
33,5

191 297

184 733

196 887

36,7

35,6

36,0

188
150
35,6

Som denne Kostra-tabellen viser, ligger Vestre Toten fortsatt lavere enn sammenligningstallene på
utgiftssiden. Andel ansatte med barnehagelærerutdanning har økt fra 2016, men fortsatt ligger Vestre
Toten under Oppland og landet. Vestre Toten skal øke andelen med pedagogutdanning i sine
barnehager fra 2018..
Kompetanseheving: Ingen styrere har tatt styrerutdanning i 2017. 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 2 planleggingsdager for alle ansatte; «Matematikkglede i barnehagen» ved Anne
Hjønnevåg Nakken fra Matematikksenteret og «Vi har en plan» ved Nina Nakling. Dette temaet
handlet om implementering av ny rammeplan som ble innført fra august 2017. I tillegg arrangerte vi 2
dagers lederseminar om temaet «Hvordan lede en lærende organisasjon- og hva betyr dette for min
barnehage» ved pedagogista Mona Nicolaisen.

6.3.2 Måloppnåelse
Fokus-område

Opprettholde god kvalitet
gjennom å:
-rekruttere gode medarbeidere og
redusere dispensasjoner

-jobbe for å bedre samarbeidet
med grunnskole

- jobbe for å bedre samarbeidet
med helsestasjonen – tidlig innsats

Få flere barnehager til å jobbe med
kontinuerlig forbedring (Lean)

Resultat
2016

0 i kommunale
barnehager
1,5 årsverk
private bhg
Har vedtatt en lokal
realfagsstrategi

Vedtatt rutiner for
samarbeid rundt barn
med særskilte behov
Bøverbru, Eina og
Veltmanåa barnehager

Mål
2017

Ingen dispensasjoner fra
august

Jobbe videre med
realfagstrategien i
samarbeid med
grunnskole
Faste rutiner for
samarbeid om 4årskontroll og 6årskontroll
Få Vestrumenga inn i
Leanopplæring

Resultat
2017
Målet ikke nådd.
0,9 årsverk på
dispensasjon i
private
barnehager
Har hatt et godt
samarbeid. Målet
nådd
Har ikke blitt
gjennomført

Mål ikke nådd.
Bare 3
kommunale
barnehager er
med på Lean

Legge til rette for
kompetanseheving gjennom å:
-stimulere styrerne til å ta del i den
nasjonale lederutdanningen for
styrere

2 styrere har fullført
(en kommunal og en
privat)

En ny styrer starter i
august

-øke andelen fagarbeidere i
barnehagene (kommentar i

Gjennomsnitt
barnehager:
Kommunale :30%

Øke andelen særlig i
private barnehager

Ingen styrere
startet opp.
Mål ikke nådd
Mål nådd.
Andelen til
sammen i alle
barnehager er
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kommunebildene fra fylkesmannen

Private 20,3%

29%

-opprettholde gode resultater på
medarbeiderundersøkelsen

Score: 4,4

Ikke undersøkelse

Nærvær kommunale
barnehager 90,5%

Øke nærværet

Mål ikke nådd.
Nærvær: 87,8

+1,1 mill

Balanse

+0,447 mill

-redusere sykefraværet

Tilpasse drift til økonomiske
rammer

6.3.3 Endring drift
I 2017 ble det redusert med 12 plasser i Bøverbru barnehage pga færre søkere.
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

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Regulert
budsjett
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

90 964
-10 929

92 798
-10 931

90 326
-8 012

-2 472
2 919

80 035

81 867

82 314

447

Budsjettet på Bøverbru barnehage skulle vært saldert med 470 000 kroner, så
egentlig ble regnskapsresultatet litt på minus. Styrket barnehagetilbud, tilskudd til
private barnehager, refusjon for søskenmoderasjon og refusjon for tapt
foreldrebetaling gikk alle i minus. Men de kommunale barnehagene hadde alle
overskudd på regnskapet på grunn av refusjon av sykepenger, så regnskapet endte
bedre enn forventet gjennom året.
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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
Beredskap, brann og redning:
Den altoverskyggende hendelsen i 2017 var eksplosjonen og brannen på Metallco på
Eina hvor to personer mistet livet og to personer ble skadet. I tillegg fikk hendelsen
følgende konsekvenser:







24 personer mistet arbeidsplassen
Et ukjent antall personer ble i tillegg berørt
o Bl.a. pårørende, kolleger, deres familier, lokalsamfunnet, osv.
RV 4, Thune skole og SFO ble stengt denne dagen
Flere naboer ble evakuert
Materielle skader for flere ti-talls millioner kroner
Samfunn og næringsliv for øvrig ble berørt

Dette var en helt spesiell og uvanlig hendelse som ikke er hverdagskost for hverken
brannvesenet eller noen andre, heldigvis.
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Raufoss Brann og Redning rykket ut på 252 hendelser og oppdrag i 2017. Dette er
en markert oppgang fra 2016 (217 hendelser og oppdrag). Dette skyldes en
omdefinering av kategorien «avbrutte utrykninger». Pga. endringen av definisjonen,
inkluderes disse nå i statistikken, i motsetning til tidligere.
Beredskapen dekker et vidt, og stadig videre, spekter av oppdrag og leverer effektive
tjenester utført av motivert og kompetent personell. Nytt i 2017 er at beredskapen har
fått utstyr for overflateredning i form av en gave gjennom Det store brannløftet fra
Gjensidigestiftelsen.
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. 2017 ble det første hele året
avdelingen jobbet etter ny forskrift og en helt ny Plan
for brannforebygging.
Brannvernavdelingen har følgende satsingsområder:





Brannsikkerhet for befolkningen generelt
Brannsikkerhet i hjemmet for utsatte grupper
Barn og unges kunnskap om brannsikkerhet
Brannsikkerhet i landbruket

I tillegg videreføres arbeidet med branntilsyn, men i
noe mindre omfang enn tidligere.
Feiervesenet viderefører sitt arbeid med behovsprøvd feiing og tilsyn med
fyringsanlegg i boliger. Nytt fra 2016, er i tillegg feiing og tilsyn med fyringsanlegg i
fritidsboliger. Feiervesenet gjennomførte sin første runde her i 2017, med ca. 1/3 (ca.
90) av fritidsboligene.
Behovet for å få bygget ny brannstasjon er akutt. Dagens brannstasjon tilfredsstiller
bl.a. ikke krav til arbeidsmiljø, plassbehov og funksjonalitet. Skisseprosjekt på ny
brannstasjon ble avsluttet i 2015 og forslag fra arkitekt foreligger. Planprosess pågår
fortsatt i skrivende stund, noen den også gjorde for ett år siden og før det igjen... Det
er avsatt midler til prosjektering i 2017 (overføres nå til 2018) og bygging i gjeldende
investeringsplan for 2018, 2019 og 2020. Honnør til beredskapspersonellet i Raufoss
Brann og Redning som finner seg i - og holder ut med dagens situasjon.
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Illustrasjonen viser arkitektens skisseforslag med foreslått plassering på ballsletta mellom Nærradiobygget og
Haugen på Raufoss. Illustrasjon: Kontur arkitektur + konstruksjon

2017 ble et år på både godt og vondt:





2 personer omkom i en eksplosjon ved en bedrift i november
2 personer ble skadet i samme hendelse
Ingen omkomne i trafikkulykker er registrert av brannvesenet
Ingen husdyr har omkommet i branner

Brannvesenets utrykninger/oppdrag i 2017 (lavest – høyest) (gjennomsnitt)
perioden 2008 – 2017:









Bygningsbranner (alle kategorier)
Andre branner og brannhindrende tiltak
Trafikkulykker
Akutt forurensning, vannskader/oversvømmelser
Medisinsk bistand
Annen assistanse (inkludert til annen kommune)
Unødige alarmer, avbrutte utrykninger1)
SUM 2017 (lavest – høyest) (gjennomsnitt) 2008-2017

20
31
13
20
31
24
113
252

(5 – 26)
(25 – 49)
(10 – 21)
(8 – 21)
(23 – 66)
(20 – 34)
(60 – 113)
(201 – 267)

(16)
(33)
(15)
(12)
(42)
(26)
(81)
(225)

1)

Avbrutte utrykninger er tatt inn som egen kategori fom. 2017 pga. endret definisjon på hva som er «avbrutt utrykning». Her
inkludert sammen med kategorien «Unødig alarmer».

Diagrammet under viser fordeling og utvikling i brannvesenets utrykninger og oppdrag
siste 10 år. Rød linje viser gjennomsnittet for perioden (225).
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Brannvesenets utrykninger og oppdrag 2008 - 2017
2-3,19 Unødig-/blind
alarm (inkludert 10
falske), avbrutte
utrykninger fom 2017
17-18 Annen
assistanse/ass. annen
kommune

300

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

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brannforebyggende tiltak; tilsyn, befaringer og informasjon- og
motivasjonstiltak i 2017:









Branntilsyn med særskilte brannobjekter (av 78 registrerte bygninger/virksomheter)
Tilsyn med farlig stoff (planlagte aksjoner)
Andre kontrollformer med særskilte brannobjekter (egenmeldinger)
Andre befaringer i bygninger (gjennomføres etter behov og på forespørsel)
Objektsyn (kjentmannsrunder) med Raufoss Brann og Redning
Kontroll med virksomheter som selger fyrverkeri i romjulen (av 5 med tillatelse)
Informasjons- og motivasjonstiltak brannvern/brannvesen
Deltagelse i landsomfattende aksjoner og tiltak (av 6 planlagte)

30
6
0
17
3
4
37
6

Feiervesenets tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner i 20171):



Tilsyn med fyringsanlegg
Feiing av skorsteiner

1 411 utført
1 890 utført

dekningsgrad 24 %
dekningsgrad 31 %

Totalt antall registrerte enheter i 2017 var 5 731 boliger + 270 fritidsboliger = 6 001
enheter.
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. Fritidsboliger er lagt til fom.
2017.

KOSTRA-tall:
KOSTRA-tall

Vestre
Toten

Vestre
Toten

Oppland
2017

Kostragruppe 7

Landet
u/Oslo
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Netto driftsutg. pr. innb.
Årsgebyr for feiing og tilsyn
1)

2017

2016

575

596

460

460

2017

2017

863

615

822

501

451

466

1)

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

Netto drift har gått ned(!) med 3,5 %. Innenfor drift er det en marginal økning, slik at
reduksjonen kommer av reduserte avskrivninger. Kronebeløpet per innbygger ligger
lavt på kun 67 % av snittet for Oppland (samme som tre foregående år).
Sammenlignet med Kostragruppe 7 ligger vi igjen under snittet med 93 % (103 % i
2016). For Landet ligger vi på 70 % av snittet i 2017 (74 % i 2016).
Årsgebyret for feiing og tilsyn ble holdt uendret for andre året på rad. Gebyret ligger
under gjennomsnittet for oppland (92 %) og landet (99 %), men litt over snittet for
Kostragruppe 7 (102 %).
Kommunal beredskap og samfunnssikkerhet:
Kommunen satte sin kriseledelse fredag 17. november i forbindelse med ulykken på
Metallco. På selve skadestedet hadde nødetatene (brannvesenet, politiet og
ambulanse) store styrker i innsats, med støtte fra Sivilforsvaret.
Kriseledelsen ble satt ca. kl. 07.30 i samråd med politiet/politikontakten.
Nøkkelpersoner i f.t. denne hendelsen ble kalt inn, herunder: rådmann/kriseleder,
ordfører, grunnskolesjef, rektor ved Thune skole, brannsjef/beredskapskoordinator,
kommuneoverlege, leder stab og støtte, infoleder med stabspersonell og loggfører.
Første prioritet var å få info og oversikt over hendelsen og hvilke tiltak som måtte
prioriteres fra kommunens side:




Stenge Thune skole for dagen
Etablere møteplass for evakuerte og pårørende (EPS) – grendehuset på Eina
Få ut relevant info på hjemmesider og Facebook

Planlegge og gjennomføre videre framdrift:






Følge opp ovennevnte tiltak, få bekreftet iverksetting/gjennomføring
Få oppdatering på situasjonen på skadestedet
Møte de rammede, dvs. bedriftens ansatte og pårørende
Ordførerens rolle og oppgaver – hva gjør han
Kontakt med mediene

Prioriteringer, gjennomføring og oppfølging av tiltak synes å ha fungert godt.
Avklaringer ble gjort og spørsmålstillinger har blitt fulgt opp og besvart.
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Kriseledelsen ble avviklet ca. kl. 10.15. Ordfører, infoleder, og
brannsjef/beredskapskoordinator var i beredskap og reiste ut til grendehuset på Eina
ca. kl. 10.20 og deretter ut til skadestedet.

Metallco. Foto: Bjørn Sondra Kjelsrud
Det kommunale beredskapsplanverket ble revidert i desember.
Kommunen har ikke gjennomført noe opplæring eller krisehåndteringsøvelser i 2017.
kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse er revidert og ble vedtatt av
kommunestyret i november 2017. Handlingsplan til ROS-analysen utarbeides i 2018.
6.4.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Resultat
2016

Mål
2017

Resultat
2017

Brukere
Ny brannstasjon:
Fastsette plassering
Få på plass budsjett for
prosjektering, bygging og
drift

Planprosess:
Konsekvensutredning av
plassering og første
planforslag
Forsinket – til 2017 (og
2018)

Planprosess:
Få vedtatt plassering
(For)prosjekt oppstart:
Kr. 567 000 (budsjett fra
2016)

Planprosess:
Forsinket med over ett år i
f.t. vedtatt planprogram.
Plassering vedtas før
ferien 2018 (tidligst)
Fått 1 mill. til prosjektering
i 2017 – overføres til 2018.

Medarbeidere
Rekruttere og beholde
medarbeidere med rett
kompetanse

Tilføre brannvesenet manglende lovpålagt kompetanse (kurs)
4 Gjennomført
3 Oppstart
1 Mangler

1 Gjennomføres
3 Avsluttes
1 Mangler (+ 1 ny )

1 Avsluttet
3 Avsluttet
1 Mangler + 1 ny

Tjenesteproduksjon
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Fokusområde
Høy kvalitet på
forebyggende oppgaver og
tjenester (ny forskrift fra
2016)
- Informasjon- og
motivasjonstiltak

- Feiing og tilsyn

Resultat
2016

Mål
2017

Resultat
2017

Informasjon- og motivasjonstiltak brannvern
Gjennomført ca. 80 - 85 % Gjennomføre ca. 90 - 95 % 90 - 95 % i f.t. plan
av planlagte tiltak (mål 90 av planlagte tiltak
– 95 %)
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med krav og behov (omlegging fom.
2017). Tallene under angir antall som har mottatt varsel om tjenesten.
Feiing: 100 %
3500 av 3500
(målet nådd)
Tilsyn: 85-90 %
Ca. 1650 av 1900
(mål: 100 %
Ca. 1500 av 1500)

Gjennomføring i samsvar
med risiko
Feiing minst hv. 6. Dvs.
minst 950/år
Tilsyn minst hv. 8. år Dvs.
minst 700/år
Fritidsboliger:
Ca. 1/3 – 100 av 300

Gjennomføring i samsvar
med risiko
Feiing: 100 %
3 450 av 3 450
Tilsyn: 100 %
1 970 av 1 970
Fritidsboliger: 96 %
89 av 93 (i f.t budsjett)

Tilsynsaktivitet i særskilte objekter i samsvar med risiko (omlegging fom. 2017)
- 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

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

70 av 80
(tidl. anslått 70 – 80)
10 andre befaringer
(tidl. anslått: 30 - 40)

Gjennomføring i samsvar
Gjennomført 30 av 33
med risiko (anslag: 60 –70) Gjennomført 17 andre
Etter risikovurderinger og befaringer
behov (ansl. 30 - 40)

Materielle fornyelser og oppgraderinger (kjøretøy)
Ny kommandobil:
Felles bil VTK/Gjøvik er
skaffet
(budsjett kr. 650 000 /
Regnskap avventes
ROS-analyser og dokumentasjon

-

ROS-analyse for branner
og ulykker i VTK –
ferdigstilt
Revidere brannordning –
påbegynt og ferdigstilt

-

-

-

Avtale mellom VTK og RAB
om brann- og
redningstjenester er sagt
opp før jul.
Ny «Brannordning 2020»
skal utarbeides.

ROS-analyser, beredskapsplaner, opplæring og øvelser
Overordnet ROS-analyse:
Revisjon påbegynt
Kommunal
beredskapsplan:
Revidert
Mål: Gjennomføre 1
kriseøvelse

Overordnet ROS-analyse:
Ferdigstille revisjon
Kommunal
beredskapsplan:
Revideres
Gjennomføre div.
opplæring og øvelse: CIM,
UMS, kriseøvelse

Ferdigstilt.
Vedtatt i KST i november
Kommunal
beredskapsplan:
Revidert pr.1.12.2017
Ikke påbegynt

- Bygge
krisekompetanse

Økonomi
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Resultat
2016

Fokusområde

Mål
2017

Resultat
2017

Økte inntekter
Alarmabonnenter:
Tilstrekkelig økonomi til Alarmabonnenter:
Budsjett,
å drive forsvarlige / gode Anslag: kr. 95 000
nok lovpålagte tjenester Budsj. kr. 88 000
kr. 102 000
Øvrig budsjett: Se egen tabell

Alarmabonnenter:
Regnskap,
kr. 107 000

6.4.3 Endring drift
Det har ikke vært noen vesentlige endringer i drift innenfor avdelingens
ansvarsområder i 2017.
6.4.4 Regnskapsresultat
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Brannvern /u gebyrområdet
Sum Utgifter
Sum Inntekter

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2016
2017
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

9 392
-1 571

9 703
-1 741

9 421
-1 471

-282
270

Netto driftsresultat
7 821
7 962
7 950
-12
Netto resultat viser et merforbruk på kr. 12 000 i forhold til budsjett. Dette som
forventet resultat (balanse). Det skjuler seg imidlertid til dels store utslag, både
positivt og negativt, innenfor området. Avtalekostnader mot Raufoss Beredskap kom
positivt ut, mens det på vaktgodtgjørelser, drift av transportmidler, annet utstyr og
serviceavtaler er negative utslag av en viss betydning. I tillegg kommer en del
kostnader for bistand fra nabobrannvesen bl.a. i forbindelse med Metallcoulykken,
noe som ikke ligger i budsjettet.
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Brannvern gebyrområdet
Sum Utgifter
Sum Inntekter

Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2016
2017
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

2 421
-2 657

2 600
-2 773

2 600
-2 702

0
71

Netto driftsresultat
-236
-173
-102
71
Netto resultat viser et mindreforbruk på kr. 71 000. Her skal det legges til at hele kr.
415 000 er avsatt til bundet driftsfond. Budsjettreserven på kr. 116 000 ble ikke
benyttet. I tillegg fikk vi mindreforbruk på lønn, dels pga. en permisjon og dels pga.
refusjon sykepenger (ikke tatt inn vikarer ved sykefravær). Øvrig drift kom også ut litt
i pluss.

64

Regnskapsresultater 2008 – 2017:
Tabellen viser netto driftsresultat utenom gebyrområdet siste 10 år. Det
gjennomsnittlige avviket pr. år for perioden er på kr. 0(!). Området har med andre ord
holdt seg akkurat til budsjettet, de siste 10 årene sett under ett.

Netto Driftsresultat 2008 - 2017
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-250
-200

Kr. Tall i 1 000

-150
-100
-50
0
50
100
150
200
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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
Tilsyn ved hjemmeopplæring

Noen nøkkeltall fra skoleåret 2017/18 (pr 1.10.17):
Skole

Elevtall

Klassetall Elevtall SFO

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

119
345
281
146
105
262
180

7
14
14
7
7
11
9

43
66
82
53
32

Minoritetsspråklige elever
m/særskilt språkoppl
4
14
62
7
0
21
2

VTk

1438

69

276

110

Antall elever har gått ned med 25 elever fra skoleåret 2016/2017. Samtidig har antall
klasser økt men en klasse. Elevtallet i SFO har økt med 15 elever, mens
minoritetselever har økt med fire elever.
KOSTRA-tall
Netto driftsutg. grunnskolesektor i %
av samlede netto driftsutgifter

VTK 2017

VTK 2016

Oppland
2017

Kostra-gr 7
2017

Landet /u
Oslo 2017

25,3

25,5

22,3

25,7

23,2

123 920

118 548

119 676

103 046

107 954

12,0

11,0

14,9

16,5

17,7

Driftsutgifter undervisningsmateriell, pr elev i grunnskolen

1 495

1 325

1 645

1 443

1 508

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

39 918

36 721

26 021

30 211

29 104

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 2017 som
den var i 2016.
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år
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For andre år på rad ligger Vestre Toten over gjennomsnittet i Oppland og Landet.
Hovedgrunnen er at antall elever i grunnskolen i Vestre Toten har gått ned.
Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt
Den relative andelen av spesialundervisning har økt med en prosent fra 2016.
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. Vi ser likevel at Vestre Toten over tid har brukt relativt sett
mindre til spesialundervisning enn de fleste kommuner. Andelen elever som får
spesialundervisning har vært stabil de siste årene på rundt 7 %. For skoleåret
2017/2018 har denne andelen økt noe, til 7,8 %. Det betyr at antall elever som har
behov for spesialundervisning er stabilt selv om elevtallet i grunnskolen har gått ned.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen
Vestre Toten bruker for første gang omtrent like mye til materiell per elev som
kommunegruppene i sammenligningsgrunnlaget.
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 2016. 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.
6.5.2 Måloppnåelse
Utsnitt fra KOMMUNEPLAN FOR VESTRE TOTEN KOMMUNE
LANGSIKTIG DEL 2012 – 2023:
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.

Nasjonale føringer
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) med
tilhørende forskrifter regulerer i prinsipp all virksomhet i grunnskolen, og er også det
67

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.
Kommunale prioriteringer
Kommunale planprosesser og grunnskolens årlige tilstandsrapport er styrende for
grunnskolens pedagogiske satsingsområder.
Mål og satsingsområder for grunnskolen i perioden 2014- 2018 ble vedtatt av
kommunestyret 16. juni 2014. Her ble 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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Vestre Toten hadde status som realfagskommune ut året 2017.
I tråd med kommunens målsettinger for perioden 2014-2018 ble
det utarbeidet en strategi- og tiltaksplan for realfag i Vestre Toten
som omfatter både barnehage og skole, «Tegn rakett!».
Realfagsnettverk, med deltakere både fra barnehagene og skolene
i kommunen, bidrar til å styrke relasjoner og gi en kollektiv
forståelse for behovet for endringsprosesser.

Fokusområde

Resultat
2016

Mål
2017

Resultat
2017 *)

Brukere

Læringsmiljø

Læringsutbytte

7. trinn:
VTk: 4.4
7. trinn:
Oppland: 4.3
Alle elever skal
VTk: 4.4
Landet: 4.3
føle seg inkludert
Oppland: 4.4
10. trinn:
og ingen skal
Landet: 4.4
VTk: 4.1
oppleve seg
10. trinn:
Oppland: 4.1
mobbet.
VTk: 4.2
Landet: 4.1
Kontinuerlig
Oppland: 4.2
Mål nådd for trivsel.
bedring i
Landet: 4.2
Mobbetallene,
målinger.
Mål nådd
særlig på
ungdomstrinnet, er
for høye.
Nasjonale prøver: Resultater på
Nasjonale prøver:
5. trinn: Mål nådd i nasjonale prøver 5. trinn: Mål nådd
lesing
og
både i lesing,
8. trinn: Mål nådd i avgangskarakter regning og engelsk.
regning
er minimum på
8. trinn: Mangler tall
9. trinn: Mål nådd i nivå med
for KG7, men mål
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Fokusområde

Overgang barnehageskole

Resultat
2016
lesing og delvis i
regning
Avgangskaraktere
r:
Mål nådd i norsk
og delvis i
matematikk
Vedtatt
realfagsstrategi.
Påbegynt arbeid
med felles mål og
satsingsområder

Medarbeidere
Medarbeiderundersøkels På nivå med
landet med unntak
e
av faktor 7relevant
kompetanseutvikl.
Mål delvis nådd
VTk: 98,7 %
Oppland: 96,1 %
Rekruttering
Landet: 95,5 %
Mål nådd

Mål
Resultat
2017
2017 *)
kommunegruppe nådd i lesing,
7
regning og engelsk
målt opp mot fylket
og landet.
Avgangskarakterer:
Mål nådd i norsk

Utvikle felles mål
Felles
og satsingsrealfagsnettverk
områder

Minimum på nivå Ikke gjennomført
med landet
i 2017

VTk: 98,7 %
Minimum på nivå
Oppland: 96,3 %
med Oppland og
Landet: 95,3 %
landet
Mål nådd

12 på videreutdanning
2016/17

Fortsette arbeidet 14 på videremed
utdanning 2017/18
videreutdanning

92,7 % nærvær.
Mål nesten nådd.

Nærvær 94 %

92,8 % nærvær.
Mål nesten nådd.

Tilpasse drift til
redusert ramme

Driftsmessig
balanse og positivt
resultat i 2017 pga
tilskudd fra IMDI og
høye
sykepengerefusjon
er

Videreutdanning
Sykefravær/nærvær
Økonomi

Rammeforutsetninger

Driftsmessig
balanse og
positivt resultat i
2016 pga tilskudd
fra IMDI for 2015
og 2016

*) Det vises for øvrig til egen årlig tilstandsrapport for grunnskolen. Rapporten for 2017 legges fram til
politisk behandling i egen sak i vår/sommeren 2018.

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. Ihle skole ble formeldt

70

lagt ned fra 1.1.2018 selv om elevene startet på nye skoler høsten 2017. De fleste
elevene startet på Bøverbru skole.
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
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. Raufoss skole har siden høsten 2015 hatt egen velkomstgruppe i
henhold til reglene i Opplæringsloven § 2-8, 5. ledd. Dette 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 startet opp på Raufoss ungdomsskole 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 stort sett ha et positiv oppgjør på dette området, har vi nå i flere år
hatt langt flere elever å betale for enn vi kan kreve refusjon for.
Kommunen har likeledes det økonomiske ansvaret for elever i private skoler som er
hjemmehørende i Vestre Toten. Vi ser at antall elever som velger privat skole er noe
økende, fra 15 elever skoleåret 2014/15 til 21 elever skoleåret 2017/18. Antall
søknader om ressurser for å dekke særskilte behov øker tilsvarende.
6.5.4 Regnskapsresultat
41 Grunnskole

Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Avvik
1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

191 401
-32 188

189 081
-31 921

179 889 -9 192
-20 481 11 440

Netto driftsresultat

159 213

157 160

159 408

2 248

Grunnskolen fikk i 2017 et samlet positivt avvik på kr 2 248’. Dette skyldes noe
høyere inntekter fra IMDI samt høyere sykepengerefusjoner enn forutsatt.
Sett bort fra dette har enheten utvist god budsjettdisiplin som i sum har gitt et driftsår
i god balanse.
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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 pr 31.12.17 56,06
årsverk med kommunal tilsetting, 13 fastleger i avtalehjemler, 1 turnuslege og 9,83
privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtaler.

Helsesjef
Bjørnar Eidsvik

Legetjenester

Skole- og
helsestasjonstjenesten

Leder
Jens Mørch

Leder

Fysio- og
ergoterapitjenesten
Leder

Barneverntjenesten
Leder

Elisabeth Skaar Dyrud

Silje Nyu Haugerud

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.
Generasjonsperspektivet er spesielt viktig. Riktig hjelp til riktig tid skal også bidra til at
dagens barn og unge selv blir gode foreldre i neste generasjon.
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
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at alle tjenester kan identifisere risikoutsatte personer og grupper på et så tidlig
tidspunkt at forebyggende intervensjonstiltak kan iverksettes.
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 2016 og 2017 / 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 2017 VTK 2016

Oppland
2017

Landet
Landet
uten
Oppland uten Oslo
Oslo
2016
2017
2016

2083

2392

3002

2933

2645

2544

6608

7421

10868

10879

9188

8665

174

329

195

204

195

182

1522

1636

2183

2096

1830

1767

1,5 (4,2)

3,9

3,3

4,2

3,9

2,4

2,1

4,3

3,9

3,7

3,6

9,5

8,3

13,4

12,1

13,3

12,6

VTK 2017

VTK 2016

Oppland
2017

Oppland
2016

Landet
uten Oslo
2017

Landet
uten
Oslo
2016

15282

15218

12245

10047

10283

8904

135502

137698

(mangler) (mangler)

126931

113208

7,0

8,4

(mangler) (mangler)

4,6

4,6

6,7

7,3

(mangler) (mangler)

4,9

4,7

8,6

7,2

(mangler) (mangler)

5,0

4,9

2,26
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

*KOSTRA 3,0 fordi
ergoterapeut ansatt
som miljøarbeider i
omsorg /
barnebolig.
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Meldinger til barnevernet
Barn med hjelpetiltak i hjemmet
Barn plassert utenfor hjemmet
Saker til fylkesnemnd og rettssaker

276
114
43
10

287
58*
41
6

*Tellefeil i fagsystemet Familia – det reelle tallet for 2016 er ca 100
Kommunehelsetjenester : Vestre Toten kommune har lave gjennomsnittlige
kostnader til kommunehelsetjenester pr innbygger. Netto utgifter til helsestasjons- og
skolehelsetjeneste har pga statlig satsing blitt redusert i 2017. Stilling som
kommunepsykolog har stått vakant deler av 2017, noe som reduserer snittutgiften til
forebyggende arbeid sammenlignet med 2016.
Barnevern : Utgifter til barnevern ligger høyt, men veksten har flatet ut og stabilisert
seg på et høyt nivå. Netto kostnad pr barn er noe lavere i 2017 enn i 2016. I forhold
til barnebefolkningen 0-17 år er andel meldinger og undersøkelser noe redusert fra
2016 til 2017. Andel barn med tiltak har likevel økt fra 2016 til 2017.
Vestre Toten kommune har vesentlig høyere utgifter til barnevern enn andre
kommuner. Samtidig har ikke Vestre Toten kommune økning i sine utgifter fra 2016 til
2017 slik andre kommuner har.
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 utviklet seg i negativ retning i 2017. Det er stadig
vanskeligere å rekruttere nye fastleger. Ved årsskiftet er en fastlegehjemmel vakant
etter 2 utlysninger og det må leies inn vikar, noe som medfører ekstra utgifter.
Ytterligere en fastlegehjemmel har blitt ledig og ble lyst ut uten kvalifiserte søkere.
Pr mars 2018 er 2 fastlegelister åpne for nye pasienter. Ved de øvrige 11
fastlegelistene er det etablerte ventelister. En nyopprettet 50% fastlegehjemmel vil bli
lyst ut våren 2017.
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.
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I 2016 startet en prosess med å harmonisere driftsvilkårene i kommunens
fastlegeavtaler. Dette arbeidet ble videreført i 2017, men er ikke ferdigstilt. Vurdering
av behovet for fastlegehjemler opp mot befolkningsutvikling og oppgavefordeling /
Samhandlingsreformen legges også inn i dette arbeidet. Økt utfordring med å
rekruttere til fastlegestillinger vil sette sitt preg på det videre arbeidet.
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er delt inn i områdene:
 Helsestasjon – og skolehelsetjeneste
 Psykisk helsevern for barn og unge
 Helsestasjon for ungdom
 Jordmortjeneste
 Smittevern
 Flyktningehelsetjeneste
 Foreldre- og familieveiledere
Også i 2017 har tjenesten vært en pådriver for å innarbeide Tidlig inn i samarbeid
med andre kommunale tjenester, bl.a gjennom Drøftingsteam og Handlingsveiler.
Etter søknad til Helsedirektoratet ble det i 2016 innvilget 1,5 mill kroner i øremerkede
midler for styrking av helsestasjon – og skolehelsetjeneste inkl jordmortjenesten.
Tilsetting i de nye stillingene ble gjennomført vinter / vår 2017.
Helsedirektoratet innvilget i 2017 ytterligere 3,6 mill kroner øremerket til styrking av
helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Stillinger i henhold til søknad er opprettet og
tilsetting gjennomføres mot slutten av 2017 / første halvår 2018. De øremerkede
stillingsressursene rettes inn mot de overordnede målsetningene i
styringsdokumentet med vektlegging av tidlig innsats og koordinerte tverrfaglige
tjenester. Dette er spesielt viktig for å nå frem tidlig med støttende og korrigerende
tiltak tidlig i en bekymring slik at saker ikke utvikler seg til alvorlige barnevernssaker.
Avvik etter fylkesmannens tilsyn i 2014 ble etter målrettet forbedringsarbeid i 2015 /
2016 og med statlig tilførte stillingsresurser lukket våren 2017 og krav i statlig
veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten er 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 frem til sommeren
2017 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.
75

Staten varslet økt satsing gjennom egen tilskuddsordning fom 2017. Vestre Toten
kommune søkte på tilskuddsordninger og fikk innvilget tilskudd på 1 mill kroner til
styrking av habilitering og rehabilitering. Som beskrevet i søknaden ble det opprettet
100% stilling for fysioterapeut og 100% stilling for ergoterapeut.
Fysioterapeutstillingen tiltredes i april 2018, ergoterapeutstillingen tiltredes i august
2018.
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 fom høsten 2015, brukes som metode i dette arbeidet.
Eget prosjekt med opprettelse av egne tiltaksstillinger istedenfor kjøp av tjenester fra
private barnevernsbedrifter har vært vellykket både faglig og økonomisk. Prosjektet
er avsluttet og fom 2017 overført til fast drift.
Avvik / lovbrudd påvist av Fylkesmannen etter tilsyn høsten 2014 er ikke formelt
lukket av Fylkesmannen, 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
Brukere
Opprettholde god kvalitet
på tjenestene med høy
brukertilfredshet.

Barnevern – overskredet
behandlingstid på
meldinger som går til
undersøkelse. Lovkrav < 3
mnd.

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017

Vakanser i 1,1 årsverk
høgskolestilling og 0,5
årsverk universitetsstilling.

Alle stillinger besatt
med ønsket kompetanse

25%

5%

Kommunepsykolog
vakant etter 1. gangs
utlysning.
Fastlegehjemmel vakant
etter 2. gangs utlysning,
dekkes med vikar.
1.kvartal : 7,5%
fristoverskridelse
2.kvartal 0%
fristoverskridelse
Sum 1.halvår : 4,6%
fristoverskridelse.
3. kvartal : 1,79%
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4. kvartal : 0%
Sum 2017 : 4,17%

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.

Evaluering av tiltak og
plasseringer for å vurdere
om riktig dimensjonert /
hensiktsmessig i rute.
Innføring av
handlingsveilederen for
aldersgruppe 7-13 år har
startet opp.

Har fått 1,5 mill kroner i
øremerket statlig tilskudd.
Rekrutteringsprosess
starter høst 2016.

Alle tiltak og
plasseringer vurderes
ved hjelp av LEAN /
tavlemøter.
Fullføre innføring av
handlingsveilederen
for aldersgruppe 7-13
år.
Vurdere innføring av
handlingsveileder for
aldergruppe 15-18 år
Har ansatt 1, 5 årsverk
helsesøster og 0,7
årsverk jordmor i
2017.
Oppfyller veileder

Hverdagsrehabilitering og
hverdagsmestring

Hovedprosjekt avsluttes
oktober 2016.
Opprette 1 årsverk
ergoterapeut.

Har tilført 1 årsverk
ergoterapeut og
implementert
hverdagsrehabilitering
og hverdagsmestring i
ordinær drift.

God nok legedekning til at
innbyggere kan skifte
fastlege innenfor egen
kommune.

2 åpne lister

3 -5 åpne lister

Alle tiltak og plasseringer
er vurdert ved hjelp av
LEAN / tavlemøter.
Handlingsveileder
aldersgruppe 7-13 år ikke
fullført.
Aldersgruppe 15-18 år
vurderes på nytt i 2018.

Har gjennomført tilsetting
av 1, 5 årsverk
helsesøster og 0,7 årsverk
jordmor.
Veileder er oppfylt.
Fikk i 2017 ytterligere 3,6
mill kroner fra
Helsedirektoratet til
styrking av helsestasjonog skolehelsetjenesten.
Rekrutteringsprosess av 4
nye årsverk startet høsten
2017 og planlegges
fullført i 2018. Tilskuddet
skal også finansiere
kompetansetiltak og
styrking av
helsestasjonslege.
Ergoterapeut er ansatt.
Mangler fortsatt
sykepleier i
mestringsteamet.
Implementering av
hverdagsrehabilitering og
hverdagsmestring i
ordinær drift er en
langsiktig prosess som vil
foregå over flere år.
Ikke oppfylt.
Bare 2 åpne lister.
Økende
rekrutteringsproblemer til
fastlegehjemler.

Medarbeidere
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Ledelse utøves på en
effektiv og profesjonell
måte med godt
innarbeidet
medarbeiderskap
Løpende arbeidsmiljøtiltak
samt tett oppfølging av
sykemeldte.

Gjennomført ny
medarbeiderundersøkelse
første gang 2016.

Ligge over
landsgjennomsnitt for
tilsvarende tjenester

Resultat av
medarbeiderundersøkelse
2018 ikke tilgjengelig
enda.

95,2 %

95 %

90,6%
Har hatt mange
sykemeldinger der årsak
ikke er direkte knyttet til
jobbsituasjon.

Barnevern.
Redusere volum på kjøpte
tjenester fra private
barnevernsaktører og
heller bygge opp egen
tiltaks- og
veiledningstjeneste.
Tjeneste 2517-barnevern i
familie.
Barnevern.
Bedre ressursutnyttelse
per barn i barnevernet.
Redusere kostnad per
barn til under
gjennomsnitt Oppland i
KOSTRA (2015 : 110606)

Pr august redusert kostnad
med 2,6 mill.
NB Dette inkluderer 2,0
mill vedtatt kutt i
tjenesten, jfr KST-vedtak
for 2016.

200000

130000

125000

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.

Økonomi
2015: Kr.7.135.755
2016: Kr.1.834.117
2017: Kr.3.318.291
Antall barn med tiltak økt
i 2017.
Vestre Toten 2016 :
Kr.137.698
Vestre Toten 2017 :
Kr. 135.502
Landet uten Oslo 2016 :
Kr.113.208
Landet uten Oslo 2017 :
Kr. 126.931
Kostnad pr barn er
redusert fra 2016 til 2017.
Differansen mot
landsgjennomsnitt er
også redusert.
(SSB har ikke tall for
Oppland)
Juridisk – har ikke hatt
vesentlige avvik i 2017.
Faglig – riktig kompetanse
i alle høgskolestillinger,
men har pga
langtidsfravær hatt
reduserte faglige resurser
tilgjengelig deler av 2017.
Økonomisk – akseptabel
balanse mellom tildelte
økonomiske rammer og
behov for tjenester hos
innbyggere.
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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 24 årsverk på samme areal. Helsestasjon
hadde i 2011 7,7 årsverk og vil i 2017 ha 17,3 årsverk. Det er gjennomført omfattende
tilpasninger innenfor dagens areal. Det må finnes en langsiktig løsning på dette. Som
midlertidig løsning er deler av begge tjenester flyttet til ledige lokaler i Nysethvegen 2. og 3.
etg. Det er uheldig at tjenestene er delt på 2 forskjellige lokaler.
Det har vært reduksjon i antall registrerte utlån av hjelpemidler fra 5.036 i 2016 til 3.486 i
2017. Reduksjonen skyldes trolig bl.a en rutineendring hos NAV når det gjelder hvem som
kan rekvirere hjelpemidler og at det store antallet i 2016 også har dekket et behov i 2017.
Antall utleverte hjelpemidler i 2015 var 3.742. Det er uansett viktig at det i forkant av
eldrebølgen / tidlig i alderdommen iverksettes 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. Samtidig er det vanskeligere å rekruttere til ledige
fastlegehjemler. Det bør gjøres en behovsvurdering og drøfting i Lokalt Samarbeidsutvalget
for legetjenestene med tanke på neste års plan- og budsjettprosess, herunder utarbeide fagplan
for legetjenesten.
6.6.4 Regnskapsresultat

51 Helse
Sum Utgifter
Sum Inntekter

Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regulert budsjett 2017 Avvik
1000 kr

1000 kr

81 832
-12 007

89 160
-19 845

1000 kr

1000 kr

78 516 -10 644
-7 073 12 772

Netto driftsresultat
69 825
69 315
71 443
Årsak til mindreforbruk skyldes i hovedsak følgende :
Reduserte utgifter pga omstilling og «ufrivillig sparing» grunnet midlertidige
stillingsvakanser og langtidssykefravær med bare delvis vikarinnleie.
Økte inntekter pga refusjoner fra staten ut over budsjettert.
Engangsrefusjon på 1,2 mill kroner til barnevern pga feil utbetaling i tidligere
regnskapsår.

2 128
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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 og
kulturhus, kulturskole og idrett og fritid. Allmennkultur rapporterer direkte til
kultursjefen. Antall ansatte i tjenesteområde Kultur er 18 årsverk fordelt på 28
personer. I tillegg omfatter tjenesten kommunens ca. 100 støttekontakter og
fritidsassistenter.
Utviklingstrekk i 2017: Fyrverkeriet kultur har et stort fokus på god ressursbruk og
mest mulig tjenesteyting. Vi legger vekt på at dette skjer best i et samarbeid på tvers
av avdelinger og i samarbeid med eksterne aktører som næringsliv og frivillighet.
Samlet har de ansatte en omfattende kompetanse. Det er av avgjørende betydning
for driften at vi har ressurser til å skape utvikling og dermed tilgang til prosjektmidler.
Prosjekter som er igangsatt i 2017 er Flere Farger Toten – et integrerings- og
kulturprosjekt, og Syngende kommune. Begge disse prosjektene er innenfor ramma
av vår satsing «Alle barn og unge i aktivitet»
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 2007-06-29 nr 89: Lov om offentlege styresmakters ansvar for
kulturverksemd. Kulturlova
Lovfesting av musikk- og kulturskole i 1998. I opplæringsloven §13.6.
LOV-1985-12-20-108 Bibliotekloven
St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek: Kunnskapsallmenning, møtestad og
kulturarena i ei digital tid
Lov om pengespill (pengespilloven) av 28. august 1992 med tilhørende
forskrifter, saksbehandling av søknader om støtte av spillemidlene.
Kulturminnelova (1978-06-09)
Helse- og omsorgstjenesteloven(2011-06-24) (Støttekontakter,
treningskontakter, helsefremmende og/eller forebyggende tiltak (dvs idrett,
fysisk aktivitet, friluftsliv))

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”, prosjekt samordning av forebyggende
tiltak, frivilligsentralen . Sektorovergripende og regionalt arbeid. 2,7 årsverk fordelt på
4 ansatte.




Fyrverkeridagene og festivalen «Friluftsliv for alle» gjennomført med god
oppslutning.
Strategiarbeid: Samordning av tjenester i Fyrverkeriet
LEAN innført i enheten
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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, drift av Verkstedet. Prosjektledelse og prosjektdeltagelse.
Åpent 42 timer pr uke. 43.000 besøk pr år. 4.0 årsverk på 5 ansatte.





116 arrangement, 25 av dem for barn. I tillegg kommer formidling til 63
skoleklasser og 25 kurs i Verkstedet.
Utlån og besøk holder seg stabilt i forhold til tidligere år på 42709 utlån og
42318 besøkende
Biblioteket har jobbet aktivt med å tilnærme seg lokalsamfunnet og
næringslivet på en ny og aktiv måte. Forstudien Bygning 5 er støttet av
omstillingsprogrammet i Vestre Toten kommune.
Oppstart av Verkstedet i samarbeid med Intek AS

Kulturhus: Drift, programmering og utleie. Billettsalg. Samarbeid med frivillige, lag og
foreninger. 0,5 årsverk. Stor aktivitet med forestillinger, konserter og møter
Idrett og fritidsavdelingen.
Tjenester: Barne- og ungdomsarbeid herunder u-kontakt, ungdomsklubb og Ungdom
i arbeid. Kultur- og fritidstilbud funksjonshemmede herunder støttekontakttjenesten,
klubb for funksjonshemmede og diverse tilbud for målgruppa. Idrett- og friluftsliv
herunder drift og utleie av Raufosshallen, drift kommunal løypekjøring, drift
kommunale friluftsområder /badeplasser og saksbehandling spillemiddelsøknader og
idrett generelt. 4,9 årsverk fordelt på 10 ansatte.






Godt samarbeid med frivillige lag/foreninger og råd.
Jobbet med alternative løsninger Reinsvollhallen og tilbygg Raufosshallen.
Deltatt aktivt i utviklingsarbeidet innenfor kultur.
Positive medarbeidere som gjør en stor innsats for innbyggerne våre.
Noen tjenester har vært preget av sykmeldinger hos ansatte

Kulturskolen.
Det undervises i Musikk fra livets begynnelse, kor, ulike instrumenter, teater, band,
billedkunst og tilrettelagt billedkunstundervisning og musikkgruppe. Vi selger
undervisningstjenester til Barne- og ungdomsteater og korps. I tillegg jobber vi med
flere søknadsbaserte prosjekter og produserer og gjennomfører lokale produksjoner i
Den kulturelle skolesekken. Annen informasjon om tjenesten:




5,8 årsverk fordelt på 11 ansatte
283 elevplasser og 110 på venteliste. 120 deltagere på prosjekter.
Ca. 30 offentlige arrangementer her i blant utstillinger, konserter, teater
forestillinger, workshops, ferietilbud og Fyrverkeridagene.
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Ansvarlig for Den Kulturelle skolesekken i VTK. Alle barn i grunnskolen får
flere kulturelle opplevelser i året.

Kostratall, kultur:
VTK
2017
Netto driftsutgifter kultur pr
innbygger (kroner)
Netto driftsutgifter kunstformidling
pr innbygger (kroner)
Netto driftsutgifter til idrett pr
innbygger (kroner)
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud
barn og unge pr innbygger 6-20 år
(kroner)
Netto driftsutgifter til musikk- og
kulturskoler pr innbygger 6-15
år(kroner)
Netto driftsutgifter til bibliotek pr
innbygger (kroner)
Besøk i folkebibliotek pr innbygger

VTK Oppland Oppland Landet Landet
2016
2017
2016
2017
2016

1441

1328

2235

2085

2238

2121

34

22

78

39

112

107

184

198

343

289

224

195

1000

656

734

772

863

847

2327

2324

3242

3049

2415

2371

271

261

353

347

278

274

3,3

4,5

4,8

6.7.2 Måloppnåelse
Fokusområde
Fyrverkeriet kultur skal yte
riktige tjenester til rett tid

Hovedmål

Mål 2017

Helhetlig utvikling av
Fyrverkeriet -kultur i
Vestre Toten

Utarbeide felles strategi for
Fyrverkeriet kultur – i
samarbeid med brukerne

Strategiarbeid påbegynt.
Jevnlige strategimøter for
kulturledere

Styrke kommunikasjonen
med befolkningen på
digitale plattformer

Bibliotek og kulturhus:
Selvbetjeningsløsninger
innføres. Befolkningen
informeres. Tilbud og
tjenester videreutvikles via
nettsiden.

Nettside lansert. Økt bruk av
FB-annonsering

Bibliotek og kulturhus:

Sikre god og systematisk
brukermedvirkning
Fyrverkeriet kultur skal
understøtte og tilrettelegge
tiltak som skaper
meningsfull fritid

Resultat

Forbedre tjenesten
gjennom samhandling
med frivilligheten

2 tiltak iverksatt:
ressursgruppe for inkludering
og forslagskasse for
Verkstedet
Iverksette konkrete tiltak for
brukerstyring
Mål 2017: tre tiltak
Styrke samarbeid med
Frivilligsentralen
Bibliotek: etablere arena for
dialog og samarbeid

Styrket samarbeid med ny
leder. God rekruttering av
frivillige
Etablert samarbeid om
tjenesten «boka kommer»
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Fokusområde

Hovedmål

Ungdomstjenester:
Sikre god og systematisk
brukermedvirkning,
lavterskelnivå og
Fyrverkeriet kultur skal bidra tilgjengelighet
til tidlig innsats og
inkludering med tanke på
Fyrverkeriet kulturskole
mestring av eget liv
skal gi alle som ønsker det
et mangfoldig kunst- og
kulturskoletilbud

Den kulturelle
skolesekken

Fyrverkeriet kultur skal på
fremtidsrettede og
innovative måter skape
arenaer for mening, læring,
nyskapning og samarbeid

skal bidra til at alle
skoleelever i Norge får
møte profesjonell kunst
og kultur av alle slag

Se fokusområde

Fyrverkeriet kultur skal
tilrettelegge for fysisk
aktivitet

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

Sikre stor aktivitet i
nærmiljøet. Bredde,
konkurranse, helse,
livskvalitet, trivsel

Mål 2017
Teste ut nye aktiviteter

På grunn av sykmeldinger har
vi dessverre ikke fått testet ut
særlig mye. Videreføres i 2018

Tre strategier:
1.Kulturskolen i samfunnet
2. Kunstfaglig utvikling
3. Kompetanse- og
organisasjonsutvikling

1. Innbyggerfokus ved
prosjekter som Småtrølltræff
og Flere farger. Etablerte FAU.
2. Lokal læreplan i alle fag og
utviklet temauke- modellen i
musikkopplæringen.
3. Brukerfokus ved ny
nettside, sosiale medier,
infoskjerm, måling av
elevtrivsel og Speedadmin.

Den kulturelle skolesekken
Det jobbes kontinuerlig med
gjennomføring av opplegg.
skal tilrettelegge for at alle
elever i grunnskolen skal
utvikle sin kulturelle
forståelse i møte med
profesjonelle kulturarbeidere

Opprette en testlab for
skaping og deling av
kunnskap på biblioteket
Nasjonal TV-dekning

Gjennomført, Verkstedet ble
startet i mai 2017

Gode rammevilkår for
idretten, bistand
støtteordninger,
oppgradering anlegg

Kommunale støtteordninger
er videreført. Noe nedgang i
antall spillemiddelsøknader.
Stort fokus på å få realisert
idrettshall
Reguleringsplan vedtatt

Som 2016- Elveparken på
Raufoss konkretiseres

Fyrverkeriet kultur skal
utvikle kvalitativt gode
tjenester gjennom
kontinuerlig forbedring
Utvikle og beholde godt
arbeidsmiljø

Resultat

Det jobbes med regional og
nasjonal forankring

God innføring av LEAN i
alle enheter

Innføres
Adm/
allmenkultur

Innført

Medarbeiderunders.
2016: snitt 4.5

=>4.5

Ikke undersøkelse i 2018
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Fokusområde
Lavt sykefravær

Hovedmål

Resultat 2015: 3.2%

Holde budsjettet

Mål 2017

Resultat

< 4%

5.3.%
1.6% korttidsfravær
3.7%langtidsfravær

Balanse

Balanse

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:
1. Prosjekt Flere Farger- et kunst og integreringsprosjekt som inkluderer et stort antall etnisk
norske og innvandrede innbyggere. Prosjektet har fått omfattende støtte fra
folkehelsemidler og kriblemidler i Oppland Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen.
Prosjektet er et samarbeid med Østre Toten kommune.
2. Innvilget søknad om å bli «Syngende kommune» - prosjektet igangsettes neste år
3. Vedtak om etablering av sangpedagogtjeneste i institusjonene. Igangsettes neste år.

6.7.4 Regnskapsresultat
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Kultur

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Regulert
budsjett
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

22 242
-6 220

25 032
-6 643

21 369
-2 544

-3 663
4 099

Netto driftsresultat

16 022

18 389

18 825

436
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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: 29
kommunale stillinger og 10 statlige stillinger.
Kommunale tjenester: Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram (KVP),
rusarbeid (fram til august 2017), koordinering av flyktningarbeid, jobb- og
rekrutteringssenter, boligsosialt arbeid og boligtjenester (Husbank, bostøtte,
kommunale boliger).
Status: 2017 var preget av restrukturering av flyktningtjenesten samtidig med
bosetting av et relativt stort antall flyktninger. Ansvaret for rusrelaterte tjenester ble
overført til – og samlet i – omsorgsavdelingen i august 2017, bl.a. som et resultat av
tidligere tilsyn fra Fylkesmannen.
Utviklingstrekk:
Isiflo jobb- og rekrutteringssenter er fortsatt i gledelig vekst og utvikling og får stadig
større oppmerksomhet fra mange områder. I løpet av året har 92 deltakere startet og
82 har avsluttet. Ved utgangen av året var det 78 deltakere i tiltaket. 37(!) deltakere
er i løpet året formidlet til jobb – hovedsakelig til bedrifter i Raufoss industripark. I
tillegg har 7 deltakere gått videre til skole/lærlingplass.
Prosjekt «NAV-veileder i videregående skole» videreført i 2017. En veileder fra NAV
«utplassert» på Raufoss videregående skole 4 dager pr. uke. Målet er å redusere
frafallet i videregående skole.
Kommunen bosatte også i 2017 et relativt stort antall flyktninger, - i alt 42 personer +
12 familiegjenforeninger. Økt bosetting ga økt behov for å styrke flyktningarbeidet
gjennom en bedre tydeliggjøring av ansvar og et tettere samarbeid mellom
tjenestene i kommunen. Arbeidet med å utvikle flyktningtjenesten i NAV fortsatte i
2017, samtidig med en enda bedre systematisering av arbeidet med å søke tilskudd
for bosatte flyktninger med funksjonshemming og atferdsvansker. Dette gir et godt
økonomisk grunnlag for å dekke opp nødvendige tiltak til denne gruppen.
Tidligere tilsyn fra Fylkesmannen avdekket manglende helhet i kommunens tjenester
til personer med sammenfattende rus- og psykiske lidelser, og bl.a. på bakgrunn av
dette ble de rusrelaterte tjenestene i NAV overført til omsorgsavdelingen i august
2017.
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. Digitaliseringen av NAV-tjenestene har
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også pågått i 2017 og har som mål at ansatte ved NAV-kontoret skal få frigjort tid til
oppfølging av brukere som har behov for tettere oppfølging for å komme i arbeid og
aktivitet.
Antall personer som mottok økonomisk sosialhjelp en eller flere ganger i løpet av året
var 352. Det har vært en negativ utvikling på området de siste år.
Blant kommunalt ansatte i kontoret var nærværet i 2017 på 94,5%.
KOSTRA-tall:
VTK 2017
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
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

1471

VTK
2016
1047

Oppland
2017
1778

Oppland
2016
1682

Landet
2017
1960

Landet
2016
1850

86832

70832

-

-

111854

105307

8581

7689

-

-

-

-

4,4

4,2

-

-

4,3

4,3

352

334

112

80

2,9

7,9

21

20

Beløp pr innbygger i startlån
*
4423
videretildelt av kommunen
Antall kommunalt disponerte boliger
37
32
pr. 1000 innbyggere
* KOSTRA-tall ikke tilgjengelig, men totalt utlån i 2017 er 53,5 mill.kr.

26

25

6.8.2 Måloppnåelse
De utvalgte KOSTRA-tallene er en indikator på noen av de sosiale forholdene i
kommune. Til tross for en negativ utvikling av utgiftene ligger kommunen fortsatt
under gjennomsnittet både i fylke og på landsbasis. Noe av utgiftsøkningen har
sammenheng med økt bosetting av flyktninger, da disse blir registrert i
sosialhjelpsystemet i forbindelse med etableringen, men det statlige
integreringstilskuddet til kommunen dekker opp disse utgiftene de første årene. Det
er imidlertid en bekymringsfull økning både i andelen/antallet sosialhjelpsmottakere,
gjennomsnittlig stønadslengde og når det gjelder antall langtidsmottakere. Vi har
ikke hatt ønsket måloppnåelse innenfor områdene sosialhjelp/sosialtjeneste,
kvalifisering og introduksjonsordning. KVP-ordningen har vært for dårlig utnyttet og
det er fortsatt for liten andel som går ut fra introduksjonsprogrammet og over i arbeid.
Her har det i løpet av 2017 blitt satt i gang en større systematisering av

86

arbeidsrettede tiltak i form av et tredje år i programmet. Dette vil forhåpentligvis gi
bedre resultater i 2018.
Innenfor området boligtjenester og det sosiale boligarbeidet er det god måloppnåelse
både når det gjelder startlån og antall kommunale boliger.
Fokusområde

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017

Min. 4,6

Min. 4,8

4,5

3 møter/år

3 møter

12 %

15 %

-

35 %

30 %

32%

3,7 mnd.

3,5 mnd.

4,0 mnd.

4,1 mnd

3,5 mnd

4,5 mnd.

43 %

50 %

47%

30 %

50 %

40%

24

20

26

55

40

38

Brukere
Brukertilfredshet
Årlig brukerundersøkelse
- Resultat (gj.sn. score)
Brukermedvirkning
-

Brukerråd

Sosialhjelp/Sosialtjeneste
- Andel langtidsmottakere med
overgang til arbeid per år (% av alle
langtids-mottakere)
- Andel langtidsmottakere 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
per 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.

3 møter/år

Boligtjenester
-

Antall startlån pr. år

Medarbeidere
Årlig medarbeiderundersøkelse
-

Deltakelse (% av alle ansatte)

?

100 %

97,5%

-

Resultat (gjennom-snitt score)

?

24,5

24,5

100 %

100 %

103%

Økonomi
Regnskapsresultat (% av budsjett)

6.8.3 Endring drift
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Den statlige satsingen på digitalisering av NAV-tjenestene er bl.a. et ledd i innsatsen
for å bistå flere til å komme i arbeid og aktivitet. Dette har betydning også for de
kommunale tjenestene, og for ansattes arbeidssituasjon. Utvikling av
selvbetjeningsløsninger, bedre service ved NAV’s kontaktsenter, redusert åpningstid
for tilfeldige besøk ved NAV-kontoret, mobile arbeidsverktøy for ansatte m.v. er alle
tiltak som har stor innvirkning på dette.
Ut fra bl.a. ønsket om en bedre sammenheng i tjenestene ble det foretatt en intern
omorganisering av NAV-kontoret ved at antall avdelinger ble redusert fra 4 til 3.

6.8.4 Regnskapsresultat
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NAV kommune
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Regulert
budsjett
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

46 872
-14 740

54 007
-15 783

50 132
-13 168

-3 875
2 615

32 132

38 224

36 964

-1 260

Det negative driftsresultatet skyldes hovedsakelig økte utgifter til
introduksjonsordningen for flyktninger og økte sosialhjelpsutgifter. Når det gjelder
introduksjonsordningen har det vært nødvendig å forlenge programmet med ett år for
flere deltakere enn det som var forventet. Det har bl.a. sammenheng med
bakgrunnen til flyktningene og at det tar lang tid å kvalifisere for jobb/utdanning.
Utvikling av nytt innhold i tredje året vil forhåpentligvis gi en større effekt her.
Når det gjelder sosialhjelpsutgiftene er det mange forhold som spiller inn og gjør at
utgiftene stiger,- bl.a. økt antall mottakere, økte boutgifter (husleienivå) i kommunen,
økt antall langtidsmottakere.

Hyggelig hilsen fra fornøyd NAV-bruker
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6.9 Omsorg
6.9.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
I 2017 er det gjennomført omorganiseringer innenfor tjenesteområdet Omsorg, og
ved utgangen av året har avdelingen følgende organisering:

Omsorg har 11 driftsenhetsledere med personal -, fag - og økonomiansvar for sine
enheter, til sammen 22 enheter. Driftsenhetslederne rapporterer til omsorgssjef.
Rådgiver, fagstab og merkantil ivaretar ulike støttefunksjoner. Omsorg har
demensrådgiver og ressurssykepleier for alvorlig syke, begge i 100 % stillinger.
Omsorgsavdelingen har ca. 310 årsverk fordelt på ca. 460 personer. I tillegg er det
vikarer tilknyttet alle enheter.

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, legemiddelforskriften, internkontrollforskriften,
journalforskriften m.fl.
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Stortingsmeldinger gir føringer for utvikling av den kommunale omsorgstjenesten.
Noen av de sentrale er:
 Meld. St 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen
 Meld. St 16 (2011-2015) Nasjonal helse og omsorgsplan
 Meld. St 19 (2014-2015) Folkehelsemelding
 Meld. St 26 (2014 – 2015) Primærhelsemeldingen
Samhandlingsreformen, meld.St 47 (2008-2009), ble innført fra 2012, og er en
retningsreform med juridiske, økonomiske og organisatoriske virkemidler. Nye
oppgaver og større ansvar for behandling og oppfølging overføres til den kommunale
helse - og omsorgstjenesten. Det stilles krav til kapasitet, kompetanse og kvalitet.
Primærhelsemeldingen, meld.St 26 (2014-2015) tydeliggjør dette og fremhever
endring i organisering og nye måter å jobbe på. «Omsorg 2020», plan for
omsorgsfeltet 2015 – 2020 vektlegger bedre medisinsk oppfølging i sykehjem og
hjemmetjenester, systematisk samhandling og koordinering mellom deltjenestene i
kommunen, nye løsninger som sikrer tjenestemottakere større innflytelse over egen
hverdag og et tilstrekkelig mangfold av tilbud.

Vekst i tjenestebehov
Det er en kontinuerlig vekst i omsorgstjenesten på bakgrunn av befolknings – og
sykdomsutvikling og flere oppgaver som skal utføres i kommunen fremfor
spesialisthelsetjeneste. Omsorgstjenesten opplever mer krevende og kompleks
behandling og økte krav til kvalitet og kompetanse. Endringstakten er høy og kravet
til omstilling i omsorgstjenesten er stor. Endring i organisering, oppgavefordeling,
innarbeide nye arbeidsmåter og prioriteringsutfordringer.

Utvikling og endring i 2017
Tjenestemottakere og tildelte tjenester. Antall vedtakstimer i hjemmesykepleien har i
gjennomsnitt for 2017 ligget på nivå med 2016. Innenfor psykisk helse - og
rustjenesten er det økning i henvisninger og vedtakstimer. Brukere innenfor BPA
ordning har økt og en økning i behov for avlastningstilbud for mennesker med
psykisk utviklingshemninger. I omsorgsboliger varierer vedtakstimene. Enkelte
enheter har gjennomsnittlig flere vedtakstimer i 2017 enn i 2016 og andre enheter
har et lavere gjennomsnitt enn året før.
Tjenestemottakerne er i alle aldre og kan ha sammensatte, langvarige og komplekse
behov eller enklere og kortvarig behov. Tjenestene er knyttet til aktiv behandling etter
sykehusopphold, opptrening, oppfølging ved kreftsykdom og andre alvorlige
sykdomstilstander, psykiatrilidelser, rusproblematikk, ulike former for nedsatt
funksjonsevne og skrøpelige eldre med flere samtidige sykdommer.
Tjenester må tilpasses til den enkelte. En del av tjenestemottakerne er svært
ressurskrevende og det kan dreier seg om flere årsverk pr tjenestemottaker. I siste
halvdel av 2017 har det kommet nye tjenestemottakere som krever store ressurser.
Tjenesten har omdisponert ressurser så langt dette har vært mulig i 2017, men må
også få tilført ressurser for å klare det økte behovet innenfor budsjettrammen.
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Gjennomsnitt av tjenestemottakere i 2017 fordelt etter aldersgrupper og type
tjeneste.
Tjenestemottakere
0 - 17
18 - 49 50 - 66
67 - 79
80 - 89 90+
aldergrupper:
Hjemmesykepleie
1%
13%
15%
24%
36%
12%
Langtid institusjon
Korttid institusjon

17%

56%

27%

20%

35%

25%

10%

7%

22%

34%

37%

55%

35%

10%

45%

17%

11%

5%

Omsorgsboliger
Psykisk helse og
rustjenester
Psykisk
utviklingshemmede

27%

Utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.
Det er minimal økning i antall meldt innlagt og meldt utskrivningsklare i
2017sammenlignet med 2016. Flere ble utskrevet til hjemmet i 2016 enn 2017.

2016
2017

Antall meldt innlagt i
spesialisthelsetj.

Antall meldt
utskrivningsklare

Utskrevet til
hjemmet

Utskrevet til
institusjon

503
505

432
434

254
212

177
184

For 2017 betalte kommunen for 5 utskrivningsklare pasienter. Dette er 70 færre enn i
2016. Det er avgjørende at omsorgstjenesten innretter seg slik at vi i størst mulig
grad har kapasitet til å ta i mot utskrivningsklare, samtidig vil det til tider kunne oppstå
utfordring da presset på tjenesten kan være høyt.

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Det er lagt til rette for
kommunal akutt døgnplass innenfor psykiatri og rus på Raufosstun Helsehus.
I august 2017 ble rustjenesten flyttet fra Nav og over til Omsorg, og organisert
sammen med psykisk helsetjeneste. Det ble søkt om, og innvilget, økt tilskudd fra
fylkesmannen til kommunalt rusarbeid. Tilskuddet er i henhold til opptrappingsplan
2016 - 2020 for kommunalt rusarbeid og nedtrapping av tilskuddet må kompenseres
med årlig styrking av omsorg sin budsjettramme.
Antall henvisninger til psykisk helse - og rustjeneste har økt i 2017, og videreutvikling
av tilbudet er nødvending. Psykisk helse – og rustjeneste har i 2017 jobbet med å
forbedre organiseringen av tjenestene, det er kartlagt bruk og utbedring av lokalene
på Fossegård og det er sett på behov for bedre lokaler til dagtilbudet «Huset». Dette
følges opp videre i 2018.
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Institusjon
Helsehuset: I mars 2017 ble korttidsplassene på Gimle og Raufosstun samlet i
Helsehuset på Raufosstun. En god del av bygget er pusset opp og det resterende vil
bli ferdigstilt i løpet av 2018. Helsehuset fikk tildelt for 2017 innovasjonsmidler fra
fylkesmannen til faglig utvikling av avdelingen for å møte samfunnets krav og
forventninger til kompetanse og kvalitet.
Gimle sykehjem: Langtidsplasser og pendlerplasser ble i mars 2017 samlet på Gimle.
Det som tidligere var to avdelinger ble slått sammen til en når korttidsplassene ble
flyttet til Raufoss. Gimle har totalt 34 sykehjemsplasser.
Det har i store deler av 2017 vært utfordringer med urolige/utagerende pasienter med
demenssykdom både i sykehjemmet og i omsorgsboliger. Det ble derfor fra oktober
etablert skjermet enhet med 14 plasser i Gimle sykehjem. Dette ble en god løsning
for både pasienter og personalet.
Heldøgns bemannede omsorgsboliger
Nye Raufosstun omsorgsboliger stod klare til innflytting i januar 2017. 25 nye og
moderne boliger. Innflytting og overgang til nytt bygg har gått bra. Det er jobbet med
nye rutiner og arbeidsoppgaver er satt i system. Alle boligene er i bruk.
Hjemmesykepleien. Det planlegges for samling av hele kommunens
hjemmesykepleie i lokalene i Sagatunet. I utgangspunktet skulle bygget stå klart i
oktober 2017, men forsinkelser i utbygging gjør at det først blir innflytting i mai 2018.
Det er jobbet mye med forberedelser til sammenslåing både i forhold til
arbeidsplaner, rutiner, organisering av tjenesten og fagområder. Personalet har vært
bredt involvert i prosessen. Endring i ledelsen av hjemmesykepleien skjer fra januar
2018.
Hverdagsmestring
Hverdagsmestringsteam med fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier ble startet
opp høsten 2017. Teamet skal utføre hverdagsrehabilitering og bidra til økt mestring
hos innbyggerne, samtidig være en pådriver for å utvikle tjenestens mestringsfokus
overfor tjenestemottakerne. Ta i bruk velferdsteknologi er også sentralt i dette.
Velferdsteknologi
Gikk over fra prosjekt til drift i 2017. Det ble utarbeidet strategisk plan og arbeidet
med anskaffelse av velferdsteknologi ble startet. Selve anskaffelsen og videre arbeid
med utrulling av teknologi vil skje i 2018. Velferdsteknologi vil kreve tid og ressurser
fremover. Det er opprettet en ressursgruppe som skal følge implementeringen videre.
Saksbehandling og tjenestetildeling
Kontor for tildeling og koordinering av tjenester er etablert og var operativt fra 1.
november 2017. Bakgrunnen for etablering er større krav til saksbehandling,
dokumentasjon og rapportering, utvikling av tjenestetilbudet og økt fokus på riktig
tjeneste på riktig nivå. Ressursene som tidligere ble brukt til saksbehandling ute i
tjenesten ble overført til kontoret for tildeling og koordinering. Kontoret skal ha nært
samarbeider med de ulike enhetene som yter tjenester til innbyggerne.
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Ledelse
Det har vært utskiftinger av 4 ledere i 2017 og i tillegg intern omrokkering av leder til
den nye hjemmesykepleien i Sagatunet. Prosessen med utskifting av ledere vil pågå
inn i 2018 før den siste nye lederen er på plass.
Lean
To nye enheter har innført lean i 2017, Raufosstun omsorgsboliger og Gimlevegen
omsorgsboliger. Til sammen er det 17 enheter som har innført lean i Omsorg.
Korterudveien omsorgsboliger har gjennomført en pilot for utprøving av
kulturmodellen i lean. Det har gitt positive resultater for enheten.
I arbeidet med å forberede samling av hele hjemmesykepleien i 2018, er det benyttet
leanmetodikk for å utarbeide hensiktsmessig organisering og struktur. Målet er å
legge til rette for en best mulig oppfølging av en så stor enhet.
Raufosstun Helsehus ble tildelt innovasjonsmidler fra Fylkesmannen i 2017 til
utvikling av forbedringsteam. Leanmetodikk har vært en sentralt i dette arbeidet.
Flere ledere er skiftet ut i Omsorg i 2017 og det er gjennomført opplæringsdager for
disse slik at de raskt kan videreføre arbeidet i sine enheter.
Nærvær
I 2017 har omsorg hatt et lavere nærvær enn i 2016. Første kvartal av 2017 var
spesielt utfordrende. Det er flere grunner til lavere nærvær og det er variasjoner
mellom enhetene. Alle enhetene i Omsorg har utarbeidet arbeidsplassbeskrivelse
som brukes i oppfølgingsarbeidet. Oppfølging for å få arbeidstakere tilbake i
arbeidsaktivitet har fokus og vil bli ytterligere vektlagt i 2018 med mål om å øke
nærværet.
Bygg
- Det er vedtatt bygging av nytt dag – og avlastningssenter til mennesker med
utviklingshemming
6.9.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017

Brukere
Pasient/bruker opplever
tjenester av god kvalitet

Gjennomføres annethvert
år

2,0

Utarbeide Helhetlig
pasientforløp, teste

Videreutvikle helhetlig
pasientforløp mellom
kommunale
deltjenester og
sykehus.

sjekklister

Brukerundersøkelse
pågått i 2017.
Oppsummering av alle
undersøkelsene vil
være klare våren 2018.
Arbeidet er utsatt til
starten av 2018 pga
prioritering av arbeid
med velferdsteknologi
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God flyt i pasientforløpet;
Pasient/bruker får rett
tjeneste, på rett nivå og til
rett tid

Fra hjelpetiltak til
mestringstiltak slik at
Pasient/bruker opplever økt
aktivitet og mestring i eget
liv

Overliggerdøgn: 70

Overliggerdøgn: 20
Overliggerdøgn: 5

Hverdags-rehabilitering
prosjekt planlegges over i
drift

Vedtak
hjemmeboende: 10%
hverdagsrehab.

Velferdsteknologi

Utarbeide strategisk
plan.

prosjekt avsluttes.
Anbefaling for videre drift

Økt bruk av
velferdsteknologiske
løsninger

Teamet er etablert
høsten 2017.
Vedtaksregistrering
klart i 2018
Strategisk plan for
velferdsteknologi er
vedtatt.
Ressursgruppe for
velferdsteknologi er
etablert.
Anskaffelsesprosess
pågår og utrulling fra
medio 2018

Medarbeidere
Medarbeidere opplever
trygghet og trivsel, og
deltar aktivt i forbedring og
endringsarbeid.

Medarbeiderundersøkelse.
Svarprosent 50%

Oppfølging i alle
enheter

Ukentlige lean-tavlemøter
i alle enheter

Ukentlige leantavlemøter i alle
enheter

Gjennomsnitt 90%

Gjennomsnitt 91%

Andel helse/sosial-faglig
kompetanse

Andel helse/sosialfaglig kompetanse

Andel helse/sosialfaglig kompetanse

74%

79%

74%

Medarbeiderundersøkelsen fulgt opp
gjennom tavlemøter og
personalmøter
Alle enheter som har
innført lean
gjennomfører
tavlemøter
Gjennomsnitt 88,7

Nærvær

Kompetansehevende tiltak;
økt kunnskap, evner og
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ferdigheter

Uønsket deltid

Andel høgskole-utdannet
personell

Andel høgskoleutdannet personell

32%

35%

65%

70%

Andel høgskoleutdannet personell
31%
67%

Tjenesteproduksjon og fremtidsrettet utvikling
Forbedre og utvikle digitale
løsninger i fagsystemet for
økt kvalitet og effektivitet i
dokumentasjon

Institusjonsplasser tilpasset
fremtidens behov

Hjemmetjenester tilpasset
fremtidens behov

Utvide Gerica fagsystem
Mobile enheter i
hjemmetjenesten

Utvide Gerica
fagsystem med flere
moduler

Samlokalisering av
korttidsplasser
Andel korttidsplasser 52%

Andelen korttidsplasser
52%

Planlegge for
samlokalisering av
hjemmetjenesten

Samlokalisering av
hjemmetjenesten

Vekst i antall vedtakstimer
hjemmetjeneste i %

Vekst i antall
vedtakstimer
hjemmetjeneste i %

Øyeblikkelig hjelp
døgnplasser innen psykisk
helse og rus problematikk.

Utrede behovet Avklare
organisering basert på
Veileder

Etablere øyeblikkelig
hjelp døgnplasser

Utskrivningsklare pasienter
fra psykisk helsevern

Samarbeidsarenaer med
spesialist-helsetjenesten

Flere PDA er tatt i bruk.
Moduler er utsatt til
2018 pga samordning
med annen
digitalisering
Korttidsplasser på
Helsehuset fra mars
2017

Forsinket utbygging.
Samling av
hjemmesykepleien i
2018
Gjennomsnittet for alle
tjenestene i 2017 viser
tilsvarende
vedtakstimer som 2016
Døgnplass psykisk helse
og rus etablert på
Helsehuset

Etablere
samarbeidsrutiner
utskrivningsklare

Pågår revidering av
tjenesteavtaler og
rutiner mellom SI og
kommuner i Hedmark
og Oppland

Balanse

+ 4,1 mill

Økonomi
Tilpasse drift til økonomiske
rammer

Balanse
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6.9.3 Endringer drift
Det rettes stor oppmerksomhet på å ha god økonomisk styring i enhetene.
Refusjoner for ressurskrevende tjenester ble høyere i 2017 enn budsjettert. I tillegg
har omsorg hatt ubesatte hele eller deler av stillinger i 2017. Dette er stillinger som
ikke er i direkte pleie og omsorgsarbeid og som for en periode kan være ubesatt,
men over tid vil det skape utfordringer for tjenesten. Kontinuerlig forbedringsarbeid er
sterkt vektlagt og med omdisponering av personale og andre ressurser til nye
arbeidsoppgaver.
6.9.4 Regnskapsresultat
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Omsorg

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Regulert
budsjett
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

279 744
-69 803

289 815
-72 147

282 164
-60 441

-7 651
11 706

Netto driftsresultat

209 941

217 668

221 723

4 055
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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
2016
0,35

Vestre Oppland Oppland
Toten
2017
2016
2017
0,25
0,70
0,71

Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i
prosent av kommunens samlede driftsutgifter.
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per
184
138
401
innbygger
Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per
521
567
987
innbygger. Kroner
Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert
21
2
etter jordloven og etter plan- og
bygningsloven, da
Driftsutgiftene er lave sammenlignet med snittet for Oppland, og er forholdsvis
uendret fra foregående år.

430
1058

Aktuelle tall fra aktivitetene i året




143 boenheter er meldt ferdig i 2017.
Opplysninger om 198 eiendommer ble formidlet til meglere gjennom Ambita.
Det ble gjort 10 bestillinger av kartdata gjennom Ambita.
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Det er solgt 5 boligtomter på Reinsvoll. Det er solgt 10 dekar næringsarealer i
Elvelia ved Breiskallen. Gaukom er solgt i 2017.
Det ble felt 65 elg og 1 hjort under høstens jakt. Mangler fortsatt rapportering fra
rettighetshaverne.
Kr 35.000,- er fordelt på 5 lag og foreninger gjennom tilskuddsordningen
”Lokale Miljøtiltak”.

Utdrag av aktiviteter innen ulike fagområder
Miljøvern
Opprydding i spredt avløp er en pågående oppgave. Grunnet vakanse i
stillingen i 2016 ble ingen nye områder kartlagt dette året, og arbeidet
ligger følgelig 1,5 år på etterskudd i henhold til kommunedelplanen for
vannforsyning og avløp.
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.
To søknader om motorisert ferdsel i utmark ble behandlet, hvorav en ble innvilget og
en avslått.
Jordbruk
Sommersesongen ble spesiell da flere sauebestninger ble utsatt for ulveangrep på
utmarksebeite på Toten og Hadeland. Først angrep ble påvist i tidlig i juni og
situasjonen vedvarte inntil ulven ble felt av skadefellingslaget i Østre Toten
kommune. Den vedvarende situasjonen førte til mye ekstraarbeid i forbindelse med
koordinering av informasjonsflyt mellom beitebrukere og faginstanser, deltakelse på
mange møter med fylkesmannen, rovviltnemda, nabokommuner, beitelag, fellingslag,
SNO, Mattilsyn osv. Kommunen tok oppgaven med kartlegging av utgifter og
ekstraarbeid knyttet til rovviltangrep og hadde mye oppfølging og kommunikasjon
med beitebrukerne. Det ble også avholdt informasjonsmøte for beitebrukerne her i
kommunen. Ulvesitasjonen stjal det meste av kontorets ressurser i over to måneder.
Situasjonen avslørte hvor sårbar bemanningen er når uventede hendelser inntreffer,
og førte til at planlagt aktivitet bla i forbindelse med tilsyn rundt gjødselplanlegging
og- handtering ble utsatt til 2018.
Etter en vinter med lite nedbør kom det snøfall tidlig i mai som førte til kald og fuktig
jord i våronna. Det kjølige og våte været fortsatte i hele vekstsesongen. 1. slått for
gras ble allikevel gjennomført med tørt gras i silo/rundballer. Sommer og
høstsesongen ble relativt kald. I kombinasjon med lite soltimer ble innhøsting
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sesongen vanskelig, særlig for korn. Kornet brukte lang tid på å modne og ved
innhøstingen var vannprosenten fortsatt høg og mottaksapparatet hos Felleskjøpet
og Strand-Unikorn fikk store utfordringer. Tørkekapasitet og mellomlagring ble en stor
utfordring både på mottak og hos den enkelte gardbruker.
2. slått av gras hadde varierende kvalitet og flere storfebønder melder om at fôret er
av middels kvalitet og det er flere som har lite grovfôr utover vinteren.
Arbeidet med landbruksdelen på kommunens hjemmesider ble sluttført og lansert i
mars. Alle epost-adresser til våre søkere om produksjonstilskudd er innhentet fra
landbrusdirektoratet og vi har forsøkt å sende ut informasjon og «landbruksnytt»
regelmessig. Tre landbruksnytt i løpet av 2017.
Vi har vært med å arrangere møte om gjødselplanlegging sammen med
Landbruksrådgiving Innlandet.
Vi har avholdt dialog-/samarbeidsmøte med bondelagene. Et positivt møte om
hverandres forventinger. Det er ønskelig å videreføre, eventuelt danne et fagråd.
BU-ordning har fortsatt interesse innen tradisjonelt landbruk. To av søknadene fra
året før ble innvilget. Disse var for bygging av ett løsdriftsfjøs for melkeproduksjon og
ett for ammeku. Byggene fikk støtte med henholdsvis NOK 1 000 000 og NOK
575 000.
I november 2016 hadde vi forvaltningskontroll innen tilskuddsforvaltning fra
Fylkesmannen i Oppland. Forvaltning av produksjonstilskudd, SMIL-ordningen, RMPmidler og habilitet var noen av temaene for tilsynet. Rapporten kom året etter og
peker på svakheter med bemanning på landbruksforvaltningen i kommunen. Ut i fra
denne konklusjonen ble det utarbeidet en Statusrapport for landbruksforvaltningen i
Vestre Toten kommune. Statusrapporten ble et innspill til rådmannen i forbindelse
med omorganisering og bemanning av Planavdelingen.
Det ble innvilget til sammen 318 500 kroner i støtte til systematisk grøfting etter at
tilskuddssatsen økte fra 1000 kroner til 2000 kroner/ daa. Til sammen var det 13 bruk
som mottok støtte og 223 daa ble drenert i løpet av året.
Potten for Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlene) var på 170 000. Det ble i
hovedsak gitt støtte til gjerding og istandsetting av gamle beiteområder.
Det ble behandlet hele ti konsesjonssaker.
Det er forholdsvis få henvendelser angående fradelinger, som krever behandling
etter jordlovens § 12, men de søknadene som behandles er svært arbeidskrevende.
En søknad om fradeling av boligtomt i LNFR-område fikk avslag. To søknader om
fradeling av kårbolig fikk positivt vedtak etter jordloven. Den første saken hadde
mulighet for bruksrasjonalisering og er fullbyrdet. I den andre saken kom FMO med
innsigelser om driftsulemper og saken er i 2018 sendt til politisk behandling.
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Skogbruk
I 2017 ble det avvirket 52.000 m3 til en verdi av NOK 18.8 mill for skogeierne. Årlig
avvirkning i gjennomsnitt for de siste 10 årene har vært ca 45.000 m 3. Beregnet årlig
hogstkvantumprognose er 51.000 m3. Det betyr at det isolert for året 2017 var en
overavvirkning. Pga prisoppgang på de fleste tømmersortimentene forventes også
høg avvirkning i 2018.
Investeringer i skogen gjennom Skogfond var NOK ca 1,6 mill. Årlig avvirkning i
gjennomsnitt for de siste 10 årene har vært ca 45.000 m3. Skogbruksplaner viser at
det er stort etterslep på investering i ungskogpleie.
Vilt og fisk
Innenfor dette fagområdet vil 2017 for alltid bli husket som
ulvesommeren. I samarbeid med landbrukskontoret ble det lagt ned
betydelige ressurser i oppfølging av fellingslag og beitebrukerne fra de
første uløveskadene oppstod i mai, til ulven ble felt i 7.august. Vilt- og
innlandsfiskenemnda har hatt ett telefon-/e-posmøte hvor det ble
behandlet en sak vedrørende dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i
forbindelse med skadefellingen av ulv.
Det ble felt 65 elg og en hjort i Vestre Toten under jakta. Tall for rådyr er ikke kjent da
vi fortsatt mangler fellingsrapport fra rettighetshaverne. Elgbestanden ser fortsatt ut til
å være på nedadgående, mens situasjonen mht rådyr var meget bra ved inngangen
til vinteren. Vinteren 2017/-18 ble imidlertid en meget hard vinter for hjorteviltet. Mest
krevende ble det selvsagt etter nyttår og utover, men de store snømengdene begynte
å komme allerede i november.
For jaktåret 2017/-18 (1.4.2017-31.3.2018) er det registrert hele 23 elg og 45 rådyr
drept i trafikken eller omkommet på annen måte. Dette er omtrent en dobling i forhold
til 2016, og har nær sammenheng med store snømengder og stor bestand av rådyr.
Som et resultat av dette bruker kommunen betydelige ressurser i forhold til ettersøk
og handtering av fallvilt, både gjennom administrasjon og den praktiske delen.
Avtalen om levering av «fallvilt» til storkjøkkenet på Gimle fungerer fortsatt bra. Tross
stor avgang er bare 4 dyr er levert til konsum dette fallviltåret.
Eiendomsskatt.
Kommunestyret vedtok å skrive ut eiendomsskatt i 2017 etter eiendomsskattelovens
§ 3 a (alle eiendommer). Den generelle skattesatsen er satt til 7 ‰ av
takstgrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer er skattesatsen satt til 4,5 ‰
Nye skatteobjekter er taksert og behandlet i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.
Det er mottatt klage på eiendomsskatten fra Statnett og fra Toten Almenning lodd.
nr.1. Klagene blir ventelig avgjort i 2018.
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Formuesgrunnlaget for boliger oppdateres i desember hvert år. Vi opplever at det har
vært en stor økning i grunnlagene fra inntektsåret 2015 til 2016. Dette gjelder især
boliggruppen småhus. Eiendomsskattekontoret bør analysere tallene nærmere.
Regjeringen har endret eiendomsskatteloven på sentrale områder. Verk & bruk
opphører som begrep og skatteobjekt. Det er innført nye regler for taksering.
Hovedprinsippet er at taksten skal vise omsetningsverdien.
Ansatte ved eiendomsskattekontoret har deltatt på årsmøter og kurs.
Skattepliktige eiendommer

Eiendommer fritatt for eiendomsskatt

Tomtesaker
Tilrettelegging og salg av næringsarealer
I Elvelia (Breiskallen) er ca. 10 dekar tomteareal solgt til to aktører. Det er kun
restarealer igjen i dette området nå.
På Roksvoll Øst (Reinsvoll) har en aktør trukket seg i 2017. Øvrige deler av området
(mot Gjøvikbanen) er per 1.1.2018 reservert tiol Reinsvoll servicesenter og
kommunen (mulig fellesvaskeri).
På Gjestrum industriområde (Bergsjøen) har det vært dialog med intresenter, men
dette har ikke resultert i tomtesalg. Det har vært dialog med eier av Gjestrum
industriområde sør omkring mulig bruk av tidligere kalkbrudd til massedeponi, men
dette har ikke ført fram.
Tilrettelegging og salg av boligtomter
Vadlia boligområde tas over av Nordbohus, som vil stå for opparbeidelse og salg av
området. Kommunen erverver i den forbindelse ca. 17 dekar LNF-område, som evt.
kan brukes til framtidig boligområde.
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I Skogvegen på Reinsvoll er tomtene 33, 37, 40, 42 og 44 solgt i 2017. Resterende
infrastruktur (gangveg, asfalt, gatelys og lekeplass) forventes fullført i 2018.03.22
Opsjon for kommunal del av byggeområde BG2 i Dragerskogen (inkl. boligtomt i
Dragerbakken) er innløst i 2017. BG2 forventes utbygd fra 2018 og framover.
På Gjestrumfeltet på Bøverbru har kommunen og grunneier vært i dialog med
utbygger om videre utvikling av feltet, herunder omregulering.
Per 1.1.2018 har kommunen byggeklare boligtomter for salg på Bøverbru
(Gjestrumfeltet) og Reinsvoll (Skogvegen). Det er også en gjenværende tomt for
tomannsbolig på Eina (Sisselberg/Parken).
Annet:
Gaukom er i 2017 solgt til Goethe Eiendom AS, med tanke på framtidig omregulering
til folkehøgskole.
Oppmåling og geodata
Løpende saker gjennom 2017 er ivaretatt. Det er opprettet 34 nye
matrikkelenheter.
Fullstendighet i Matrikkelen har også vært i fokus i 2017. Ved utgangen av
året var det 353 tinglyste eiendommer som ikke var registrert med grenser
og teig. Det var en nedgang på 10 eiendommer gjennom året. Matrikkelkartet for
kommunen har ved utgangen av året en fullstendighet på 95 %.
Kommuneplan
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 ble det i 2016 utarbeidet planstrategi for
perioden 2016-2019. Strategien ble vedtatt av kommunestyret 17.11.2016. Denne
strategien la ikke opp til revisjon av kommuneplanen i denne valgperioden. Det har
derfor ikke vært stor aktivitet på dette fagområdet i 2017.
Reguleringsplaner og annet planarbeid
I løpet av året er det arbeidet med 14 reguleringsforslag i forskjellige stadier i
prosessene:
-

11 av disse var private (deriblant en omfattende plan for Raufoss
industriområde)
3 var i kommunal regi, derav 2 med innleid hjelp (Rådhuskvartalet, Fjordgata
og ungdomsskolen)
5 nye planer og 1 planprogram ble godkjent av KST (Kiwi Reinsvoll, Rud
klokkergård, Toten Kjøtt, Solgård, VT ungdomskole og Støen pukkverk)
1 endringssak ble godkjent av KST (Vadlia)
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Det har vært en del politisk diskusjon ang. fradeling i LNF-områdene. Vi har derfor
brukt noe mer tid på slike saker. Det har også blitt gitt flere dispensasjoner fra kravet
om regulering. Dette gjelder spesielt i Raufoss industripark fordi det pågående
reguleringsplanarbeidet ikke er fredigstillt. Året har samlet sett vært preget av mye
arbeid med dispensasjonssaker.
Plan har også arbeidet med/ deltatt i flere prosjekter i 2017:
- KVU Jaren – Mjøsbrua (avsluttet)
- Trafikksikkerhetsplan (avsluttet)
- ATS Mjøsbyen
- Utarbeide arealbruksstrategier (forarbeid til kommuneplanstrategi)
- Connected living (vedtatt innført, men må innarbeides i planverket)
- ATP Raufoss (forarbeider 2017, oppstart 2018)
Avtaler om utbygging av infrastruktur
Det er inngått en ny utbyggingsavtale i 2017, for ny Kiwi på Reinsvoll. I tillegg har
teknisk driftsavd. inngått en mindre avtale knyttet til Solgård på Raufoss. Det er i
tillegg brukt tid på oppfølging av tidligere inngåtte avtaler.
Det vil være behov for ytterligere avklaring av ansvarsforhold mellom Plan og Teknisk
driftsavd. knyttet til utbyggingsavtaler, herunder bl.a. forhold til mva.-refusjon.
Byggesaker
Det er stor byggeaktivitet. Det ble bl.a. godkjent 153 nye boenheter i 2017.
Av større enkeltprosjekter både i offentlig og privatregi kan det nevnes:
-

Igangsetting av ny ungdomsskole
Utbygginger i Raufoss Næringspark
Ny dagligvareforretning på Reinsvoll

På grunn av stor byggeaktivitet gjennom hele året har vi ikke oppnådd målene i
forhold til ulovlighetsoppfølging og avslutning av gamle saker. Etter at vi har fått en
ny stilling på byggesak er dette arbeidet prioritert i vinterhalvåret 2017/2018.
Prosjekt Raufoss Sentrum, videreføring
Prosjekt Raufoss sentrum varte i 2 år, 2012 - 2014. Prosjektet videreføres ved at det
skal utarbeides en reguleringsplan for «Rådhuskvartalet med nærområder». Planen
var på høring mot slutten av 2017 og sluttbehandling forventes i løpet av 2. halvår
2018.
Det er arbeidet med konkrete tiltak i parkene våre:
Spill, lekeutstyr og blomster ble plassert ut slik som tidligere. Det ble satt ut
«bibliotekfilial» og nye liggebenker/ solbenker. Det ble også etablert spillplass for
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bordtennis og sjakk, men denne kom helt på slutten av sesongen. Det er vedtatt at
Fugleparken ikke skal videreføres. I år utvidet vi prosjektet med å innføre tiltak på
Eina også. Her ble det vanntrampoline, liggebenk, lekeutstyr og bibliotek. Tiltakene
blir svært godt mottatt på begge steder.

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 skulle prosjekteres og gjennomføres i 2017 i regi av
Eiendomsavdelingen, men pga. sykdom er arbeidet overtatt av Teknisk drift og utsatt
til 2018.
6.10.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017

Brukere

God service – raske og
riktige svar.
Åpent for telefonhenvendelser og besøk
utenom avtaler etter kl.
1200.

Brukere er godt
kjent med
åpningstider.

I tillegg til at løpende
saker løses raskt og
effektivt, skal antall
saker i restanse være
mindre enn ved
utgang 2016.
Planlagte ansettelser
gjennomført.

Stort sett rask og
effektiv
saksbehandling. Et
relativt stort antall
dispensasjonssaker
trekker opp
saksbehandlingstiden
for enkelte sakstyper.

Planlagte ansettelser
er gjennomført.
Medarbeidere
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Fokusområde

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017

Nyansatte har
nødvendig
kompetanse.

Høy kompetanse

Nyansatte har
nødvendig
kompetanse.

Nødvendige rutiner er
gjennomgått. I takt
Kurs etter behov
med
rammebetingelser
Nødvendige rutiner
for alle fagområder er som stadig er i
utvikling, vil arbeidet
revidert.
med rutiner være en
kontinuerlig prosess.

Godt arbeidsmiljø
Teamarbeid

Høy tilstedeværelse

Stort sett
gjennomført
planlagte og
etterspurte tiltak
og
arrangementer i
og utenfor
arbeidstid som
påvirker
arbeidsmiljøet
positivt.

Gjennomføre som
tidligere. Ha
ytterligere mer fokus
gjennom
arbeidsdagen på
forhold som påvirker
arbeidsmiljøet
positivt.

Gjennomført
planlagte tiltak. Må ha
ytterligere fokus på
forhold i
arbeidshverdagen
som befester det
gode arbeidsmiljøet.

Akseptabelt
Ingen vakanser, godt
sjukefravær, noe arbeidsmiljø og lavt
uønsket vakanse. sjukefravær.

Vanlige vakanser i
forbindelse med
foreldrepermisjon,
godt arbeidsmiljø og
lavt sjukefravær.

Balanse

Balanse

Økonomi
Balanse budsjett/regnskap

Balanse
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6.10.3 Endring drift
For tjeneste byggesak ble vedtatt å utvide rammen med ett årsverk. Det ble tilsatt ny
byggesaksbehandler 1. oktober 2017.
6.10.4 Regnskapsresultat
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Plan
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Regulert
budsjett
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

13 172
-6 634

15 604
-8 404

13 222
-6 216

-2 382
2 188

6 538

7 200

7 006

-194

Avdelingen har et overforbruk i forhold til budsjett på NOK ca 0,2 mill. Overforbruket
skyldes i hovedsak overforbruk på tjenestene Skatteadministrasjon, Prosjekttjeneste
plan og Kart- og Oppmålingssaker. For Skatteadministrasjon skyldes overforbruket
ekstraordinære kostnader til klagesaksbehandling. For Prosjekttjeneste plan skyldes
merforbruket at det etter påtrykk fra revisor er ompostert kostnader til drift som en i
utgangspunktet definerte som investeringskostnader. For tjenesten Kart- og
oppmåling skyldes merforbruket at gebyrinntektene fra tjenesten ble overvurdert i
budsjettprossesen, slik at tildelt ramme for tjenesten ble for liten i forhold til reelle
utgifter. Faktiske utgifter for tjenesten er i tråd med budsjett.
Samtidig har avdelingen betydelige merinntekter utover budsjett i hovedsak knyttet til
byggesaksbehadnling. Det er avsatt NOK 1,3 mill til bundet fond for
byggesaksgebyrer. Midlene er planlagt brukt bla til utarbeidelse av
byggeskikksveileder for kommunen.

Planavdelingens totale forvaltningsbilde
I tillegg til driftsbudsjettet for planavdelingen forvalter avdelingen statlige midler
innenfor jordbruk, skogbruk og veterinærvakt-ordningen, beløpende til NOK ca 50
millioner årlig. I tillegg har avdeling ansvar for utskriving av Eiendomskatten i
kommunen. Dette er ordninger som krever høy grad av oppfølging, kontroller og
befaringer.
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6.11 Teknisk drift
6.11.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Avdelingen har fagarbeidere som er pliktoppfyllende og har lang realkompetanse.
I tillegg til kommuneplan for Vestre Toten kommune, langsiktig del 2012-2023 og
styringsdokument 2017 – budsjett 2017, økonomi- og handlingsprogram 2017-2020
benyttes følgende planverk som styringsverktøy.
•

Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023

•

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Teknisk drift har et meget høyt aktivitetsnivå både på drift og investering. Det har
vært meget vanskelig å rekruttere inn prosjektleder for infrastruktur, prosessen tok 1
¼ år. Oppgavene er likevel forsøkt løst etter beste evne, inntil stillingen ble besatt i
juni 2017.
Driftsenhetsleder for vann og avløp har stått vakant siden midten av oktober.
Stillingen er utlyst 2 ganger, og ved utgangen av året er den ikke besatt. Det er
utfordrende for avdelingen å mangle driftsenhetsleder for vann og avløp, og
avdelingen klarer ikke å holde seg ajour i denne situasjonen. For å avbøte noe på
situasjonen ble det ansatt en konsulent som kan ta seg av rutinemessige oppgaver,
og frigjøre tid til ledelse, stillingen ble besatt i september.
Utslippstillatelsen for kommunalt avløpsvann overholdes ikke. Det lekker for mye
fremmedvann inn i avløpsnettet. Økt saneringstakt er valgt som strategi og teknisk
har i 2017 sanert 3290 meter vannledning og 3490 meter avløpsnett. Mål for året var
3000 meter. Den høye aktiviteten på anleggslaget med saneringsarbeider medfører
at driftsoperatørene på vannverk og ledningsnett blir mye involvert og det er lagt inn i
budsjett for 2018 at det skal ansettes en ny fagarbeider på ledningsnett. Det er
utarbeidet miljørisikovurdering for Breiskallen renseanlegg etter tilsyn fra
fylkesmannen. Mange av tiltakene er ivaretatt i eksisterende kommunedelplan for
vann og avløp, men noen tiltak står fortsatt igjen å løse.
Saneringsarbeidene i Sørliafeltet ble gjennomført i 2016, og i 2017 ble det tatt
vannprøver som dokumenterte at tiltaket har hatt god effekt på
forurensningssituasjonen i Korta.
På ikke gebyrfinansiert område er tjenesten sterkt underbudsjettert, og drift,
vedlikehold og fornyelse av veg er som tidligere år nedprioritert. Det er utarbeidet en
rapport på dette som legges til grunn for kommunedelplan for veg. Arbeidet med
planen har stoppet opp grunnet personalsituasjonen i lederteamet på teknisk. Av
samme grunn er arbeid med plan for hovednett for sykkel på Raufoss ikke sluttført.
Trafikksikkerhetsplan for 2018-2021 ble utarbeidet før jul og behandles politisk i
januar/februar 2018.
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Teknisk driftsavdeling har høy aktivitet og gjennomføringsgrad på
investeringsprosjekter.
6.11.2 Måloppnåelse
Fokusområde
Et vegnett som
fungerer under
alle værforhold,
og som skaper
minst mulig
ulemper både for
de som ferdes på
vegen og de som
bor langs den.

Trafikksikkerhet –
fysiske og
holdningsskapende tiltak

Resultat 2016
Standard for
vintervedlikehold
overholdes.
Standard for
sommervedlikehold
overholdes ikke
tilstrekkelig, grunnet for
liten økonomisk ramme

Mål 2017

Resultat 2017

Standard for
vintervedlikehold
overholdes.

Utført i hht standard.

Sommervedlikehold
gjøres i den grad det
er mulig innenfor
økonomisk ramme.

Sommervedlikehold
er utført i noen grad.

Fortau langs Nysethvegen
Planoppstart
fram til Raufoss skole.
Siktsone langs FV 246 ved kommunedelplan for
veg.
tråkket sti nord i
Jernbanevegen.
Plan hovednett for sykkel
for Raufoss behandles
politisk.

Planen har ikke de
riktige formkravene
til en
kommunedelplan.
Planarbeidet
fortsetter i 2018.

Revidering/rullering
Temaplan for
av
trafikksikkerhet er
Trafikksikkerhetsplan ute på minihøring
blant
tjenesteområdeleder
ne. Klar for politisk
behandling i januar
og februar 2018.
Nok vann av
hygienisk
betryggende
kvalitet til alle
abonnenter.

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende prøvesvar. prøvesvar.
Sanering av ca. 2 km
vannledning. Nyanlegg
Midtåsen Gotterud, ca 1
km

Tilfredsstillende
prøvesvar.

Sanering av ca. 3 km Aktivitet over
vannledning.
målsetting. Totalt
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Fokusområde

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017
sanert 3290 meter.
(Eget anleggslag
2250 meter,
eksterne
entreprenører 1040
meter.)

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

Sanering av ca. 2 km
avløpsledning. Sørliafeltet
er sanert, forurensning til
Korta redusert. Nyanlegg
avløp Ihle, reduserer
forurensning til Kalksjøer.
Nyanlegg Midtåsen
Gotterud. Nyanlegg
Sørlien-Nyseth startet.

Saneringsplan for
vann og avløp
utarbeides.

Iverksatt i 2017.
Forsinket grunnet
vakant
driftsenhetslederstilli
ng. Nytt mål er å
sluttføre arbeidet i
2018.

Sanering av ca 3 km
avløpsledning.

Aktivitet over
målsetting. Totalt
sanert 3490 meter.
(Eget anleggslag
2250 meter,
eksterne
entreprenører 1240
meter.)

Utbedring av
Roksvoll
pumpestasjon og
forprosjekt Hagen/
Kalkovn
pumpestasjon

Roksvoll PST er
utbedret med to nye
pumper og 2 nye
pumpeledninger.
Utbedringer Hagen
forskyves til 2018.

Saneringsplan for
vann og avløp
utarbeides.

Iverksatt i 2017.
Forsinket grunnet
vakant
driftsenhetslederstilli
ng. Nytt mål er å
sluttføre arbeidet i
2018.

Økt
Innstilling på
slambehandlingskapa tilbydere oversendt
sitet Breiskallen RA. 8. november 2017 til
fellesenheten for
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Fokusområde

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017
innkjøp.
Avklaringsmøte og
kontrakt er fortsatt
ikke inngått pr 24.
april 2018, grunnet
manglende fremdrift
fra innkjøpsenheten.
Purret gjentatte
ganger.

HMS

Mer
kostnadseffektiv
vannproduksjon

Ny slamutlasting er i drift.
Førstehjelpkurs.
Brannkurs.
Revidering av HMSprosedyrer i Compilo.
Arbeidsbeskrivelser for alle
ansatte- ansvar og
myndighet fastsettes.
Hyppigere vernerunder på
egne anlegg.
Yrkeshelseundersøkelser/ti
lbud om vaksinering.

Lekkasjeprosent på 40 %
eller lavere.

Avholdt. I tillegg
arbeidsvarslingskurs
,
asbestsaneringskurs
og fallsikringskurs.

Revidering av HMSprosedyrer i Compilo

Liten fremdrift pga
vakant
driftsenhetslederstilli
ng VA.

Revidere vaktavtaler
for vannverksvakt og
vakt renseanlegg.

Kartlegging av
vaktbelastning fra
november til april
2018. Revideres
etter dette.

Lekkasje% lavere
enn 40,2 %

Lekkasje% 2016
42,9% for 2016

6.11.3 Endring drift
Driftsoperatører på vannverk og ledningsnett har fått betydelig merarbeid og har vært
sterkt involvert i anleggslaget etter opptrapping av saneringstakten. Det er nødvendig
å styrke drift og vedlikeholdssiden på VA med en stilling, og det er lagt inn
lønnsmidler i budsjettet for 2018.
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6.11.4 Regnskapsresultat
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Teknisk u/gebyrområdet
Sum Utgifter
Sum Inntekter
Netto driftsresultat

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Regulert
budsjett
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

11 609
-2 882

12 893
-3 187

11 778
-2 304

-1 115
883

8 727

9 706

9 474

-232

Merforbruk utenom gebyrområdet skyldes vesentlig at det har snødd mye og ofte
siden i oktober til årsskiftet, mange brøytetiltak. Merforbruket er reelt 0,5 mill. høyere
da regnskapsreglene tilsier at budsjetterte fond skal inntektsføres selv om det ikke er
brukt.
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Teknisk gebyrområdet

Regnskap
2016

Regnskap
2017

Regulert
budsjett
2017

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

Sum Utgifter
Sum Inntekter

43 732
-56 883

43 509
-61 076

41 359
-56 702

-2 150
4 374

Netto driftsresultat

-13 151

-17 567

-15 343

2 224

Selvkostområdene er samlet over to mill. kr i pluss i forhold til regulert budsjett og er
en del av kommunens mindreforbruk. Det skyldes noe høyere kapitalkostnader i
grunnlaget.
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6.12 Voksenopplæringen
6.12.1 Status for året som gikk og utviklingstrekk
Norskavdeling
I 2017 har vi hatt totalt ca. 95 deltakere i norskundervisningen, derav ca. 60 kvinner.
Til sammen 22 ulike språk og ca. halvparten av deltakerne snakker arabisk, av dem
er de fleste syrere. Det er 48 flyktninger blant de 95. De andre er enten
familieinnvandret eller de er betalingselever. Det så pass høye deltakerantallet på
tross av at mottaket er nedlagt, skyldes økt bosetting
Grunnskoleavdeling
Grunnskoleavdelingen har hatt et stabilt antall deltakere på ca. 15 til sammen. Våren
2017 var det seks som tok grunnskoleeksamen.
Avdeling for spesialpedagogikk
Stabilt antall deltakere, i overkant av 10 personer. I gruppe for slagrammede er
deltakerantallet sju. Enkelte av disse mottar også eneundervisning.
Fagopplæringskontor
Etter inntaket av nye lærlinger høsten 2017 hadde kommunen 13 lærlinger. Seks
barne- og ungdomsarbeidere, seks innenfor helsefag og en institusjonskokk. Det
forberedes for økt antall lærlinger høsten 2018.
Andre utviklingstrekk innenfor tjenesten
Arbeidsrettet norskopplæring. Intro3
Prosjektet Intro3/En fot innafor, ble videreført i 2017. Arbeidsrettingen kombinert med
norskopplæring ser ut til å gi gode resultater.
KS EffektiviseringsNettverk. Introduksjonsordningen
Prosjektet ble avsluttet høsten 2017, og det har vært en nyttig satsing. Nettverket har
inneholdt tema knyttet til resultatoppnåelse for og bruk av styringsdata, identifisering
av utviklingsbehov og handlingsrom. Som sluttprodukt ble det utarbeidet en
tjenesteanalyse som sammenfatter de viktigste funn og konklusjoner om tjenesten.
Isiflo
Antall læretimer ble noe utvidet på Isiflo høsten 2017. Dette var ønskelig og planlagt.
Vi har som mål å få organisert opp ytterligere undervisningstid i samarbeid med Isiflo
høsten 2018.
Lean kontinuerlig forbedring
Arbeidet med Lean kontinuerlig forbedring er nyttig for oss og vi har mottatt god hjelp
fra Utviklingsenheten.
Språkpraksisplasser
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Våre deltakere innenfor norskavdelingen har i tillegg til norskundervisning 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
Tjenestens kompetanseplan har blitt et viktig styringsverktøy når det gjelder
planlegging og utvikling fremover.
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
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. Planen skulle revideres høsten 2017, dette ble utsatt til våren
2018.
Statsborgerprøven
Fra 1. januar 2017 gjelder nye regler for norsk statsborgerskap. De som skal søke
om norsk statsborgerskap, og er mellom 18 og 67 år, må ha bestått en prøve i
samfunnskunnskap på norsk, eller statsborgerprøven. Prøvene gjennomføres hos
oss, det er også åpent for deltakelse for privatister.
Prosjekt i samarbeid med IMDi og Kompetanse Norge
Høsten 2017 fikk vi mulighet til å delta i et prosjekt kalt Om brukerne fikk bestemme –
tjenestedesign for å bedre norskopplæringen. Prosjektets overordnede formål var å
frembringe, identifisere og systematisereoverførbar kunnskap som kan bidra til et
bedre norskopplæringstilbud. Prosjektet var lagt opp som en tjenestedesignprosess,
og det ble det gjennomført intervjuer med deltakere, ansatte og arbeidsgivere. Mange
113

områder ble belyst og det munnet ut i flere forslag som det jobbes videre med – både
innad i egen kommune og som vil bli informert om fra sentralt hold.
6.12.2 Måloppnåelse
Fokusområde

Brukere
Utarbeide brukerundersøkelse i samarbeid med
ØTk
Læringsutbytte

Utvikle introduksjonsprogrammet

Resultat 2016

Mål 2017

Resultat 2017

Pilotering i
forbindelse med KSsamarbeid.
På nivå som vi
burde
Egen gruppe som
jobber med Plan for
integrering.
Ferdigstilt høsten
2016.

Arbeid påbegynt

Piloteringsundersøkelse
gjennomført.

På nivå med
Oppland og landet
Planen revideres

Begrenset grunnlag, ut i
fra det vi har er det ok.
Revidering utsatt til
2018.

Medarbeidere
Medarbeider-undersøkelsen

Sykefravær/
nærvær
Økonomi

94,4 % nærvær

Holde budsjettet

Negativt resultat i
2016. Mål ikke nådd

0,5 over landet,
undersøkelse
gjennomføres 2018
Øke nærværet

Holde budsjett

97,8 ved utgangen av
august

Positivt resultat

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
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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
Selv om mottaket nå er nedlagt er etterspørsel om norskopplæring høyt, dette
skyldes i hovedsak økt bosetting av flyktninger.
6.12.4 Regnskapsresultat
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Regulert
Regnskap Regnskap budsjett
2016
2017
2017

Voksenopplæringen
Sum Utgifter
Sum Inntekter

Avvik

1000 kr

1000 kr

1000 kr

1000 kr

13 979
-7 699

13 694
-7 118

15 133
-7 442

1 439
-324

6 280

6 576

7 691

1 115

Netto driftsresultat

Overskuddet skyldes at vi fikk mer enn forventet i ekstratilskudd til flyktninger og at
lønnstilskudd på lærlinger ble høyere enn forventet.

VTK
2017

VTK
2016

Opplan Kostragr
d 2017 p 7 2017

Landet
/u Oslo
2017

for voksne, per innbygger

483

440

362

131

259

Netto driftsutgifter til
voksenopplæring i prosent av
samlede netto driftsutgifter

0,9

0,8

0,6

0,3

0,5

KOSTRA-tall

Netto driftsutgifter til
grunnskoleopplæring

Det er stor variasjon fra kommune til kommune når det gjelder hva slags oppgaver
som er lagt under voksenopplæringen og hvordan kostnadene regnskapsføres. Som
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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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