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1 Kommunestyrets vedtak og vedtatte tabeller 

 

Endringer fra kommunedirektørens forslag: 

Opprettholde tre kortidsplasser Raufosstun helsehus 2 000 

Inkludere matpenger i grunnlaget for redusert foreldrebetaling i SFO 83 

Øke eiendomsskattpromille næring fra 5 til 5,5 -1 000 

Redusere rammene til tjenesteområdene utenom helse, omsorg og oppvekst -1 000 

Ytterligere reduksjon av kutt i Omsorgs rammer 1 500 

Tilskudd til Fontenehuset Gjøvik 350 

Økning i frie inntekter -1 583 

  

1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2022 med de rammer som framgår av 
ordførerens budsjettutredning og detaljering i styringsdokumentet, samt endringer 
vedtatt i møtet. 

2. I medhold av eigedomsskattelova (eskl) §§ 2 og 3 skrives det ut skatt etter lovens 
utskrivingsalternativ § 3 bokstav a: faste eigedomar i heile kommunen. 

Generell skattesats settes til 5,5 promille (esktl. § 13). 

For bolig og fritidseiendom settes satsen til 4 promille (esktl. § 12 bokstav a). 

For utskriving av skatt på boligeiendommer, benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1). 

For tidligere verk og bruk skal det skrives ut skatt på et særskilt grunnlag fastsatt av 
sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Det særskilte skattegrunnlaget reduseres med 
fire syvendedeler i 2022 (jf overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt). 

Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5,5 promille (jf. overgangsregel til 
esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.). 

Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune, et fylke eller staten fritas (esktl. § 7 bokstav a). Bygninger som er fredet 
etter kulturminneloven fritas (esktl § 7 bokstav b). 

Eiendom tilhørende andre organisasjoner eller bygninger av historisk verdi som ikke er 
fredet, kan få fritak etter esktl § 7 bokstav a) eller b), på bakgrunn av søknad. 

Nyoppførte boligeiendommer fritas i inntil 2 år, eller til kommunestyret endrer eller 
opphever fritaket (esktl. § 7 bokstav c). Eiendomsskatten innbetales i fire alternativt 12 
terminer (esktl. § 25). 

3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2022 slik det framgår av 
ordførerens innstilling og detaljering i styringsdokumentet og nytt låneopptak til 
investeringer på inntil 82,5 mill. kr og startlån på inntil 100 mill. kr. 

4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2022 – 2025 slik den 
framkommer ordførerens innstilling og styringsdokumentet. Planen skal være 
retningsgivende for kommunens videre planlegging. 

Kommunestyret 16.12.2021 sak 138/21 
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Bevilgningsoversikt med vedtatte endringer: 

 

Vedtatt investeringsplan (ingen endringer fra kommunedirektørens forslag): 

Investeringsplan 2022- 2025  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Sentral stab og støtte 2022 2023 2024 2025 SUM B 

22121   IKT-investeringer (*) 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 

22127   IKT-investeringer felles økonomisystem 300 300 300 300 1 200 

Sum Sentral stab og støtte 3 800 3 800 3 800 3 800 15 200 

Eiendom 2022 2023 2024 2025 SUM B 

15223   Ny Veltmanåa barnehage 0 0 5 000 20 000 25 000 

16123 µ ENØK tiltak øvrige bygg 100 100 100 100 400 

17123 µ ENØK tiltak omsorgsbygg 100 100 100 100 400 

17124 µ Enøk tiltak skolebygg 100 100 100 100 400 

18262   Rehab/opprusting Raufosstun 0 100 0 100 200 

22131   Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg 100 0 100 0 200 

19380   Oppgradering Raufoss sportshytte 0 0 0 2 000 2 000 

19385   Ombygging Ungdomsshus 500 0 0 0 500 

22229   Rehabilitering/opprusting av skolebygg 200 200 200 200 800 

Bevilgningsoversikt driftsdel 2022-2025  

2018 

regnskap

2019 

regnskap

2020 

regnskap

2021 

budsjett 2022 2023 2024 2025

Skatt på inntekt og formue -319 631 -330 293 -322 300 -348 300 -379 583 -382 583 -385 583 -388 583

Eiendomsskatt sum -51 170 -53 337 -53 512 -45 600 -45 800 -46 900 -48 000 -49 200

  verker og bruk -9 585 -9 700 -10 230 -550 -2 500 -2 600 -2 600 -2 700

  boliger -37 667 -40 282 -40 282 -33 550 -34 800 -35 600 -36 500 -37 400

  næring og ellers -3 919 -3 355 -3 000 -11 500 -8 500 -8 700 -8 900 -9 100

Rammetilskudd -376 606 -395 452 -428 736 -424 591 -430 000 -434 000 -438 000 -443 000

Rente og investeringskomp fra staten -3 067 -3 107 -3 008 -2 200 -2 600 -2 200 -2 100 -2 000

Integreringstilskudd flyktninger -27 851 -26 338 -22 811 -17 206 -15 000 -12 900 -9 900 -6 900

Sum generelle inntekter -778 326 -808 527 -830 367 -837 896 -872 983 -878 583 -883 583 -889 683

Område 11 Overordnede funksjoner -4 300 -4 737 1 833 7 673 -20 190 -24 500 -31 580 -31 470

Område 12 Sentraladministrasjonen 26 666 29 023 31 495 34 303 37 196 38 106 37 406 38 276

Område 13 Eiendom 43 921 45 216 42 889 41 569 45 974 46 389 46 389 46 389

Område 19 Kirken 7 584 7 546 7 467 7 816 7 812 7 812 7 812 7 812

Område 21 Barnehage 86 767 91 457 92 788 94 985 96 130 96 130 96 130 96 130

Område 31 Brannvern, ansvar 3110 8 666 8 512 8 580 9 341 9 665 9 465 9 465 9 465

Område 31, Gebyrområde (feiing) -156 -271 -174 -43 48 48 48 48

Område 41 Grunnskole 163 207 168 180 166 039 170 517 177 190 175 460 175 460 175 460

Område 51 Helse 83 148 87 749 93 374 86 670 92 422 91 402 91 402 91 402

Område 61 Kultur 19 295 21 008 20 453 21 111 21 406 21 406 21 386 21 306

Område 65 NAV Kommune 40 331 40 099 37 960 37 829 39 880 34 780 34 780 34 780

Område 71 Omsorg 228 871 239 446 249 230 247 485 271 113 270 348 270 348 270 348

Område 75 Plan 7 852 9 789 9 382 9 672 10 808 10 808 10 808 10 808

Område 91 Teknisk drift, ansvar 91100 14 384 87 15 372 15 519 16 239 16 739 16 739 16 739

Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene -18 592 32 -16 431 -18 018 -20 044 -19 044 -19 044 -19 044

Område 97 Voksenopplæring 7 063 8 846 9 678 11 098 10 835 10 335 10 335 10 335

Sum nettobevilgning drift 714 708 751 981 769 935 777 527 796 483 785 683 777 883 778 783

Avskrivninger 47 986 53 253 59 239 58 000 60 000 61 200 62 400 63 600

Sum netto driftsutgifter 762 694 805 234 829 174 835 527 856 483 846 883 840 283 842 383

Brutto driftsresultat -11 049 918 -1 193 -2 369 -16 500 -31 700 -43 300 -47 300

Renteinntekter -11 201 -11 527 -10 985 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Utbytte 0  -115 0 0 0 0 0

Gevinst og tap finansielle omløpsmidler 532 -4 016 -3 856 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Renteutgifter 30 371 35 225 35 103 20 290 23 800 27 900 35 600 35 600

Avdrag på lån 33 829 37 713 53 294 54 080 58 200 59 000 59 100 59 300

Netto finansutgifter/inntekter 53 531 57 395 73 440 70 370 78 000 82 900 90 700 90 900

Motpost avskrivninger -47 986 -53 253 -59 239 -58 000 -60 000 -61 200 -62 400 -63 600

Netto driftsresultat -5 992 3 223 10 001 1 500 -10 000 -15 000 -20 000

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 0 0 0 0 0 0 0

Netto bruk eller avsetning til bundne driftsfond 3 090 1 943 0 -1 500

Netto bruk eller avsetning til disposisjonsfond -27 053 -1 830 -10 000 0 10 000 15 000 20 000

Dekning/bruk av tidligere års mer/mindreforbruk -23 557 -5 585 0 0 0 0 0

Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat -5 586 -2 249 -10 000 -1 500 10 000 15 000 20 000

Fremført til inndekning i senere år -5 586 -2 249 0 0 0 0 0
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Investeringsplan 2022- 2025  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

20322   Totenbadet Ny vannrutsjebane 0 0 250 1 500 1 750 

21321   Totenbadet Nytt dusjanlegg dame/herre gard. 0 2 500 2 500 0 5 000 

21381 ¤ Oppussing gamle Raufosshallen 19 000 0 0 0 19 000 

17265   Gimle - utredning av fremtidige behov 1 000 1 000 0 0 2 000 

18250   Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 prosjektering 0 0 0 0 0 

Nytt   Thune skole hjertesone 0 2 000 0 0 2 000 

21349   Andel etablering damegarderobe Hunnselvvegen 12 575 0 0 0 575 

21345   Hjertesone Bøverbru skole 2 200 0 0 0 2 200 

Nytt   Totenbadet Resepsjon 0 0 300 0 300 

22321   Sandfiltere S4 Totenbadet 625 0 0 0 625 

22221   Garderobe Korta skole 300 0 0 0 300 

19222   Riving tidligere Reinsvoll ungdomsskole 7 000 0 0 0 7 000 

22330   Etablering av lademuligheter tjenestebiler omsorg 325 0 0 0 325 

22322   Ventilasjonsanlegg 3 Totenbadet 100 1 700 0 0 1 800 

    Etablering av adgangskontroll/dører Totenbadet 0 0 500 0 500 

22323   Bytteav tørrkjølere Totenbadet 300 0 0 0 300 

22222   Utbedre solskjerming Raufoss skole 350 0 0 0 350 

22350   Sikring av ballbinger og løkker mot spredning av granulat 250 0 0 0 250 

22331   Etablering av fartsdumper adkomst og P plass Raufoss skole 200 0 0 0 200 

22223   Utbedringer Thune skole hørselshemmet elev 150 0 0 0 150 

Sum Eiendom 33 475 7 800 9 150 24 100 74 525 

Kirken 2022 2023 2024 2025 SUM B 

18390 µ ENØK Raufoss kirke 0 0 500 0 500 

19391   Navnet minnelund Bakkerud 0 0 0 0 0 

Nytt   Sprinkling Eina kirke 0 500 0 0 500 

Nytt   Enøk Ås kirke 0 0 700 0 700 

22390   Ny kirkegårdstraktor 300 0 0 0 300 

Nytt   Navnet minnelund Ås 0 0 0 1 000 1 000 

              0 

Totalt Kirken 300 500 1 200 1 000 3 000 

Barnehage 2022 2023 2024 2025 SUM B 

      0 0 0 0 0 

      0 0 0 0 0 

Sum Barnehage 0 0 0 0 0 

Brannvern 2022 2023 2024 2025 SUM B 

22380   Tjenestebil Forebyggende 500 0 0 0 500 

Nytt   Brannbil - Mannskapsbil 0 0 0 6 250 6 250 

Nytt   Brannbil - Tankbil 0 5 000 0 0 5 000 

Nytt   Brannbil - Framskutt enhet 0 0 1 875 0 1 875 

Nytt   Brannbil - Kommandobil, overordnet vakt 0 0 350 0 350 

Nytt   Pumpe (Fox), transportabel-/mobil pumpe       300 300 

              0 

Sum Brannvern 500 5 000 2 225 6 550 14 275 

Kultur 2022 2023 2024 2025 SUM B 

17331   Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet 300 300 0 0 600 

22384   Rehabilitering lysløyper 100 100 100 0 300 

21382   Opprustning badeplasser med toalettanlegg 1 000 0 0 0 1 000 

Nytt   Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst 0 100 0 0 100 

Nytt   Lager kulturavdeling 0 500 0 0 500 

              0 

Sum Kultur 1 400 1 000 100 0 2 500 

Omsorg 2022 2023 2024 2025 SUM B 

22530   Digitalt tilsyn 800 0 0 0 800 

              0 

Sum Omsorg 800 0 0 0 800 

Plan 2022 2023 2024 2025 SUM B 

    Overordnet planarbeid:           

22301   Kart GEOVEKST planavdelingen 100 0 0 0 100  

    Reguleringsplaner:           

Nytt   Nils Juls gate (trafikksikkerhetspl.) 0 0 350 0 350  

22302   Fem områder Raufoss, Reg.plikt K-plan 200 500 0 0 700  

21360   Massedeponi i VTK 0 500 0 0 500  

22303   Omregulering Gjestrum industriområde 300 0 0 0 300  

    Planleggingsmidler:           

                

    Utbyggingsprosjekter:           

18331   Elvelia oppgradering til kommunal vegstandard 600 0 0 0 600  

20316   Aktivitetsområde Nytorvet Raufoss - detaljprosjektering 0 500 0 5 000 5 500  

22310   Vendehammer Kornvegen 800 0 0 0 800  

Nytt   Fortau Grimsrudvegen 0 0 200 0 200  

Nytt   Trafikksikkerhetstiltak Reinsvoll sentrum 0 0 1 000 0 1 000  

Nytt   "Bypark" på Reinsvoll 0 0 0 600 600  

22351   "Elveparken vest" - Raufoss 1 500 0 0 0 1 500  

Nytt   Løkenlia - asfalt og gatelys  0 500 0 0 500  
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Investeringsplan 2022- 2025  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Nytt    Gangadkomst Industrivegen - Reinsvoll stasjon 0 0 500 0 500  

    Anskaffelser:           

22304   Ny bil oppmålingsavdelingen 500 0 0 0 500  

              0  

Sum Plan - eks inntektene 4 000 2 000 2 050 5 600 13 650 

Teknisk drift 91 ordinære 2022 2023 2024 2025 SUM B 

17338   Oppgradering bru Elvesvingen 0 0 0 0 0  

18326   Opprusting Svein Erik Strandlies veg 0 0 15 000 0 15 000  

19339   Oppgradering Skolebrua 0 0 1 000 34 000 35 000  

22334   Reinvesteringer vegnett 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000  

22335 µ Gatelys - Modernisering 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000  

22336   Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750 750 750 750 3 000  

20340   GS-veg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata 500 0 0 0 500  

20345   Oppgradering Holthe -  Østre Toten grense 2 000 0 0 0 2 000  

Nytt   Oppgradering Prøvenvegen 0 0 3 000 0 3 000  

Nytt   Nyanlegg gatelys Rognlyvegen 0 0 200 0 200  

21325   Oppgradering veg Røyskattlia 3 500 0 0 0 3 500  

21326   Oppgradering veger til Nammo testsenter Bradalsmyra 1 500 0 0 0 1 500  

21327   Oppgradering veg Roksvoll- Sagvoll 3 500 1 500 0 0 5 000  

21328   Oppgradering veg Heksumhøgda 8 000 2 000 0 0 10 000  

Nytt   Oppgradering veg Rudsveen-Paulsrud 0 0 2 000 750 2 750  

Nytt   Oppgradering veg Østvoll - Ringvoll 0 7 000 2 000 0 9 000  

Nytt   Hjullaster avdeling veg/park 0 0 0 2 000 2 000  

Nytt   Veghøvel veg og park 0 5 000 0 0 5 000  

Nytt   Traktor 0 0 0 1 500 1 500  

22337   
Modernisering gatelys samordnet med annet gravearbeid i 
vegareal 2 500 2 000 2 000 2 000 

8 500  

Nytt   Digitalisering FDV veg 0 0 650 0 650  

Nytt   Elektrisk bil til parkavdelingen 0 600 0 0 600  

    Reguleringsplan Nils Juels gate 0 0 0 400 400  

Nytt   Kirkevegen+Fortau Nysethvegen 0 0 0 2 000 2 000  

22338   Andel veg i VA-sanering 400 400 400 400 1 600  

21345   Hjertesone Bøverbru skole 3 000 0 0 0 3 000  

              0  

Sum teknisk drift ordinære 30 650 24 250 32 000 48 800 135 700 

Teknisk drift 91 selvfinansierende; netto 2022 2023 2024 2025 SUM B 

22341 µ Sanering - vannledninger 6 700 7 000 7 300 7 600 28 600 

22352 µ Sanering - avløp 10 500 11 000 11 500 12 000 45 000 

21351 µ Ny servicebil BRRA og avløpsnett 0 0 800 0 800 

Nytt µ Ny servicebil sanering 0 900 0 0 900 

22342 µ Ny servicebil vann 800 900 0 0 1 700 

Nytt µ Ny lastebil sanering 0 0 2 000 2 000 4 000 

20351 µ Ny linje UV Skjelbreia VV 3 500 0 0 0 3 500 

21353 µ Oppgradering driftskontrollsystem VA 1 500 0 0 0 1 500 

22353 µ Nye pumper og rør Kvernhaugvegen PST 400 0 0 0 400 

Nytt µ Nye pumper og rør Pumpevegen PST 0 400 0 0 400 

22343 µ Nye membranfilter Skjelbreia 250 7 000 0 0 7 250 

22354 µ Utbygging av BRRA biologisk rensetrinn 300 300 12 000 13 000 25 600 

21346 µ VL brannstasjonen- jernbanesporet til Kirkevegen  0 0 0 2 000 2 000 

18342 µ VL Pumpevegen-Kirkevegen Sør 2 000 0 1 200 0 3 200 

Nytt µ SP+ OV Kirkevegen sør 0 0 0 175 175 

Nytt µ VL  Kirkevegen Nord 0 0 0 175 175 

Nytt µ Sp og OV Kirkevegen Nord 0 0 0 175 175 

21349 µ Andel etablering damegarderobe Hunnselvvegen 12 1 200 0 0 0 1 200 

21357 µ Overdragelse infrastruktur Sivesind VV 2 000 3 000 3 000 0 8 000 

22355 µ Forprosjekt nordområdet RNP andel VA 500       500 

Nytt µ Overløpsmålere PST 25 stk 0 500 500 500 1 500 

22344 µ Sanering vann Hågårvegen 250 1 400 0 0 1 650 

22356 µ Sanering avløp Hågårvegen 250 2 100 0 0 2 350 

22345 µ Vann Midtåsen 169-175 800 0 0 0 800 

22357 µ Avløp Midtåsen 169-175 1 200 0 0 0 1 200 

Nytt   Svein Erik Strandlies veg - overvann 0 0 10 000 0 10 000 

              0 

Sum teknisk drift selvfinansierende; netto 32 150 34 500 48 300 37 625 152 575         
Sum totalt 107 075 78 850 98 825 127 475 412 225 

 # Finansieres av salgsinntekter      

 ¤ Delfinansieres av tilskudd; for eksempel spillemidler, husbankmidler eller fra private  
 µ Selvfinansierende, enten gjennom reduserte driftskostnader eller gjennom brukerbetaling  
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Bevilgningsoversikt - investering R 2020 B 2021 2022 2023 2024 2025 Sum 2022-25 

Investering i varige driftsmidler* 176 474 255 858 106 275 78 350 97 625 126 475 409 725 
Tilskudd til andres investeringer 3 150 750 300 500 1 200 1 000 3 000 
Investeringer i aksjer og andeler 2 910 2 700 2 700 2 700 2 800 2 800 11 000 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 182 534 259 308 109 775 81 550 101 625 130 275 423 225 

                
Kompensasjon for merverdiavgift -26 079 -42 152 -14 985 -8 870 -10 105 -17 970 -51 930 
Tilskudd fra andre -26 591 -6 000 -6 000 -5 537 -6 750 -4 000 -22 287 
Salg av varige driftsmidler -1 550 -2 700 -2 700 -2 700 -2 800 -2 800 -11 000 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -73 0 0 0 0 0 0 
Bruk av lån -129 001 -208 456 -86 090 -64 443 -81 970 -105 505 -338 008 

Sum investeringsinntekter -183 295 -259 308 -109 775 -81 550 -101 625 -130 275 -423 225 

                
Videreutlån 103 076 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 
Bruk av lån til videreutlån -102 342 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000 
Avdrag på lån til videreutlån 13 096 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
Mottatte avdrag på videreutlån -32 910 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -40 000 

Netto utgifter videreutlån -19 080 0 0 0 0 0 0 

                
Overføring fra drift 0 0 0 0 0 0 0 
Netto endring bundne investeringsfond 19 841 0 0 0 0 0 0 
Netto endring ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 19 841 0 0 0 0 0 0 

                

Fremført til inndekning senere år 0 0 0 0 0 0 0 

* Inkl. byggelånsrenter        
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2 Kommunedirektørens innledning 
 

 «Trygghet, trivsel og utvikling»  

Vestre Toten kommune som lokalsamfunn er preget av optimisme og positiv utvikling. Kommunen 

preges av et aktivt og stort næringsliv, store investeringer i boligbygging, befolkningsvekst og 

offensiv satsing i offentlig og privat sektor.  

Helt siden mars 2020 har lokalsamfunnet og organisasjonen vært preget av rammer og 

begrensninger som pandemien har skapt. Lokalsamfunnet har stått gjennom dette på en fantastisk 

måte, næringslivet har tatt igjen “tapt terreng” og mer til. Helsearbeidere, frivillige og andre har 

håndtert testing, smittesporing og vaksinering på en imponerende måte og alle kommunens 

ansatte har utført et ekstraordinært arbeid med krevende rammer.  

Når vi nå planlegger for de kommende fire årene, ser vi at samtidig utfordres kommunen 

økonomisk som følge av vekst i oppgaver og «strammere» statlige rammer som ikke kompenserer 

utgiftsveksten.  

Håndtering av vekst og omstilling som parallelle prosesser preger vårt lokalsamfunn. Det har vi 

greid å håndtere tidligere og det må vi håndtere også i framtida gjennom fokus på 

forbedringsarbeid, omstilling av aktivitet, digitalisering og innovative løsninger – og ikke minst 

godt og tillitsfullt samarbeid mellom alle ledd i organisasjonen. 

----------- 

For kommunedirektøren er det viktig med god og helhetlig sammenheng i planlegging og styring av 

kommunen. Dette innebærer at kommuneplanens mål og strategier må være førende for planer og 

prioriteringer på de ulike tjenesteområdene og prioriteringene må være synlige i budsjett og 

økonomiplaner.  

Vestre Toten kommune bruker betegnelsen «styringsdokument» på den fireårige planen som 

presenterer kommende budsjett og økonomiplan. Dokumentet er imidlertid helhetlig utformet og 

med en klar kobling til – og oppfølging av kommunens langsiktige kommuneplan og dermed å anse 

som «handlingsprogram» for neste fireårsperiode, jamfør plan- og bygningslovens bestemmelser.  

Styringsdokumentet som legges fram sammen med ordførerens innstilling, er bygget opp slik at det 

er inndelt i kapitler med helhetlig bruker- / tjenesteperspektiv framfor kun etter tjenesteområder. 

Dette er andre året med slik innretning og alt er fortsatt ikke perfekt, men vi vil jobbe for å gjøre 

dette bedre år for år. 

---  

Kommunedirektøren velger også i år å starte sine budsjettkommentarer med å gjengi nettopp 

kommuneplanens hovedmål med tilhørende strategier:  

 

1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle  

Strategier:  

a) Riktige tjenester til rett tid  

b) Tidlig innsats  
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c) Samhandling med frivilligheten  

d) Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring  

e) Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfull fritid  

f) Tilrettelegge for fysisk aktivitet  

  

2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune  

Strategier:  

a) Innovativ samhandling mellom næringsliv og kommune  

b) Skape arenaer for mening, læring, nyskapning og samfunnsengasjement  

c) Langsiktig- og forutsigbar planlegging  

d) Utvikle og ta i bruk nye løsninger i kommuneorganisasjonen  

  

3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur  

Strategier:  

a) Satsing på VA-sektoren  

b) Dimensjonere for fremtidig vekst, utvikling og klimaforandringer  

c) Sikre effektiv infrastruktur  

  

 4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle  

Strategier:  

a) Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv  

b) Utvikle gode overganger i tjenestekjeden  

c) Utjevne sosial ulikhet  

d) Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem» 

  

Kommunedirektøren mener at dette styringsdokumentet med prioriteringer i budsjett og 

økonomiplan i stor grad – og som tidligere år - følger opp kommuneplanens overordnede 

målsettinger og at prioriteringer og satsinger henger sammen med de strategier som er vedtatt i 

gjeldende kommuneplan.  

Vi er nå inne i en kommuneplanrevisjon hvor de overordnede målsettingene og strategiene vil være 

gjenstand for gjennomgang og revidering. Kommunedirektøren ser fram til denne gjennomgangen og 

de prosesser som skal starte i administrasjonen, men hvor de folkevalgte og innbyggerne er de aller 

viktigste bidragsyterne til «stake ut kursen» framover. 

 

2.1 Handlingsramme og utfordringsbilde i økonomiplanperioden 
Økonomiplanen for perioden 2021-2024 har følgende netto driftsresultater:  

Netto driftsresultat 2021 2022  2023 2024 

 -10.000 10 000 15 000 20 000 

     

Både 2020 og 2021-budsjettene var krevende å «få i land» og det ble begge årene valgt et opplegg 

med å budsjettere med negativt netto driftsresultat. Samtidig gir økonomiplanens resultatmål en 

tydelig retning ved at det er klare ambisjoner om et driftsresultatnivå på minimum 2,0 % i løpet av 

økonomiplanperioden. Dette er helt nødvendig for å sikre handlefriheten framover.  
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Det ble allerede i forkant av budsjettarbeidet for 2020 satt fokus på omstilling gjennom planen 

«Økonomisk omstilling 2020-2023». En rekke tiltak ble igangsatt og ambisjonene var å jobbe 

målrettet med omstillingsarbeidet gjennom året. Som alle kjenner til, ble 2020 og 2021 alt annet enn 

slik vi så det for oss. En verdensomspennende pandemi preget årene, endret de økonomiske 

forutsetningene og ikke minst gjort det svært krevende – og i perioder umulig – å holde målrettet 

fokus på omstillingsarbeid. Mye av det som ligger i denne planen er det likevel jobbet med og en 

rekke tiltak er gjennomført. Kommunedirektøren vil allerede nå i innledningen tydeliggjøre at han 

mener det er behov for å strukturere opp og jobbe enda mer målrettet med en «versjon 2.0» av 

omstillingsplanen i 2022 og påfølgende år. Dette kommer kommunedirektøren tilbake til som en del 

av en helhetlig innstilling. 

Som grunnlag for dette budsjettet, ligger statsbudsjettforslag fra regjeringen Solberg som nå har gått 

av. Regjeringen Støre kommer med sitt reviderte / tilleggsproposisjon 8. november 2021. Dette 

innebærer at det er usikre forutsetninger som er lagt til grunn da sittende regjering har varslet både 

flere endringer og styrking av kommuneøkonomien. Kommunedirektøren har forholdt seg til 

statsbudsjettforslaget som foreligger, men det er som en del av salderingsopplegget lagt inn økte 

inntekter basert på signaler fra sittende regjering om økte frie inntekter til kommunesektoren.  

Omstillingsbehovet vi har opplevd som stadig mer krevende de siste 3-4 årene, er i stor grad skapt av 

en langt sterkere underliggende vekst i utgifter enn i inntekter. Det er spesielt ressurskrevende tiltak 

innen omsorgstjenestene, som er årsaken til «gapet». Dette skaper utfordringer i de årlige 

budsjettene og det skapes et stadig større behov for omstilling og omprioriteringer. Dette sammen 

med lav vekst i de frie inntektene, reduserte eiendomsskatteinntekter (som følge av redusert 

maksimal promillesats) og gjør det krevende å få på plass et driftsbudsjett for 2021 i balanse uten å 

gjennomføre for krevende tiltak. Minst like krevende ser kommunedirektøren behovet for omstilling 

og budsjettilpasninger de påfølgende årene i økonomiplanperioden.   

 

2.2 Kommunedirektørens hovedfokus i budsjett- og økonomiplanperioden; Realisme, 
ivaretakelse av tjenestetilbudet og omstilling   

Kommunedirektøren har presentert budsjettutfordringene i flere omganger i formannskapet og 

kommunestyret er godt kjent med utfordringene gjennom løpende rapportering av utviklingen 

inneværende budsjettår. Det er kommunedirektørens oppfatning at utfordringsbildet er akseptert og 

at det er forståelse for at det må til omstilling på mange områder for å oppnå akseptabelt nivå på 

netto driftsresultat og derigjennom større handlefrihet. Likeledes må investeringsnivået reduseres. 

Nettopp det at omstillingen må gjennomføres strukturert, med bred involvering og at den er 

krevende, gjør at den må skje over litt tid. Framlagte budsjettforslag har derfor mye av den samme 

innretningen som 2021-budsjettet, men uten bruk av disposisjonsfond. Kommunedirektørens fokus 

og anbefalinger kan kort sammenfattes i følgende: 

Kommunedirektøren er opptatt av at det skal være mulig å styre og holde de tildelte 

budsjettrammene. Da er en av forutsetningen at de må være realistiske. Etter en omfattende runde 

med innspill og vurderinger, foreslås det å legge inn vesentlige økninger i tjenesteområdenes 

rammer, anslagsvis 38 millioner kroner, hvorav om lag 20 millioner kroner til omsorg. Slike økninger 

må kommunestyret ha et forhold til og vedta. De er derfor spesifisert i tabellen i kapittel 1.3.2.  

Kommunens tjenestetilbud er bygd «sten på sten» over mange år og det er et vesentlig poeng å gjøre 

det som er mulig for å opprettholde tjenestenivået i størst mulig grad. Vesentlige omstillinger og 

justeringer i tjenestetilbudet må komme i en større omstillingssammenheng. Med dette som 
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forutsetning, fremmer kommunedirektøren et opplegg hvor tjenesteområdene gis et krevende, men 

reelt sett moderate oppdrag med å saldere (ta ned) budsjettene. Samlet er tjenesteområdene bedt 

om å gjennomføre tiltak innenfor en ramme på 20 millioner kroner. Ideelt sett – om bare 

økonomiske vurderinger ble lagt til grunn – burde salderingsoppdraget vært langt høyere. 

Kommunedirektøren kjenner imidlertid til hvor krevende budsjettrammene er og slike «kutt» ville 

både utfordret realismen i budsjettet i betydelig grad og medført ganske omfattende konsekvenser 

for tjenestetilbudet.  

Kommunedirektøren vil påpeke at et slikt budsjettopplegg fordrer aktivt arbeid med langsiktig 

økonomisk omstilling i 2022 - og påfølgende år! 

 

2.3 Kommunedirektørens forslag til saldering av driftsbudsjettet for 2022  

2.3.1 Driftsresultat og bruk av fonds – overordnet tilnærming 
Salderingsbehovet for 2022 har framstått som omfattende i hele budsjettprosessen og blitt stadig 

mer krevende ettersom behovene for å styrke tjenesteområdenes rammer til realistisk nivå har blitt 

omfattende.  

Basert på prognosen for 2. tertial 2021 og øvrige realøkonomiske forhold, har kommunedirektøren i 

det innledende budsjettarbeidet signalisert at det ikke har vært forsvarlig å saldere driftsbudsjettet 

for 2022 med bruk av disposisjonsfond. Gjennom sluttfasen av det administrative arbeidet med 

budsjettet, gis det imidlertid en bedre budsjettprognose for 2021 enn det som ligger i 

tertialrapporten. Budsjettmålet for 2021 vil sannsynligvis bli nådd og resultatet kan også bli noe 

bedre og nærmere seg et resultat som innebærer mindre forbruk av fond enn det som er budsjettert 

på 10 millioner kroner. Dette er på alle måter bra og det er også et moment når sluttsalderingstiltak 

skal vurderes. Kommunedirektøren har likevel tilstrebet å framlegge et budsjett uten bruk av midler 

fra disposisjonsfondet.  

Ved inngangen til 2021 hadde Vestre Toten kommune et disposisjonsfond på ca 45 millioner kroner. 

Fondsoppbyggingen i årene 2016-2019 har vært større enn de langsiktige målsettingene i 

økonomiplanene. I 2020 ble imidlertid fondet redusert fra 72 til 45 millioner kroner gjennom bruk til 

både ordinær drift og tilskudd til andre formål som kommunestyret prioriterte.    

Dersom budsjettmålet for 2021 nås, reduseres fondet til 35 millioner kroner. Driftsresultatet 

inneværende år ligger imidlertid an til å bli noe bedre slik at det kan anslås et disposisjonsfond på +/ - 

40 millioner kroner ved inngangen til 2022. Dette er en buffer som ikke bør reduseres i vesentlig grad 

på kort sikt og det må økes vesentlig gjennom økonomiplanperioden for å bygge opp en 

tilfredsstillende handlefrihet.   

Hensikten med å bygge opp fondsreserver er å sikre handlefrihet, god likviditet og ikke minst ha en 

«støtpute» i krevende tider. Kommunen har maktet å bygge opp en viss fondsreserve gjennom gode 

økonomiske resultater skapt av god økonomistyring og årlige merinntekter i frie inntekter. Nå er vi 

fortsatt i en krevende og usikker tid. Etter kommunedirektørens oppfatning er det da ikke forsvarlig å 

redusere fondsreservene i vesentlig grad, men kan forsvares i mindre omfang om det parallelt 

gjennomføres målrettet omstillingsarbeid gjennom 2022 og påfølgende år hvor resultatet er positive 

netto driftsresultater og dermed økte avsetninger til fonds / reserver.  

Kommunedirektørens vil påpeke at det må avsettes overskudd over mange år for å komme opp i 

fondsreserver som tilsvarer Kraftfondets inflasjonsjusterte verdi (som er på anslagsvis 150 millioner 

kroner) og ordinært disposisjonsfond på 10 prosent utover dette.   
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Avslutningsvis vil kommunedirektøren også tydeliggjøre den andre suksessfaktoren som må oppfylles 

for å nå budsjettmålene; stram og god budsjettstyring i alle ledd i organisasjonen. 

2.3.2 Budsjettrammer 
Som nevnt innledningsvis, har det vært behov for å øke tjenesteområdenes rammer i vesentlig grad 

for å sikre et realistisk utgangspunkt for 2022. Dette er begrunnet i følgende: 

• Reell og uunngåelig vekst på enkelte driftsområder og i første rekke til ressurskrevende 

tjenester innen pleie- og omsorg 

• Konsekvenser av lokale vedtak 

• Konsekvenser av nasjonale føringer 

• Bortfall av øremerkede midler  

Under følger en tabell som dokumenterer alle rammekorrigeringene. Denne viser at det netto er 

tilført om lag 38 millioner kroner inn i tjenesteområdenes driftsrammer. Omsorg alene er tilført 20 

millioner kroner.  

Rammeendringer         
Tjenesteområde 2022 2023 2024 2025 

Tilskudd Raufoss industrihistoriske samlinger AS 2019-2022 - fondsfinansiert 300       
Tilskudd Raufoss industrihistoriske samlinger AS 2019-2022 - fondsfinansiert -300       
økt tilskudd Raufoss industrihistoriske samlinger AS 2019-2022 -400 -400 -400 -400 
Sentrale tiltak  - 2 mill i 2021 2 400 400 400 400 
Tverrsektorielt samarbeid aktivitet     -2 500 -2 500 
Tverrsektorielt samarbeid aktivitet - ekstern finansiering     2 500 2 500 
Koronamidler reserve -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Regional ressurs eierutvalg 150 220 220 220 
Endringer pensjon  0 3 000 5 000 8 000 
Lønnsreserve - endring -2 300 -2 000 -2 000 -2 000 

Område 11 Overordnede funksjoner -2 150 -780 1 220 4 220 

Kostnader ved kommunevalget (hvert fjerde år) 0 350 -350 0 
Kommune-CsIRT - Medlemsskap 100 140 140 140 
Oppgradering lisenser IKT 2 800 2 800 2 800 2 800 
Rabattert forsikring - redusert refusjon brukere 200 200 200 200 
Prosess monitorering etc. - region 230 230 230 230 
Frikjøp hovedvernombud 10% 0 0 0 0 
Stortingsvalg -520 0 0 520 

Område 12 Sentraladministrasjon 2 810 3 720 3 020 3 890 

Økt vaktmesterressurs nye bygg 300 300 300 300 
Redusert husleieinntekt fra NAV 500 500 500 500 
Husleiekostnader og drift Sagvollveien Barnevern etc 150 150 150 150 
Midler til drift av Korterudsvingen 7 (flyttet fra Omsorg) 85 0 0 0 
Drift ny Raufosshall 900 1 400 1 400 1 400 
Drift av brannstasjon 450 450 450 450 
Endring strømpriser  2 000 2 000 2 000 2 000 

Område 13 Eiendom 4 385 4 800 4 800 4 800 

          

Område 19 Kirken 0 0 0 0 

Styrket tilbud barnehage 0 0 0 0 

Område 21 Barnehage 0 0 0 0 

Økte lønnskostndader/godtgj. vakt - reforhandlet avtale 500 500 500 500 
110-sentralen - nytt brukerutstyr 130 0 0 0 
Leie brannstasjon industriparken -300 -300 -300 -300 
Industrivern - framskrivning 70 0 0 0 

Område 31 Brannvern, ansv. 3110 400 200 200 200 

          

Område 31 brannvern, ansvar 3120 0 0 0 0 

Netrapping tilskudd IMDI 2 000 2 000 2 000 2 000 
IKT - oppgradering skole 1 000 1 000 1 000 1 000 
Ekstra time naturfag 230 500 500 500 
Medfinansiering tiltak Omsorg 500 500 500 500 
Økning spesped 1 000 1 000 1 000 1 000 
Gjesteelever - endring 1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Inntektsgradert foreldrebetaling  SFO 3.-4. trinn fra skoleåret 21-22 80 80 80 80 

Område 41 Grunnskole 5 810 4 080 4 080 4 080 

Merutgifter innlele fastleger/endring knekkpunkt 1 500 1 500 1 500 1 500 
Barnekoordinator - Statsbudsjettet 220 400 400 400 
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Rammeendringer         
Tjenesteområde 2022 2023 2024 2025 
Familieteam - bortfall av øremerkede midler 1 100 1 100 1 100 1 100 
Nedtrapping øremerket tilskudd helsestasjon 600 900 900 900 
Barnernreformen øremerkede midler - lagt inn inntektssystemet 5 500 5 500 5 500 5 500 
Endring nettoutgifter til barnevern i økpnomiplan -3 000 -4 500 -4 500 -4 500 

Område 51 Helse 5 920 4 900 4 900 4 900 

Tilskudd Toten historielag - bokprosjekt -20 -20 -40 -120 
Støttekontakter, økt antall vedtakstimer  100 100 100 100 
Byfest 100 100 100 100 
Tilskudd Håkonshall 25 25 25 25 
Utstyrsbank 100 100 100 100 

Område 61 Kultur 305 305 285 205 

Oppgaveoverføring etablering og tilpasning av bolig 700 1 400 1 400 1 400 
Fradrag barnetrygd ved beregning av sosiale stønader -300 -300 -300 -300 
Økt arbeidsmengde på NAV-kontoret 0 0 0 0 
Økt husleie krisesenteret fra 2021 300 300 300 300 
Tilskudd bolig - egen sak 2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
Nedtrapping - ressurser til bosetting -1 200 -2 000 -2 000 -2 000 
Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet 0 0 0 0 

Område 65 NAV kommune 2 000 -3 100 -3 100 -3 100 

Tilrettelegging for bruk av 2. etg. Gimle 3 200 3 200 3 200 3 200 
Økning ressurskrevende brukere 7 400 7 400 7 400 7 400 
Bortfall øremerkede tilskudd rus og psykiatri 1 600 1 600 1 600 1 600 
Midler til drift av Korterudsvingen 7 (flyttet til Eiendom) -85 0 0 0 
Økte tjenestebehov 7 800 7 800 7 800 7 800 
Omstilling/Leaneffekter/omprioritering internt -500 -1 000 -1 000 -1 000 

Område 71 Omsorg 19 415 19 000 19 000 19 000 

Reduksjon gebyrer plansaksbehandling 1 000 1 000 1 000 1 000 

Område 75 Plan 1 000 1 000 1 000 1 000 

Økt veivedlikehold eksisterende veier  500 1 000 1 000 1 000 
Utvidet parkdrift med virkning fra 1. mai 250 250 250 250 

Omr. 91 Teknisk drift 750 1250 1250 1250 

Økte netto gebyrinntekter selvkost -2000 -1000 -1000 -1000 

Omr. 91 Teknisk drift, gebyromr. -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Reduserte tilskudd  -500 -1 000 -1 000 -1 000 

Omr. 97 Voksenopplæring -500 -1 000 -1 000 -1 000 

          

Sum endringer 38 145 33 375 34 655 38 445 

 

Det er ikke hensiktsmessig og vil bli alt for omfattende å forklare alle justeringene i detalj i dette 

dokumentet. Kommunedirektøren vil derfor gjennomgå rammejusteringene under den politiske 

behandlingen av saken.  

2.3.3 Kommunedirektørens konkrete forslag til saldering av driftsbudsjettet for 2022 
I det administrative arbeidet med budsjettet, har vi forholdt oss til en betydelig salderingsutfordring. 

Før rammekorrigeringene ovenfor, gikk vi inn i budsjettarbeidet med en ubalanse i størrelsesorden 

20-30 millioner kroner (avhengig av hvilke faktorer som ble lagt til grunn). Med dette som 

utgangspunkt, var målet å få på plass et budsjettforslag i balanse og uten bruk av fondsmidler, det vil 

si et netto driftsresultat i null.  

Etter en samlet vurdering ble det gitt i oppdrag å redusere de ordinære driftsbudsjettene med 20 

millioner kroner. Ideelt sett burde dette kravet vært større, men hensynet til å ivareta 

tjenestetilbudet i størst mulig grad og beholde realisme i budsjettet, gjorde at oppdraget endte på 

dette nivået. Forslag til tiltak fra tjenesteområdene presenteres senere i dokumentet.  

Som det også er påpekt tidligere i dokumentet, har avgått regjering sitt budsjettforslag vært 

grunnlaget for budsjettarbeidet.  

Med dette som forutsetninger og rammefaktorer, gjenstår det fortsatt å dekke inn om lag 43 

millioner kroner for å bringe budsjettet i reell balanse.  
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Under presenteres samtlige salderingstiltak som kommunedirektøren foreslår for å bringe 

budsjettet i balanse – først i tabellform og deretter som kommentarer til enkelttiltakene:  

Salderingstiltak Beløp (1000 kr) 

Økte frie inntekter 15 000 

Tilbakeført premiereserve fra KLP 6 000 

Totenbadet - overføring fra foretaket til kommunen 7 000 

Redusert investeringsnivå 3 000 

Sentrale budsjettposter 3 000 

Særskilte tilskudd - IMDI 3 000 

Sentrale og regionale tilskudd 1 000 

Bruk av bundne fonds 1 500 

Innfordring av startlån i egenregi 500 

Regionalt samarbeid 1 000 

Ekstraordinære vakanser i 2022 2 000 

Totalt 43 000 

 

Økte frie inntekter: 15,0 mill kroner 

Dette er anslagsbeløp og basert på forventninger om økte bevilgninger til kommunene i 

budsjettforslaget fra ny regjering. I første rekke frie inntekter – skatt og rammetilskudd, men også 

økt kompensasjon for ressurskrevende tjenester og kompensasjon for bortfall av «maskinskatt», 

jamfør signaler og lovnader i regjeringsplattformen. Tilleggsproposisjonen fra sittende regjering 

legges fram 8. november og da vil det blir klart om dette anslaget holder.  

 

Tilbakeført premiereserve fra KLP: 6,0 mill kroner  

Kommunestyret vedtok i juni i samsvar med kommunedirektørens innstilling at tilbakebetalt 

pensjonsreserve fra KLP skulle stå på premiefond. Dette ble langsiktig vurdert som den økonomisk 

mest fordelaktige måten. Alternativet er å bruke midlene mer kortsiktig til å dekke 

pensjonsinnbetalinger og dermed gi relativt store, men mer kortsiktige effekter på driftsbudsjettet i 

størrelsesorden 5-6 millioner kroner. Det er påpekt i saken at kommunestyrets prinsippvedtak kan 

omgjøres når som helst av kommunestyret selv.  

Basert på den krevende budsjettsituasjonen vi er i, velger kommunedirektøren å foreslå å 

kommunestyret omgjør sitt vedtak. Dette vil spare reduksjoner i det ordinære driftsbudsjettet på om 

lag 6 millioner kroner i 2022 og kommende år. Slik forutsetning legges inn i budsjettvedtaket.  

 

Totenbadet – overføring fra foretaket til kommunen: 7,0 mill kroner 

Totenbadet KF er en del av konsernet Vestre Toten kommune, men fører eget regnskap som også 

konsolideres inn i kommunens regnskap. Foretaket har en drift som (korrigert for 

pandemiutfordringene) går med bra årlig overskudd som normalt går inn som inntektsbidrag i 

kommuneregnskapet. I 2020 gikk selskapet i minus som følge av pandemien. I etterkant har det vist 

seg at kommunen i sitt regnskap har fått om lag fem millioner kroner i kompensasjon for inntektstap 

dette året. Vi legger opp til å få korrigert dette i 2021-regnskapene. Kort fortalt blir da effekten at 

Totenbadet KF vil komme ut med et stort overskudd i 2021. Kommunens regnskapsresultat vil bli 

tilsvarende svakere i 2021. Dette er bakgrunnen for at det kan overføres et forventet stort overskudd 

fra foretaket til kommunens budsjett og regnskap i 2022. Det påpekes at dette ikke vil være på 

samme nivå senere år.  

 



 

Side 17 av 91 
 

STYRINGSDOKUMENT 2022 – BUDSJETT 2022 – ØKONOMI- OG HANDLINGPLAN 2022-2025 

Redusert investeringsnivå: 3,0 mill kroner 

Det er satt fokus på å redusere investeringsnivået i økonomiplanperioden. Våre framskrivninger er 

bygget på gjeldende økonomiplan hvor det ligger inne relativt høyt investeringsnivå. Dersom 

ambisjonene om vesentlig reduksjon i investeringsnivået følges, gir dette en betydelig besparelse 

allerede i 2022 og enda større de påfølgende årene i økonomiplanperioden.  

 

Sentrale budsjettposter: 3,0 mill kroner 

I starten av budsjettarbeidet er det både naturlig og riktig «å ta god høyde» for budsjettering av 

såkalt sentrale budsjettposter. Ved en ny gjennomgang er konklusjonen at nedjustering av 

utgiftsposter (i første rekke pensjon) og oppjustering av inntektsposter (mottatte renter på utlån) 

samlet kan justeres i positiv retning med om lag tre millioner kroner. Dette øker imidlertid risikoen i 

budsjettet da mulige oppsider / reserver tas ut i forkant. Det vurderes allikevel som realistisk. 

 

Særskilte tilskudd – IMDI: 3,0 mill kroner 

De siste årene har kommunen mottatt mellom 10 og 15 millioner kroner årlig i særskilte øremerkede 

tilskudd fra IMDI. Disse har dekket kommunens reelle og faktiske utgifter. IMDI har strammet inn 

tildelingskriteriene samtidig som tilskuddsperioden også går ut for enkelte tjenestemottakere. 

Kommunen sitter imidlertid igjen med mye av utgiftene. Dette er av de inntektsbortfall som er 

kompensert inn i tjenesteområdenes rammer, eksempelvis grunnskole med relativt stort beløp. Slik 

vi nå vurderer tilskuddstildelingen for både 2021 og 2022, mener vi det er grunnlag for å forvente 

noe høyere tilskuddsbeløp enn først antatt og beregnet.  

Slike inntekter vil bli fordelt inn i respektive tjenesteområders rammer basert på konkrete saker og 

tjenester som skal dekkes.  

 

Sentrale og regionale tilskudd: 1,0 mill kroner 

Ledergruppa er enige om at det må være mulig gjennom fortsatt aktivt fokus på å sikre 

tilskuddsmidler og styrke inntektssiden i budsjettet med 1,0 mill. kroner. Også dette vil bli fordelt inn 

i tjenesteområdenes rammer når budsjettet vedtas.  

 

Bruk av bundne fonds: 1,5 mill kroner 

Av kommunens balanseregnskap for 2020, framgår det at kommunen har 34 millioner kroner i 

bundne fondsmidler til driftsformål. Mye av dette er øremerkede midler som må anvendes til 

forutbestemte formål. Vår vurdering er at det likevel er grunnlag for å forutsette inntektsføring / 

bruk av anslagsvis 1,5 millioner kroner i 2022-budsjettet. Dette gjennomgås også raskest mulig slik at 

inntektene kan fordeles i tjenesteområdenes rammer. 

 

Innfordring av startlån i egenregi: 0,5 mill kroner 

Innfordring av startlån er satt bort til privat innfordringsselskap. Ved å ta tilbake disse oppgavene og 

løse de i egen regi, vil det kunne oppnås en netto besparelse i 2022 på om lag 0,5 millioner kroner. 

Helårseffekten fra og med 2023 blir enda større. 

 

Regionalt samarbeid: 1,0 mill kroner 

Det er nå satt stort fokus på arbeidet med interkommunalt samarbeid, jfr. vedtak i kommunestyret 

og pågående samarbeid i Gjøvikregionen.  I og med at det allerede foreligger samarbeidsprosjekter 

og det forventes «fart» på arbeidet, foreslår kommunedirektøren å legge inn en anslagspost på 1,0 

mill kroner i 2022.  

 

Ekstraordinære vakanser i 2022: 2,0 mill kroner 
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Det ligger inne forutsetning om nedtak i stillinger og vakanser i tjenesteområdenes forslag. Det 

vurderes likevel som mulig og realistisk å ta ut effekt av vakanser som naturlig oppstår i et budsjettår 

innenfor en ramme på to millioner kroner. Det påpekes at dette ikke er ment som et varig tiltak og at 

«nedtrekk» i rammene legges inn igjen i 2023-budsjettet. Kommunedirektøren forutsetter at 

ledergruppa sørger for å fordele dette innsparingstiltaket raskest mulig slik at det kan legges inn i 

rammene til det enkelte tjenesteområde. 

---  

 

Tjenesteområdenes forslag til saldering av 20 millioner kroner i driftsbudsjettet for 2022: 

Under følger salderingsforslagene på detaljnivå. Forslagene er kort beskrevet og vil bli grundigere 

kommentert i styringsdokumenter og under den politiske behandlingen av saken:  

 

Stab og støtte 
  

Inntektsøkninger: 

Div. interne refusjonsberegninger -165 

Sum inntektsøkninger -165 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Utstyrskjøp mm bl.a. IKT -100 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå -100 

    

Organisatoriske endringer: 

Godtgjøringer - ombud (erfaringstall) inkl sos. utg.  -100 

Sum organisatoriske endringer -100 

    

Annet: 

"Ostehøvelkutt" basert på erfaringstall inkl. "ikke-hensyntatt" prisstigning div.  -535 

Sum effekt av Annet -535 
  

Sum alle forslag -900 
  

Eiendomsavdelingen 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Avslutte praksis med renhold Raufoss Sportshytte -90 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå -90 
  

Organisatoriske endringer: 

Utføre kontroll av slukkemidler i egen regi -125 

Utføre kontroll av lekeplassutstyr i egen regi -50 

Sum organisatoriske endringer -175 
  

Effekt av forbedringsarbeid 

ENØK-tiltak, belysning, ventilasjon etc. -90 

Sum effekt av forbedringsarbeid -90 
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Annet: 

Besparelser ny renovasjonsavtale -200 

Saldering av 1,15 stilling i renhold ved naturlig avgang. Dette medfører at 3 
skoler, en barnehage, Gimle, NAV og Fossegård får reduserte stillingsstørrelser.  -633 

Sum effekt av Annet -833 
  

Sum alle forslag -1 188 
  

Barnehage 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Reduksjon i tilskudd til private barnehager. Det varsles endringer i pensjonspåslag 
fra 13% til 11% for private barnehager, med midlertidig utsettelse for 
enkeltstående barnehager. Vil medføre lavere tilskudd til 2 private barnehager.  -423 

Innføre to telletidspunkt for private barnehager. Utfra erfaringer med 
overkapasitet i 4 av 8 private barnehager høsten 2021, som har medført at de har 
mottatt tilskudd for flere barn enn det som har gått i barnehagen, skal det opp til 
politisk behandling i høst et forslag om to telletidspunkt - 15.12.XX og 15.08.XX. 
Hvis det blir vedtatt vil det medføre at tilskuddet blir redusert eller oppjustert 
utfra det antall barn som er registrert på telletidspunktene.  -400 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå -823 
  

Sum alle forslag -823 
  

Brannvern 
  

Annet: 

Redusere budsjettreserve, ref. oppdrag. -263 

Sum annet -263 
  

Sum alle forslag -263 
  

Grunnskole 
  

Inntektsøkninger: 

Økt foreldrebetaling SFO -500 

Sum inntektsøkninger -500 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Reduksjon i bemanning ut over grunnbemanning i SFO fra 01.08.22 -815 

Reduksjon kjøp av varer og tjenester -1 500 

Vakanser og redusert vikarinnleie i SFO -200 

Reduksjon i lærerstillinger fra 01.08.22 -1 000 

Reduksjon i assistentstillinger i skolen  -500 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå -4 015 
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Sum alle forslag -4 515 
  

Helse 
  

Inntektsøkninger:   

Barnevern - har ikke inntektsposter som tjenesten kan påvirke 0 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten - har kun refusjonstakster på jordmor via 
Helfo sine faste satser 0 

Legetjenestene - har kun refusjonstakster for turnuslege via Helfo sine faste 
takster 0 

Fysio- og ergoterapitjenesten - har kun refusjonstakster via Helfo sine faste 
takster 0 

Sum inntektsøkninger 0 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå:   

Barnevern - permanent nedtrekk av 100% stilling -575 

Barnevern - videreføre antall institusjonsplasseringer i 2022 som i 2021 (sum ikke 
tallfestet) 0 

Barnevern - tilbakeføring fra fosterhjem, pågående saker -505 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten - holde 60% helsesykepleierstilling vakant i 
2022. Tjenestereduksjonen vil bli gjennomført i skolehelsetjenesten. -420 

Legetjenestene - holde stilling som helsesjef vakant i 6 mnd -500 

Fysio- og ergoterapitjenesten - holde 40% fysioterapeutstilling valkant i 2022. Vil 
bli reduksjon i helsefremmende og forebyggende tiltak. -270 

NB Negativ effekt av barnevernsreformen er IKKE innarbeidet enda (ny kostnad 5,5-6 mill 
kroner, - sum ikke endelig beregnet)   

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå -2 270 
  

Strukturendringer:   

Det vises til endring hvor legetjenestene og fysio-ergo blir en del av nye Helse-
omsorg.  0 

Organisering / forankring av barnevern og helsestasjon-skolehelsetjenesten er 
ikke avklart.   

Sum strukturendringer 0 
  

Sum alle forslag -2 270 
  

Kultur 
  

Inntektsøkninger: 

Økt elevbetaling Fyrverkeriet kulturskole.  Konsekvens: Dyrere tilbud  -37 

Sum inntektsøkninger -37 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 
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Redusere kommunal egenandel knyttet til Den norske friluftslivsprisen ; legge 
ned aktiviteter, men gjennomføre prisutdeling:  
Konsekvens: Redusert aktivitet for innbyggerne knyttet til festivalen Friluftsliv for 
alle. 
Innsparing: 20% stilling og 100.000 i  årlig tilskudd. Medfører overføring av ansatt 
til annen avd. All festivalaktivitet vil med dette finansieres av MD. -250 

Flatt kutt all drift i kulturavdelingen:  Konsekvens: redusert tilbud alle avdelinger. -213 

  -463 
  

Sum alle forslag -500 
  

NAV 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

70% Stilling avsluttet sommer 21 - ikke videreført -350 

Reduksjon introduksjonsstønad -400 

Reduksjon en stilling i flyktningetjenesten - Stillingsinnhaver overføres til ledig 
stilling i ungdomsteamet. -700 

Utlyst avdelingslederstilling "integrering og arbeid" holdes vakant - Stillingen deles 
med NAV stat. Derfor gir den ikke "full" effekt.  -425 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå -1 875 
  

Annet: 

Justering opp andre poster 270 

Omstilling vakant avdelingslederstilling - Lederstilling nummer to på to år som 
ikke viderføres. Ikke mulig å fordele alle oppgavene ut på resterende ledere. Må 
etablere et fagnivå mellom førstlinje og ledelsen. Ved å gjøre det nå, gir det 
mulighet til å etablere ny struktur mens det fortsatt er et handlingsrom til det. 228 

Sum annet 498 
  

Sum alle forslag -1 377 
  

Omsorg 
  

Inntektsøkninger: 

Økte refusjonsinntekter -450 

Sum inntektsøkninger -450 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 
Redusere åpningstider dagsenter psykisk helse og Huset. Konsekvens: mindre tilgjengelig 
dagtilbud, hjelp til deltakelse på andre tilbud. -200 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå -200 
  

Organisatoriske endringer: 

Ambulerende tjenester i samarbeid Helsehus og hjemmetjeneste. Ta ned 3 
korttidsplasser Helsehuset for ett år. Flytte pendlerplasser fra Helsehuset til 
Gimle for å frigjøre sykepleieressurser. Redusere tjenestevolum. Holde stillinger 
vakant. Konsekvens: risiko for overbelegg og overforbruk. -2 000 



 

Side 22 av 91 
 

STYRINGSDOKUMENT 2022 – BUDSJETT 2022 – ØKONOMI- OG HANDLINGPLAN 2022-2025 

Arbeidsplanlegging og endring i organisering miljøarbeidertjenesten. 
Ambulerende tjenester i samarbeid psykisk helse og miljøarbeidertjenesten, 3 
årsverk -1 700 

Arbeidsplanlegging og organisering i ressurskrevende tjenester.  -2 000 

Endre oppgaver og rutiner for mattilberedning i enhetene  -300 

Sum organisatoriske endringer -6 000 
  

Effekt av forbedringsarbeid 

Redusere matsvinn med forbedrede bestillingsrutiner -250 

Sum effekt av forbedringsarbeid -250 
  

Annet: 

Redusere budsjett for overliggerdøgn -100 

   

Sum annet -100 
  

Sum alle forslag -7 000 
  

Plan 
  

Inntektsøkninger: 

Tømmerdrift -73 

Sum inntektsøkninger -73 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Kortsiktig vakans landbruksrådgiver - 3-4 mnd. -180 

Stillingen har vært vakant 2.halvår 2021. Vakans ut over 3-4 mnd vil være 
uforsvarlig. Må leie inn kompetanse allerede. Kost/nytte.   

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå -180 
  

Sum alle forslag -253 
  

Teknisk drift 
  

Reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå: 

Foreslått rammeøkning på 250 til utvidet parkdrift settes til 0,- og videreføres på 
2021-nivå med 250' til å ivareta nabolovens bestemmelser på kommunale 
grøntområder.  -250 

Foreslått rammeøkning på 500' til økt vegvedlikehold på eksisterende vegnett 
reduseres med 177'. Gjenværende rammeøking etter saldering 323’. 
Øvrige konsekvenser i budsjettprosessen som har innvirkning på foreslått 
rammeøkning: Teknisk drift ba om rammeøkning på 75’ for å drifte ny kommunal 
veg, Tors veg, denne rammeøkningen ble ikke innvilget. Spesialinspeksjon må 
gjennomføres på Skolebrua i 2022 for å følge nøye med på utvikling av 
setningsskader, merutgift 25’. Rammeøkningen for økt vedlikehold på 
eksisterende vegnett må ta høyde for dette.  -177 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå -427 
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Sum alle forslag -427 
  

Voksenopplæringen 
  

Inntektsøkninger: 

vikar- og stipendordning, lærere som studerer 500 

Sum inntektsøkninger 500 
  

Strukturendringer: 

lærerstilling fra jan 1  -700 

lærerstillinger fra aug 1 -450 

Sum strukturendringer -1 150 
  

Sum alle forslag -650 
  

Oppsummering 
  

Sum inntektsøkninger -725 

Sum reduksjon i aktivitets- og tjenestenivå -10 443 

Sum strukturendringer -1 150 

Sum organisatoriske endringer -6 275 

Sum effekt av forbedringsarbeid -340 

Sum effekt av Annet -1 233 
  

Sum alle forslag -20 166 
 

 

 

  



 

Side 24 av 91 
 

STYRINGSDOKUMENT 2022 – BUDSJETT 2022 – ØKONOMI- OG HANDLINGPLAN 2022-2025 

2.3.4 Økonomiplanens driftsdel 2022-2025 

 

Økonomiplans siste tre år er gjennomarbeidet med utgangspunkt i følgende: 

• Framskriving av driftsnivået for 2022 

• Korrigeringer i rammer i samsvar med det som ligger i «rammetabellen» i kap 1.3.2 

• Renter og avdrag basert på kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 

• Stor inntektsanslag basert på beste skjønn og faktagrunnlag 

Økonomiplanens driftsdel for årene 2023-2025 skal være retningsgivende for kommunens videre 

planlegging og styring.  

I økonomiplanens driftsdel har kommunedirektøren lagt til grunn følgende netto driftsresultater: 

• 2023: 10 millioner kroner 

• 2024: 15 millioner kroner 

• 2025:  20 millioner kroner 

2018 

regnskap

2019 

regnskap

2020 

regnskap

2021 

budsjett 2022 2023 2024 2025

Skatt på inntekt og formue -319 631 -330 293 -322 300 -348 300 -378 000 -381 000 -384 000 -387 000

Eiendomsskatt sum -51 170 -53 337 -53 512 -45 600 -44 800 -45 900 -47 000 -48 200

  verker og bruk -9 585 -9 700 -10 230 -550 -2 500 -2 600 -2 600 -2 700

  boliger -37 667 -40 282 -40 282 -33 550 -34 800 -35 600 -36 500 -37 400

  næring og ellers -3 919 -3 355 -3 000 -11 500 -7 500 -7 700 -7 900 -8 100

Rammetilskudd -376 606 -395 452 -428 736 -424 591 -430 000 -434 000 -438 000 -443 000

Rente og investeringskomp fra staten -3 067 -3 107 -3 008 -2 200 -2 600 -2 200 -2 100 -2 000

Integreringstilskudd flyktninger -27 851 -26 338 -22 811 -17 206 -15 000 -12 900 -9 900 -6 900

Sum generelle inntekter -778 326 -808 527 -830 367 -837 896 -870 400 -876 000 -881 000 -887 100

Område 11 Overordnede funksjoner -4 300 -4 737 1 833 7 673 -18 840 -23 500 -30 580 -30 470

Område 12 Sentraladministrasjonen 26 666 29 023 31 495 34 303 37 196 38 106 37 406 38 276

Område 13 Eiendom 43 921 45 216 42 889 41 569 45 974 46 389 46 389 46 389

Område 19 Kirken 7 584 7 546 7 467 7 816 7 812 7 812 7 812 7 812

Område 21 Barnehage 86 767 91 457 92 788 94 985 96 130 96 130 96 130 96 130

Område 31 Brannvern, ansvar 3110 8 666 8 512 8 580 9 341 9 665 9 465 9 465 9 465

Område 31, Gebyrområde (feiing) -156 -271 -174 -43 48 48 48 48

Område 41 Grunnskole 163 207 168 180 166 039 170 517 177 107 175 377 175 377 175 377

Område 51 Helse 83 148 87 749 93 374 86 670 92 422 91 402 91 402 91 402

Område 61 Kultur 19 295 21 008 20 453 21 111 21 406 21 406 21 386 21 306

Område 65 NAV Kommune 40 331 40 099 37 960 37 829 39 880 34 780 34 780 34 780

Område 71 Omsorg 228 871 239 446 249 230 247 485 267 263 266 848 266 848 266 848

Område 75 Plan 7 852 9 789 9 382 9 672 10 808 10 808 10 808 10 808

Område 91 Teknisk drift, ansvar 91100 14 384 87 15 372 15 519 16 239 16 739 16 739 16 739

Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene -18 592 32 -16 431 -18 018 -20 044 -19 044 -19 044 -19 044

Område 97 Voksenopplæring 7 063 8 846 9 678 11 098 10 835 10 335 10 335 10 335

Sum nettobevilgning drift 714 708 751 981 769 935 777 527 793 900 783 100 775 300 776 200

Avskrivninger 47 986 53 253 59 239 58 000 60 000 61 200 62 400 63 600

Sum netto driftsutgifter 762 694 805 234 829 174 835 527 853 900 844 300 837 700 839 800

Brutto driftsresultat -11 049 918 -1 193 -2 369 -16 500 -31 700 -43 300 -47 300

Renteinntekter -11 201 -11 527 -10 985 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Utbytte 0  -115 0 0 0 0 0

Gevinst og tap finansielle omløpsmidler 532 -4 016 -3 856 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Renteutgifter 30 371 35 225 35 103 20 290 23 800 27 900 35 600 35 600

Avdrag på lån 33 829 37 713 53 294 54 080 58 200 59 000 59 100 59 300

Netto finansutgifter/inntekter 53 531 57 395 73 440 70 370 78 000 82 900 90 700 90 900

Motpost avskrivninger -47 986 -53 253 -59 239 -58 000 -60 000 -61 200 -62 400 -63 600

Netto driftsresultat -5 992 3 223 10 001 1 500 -10 000 -15 000 -20 000

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 0 0 0 0 0 0 0

Netto bruk eller avsetning til bundne driftsfond 3 090 1 943 0 -1 500

Netto bruk eller avsetning til disposisjonsfond -27 053 -1 830 -10 000 0 10 000 15 000 20 000

Dekning/bruk av tidligere års mer/mindreforbruk -23 557 -5 585 0 0 0 0 0

Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat -5 586 -2 249 -10 000 -1 500 10 000 15 000 20 000

Fremført til inndekning i senere år -5 586 -2 249 0 0 0 0 0



 

Side 25 av 91 
 

STYRINGSDOKUMENT 2022 – BUDSJETT 2022 – ØKONOMI- OG HANDLINGPLAN 2022-2025 

For å oppnå driftsresultatene, må det skje en omstilling i størrelsesorden +/- 30 millioner kroner fra 

og med 2023. Dette kan skje ved å tilpasse kommunens utgiftbudsjett tilsvarende. Styrking av 

kommunens inntektsside, eksempelvis gjennom bedre statlige rammevilkår, kan redusere 

omstillingsbehovet som vil «ramme» kommunens driftsbudsjetter.  

Kommunedirektøren viser for øvrig til oppsummeringen i kapittel 1.6 hvor behovet for strukturert 

arbeid med omstilling må ha et stort fokus gjennom 2022. 

2.3.5 Investeringsbudsjett for perioden 2022-2025 
Vestre Toten kommune har bak seg flere år med store investeringer. Dette har vært målrettede 

prioriteringer for å realisere: 

• gode skolebygg 

• økt kapasitet på idretts- og aktivitetsanlegg  

• ny brannstasjon 

• moderne bygg med økt kapasitet på omsorgsområdet   

I tillegg er det gjort mange og viktige investeringer på kommunalteknisk område (veg, gatelys, vann 

og avløp). Lånegjelden har økt vesentlig og renter og avdrag sin andel av samlede driftsinntekter har 

økt betydelig. I samsvar med kommunestyrets forutsetninger har eiendomsskatt på boliger bidratt til 

å finansiere en vesentlig del av investeringene, men mindre enn forutsatt da Stortinget har redusert 

maksimalsatsen for eiendomsskatt.  

Mange av investeringene har ført til: 

• mer effektiv drift 

• redusert etterslep på vedlikehold  

• lavere strømutgifter 

Det er heller ingen tvil om at disse tiltakene har bidratt til økt attraktivitet og vært en medvirkende 

årsak til befolkningsvekst – som også betyr mange millioner i økte inntekter hvert år.  

Kommunen kan imidlertid ikke - og har heller ikke behov for – å holde på samme investeringstakt og 

investeringsnivå de nærmeste årene. Det er det også tverrpolitisk enighet om. Det er tydelige 

politiske signaler på at samlet investeringsramme i økonomiplanen for 2022-2025 må ned i vesentlig 

grad. Administrasjonen og formannskapet har fulgt opp dette og jobber i prosess gjennom 

budsjettfasen med investeringsplanen. Eget formannskapsmøte ble avsatt til gjennomgang av 

kommende års investeringsplan. Der presenterte administrasjonen sine prioriteringer på de områder 

med størst investeringsvolum: teknisk drift, eiendom og plan. Prioriteringene ble drøftet og 

kommunedirektøren har tatt med signalene inn i det videre arbeidet.  

Vedlagte forslag er å anse som kommunedirektørens førsteutgave av investeringsplanen for årene 

2022-2025. Den legges fram som en oppfølging av formannskapets gjennomgang i september. 

Innspill fra formannskapets behandling 10. november 2021 vil bli tatt med videre slik at et revidert 

forslag vil bli fremmet sammen med ordførerens budsjettforslag som presenteres uka etter. Dette 

opplegget er valgt for å sikre at det «jobbes i prosess» med investeringsplanen og at formannskapet 

får nok tid og mulighet til å gi føringer for prioriteringene.   

Det påpekes at det er investeringer som ligger inne i 2021-budsjettet som først vil bli gjennomført i 

2022. Den største av slike tiltak er investering i nytt storkjøkken og vaskeri som ble budsjettert 

allerede i 2021, men som først vil bli gjennomført i 2022 (og muligens ferdigstilt i 2023).  
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En «handlingsregel» som kommunedirektøren mener vil være fornuftig å forholde seg til i 

planperioden er følgende: Samlet lånefinansiert investeringsramme - eksklusive selvfinansierende 

investeringer – skal ikke overstige årlig ordinært avdrag tillagt effekten av at «verdien» av 

kommunens lånegjeld årlig reduseres med samlet prisstigning. I praksis betyr dette at kommunen 

kan investere netto (etter fradrag av merverdiavgift og tilskudd) ca. 90 millioner kroner årlig. Ved å 

investere mindre, vil kommunens handlefrihet, det vil si driftsmidler til andre formål øke. Det bør 

være realistisk i kommende økonomiplanperiode, noe som er synliggjort i kommunedirektørens 

budsjettforslag. 

Ett annet motiv for å ta ned investeringsnivået, er å bygge opp nødvendig handlefrihet til å kunne gå i 

gang med viktige utbyggingsoppgaver på omsorgsområdet og da i første rekke på Gimle-tomta. Det 

avsettes planleggingsmidler til dette i 2022 og 2023 og sannsynlig oppstart vil etter 

kommunedirektørens oppfatning kunne skje i 2024. Driftsmessige konsekvenser av investeringene, 

dvs. både kapitalkostnader og økte driftskostnader vil ligge utenfor økonomiplanperioden 2022-

2025, men må planlegges inn gjennom tilpasninger av driftsøkonomien de nærmeste årene, 

herunder interne omprioriteringer og forventet økte inntekter gjennom rammetilskudd når antall 

eldre øker relativt mye hvert år. 

Kommunen investerer årlig relativt mye på de kommunaltekniske områdene. Dette gir positive 

effekter på flere områder: 

• Standarden på kommunale veger heves vesentlig 

• Gatelysanlegg moderniseres 

• Vann og avløp saneres og bygges ut for å sikre god forsyning og redusert forurensning.  

 

I forhold til veldig mange kommuner, har Vestre Toten kommune relativt lavt vedlikeholdsetterslep 

på disse områdene. Sannsynlig overtakelse av Sivesind vannverk fra 2022 vil gi noen 

investeringsmessige konsekvenser de nærmeste årene. Over tid er imidlertid dette en økonomisk 

lønnsom overtakelse for alle kommunens abonnenter, både eksisterende og de som kommer fra 

Sivesind.  

 

Kommunedirektørens økonomiplan – investeringsdelen - inneholder fortsatt relativt store 

investeringer på det kommunaltekniske området i økonomiplanperioden. Det er imidlertid foretatt 

«forskyvning» av en del tiltak og da i første rekke knyttet til det som skal skje av infrastrukturtiltak i 

rådhuskvartalet, (Bru, veg mv). Disse tiltakene foreslås utsatt til de må gjennomføres av hensyn til 

sikkerhet (bru) og behov knyttet til konkrete utbyggingstiltak.   

Det kan også påpekes at brutto investering i 2022 på 19 millioner kroner i rehabilitering av (gamle) 

Raufosshallen er å anse som bortimot selvfinansierende da Innlandet fylkeskommune skal betale leie 

på vel en million kroner årlig fra 2023. 

Investeringsplanen medfører behov for låneopptak på 338 millioner kroner. Av dette er 172 

millioner selvfinansierende investeringer, dvs at låneopptak til ikke-selvfinansierende investeringer 

er på kun 166 millioner kroner. I samme periode nedbetales gjeld med om lag 235 millioner kroner. 

Brutto lånegjeld vil øke noe, men gjeld som andel av samlede driftsinntekter reduseres og dermed 

økes kommunens handlefrihet i driftsbudsjettet. (Den reelle situasjonen påvirkes imidlertid av at 

storkjøkken og vaskeri er budsjettert i 2021 og gjennomføres i 2022/2023. Dette prosjektet skal 

også lånefinansieres).  
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Avslutningsvis vil kommunedirektøren gjenta det som er påpekt ved en rekke anledninger, at 

forutsetningene for å investere mye og øke lånegjelden, er at det er balanse i økonomien med 

tilstrekkelige årlige netto driftsresultater og fondsreserver.  

De største av tiltakene i investeringsplanen vil ellers bli kommentert i styringsdokumentet i 

økonomikapitlet når dette legges fram sammen med ordførerens innstilling. 

Under følger kommunedirektørens forslag til investeringsplan for perioden 2022-2025: 

Investeringsplan 2022- 2025  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Sentral stab og støtte 2022 2023 2024 2025 SUM B 

21121   IKT-investeringer (*) 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 

21127   IKT-investeringer felles økonomisystem 300 300 300 300 1 200 

Sum Sentral stab og støtte 3 800 3 800 3 800 3 800 15 200 

Eiendom 2022 2023 2024 2025 SUM B 

15223   Ny Veltmanåa barnehage 0 0 5 000 20 000 25 000 

16123 µ ENØK tiltak øvrige bygg 100 100 100 100 400 

17123 µ ENØK tiltak omsorgsbygg 100 100 100 100 400 

17124 µ Enøk tiltak skolebygg 100 100 100 100 400 

18262   Rehab/opprusting Raufosstun 0 100 0 100 200 

19131   Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg 100 0 100 0 200 

19380   Oppgradering Raufoss sportshytte 0 0 0 2 000 2 000 

19385   Ombygging Ungdomsshus 500 0 0 0 500 

20229   Rehabilitering/opprusting av skolebygg 200 200 200 200 800 

20322   Totenbadet Ny vannrutsjebane 0 0 250 1 500 1 750 

21321   Totenbadet Nytt dusjanlegg dame/herre gard. 0 2 500 2 500 0 5 000 

21381 ¤ Oppussing gamle Raufosshallen 19 000 0 0 0 19 000 

17265   Gimle - utredning av fremtidige behov 1 000 1 000 0 0 2 000 

18250   Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 prosjektering 0 0 0 0 0 

Nytt   Thune skole hjertesone 0 2 000 0 0 2 000 

21349   Andel etablering damegarderobe Hunnselvvegen 12 575 0 0 0 575 

21345   Hjertesone Bøverbru skole 2 200 0 0 0 2 200 

Nytt   Totenbadet Resepsjon 0 0 300 0 300 

Nytt   Sandfiltere S4 Totenbadet 625 0 0 0 625 

Nytt   Garderobe Korta skole 300 0 0 0 300 

    Riving tidligere Reinsvoll ungdomsskole 7 000 0 0 0 7 000 

    Etablering av lademuligheter tjenestebiler omsorg 325 0 0 0 325 

    Ventilasjonsanlegg 3 Totenbadet 100 1 700 0 0 1 800 

    Etablering av adgangskontroll/dører Totenbadet 0 0 500 0 500 

    Bytteav tørrkjølere Totenbadet 300 0 0 0 300 

    Utbedre solskjerming Raufoss skole 350 0 0 0 350 

    Sikring av ballbinger og løkker mot spredning av granulat 250 0 0 0 250 

    Etablering av fartsdumper adkomst og P plass Raufoss skole 200 0 0 0 200 

    Utbedringer Thune skole hørselshemmet elev 150 0 0 0 150 

Sum Eiendom 33 475 7 800 9 150 24 100 74 525 

Kirken 2022 2023 2024 2025 SUM B 

18390 µ ENØK Raufoss kirke 0 0 500 0 500 

19391   Navnet minnelund Bakkerud 0 0 0 0 0 

Nytt   Sprinkling Eina kirke 0 500 0 0 500 

Nytt   Enøk Ås kirke 0 0 700 0 700 

Nytt   Ny kirkegårdstraktor 300 0 0 0 300 

Nytt   Navnet minnelund Ås 0 0 0 1 000 1 000 

              0 

Totalt Kirken 300 500 1 200 1 000 3 000 

Barnehage 2022 2023 2024 2025 SUM B 

      0 0 0 0 0 

      0 0 0 0 0 

Sum Barnehage 0 0 0 0 0 

Brannvern 2022 2023 2024 2025 SUM B 

Nytt   Tjenestebil Forebyggende 500 0 0 0 500 

Nytt   Brannbil - Mannskapsbil 0 0 0 6 250 6 250 

Nytt   Brannbil - Tankbil 0 5 000 0 0 5 000 

Nytt   Brannbil - Framskutt enhet 0 0 1 875 0 1 875 

Nytt   Brannbil - Kommandobil, overordnet vakt 0 0 350 0 350 

Nytt   Pumpe (Fox), transportabel-/mobil pumpe       300 300 

              0 

Sum Brannvern 500 5 000 2 225 6 550 14 275 

Kultur 2022 2023 2024 2025 SUM B 

17331   Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet 300 300 0 0 600 

00003   Rehabilitering lysløyper 100 100 100 0 300 

21382   Opprustning badeplasser med toalettanlegg 1 000 0 0 0 1 000 
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Investeringsplan 2022- 2025  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Nytt   Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst 0 100 0 0 100 

Nytt   Lager kulturavdeling 0 500 0 0 500 

              0 

Sum Kultur 1 400 1 000 100 0 2 500 

Omsorg 2022 2023 2024 2025 SUM B 

Nytt   Digitalt tilsyn 800 0 0 0 800 

              0 

Sum Omsorg 800 0 0 0 800 

Plan 2022 2023 2024 2025 SUM B 

    Overordnet planarbeid:           

Nytt   Kart GEOVEKST planavdelingen 100 0 0 0 100  

    Reguleringsplaner:           

Nytt   Nils Juls gate (trafikksikkerhetspl.) 0 0 350 0 350  

Nytt   Fem områder Raufoss, Reg.plikt K-plan 200 500 0 0 700  

21360   Massedeponi i VTK 0 500 0 0 500  

nytt    Omregulering Gjestrum industriområde 300 0 0 0 300  

    Planleggingsmidler:           

                

    Utbyggingsprosjekter:           

18331   Elvelia oppgradering til kommunal vegstandard 600 0 0 0 600  

20316   Aktivitetsområde Nytorvet Raufoss - detaljprosjektering 0 500 0 5 000 5 500  

Nytt   Vendehammer Kornvegen 800 0 0 0 800  

Nytt   Fortau Grimsrudvegen 0 0 200 0 200  

Nytt   Trafikksikkerhetstiltak Reinsvoll sentrum 0 0 1 000 0 1 000  

Nytt   "Bypark" på Reinsvoll 0 0 0 600 600  

Nytt   "Elveparken vest" - Raufoss 1 500 0 0 0 1 500  

Nytt   Løkenlia - asfalt og gatelys  0 500 0 0 500  

Nytt    Gangadkomst Industrivegen - Reinsvoll stasjon 0 0 500 0 500  

    Anskaffelser:           

Nytt   Ny bil oppmålingsavdelingen 500 0 0 0 500  

              0  

Sum Plan - eks inntektene 4 000 2 000 2 050 5 600 13 650 

Teknisk drift 91 ordinære 2022 2023 2024 2025 SUM B 

17338   Oppgradering bru Elvesvingen 0 0 0 0 0  

18326   Opprusting Svein Erik Strandlies veg 0 0 15 000 0 15 000  

19339   Oppgradering Skolebrua 0 0 1 000 34 000 35 000  

21334   Reinvesteringer vegnett 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000  

20335 µ Gatelys - Modernisering 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000  

21336   Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750 750 750 750 3 000  

20340   GS-veg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata 500 0 0 0 500  

20345   Oppgradering Holthe -  Østre Toten grense 2 000 0 0 0 2 000  

Nytt   Oppgradering Prøvenvegen 0 0 3 000 0 3 000  

Nytt   Nyanlegg gatelys Rognlyvegen 0 0 200 0 200  

Nytt   Oppgradering veg Røyskattlia 3 500 0 0 0 3 500  

Nytt   Oppgradering veger til Nammo testsenter Bradalsmyra 1 500 0 0 0 1 500  

Nytt   Oppgradering veg Roksvoll- Sagvoll 3 500 1 500 0 0 5 000  

Nytt   Oppgradering veg Heksumhøgda 8 000 2 000 0 0 10 000  

Nytt   Oppgradering veg Rudsveen-Paulsrud 0 0 2 000 750 2 750  

Nytt   Oppgradering veg Østvoll - Ringvoll 0 7 000 2 000 0 9 000  

Nytt   Hjullaster avdeling veg/park 0 0 0 2 000 2 000  

Nytt   Veghøvel veg og park 0 5 000 0 0 5 000  

Nytt   Traktor 0 0 0 1 500 1 500  

21337   
Modernisering gatelys samordnet med annet gravearbeid i 
vegareal 2 500 2 000 2 000 2 000 

8 500  

Nytt   Digitalisering FDV veg 0 0 650 0 650  

Nytt   Elektrisk bil til parkavdelingen 0 600 0 0 600  

    Reguleringsplan Nils Juels gate 0 0 0 400 400  

Nytt   Kirkevegen+Fortau Nysethvegen 0 0 0 2 000 2 000  

21338   Andel veg i VA-sanering 400 400 400 400 1 600  

21345   Hjertesone Bøverbru skole 3 000 0 0 0 3 000  

              0  

Sum teknisk drift ordinære 30 650 24 250 32 000 48 800 135 700 

Teknisk drift 91 selvfinansierende; netto 2022 2023 2024 2025 SUM B 

21341 µ Sanering - vannledninger 6 700 7 000 7 300 7 600 28 600 

21352 µ Sanering - avløp 10 500 11 000 11 500 12 000 45 000 

21351 µ Ny servicebil BRRA og avløpsnett 0 0 800 0 800 

Nytt µ Ny servicebil sanering 0 900 0 0 900 

Nytt µ Ny servicebil vann 800 900 0 0 1 700 

Nytt µ Ny lastebil sanering 0 0 2 000 2 000 4 000 

20351 µ Ny linje UV Skjelbreia VV 3 500 0 0 0 3 500 

21353 µ Oppgradering driftskontrollsystem VA 1 500 0 0 0 1 500 

Nytt µ Nye pumper og rør Kvernhaugvegen PST 400 0 0 0 400 

Nytt µ Nye pumper og rør Pumpevegen PST 0 400 0 0 400 

Nytt µ Nye membranfilter Skjelbreia 250 7 000 0 0 7 250 
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Investeringsplan 2022- 2025  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Nytt µ Utbygging av BRRA biologisk rensetrinn 300 300 12 000 13 000 25 600 

21346 µ VL brannstasjonen- jernbanesporet til Kirkevegen  0 0 0 2 000 2 000 

Nytt µ VL Pumpevegen-Kirkevegen Sør 2 000 0 1 200 0 3 200 

Nytt µ SP+ OV Kirkevegen sør 0 0 0 175 175 

Nytt µ VL  Kirkevegen Nord 0 0 0 175 175 

Nytt µ Sp og OV Kirkevegen Nord 0 0 0 175 175 

21349 µ Andel etablering damegarderobe Hunnselvvegen 12 1 200 0 0 0 1 200 

21357 µ Overdragelse infrastruktur Sivesind VV 2 000 3 000 3 000 0 8 000 

Nytt µ Forprosjekt nordområdet RNP andel VA 500       500 

Nytt µ Overløpsmålere PST 25 stk 0 500 500 500 1 500 

Nytt µ Sanering vann Hågårvegen 250 1 400 0 0 1 650 

Nytt µ Sanering avløp Hågårvegen 250 2 100 0 0 2 350 

Nytt µ Vann Midtåsen 169-175 800 0 0 0 800 

Nytt µ Avløp Midtåsen 169-175 1 200 0 0 0 1 200 

Nytt   Svein Erik Strandlies veg - overvann 0 0 10 000 0 10 000 

              0 

Sum teknisk drift selvfinansierende; netto 32 150 34 500 48 300 37 625 152 575         
Sum totalt 107 075 78 850 98 825 127 475 412 225 

 # Finansieres av salgsinntekter      

 ¤ Delfinansieres av tilskudd; for eksempel spillemidler, husbankmidler eller fra private  
 µ Selvfinansierende, enten gjennom reduserte driftskostnader eller gjennom brukerbetaling  

 

Bevilgningsoversikt - investering R 2020 B 2021 2022 2023 2024 2025 Sum 2022-25 

Investering i varige driftsmidler* 176 474 255 858 103 275 78 350 97 625 126 475 405 725 
Tilskudd til andres investeringer 3 150 750 300 500 1 200 1 000 3 000 
Investeringer i aksjer og andeler 2 910 2 700 2 700 2 700 2 800 2 800 11 000 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 182 534 259 308 109 775 81 550 101 625 130 275 423 225 

                
Kompensasjon for merverdiavgift -26 079 -42 152 -14 985 -8 870 -10 105 -17 970 -51 930 
Tilskudd fra andre -26 591 -6 000 -6 000 -5 537 -6 750 -4 000 -22 287 
Salg av varige driftsmidler -1 550 -2 700 -2 700 -2 700 -2 800 -2 800 -11 000 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -73 0 0 0 0 0 0 
Bruk av lån -129 001 -208 456 -86 090 -64 443 -81 970 -105 505 -338 008 

Sum investeringsinntekter -183 295 -259 308 -109 775 -81 550 -101 625 -130 275 -423 225 

                
Videreutlån 103 076 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 
Bruk av lån til videreutlån -102 342 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000 
Avdrag på lån til videreutlån 13 096 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
Mottatte avdrag på videreutlån -32 910 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -40 000 

Netto utgifter videreutlån -19 080 0 0 0 0 0 0 

                
Overføring fra drift 0 0 0 0 0 0 0 
Netto endring bundne investeringsfond 19 841 0 0 0 0 0 0 
Netto endring ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 19 841 0 0 0 0 0 0 

                

Fremført til inndekning senere år 0 0 0 0 0 0 0 

* Inkl. byggelånsrenter        

 

2.3.6 Kommunedirektørens oppsummering av budsjettforslaget 
Kommunedirektøren er glad for å kunne legge fram et budsjettforslag i balanse og uten bruk av 

disposisjonsfond sett i lys av de krevende balanseutfordringene som preger budsjettarbeidet.  

Tiltakene som foreslås for å balansere budsjettet har konsekvenser for driftsnivået, men innenfor det 

kommunedirektøren mener er forsvarlig. 

Det påpekes at det fortsatt er usikkerhet knyttet til inntektsanslag for frie inntekter. Sittende 

regjering legger fram sin tilleggsproposisjon mandag 8. november 2021. Da kommer det oppdaterte 

signaler på rammene for 2022. Endelig kommuneopplegg vedtas av Stortinget i midten av desember.  
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Kommunedirektøren fremmer en investeringsplan for kommende fireårs periode som viser redusert 

investeringsnivå og dermed langt lavere låneopptak enn det som har vært tilfelle de siste årene. 

Dette er helt nødvendig for å stabilisere / få ned gjeldsnivået og sikre handlefrihet framover.  

Avslutningsvis vil kommunedirektøren gjenta det som er en av de aller viktigste forutsetningene for å 

gå for framlagte budsjettforslag. Det er at det arbeides målrettet med økonomisk omstilling gjennom 

2022. Skal Vestre Toten kommune ha en bærekraftig kommuneøkonomi framover, må virksomheten 

omstilles og / eller tilføres økte inntektsrammer på minimum 30 millioner kroner fra og med 2023.  

.   
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3 Organisasjon – medarbeidere og ledelse 

3.1 Kommunens organisering 
Vestre Toten kommunes organisasjons- og ledelsesstruktur er for tiden slik: 

 

Vestre Toten kommune har en administrativ organisasjonsstruktur basert på en såkalt 

tjenesteområdemodell. Dette innebærer at kommunedirektøren har en relativt stor ledergruppe som 

også er kommunens strategiske ledergruppe. På nivå under tjenesteområdelederne ligger 

driftsenheter som skoler, barnehager, institusjoner mv. Det er ingen fasitsvar på hva som er den 

beste organiseringen av en kommune. Formell struktur er bare en av mange organisatoriske faktorer 

som bestemmer hvordan kommuneorganisasjonen fungerer. Andre faktorer som er minst like viktige 

er; ledelse, medarbeiderinvolvering, samhandling, kommunikasjon, verdigrunnlag, tillit og en rekke 

andre faktorer som det må arbeides med kontinuerlig. Tjenesteområdemodellen fungerer etter 

kommunedirektøren godt i Vestre Toten kommune og har blant annet følgende styrker: 

• Flat struktur med åpne og effektive kommunikasjonsveier  

• En stor ledergruppe hvor selvstendige og myndiggjorte ledere også tar et helhetsansvar for 

kommunens virksomhet 

• En modell som inviterer til tverrsektoriell samhandling på mange områder og ulike nivåer 

• En modell som har utviklet seg over tid i vår kommune og som oppleves som velfungerende 

Modellen forutsetter selvstendige ledere og tjenester som tar stort ansvar for både daglig drift, 

arbeidsmiljø og utviklingsarbeid.  Videre fordrer modellen at toppledelsen har en god oversikt over 

den samlede virksomheten og støtter tjenesteområdene ved behov.  

Struktur og organisering er viktig, men aller viktigst er det å legge gode rammer for forutsetninger for 

kommunens viktigste ressurs som er de ansatte. Samarbeidet mellom arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden oppleves som tillitsfullt og godt. Kommunedirektøren er veldig opptatt av dette og 

har derfor gjennom flere år satt fokus på følgende: 
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• Arbeidsgiverpolitikk med tilhørende arbeidsgiverstrategier synliggjør arbeidsgivers konkrete 

evne til å frigjøre den menneskelige energien i organisasjonen gjennom de handlinger verdier 

og holdninger som arbeidsgiver står for og praktiserer. 

• Strukturert lederutviklingsarbeid. Kommunale ledere utfordres i betydelig grad i sine jobber 

og en av kommunedirektørens viktigste oppgaver er å sørge for å dyktiggjøre lederne. Alle 

ansatte “fortjener” også dyktige ledere.  

Under presenteres kommunens arbeidsgiverpolitikk og ledelsesplattform.  

3.2 Arbeidsgiverpolitikk  
Kommunestyret vedtok høsten 2019 “Arbeidsgiverpolitikk 2020-2030" for Vestre Toten kommune.  

Hensikten med arbeidsgiverpolitikken er å synliggjøre retning gjennom å vedta målsettinger og 

strategier. Helt sentralt i arbeidsgiverpolitikken er partssamarbeidet. De ansatte gjennom 

hovedtillitsvalgte var derfor involvert i utarbeidelsen av arbeidsgiverpolitikken og er også sentrale i 

utarbeidelse av arbeidsgiverstrategiene som nå løpende er under revidering / utarbeidelse. 

Kommunedirektøren opplever dette som er nyttig og fruktbart samarbeid til beste for hele 

organisasjonen.  

Kommunen har - på samme måte som KS – definert to hovedutfordringer for kommunen på 

arbeidsgiverområdet: 

• Evnen til utvikling og nyskaping 

• Evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere 

Dette utfordringsbildet – sammen med øvrige arbeidsgiverutfordringer – dannet grunnlaget for 

følgende hovedmålsetting for Vestre Toten kommunes arbeidsgiverpolitikk: 

Vestre Toten kommune skal være den mest attraktive og foretrukne arbeidsgiver for 

relevante arbeidssøkere i vår bo- og arbeidsmarkedsregion 

Basert på utfordringsbildet og hovedmålene, vedtok kommunestyret at det skal arbeides videre med 

følgende utvalgte strategier i den hensikt å gjennomføre konkrete og virkningsfulle tiltak innenfor de 

ulike strategiområdene: 
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Kommuneledelsen arbeider nå i “partnerskap” med de tillitsvalgte strukturert med å utarbeide og 

konkretisere disse strategiene. Pandemien har forsinket arbeidet med å ferdigstille delstrategiene, 

men dette arbeidet er nå godt i gang igjen og flere strategier kommer til behandling gjennom 2022.  

3.3 Kommunens ledelsesplattform 
Vestre Toten kommune er en stor organisasjon med mange ulike tjenester og fagområder. Noen 

områder er små, mens andre er store i antall ansatte og / eller kompleksitet. Dette utfordrer 

kommunens ledere på ulike måter. Kommunedirektøren mener at det uansett ulikheter er viktig å 

etablere en felles plattform for ledelse i kommunen. Dette er det arbeidet med gjennom mange år i 

kommunen og ledelsesfokus, ledelseskompetanse og ledelsesstrategier er endret i takt med de 

utfordringer og rammer som kommunens ledere møter. Det er også viktig å jobbe med 

ledelsesstrategier som gjør at kommunen – og dermed lederne – evner å møte framtidas 

utfordringer.   

Ledelsesplattformen kommunens administrative ledelse arbeider etter for tiden har vi valgt å 

presentere slik gjennom “Raketten - Vestre Toten kommunes helhetlige, trinnvise modell for ledelse 

av arbeidet mot felles mål for hele virksomheten”:  

   

Forklaring: 

Kommunedirektørens viktigste 

oppgave er å “rigge” organisasjonen 

slik at den arbeider mot 

organisasjonens overordnede mål 

som er vedtatt av kommunestyret i 

gjeldende kommuneplan. Dette 

krever strategisk tilnærming hvor: 

• grunnleggende verdier 

forankres og rotfestes i 

organisasjonen 

• lederne sikres kompetanse til 

å utøve både strategisk lederskap og 

daglig ledelse av virksomheten 

• fokus er på vedtatte 

strategier som bringer 

organisasjonen i en retning som gjør 

at de overordnede målsettingene nås 

Videre er det en målsetting at Vestre 

Toten kommune også skal framstå 

som en lærende organisasjon.  

 

Det hjelper ikke “å tegne rakett” og være tilfreds med en god modell. Den må også følges opp. 

Kommunedirektørens ledergruppe gjør det blant annet slik: 

• Strategiene i modellen er de samme som ledergruppa har som strategiske fokusområder i sitt 

arbeid 



 

Side 34 av 91 
 

STYRINGSDOKUMENT 2022 – BUDSJETT 2022 – ØKONOMI- OG HANDLINGPLAN 2022-2025 

• Innholdet i raketten – alle trinn – er utgangspunktet for temaer og fokus i kommunens 

strukturerte lederutviklingsprogram. Eksempelvis var temaet for todagers samling i 

september endringsledelse, mens det på dagssamling i desember er arbeidsgiverpolitikk.  

På denne måten blir det sammenheng i kommunens strategiske ledelsesarbeid.  
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4 Økonomi 

4.1 Historikk og hovedtrekk 
Fra 2012-2018 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. Selv om driftsresultatet falt mye, ble det positivt i 2017 og 2018. 2019 ble et mer 

krevende år som krevde ytterligere kutt og det ble et negativt driftsresultat på -0,3 %. 2020 ble et 

enda vanskeligere år med ytterligere kutt og preget av Koronapandemien. Netto driftsresultat ble 

minus -20,1 millioner kroner, som tilsvarer en resultatgrad/netto driftsresultat på – 1,84 %.  

Utviklingen i 2021 er preget av Koronapandemien, men med en fortsatt sterk vekst i driftsutgifter 

som i all hovedsak følger av økningen i ressurskrevende tjenester i Omsorg og oppvekstsektoren. Det 

viser at det vil kreve betydelig større omstilling i tiden som kommer. Med reduksjoner på over 40 

mill. i 2021-budsjettet og behov for omstilling på over 20 mill. i 2022 må det gjennomføres 

inngripende endringer. I og med at utgiftsveksten ikke har blitt kompensert fullt ut over flere år er de 

samlede rammene for kommunen redusert med 100 mill. kr siden 2016.  

Beregnet behov for tjenester for Vestre Toten kommune framover utgår fra sammensetningen av 

befolkningen (demografien) og endringene i tiden framover. Vi ser fortsatt at behovene for tjenester 

i årene som kommer er størst innenfor pleie og omsorg. Vi blir flere eldre, men den store veksten 

kommer først rundt 2025. Behovet for tjenester innenfor sektoren øker mest blant de yngre. Vestre 

Toten kommune sammen med de største bykommunene i Innlandet har fortsatt stor tilflytting siste 

år og økende boligbygging. Trenden i Innlandet er motsatt.  

Samfunnet og kommuneøkonomien er sterkt påvirket av Covid 19 og usikkerhet som følge av 

pandemien. Kommunedirektøren forventer betydelige merutgifter som følge av dette. Regjeringen 

har sagt at kommunene skal kompenseres for dette og det er bevilget flere krisepakker. Dette gir stor 

usikkerhet i fireårsperioden og forutsetningene kan bli endret i løpet av perioden. Det er fortsatt stor 

differanse mellom det kommunen har hatt av utgifter og det regjeringen har sagt de vil dekke. Hvis 

dette nivået blir stående vil det bety at Vestre Toten kommune og kommunesektoren må justere 

driftsnivået tilsvarende. 

Kommunedirektøren viser til saker som Kommuneproposisjonen og forslag til statsbudsjett samt 

saker omhandlende tilleggsbevilgninger fra staten innenfor investering og drift til vedlikehold knyttet 

til Covid 19 krisen. 

2021 har blitt påvirket sterkt av pandemien. Hvilken effekt og kostnader det vil ha i 2022 påvirker 

økonomien i kommunesektoren. Forslag til statsbudsjett innebærer en betydelig innstramming 

gjennom at økte utgifter ikke er full ut kompensert og at flere øremerkede tilskudd er faset ut. 

Kommunen får økt ansvar blant annet gjennom barnevernsreformen. Kommunene får 

finansieringsansvar for dette noe som er tatt høyde for i økonomiplanen.  

Kommunedirektøren har som strategi at kommunen skal utvikle seg videre gjennom Lean - 

kontinuerlig forbedring og innovasjon: Resultatene av forbedringsarbeidet er fortsatt gode og 

kommunedirektøren prioriterer arbeidet framover gjennom andre generasjon av Lean strategi og 

sterkt søkelys på tverrfaglig samarbeid. Å se utfordringer og tjenester i et helhetlig fokus ut ifra 

innbyggerens behov er kommunedirektøren overbevist om vil gi best resultater.  



 

Side 36 av 91 
 

STYRINGSDOKUMENT 2022 – BUDSJETT 2022 – ØKONOMI- OG HANDLINGPLAN 2022-2025 

4.2 Finansielle måltall for kommunen 
Kommunens vedtatte nøkkeltall for økonomi er anbefalte måltall over tid. De sier noe om 

kommunens samlede økonomi utvikler seg i riktig retning og om handlefriheten i kommende år. 

Oppfyllelse av måltallene vil gi rom for nødvendige investeringer i kommende år.   

Under er overordnet måltabell for økonomi. Den inneholder virksomhetens overordnede mål i 

planperioden 2022-2025. Selv om måltallene for netto driftsresultat er på 2 % foreslår 

kommunedirektøren måltall på netto driftsresultat på  0 % på grunn av de ekstraordinært store 

omstillingskravene i 2022 og resten av perioden. 

 Resultatene ligger omtrent som mål satt i budsjett for 2021. Etter at kommunen gjennom positive 

netto driftsresultat over flere har klart å bygge opp frie fond så har behovet for tjenester økt mye 

mer enn inntektene i 2018-2020. Det har ført til at måltall på 2 % ikke kan nås før i slutten av 

perioden. Det er helt nødvendig å snu denne trenden for at organisasjonen fortsatt skal være i stand 

til fortsatt kunne prioritere langsiktig og strategisk. Det vil også føre til at kostnader til netto finans og 

finansiell risiko reduseres betydelig ved lavere netto lånegjeld og større disposisjonsfond.   

 

*Måltall disposisjonsfond forutsetter at kraftfondet bygges opp til opprinnelig inflasjonsjustert verdi på ca. 150 mill. kr 

4.3 Budsjettforutsetninger 
I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter (skatt og 

rammetilskudd) i 2022 med 4,5 mrd. kroner. Skatteveksten for 2021 videreføres ikke i 2022. På grunn 

av at ekstraordinære kompensasjon for kostnader knyttet til koronapandemien ikke videreføres er 

det reelt en nullvekst i frie inntekter. 

Lønns og prisforutsetninger: 

Kommunedirektøren har lagt til grunn følgende forutsetninger for lønn- og prisvekst med følgende 

anslag: 

- Lønnsvekst: 3,0 % 

- Prisvekst:     1,6 % 

- Deflator – vektet 66 % lønn og 34 % pris blir 2,5 % 

Dette samsvarer med deflatoren i forslag til statsbudsjett 

Finans- og renteforutsetninger 

Det er fortsatt et lavt rentenivå, selv om det er varslet en svak oppgang i renten i perioden. 

Forutsetningene for den flytende renten er endret noe og derfor oppjustert til 1,5 %.  Dette er 

gunstig for en kommune med høy lånegjeld og relativt lite pengeplasseringer at rentenivået er lavt..  

Det er lagt til grunn en flytende rente i samsvar med gjeldende prognoser. 

Økonomi

Fokusområde
Budsjett  

2021

Budsjett  

2022

Budsjett  

2023

Netto driftsresultat i 

prosent av brutto 

driftsinntekter

-1,0 % 0,0 % 1,0 %

disposisjonsfond i 

prosent av brutto 

driftsinntekter

3,5 % 3,5 % 4,5 %

Lånegjeld i prosent av 

brutto driftsinntekter
149 % 147 % 143 % 141 %

6,0 %

1,5 %

Budsjett  

2024

Budsjett  

2025

2,0 %

8,0 %

141 %

Måltall

2,0 %

10,0 %

80 %
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4.4 Driftsbudsjett 
Under følger tabell med økonomiplanens driftsdel 2022-2025. Den framstiller hva vi har av frie 

disponible inntekter samt resultatet fra de finansielle områdene og tjenesteområdenes netto 

driftsbudsjetter for perioden.  

 

4.4.1 Driftsresultat 
Figuren på neste side viser utviklingen i driftsresultatene fra 2003-2025. Siste år basert på siste 

økonomirapport for andre tertial som viser et netto driftsresultat på -1,0 % som i budsjettet og 

forslaget til budsjett for perioden 2022-25. 

2018 

regnskap

2019 

regnskap

2020 

regnskap

2021 

budsjett 2022 2023 2024 2025

Skatt på inntekt og formue -319 631 -330 293 -322 300 -348 300 -378 000 -381 000 -384 000 -387 000

Eiendomsskatt sum -51 170 -53 337 -53 512 -45 600 -44 800 -45 900 -47 000 -48 200

  verker og bruk -9 585 -9 700 -10 230 -550 -2 500 -2 600 -2 600 -2 700

  boliger -37 667 -40 282 -40 282 -33 550 -34 800 -35 600 -36 500 -37 400

  næring og ellers -3 919 -3 355 -3 000 -11 500 -7 500 -7 700 -7 900 -8 100

Rammetilskudd -376 606 -395 452 -428 736 -424 591 -430 000 -434 000 -438 000 -443 000

Rente og investeringskomp fra staten -3 067 -3 107 -3 008 -2 200 -2 600 -2 200 -2 100 -2 000

Integreringstilskudd flyktninger -27 851 -26 338 -22 811 -17 206 -15 000 -12 900 -9 900 -6 900

Sum generelle inntekter -778 326 -808 527 -830 367 -837 896 -870 400 -876 000 -881 000 -887 100

Område 11 Overordnede funksjoner -4 300 -4 737 1 833 7 673 -18 840 -23 500 -30 580 -30 470

Område 12 Sentraladministrasjonen 26 666 29 023 31 495 34 303 37 196 38 106 37 406 38 276

Område 13 Eiendom 43 921 45 216 42 889 41 569 45 974 46 389 46 389 46 389

Område 19 Kirken 7 584 7 546 7 467 7 816 7 812 7 812 7 812 7 812

Område 21 Barnehage 86 767 91 457 92 788 94 985 96 130 96 130 96 130 96 130

Område 31 Brannvern, ansvar 3110 8 666 8 512 8 580 9 341 9 665 9 465 9 465 9 465

Område 31, Gebyrområde (feiing) -156 -271 -174 -43 48 48 48 48

Område 41 Grunnskole 163 207 168 180 166 039 170 517 177 107 175 377 175 377 175 377

Område 51 Helse 83 148 87 749 93 374 86 670 92 422 91 402 91 402 91 402

Område 61 Kultur 19 295 21 008 20 453 21 111 21 406 21 406 21 386 21 306

Område 65 NAV Kommune 40 331 40 099 37 960 37 829 39 880 34 780 34 780 34 780

Område 71 Omsorg 228 871 239 446 249 230 247 485 267 263 266 848 266 848 266 848

Område 75 Plan 7 852 9 789 9 382 9 672 10 808 10 808 10 808 10 808

Område 91 Teknisk drift, ansvar 91100 14 384 87 15 372 15 519 16 239 16 739 16 739 16 739

Område 91 Teknisk drift, gebyrområdene -18 592 32 -16 431 -18 018 -20 044 -19 044 -19 044 -19 044

Område 97 Voksenopplæring 7 063 8 846 9 678 11 098 10 835 10 335 10 335 10 335

Sum nettobevilgning drift 714 708 751 981 769 935 777 527 793 900 783 100 775 300 776 200

Avskrivninger 47 986 53 253 59 239 58 000 60 000 61 200 62 400 63 600

Sum netto driftsutgifter 762 694 805 234 829 174 835 527 853 900 844 300 837 700 839 800

Brutto driftsresultat -11 049 918 -1 193 -2 369 -16 500 -31 700 -43 300 -47 300

Renteinntekter -11 201 -11 527 -10 985 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Utbytte 0  -115 0 0 0 0 0

Gevinst og tap finansielle omløpsmidler 532 -4 016 -3 856 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Renteutgifter 30 371 35 225 35 103 20 290 23 800 27 900 35 600 35 600

Avdrag på lån 33 829 37 713 53 294 54 080 58 200 59 000 59 100 59 300

Netto finansutgifter/inntekter 53 531 57 395 73 440 70 370 78 000 82 900 90 700 90 900

Motpost avskrivninger -47 986 -53 253 -59 239 -58 000 -60 000 -61 200 -62 400 -63 600

Netto driftsresultat -5 992 3 223 10 001 1 500 -10 000 -15 000 -20 000

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 0 0 0 0 0 0 0

Netto bruk eller avsetning til bundne driftsfond 3 090 1 943 0 -1 500

Netto bruk eller avsetning til disposisjonsfond -27 053 -1 830 -10 000 0 10 000 15 000 20 000

Dekning/bruk av tidligere års mer/mindreforbruk -23 557 -5 585 0 0 0 0 0

Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat -5 586 -2 249 -10 000 -1 500 10 000 15 000 20 000

Fremført til inndekning i senere år -5 586 -2 249 0 0 0 0 0
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4.4.2 Pensjon og premieavvik 
Kommunen betaler inn pensjonspremie til våre pensjonsleverandører Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Samtidig beregnes netto 

pensjonskostnader ut ifra kriterier fastsatt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Differansen mellom netto pensjonskostnad og innbetalt premie betegnes som et premieavvik som 

skal kostnads- eller inntektsføres. Tanken da ordningen med pensjonskostnad og premieavvik ble 

innført var at kostnadene over tid skulle svare til premiene slik at positive premieavvik i noen år 

skulle motsvares av negative premieavvik i andre år. Problemet er imidlertid at den beregnede 

kostnaden hvert år siden 2002 har ligget lavere enn premiene. De langsiktige forutsetningene som 

pensjonskostnadsberegningene har bygget på, har systematisk vært for optimistiske. Dermed har 

årets premieavvik vært positivt hvert eneste år, med unntak av 2015. Derfor har det akkumulerte 

premieavviket økt også og er nå på 65 mill. Dette beløpet skal utgiftsføres i kommunenes regnskaper 

i årene som kommer. De kommer på toppen av det som skal utgiftsføres løpende av nye 

pensjonskostnader. Departementet har gjennom regelendringer strammet inn på tiden 

tilbakeføringen som skal belastes kommuneregnskapene gjennom den såkalte amortifiseringen kan 

gjøres på fra 15 til 7 år. Dette har økt den regnskapsmessige kostnaden til pensjon fra 2015. Det ser 

ut til at pensjonsutgiftene blir noe lavere i starten av perioden enn hva som er lagt til grunn på grunn 

av høyt premieavvik. På lang sikt når premieavviket blir mindre enn amortifiseringen vil det være 

behov for å øke utgiften i budsjettet og tilføre mer kapital.  

4.4.3 Sentrale inntekter 
Frie inntekter 

De frie inntektene er de klart største inntektene for Vestre Toten kommune. Revidert 

nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen for 2022 er en del av grunnlaget for beregningen 

av de frie inntektene. Det er lagt inn i kommunedirektørens forslag til budsjett forventninger om 10 

mill. kr mer i frie inntekter i 2022 enn forslag til statsbudsjett fra regjeringen Støre. Det er basert på 

at samarbeidspartiene har varslet at de vil kreve påslag for å stemme for budsjettet samt at vi 

forventer enn større skattevekst enn hva som er lagt til grunn. Dette må også sees i sammenheng 

med øremerkede tilskudd og refusjoner som også er økt.  

Kommunesektorens inntektssystem fordeler inntekter fra skatt gjennom skatt og rammetilskudd til 

kommunene gjennom et sett av objektive kriterier, det vil si ikke basert på skjønn, og dette utgjør om 

lag 73 prosent av kommunesektorens samlede inntekter.  Det består av 40 % skatt og 60 % 

rammetilskudd. Kommunene beholder bare en del av skatteinntektene selv. Det kommunale 
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skatteøren reduseres med hele 1,2 % poeng til 10,95 % for 2022 da det forventes sterk vekst i 

skattegrunnlaget.  

Inntektssystemet består av en inntektsutjevning som delvis jevner ut forskjellene i skatteinntekter 

mellom kommuner. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut kommunene og 

fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne sine. Ved 

fordelingen av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle forskjeller i kommunenes kostnader 

gjennom utgiftutjevning og forskjeller i skatteinntektene gjennom skatteutjevning. Omfordelingen 

skjer gjennom innbyggertilskuddet som er en del av rammetilskuddet.  

Kommunenes skatteutjevning er bygget opp som en symmetrisk utjevning rundt landsgjennomsnittet 

for skatt per innbygger, med et trekk/tilskudd på 60 pst. av differansen mellom egen skatteinngang 

og landsgjennomsnittet. Denne delen av skatteutjevningen er selvfinansierende, ved at prosentvis 

trekk for kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet tilsvarer prosentvis tilskudd for 

kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. I tillegg kompenseres skattesvake 

kommuner ekstra, ved at kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet får 

en tilleggskompensasjon på 35 pst. av differansen mellom eget skattenivå og 90 pst. av 

landsgjennomsnittet per innbygger. Tilleggskompensasjonen finansieres ved et likt trekk per 

innbygger for alle landets kommuner. Kommunedirektøren vurderer skatteanslaget på bakgrunn av 

forventet skatteinngang i 2021, ny befolkningsprognose for landet og Vestre Toten og forventet 

lønnsvekst. I og med at Vestre Toten har en skatteinngang på om lag 77 % av landsnittet og allerede 

har fått utjevnet 66 % av dette avviket har skatteinngangen på landsbasis større utslag.  

Det nye inntektssystemet som ble vedtatt og gjelder fra 2017 innebar en gjennomgang av 

kostnadsnøkler og førte til noen større endringer. Større kommuner deriblant Vestre Toten 

kommune kommer bedre ut på sikt.  

Eiendomsskatt er også definert som frie inntekter. Den er på 4 %. Vestre Toten kommune har hatt et 

inntektstap på omlag 20 mill. som følge av nedjusteringen av maksimalnivået på eiendomsskatten og 

endringer i beregningsforutsetninger og hva som inngår i det.  

Andre statstilskudd 

Kommuner som bosetter flyktninger, mottar flyktningetilskudd. På grunn av betydelig lavere 

bosetting av flyktninger en tidligere antatt fra 2018, fører dette både til lavere tilskudd og lavere 

kostnader til bosetting. Det har blitt satset på å øke kompetansen på å søke særskilte tilskudd for 

flyktninger i kommunen som har både gitt betydelige økte inntekter og bedre kartlegging og 

tjenester på dette området. Dette vil det kreve en betydelig omstilling. Det er allerede innarbeidet en 

kraftig nedgang i økonomiplanen. En innstramming av kriteriene for det særskilte tilskuddet 

forsterker dette.  

Statstilskudd for skole- og omsorgsbygg er avhengig investeringsnivået i de respektive typene bygg 

og rentenivået.  

Lønnsreserven 

Lønnsreserven skal gå til å dekke veksten i faktiske lønnsutgifter i 2022. Den er beregnet med 

utgangspunkt i forventet lønnsvekst i 2022. For årene 2023 – 2025 må avsetningen vurderes opp mot 

lønns- og prisvekstforutsetningene ellers i budsjettet, herunder også hvilken kompensasjon staten 

legger til grunn ved beregning av vekst i frie inntekter. Forutsetningen i forslag til statsbudsjett er en 

lønnsvekst på 3,0 % som samsvarer med budsjettert lønnsreserve. Neste års lønnsoppgjør er et 

hovedoppgjør.  
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4.4.4 Finansutgifter og finansinntekter 
Netto finansutgifter vil øke i starten av perioden på grunn av store investeringer i 

skolebygg/idrettshaller og vann og avløp (VA). Investeringsbudsjettet finansieres med tilskudd og lån. 

På sikt bør investeringene finansieres av en andel egenkapital – overført fra driftsregnskapet.  

Den foreslåtte investeringsplanen vil medføre en reduksjon i lånegjeld. På sikt bør gjelden reduseres 

mot vedtatt måltall slik at den samsvarer bedre med driftsinntektene. Dette vil bidra til å bedre 

driftsresultatet og øke handlingsrommet i driften av kommunen. På grunn av fortsatt svak finansiell 

stilling med lav likviditet korrigert for ubrukte lånemidler og relativt sett lite investeringskapital 

sammenliknet med andre kommuner, må ha en mer effektiv drift med stort overskudd gjennom 

brutto driftsresultat samt øke inntektene. 

4.5 Investeringsbudsjett  
Kommunedirektøren har fortsatt høyt fokus på nødvendigheten av å gjennomføre store og viktige 

investeringer i et 10- til 20-årsperspektiv og lengre. Dette fordi investeringer har stor betydning for 

utvikling av kommunen og på ulike måter gir føringer for løpende driftsprioriteringer. Det er jobbet 

for å sikre et bedre system for kartlegging av behov, planlegging, gjennomføring og evaluering av 

investeringer.  

I perioden 2022-2025 er samlede investeringer på netto over 300 mill. kr eksklusive videreutlån. Det 

er betydelig redusert sett i forhold til behov. Investeringene avtar først utover i perioden for å stige 

på slutten. 

Utvikling i investeringsnivå er vist i figuren under. Den viser investeringsutgifter fordelt på rentable 

(selvfinansierende) og ikke rentable investeringer pr. år i mill. kr: 

 

 

  

Det har vært en sterk vekst gjennom mange år. Med byggingen av nye skoler ble det en stor topp i 

2018-2021 for så å falle igjen. Det er viktig å komme ned på et bærekraftig investeringsnivå over tid 

og at gjelden må reduseres relativt som andel av driftsinntektene. 
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Det skilles mellom rentable (selvfinansierende) investeringer som VAR, omsorgsboliger, ENØK og 

utviklingstiltak som kjøp og opparbeiding av tomter og arealer og de resterende ikke-rentable 

investeringene. Investeringene innenfor vann og avløp er det laget egen framskriving for ut ifra 

hovedplaner. 

Av figuren framgår det at i normalår er mellom 20 og 40 % av investeringene selvfinansierende. I 

tabellen under er investeringer samlet i handlingsprogrammet framstilt. 

Investeringsplan 2022- 2025  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Sentral stab og støtte 2022 2023 2024 2025 SUM B 

21121   IKT-investeringer (*) 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 

21127   IKT-investeringer felles økonomisystem 300 300 300 300 1 200 

Sum Sentral stab og støtte 3 800 3 800 3 800 3 800 15 200 

Eiendom 2022 2023 2024 2025 SUM B 

15223   Ny Veltmanåa barnehage 0 0 5 000 20 000 25 000 

16123 µ ENØK tiltak øvrige bygg 100 100 100 100 400 

17123 µ ENØK tiltak omsorgsbygg 100 100 100 100 400 

17124 µ Enøk tiltak skolebygg 100 100 100 100 400 

18262   Rehab/opprusting Raufosstun 0 100 0 100 200 

19131   Rehabilitering/opprusting av øvrige bygg 100 0 100 0 200 

19380   Oppgradering Raufoss sportshytte 0 0 0 2 000 2 000 

19385   Ombygging Ungdomsshus 500 0 0 0 500 

20229   Rehabilitering/opprusting av skolebygg 200 200 200 200 800 

20322   Totenbadet Ny vannrutsjebane 0 0 250 1 500 1 750 

21321   Totenbadet Nytt dusjanlegg dame/herre gard. 0 2 500 2 500 0 5 000 

21381 ¤ Oppussing gamle Raufosshallen 19 000 0 0 0 19 000 

17265   Gimle - utredning av fremtidige behov 1 000 1 000 0 0 2 000 

18250   Raufosstun omsorgsboliger trinn 2 prosjektering 0 0 0 0 0 

Nytt   Thune skole hjertesone 0 2 000 0 0 2 000 

21349   Andel etablering damegarderobe Hunnselvvegen 12 575 0 0 0 575 

21345   Hjertesone Bøverbru skole 2 200 0 0 0 2 200 

Nytt   Totenbadet Resepsjon 0 0 300 0 300 

Nytt   Sandfiltere S4 Totenbadet 625 0 0 0 625 

Nytt   Garderobe Korta skole 300 0 0 0 300 

    Riving tidligere Reinsvoll ungdomsskole 7 000 0 0 0 7 000 

    Etablering av lademuligheter tjenestebiler omsorg 325 0 0 0 325 

    Ventilasjonsanlegg 3 Totenbadet 100 1 700 0 0 1 800 

    Etablering av adgangskontroll/dører Totenbadet 0 0 500 0 500 

    Bytteav tørrkjølere Totenbadet 300 0 0 0 300 

    Utbedre solskjerming Raufoss skole 350 0 0 0 350 

    Sikring av ballbinger og løkker mot spredning av granulat 250 0 0 0 250 

    Etablering av fartsdumper adkomst og P plass Raufoss skole 200 0 0 0 200 

    Utbedringer Thune skole hørselshemmet elev 150 0 0 0 150 

Sum Eiendom 33 475 7 800 9 150 24 100 74 525 

Kirken 2022 2023 2024 2025 SUM B 

18390 µ ENØK Raufoss kirke 0 0 500 0 500 

19391   Navnet minnelund Bakkerud 0 0 0 0 0 

Nytt   Sprinkling Eina kirke 0 500 0 0 500 

Nytt   Enøk Ås kirke 0 0 700 0 700 

Nytt   Ny kirkegårdstraktor 300 0 0 0 300 

Nytt   Navnet minnelund Ås 0 0 0 1 000 1 000 

              0 

Totalt Kirken 300 500 1 200 1 000 3 000 

Barnehage 2022 2023 2024 2025 SUM B 

      0 0 0 0 0 

      0 0 0 0 0 

Sum Barnehage 0 0 0 0 0 

Brannvern 2022 2023 2024 2025 SUM B 

Nytt   Tjenestebil Forebyggende 500 0 0 0 500 

Nytt   Brannbil - Mannskapsbil 0 0 0 6 250 6 250 

Nytt   Brannbil - Tankbil 0 5 000 0 0 5 000 

Nytt   Brannbil - Framskutt enhet 0 0 1 875 0 1 875 

Nytt   Brannbil - Kommandobil, overordnet vakt 0 0 350 0 350 

Nytt   Pumpe (Fox), transportabel-/mobil pumpe       300 300 

              0 

Sum Brannvern 500 5 000 2 225 6 550 14 275 

Kultur 2022 2023 2024 2025 SUM B 

17331   Sentrumsprosjekt, aktivitetsanlegg på nytorvet 300 300 0 0 600 

00003   Rehabilitering lysløyper 100 100 100 0 300 

21382   Opprustning badeplasser med toalettanlegg 1 000 0 0 0 1 000 

Nytt   Tilrettelegging ny skiløype Raufoss vest til øst 0 100 0 0 100 
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Investeringsplan 2022- 2025  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Nytt   Lager kulturavdeling 0 500 0 0 500 

              0 

Sum Kultur 1 400 1 000 100 0 2 500 

Omsorg 2022 2023 2024 2025 SUM B 

Nytt   Digitalt tilsyn 800 0 0 0 800 

              0 

Sum Omsorg 800 0 0 0 800 

Plan 2022 2023 2024 2025 SUM B 

    Overordnet planarbeid:           

Nytt   Kart GEOVEKST planavdelingen 100 0 0 0 100  

    Reguleringsplaner:           

Nytt   Nils Juls gate (trafikksikkerhetspl.) 0 0 350 0 350  

Nytt   Fem områder Raufoss, Reg.plikt K-plan 200 500 0 0 700  

21360   Massedeponi i VTK 0 500 0 0 500  

nytt    Omregulering Gjestrum industriområde 300 0 0 0 300  

    Planleggingsmidler:           

                

    Utbyggingsprosjekter:           

18331   Elvelia oppgradering til kommunal vegstandard 600 0 0 0 600  

20316   Aktivitetsområde Nytorvet Raufoss - detaljprosjektering 0 500 0 5 000 5 500  

Nytt   Vendehammer Kornvegen 800 0 0 0 800  

Nytt   Fortau Grimsrudvegen 0 0 200 0 200  

Nytt   Trafikksikkerhetstiltak Reinsvoll sentrum 0 0 1 000 0 1 000  

Nytt   "Bypark" på Reinsvoll 0 0 0 600 600  

Nytt   "Elveparken vest" - Raufoss 1 500 0 0 0 1 500  

Nytt   Løkenlia - asfalt og gatelys  0 500 0 0 500  

Nytt    Gangadkomst Industrivegen - Reinsvoll stasjon 0 0 500 0 500  

    Anskaffelser:           

Nytt   Ny bil oppmålingsavdelingen 500 0 0 0 500  

              0  

Sum Plan - eks inntektene 4 000 2 000 2 050 5 600 13 650 

Teknisk drift 91 ordinære 2022 2023 2024 2025 SUM B 

17338   Oppgradering bru Elvesvingen 0 0 0 0 0  

18326   Opprusting Svein Erik Strandlies veg 0 0 15 000 0 15 000  

19339   Oppgradering Skolebrua 0 0 1 000 34 000 35 000  

21334   Reinvesteringer vegnett 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000  

20335 µ Gatelys - Modernisering 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000  

21336   Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel 750 750 750 750 3 000  

20340   GS-veg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata 500 0 0 0 500  

20345   Oppgradering Holthe -  Østre Toten grense 2 000 0 0 0 2 000  

Nytt   Oppgradering Prøvenvegen 0 0 3 000 0 3 000  

Nytt   Nyanlegg gatelys Rognlyvegen 0 0 200 0 200  

Nytt   Oppgradering veg Røyskattlia 3 500 0 0 0 3 500  

Nytt   Oppgradering veger til Nammo testsenter Bradalsmyra 1 500 0 0 0 1 500  

Nytt   Oppgradering veg Roksvoll- Sagvoll 3 500 1 500 0 0 5 000  

Nytt   Oppgradering veg Heksumhøgda 8 000 2 000 0 0 10 000  

Nytt   Oppgradering veg Rudsveen-Paulsrud 0 0 2 000 750 2 750  

Nytt   Oppgradering veg Østvoll - Ringvoll 0 7 000 2 000 0 9 000  

Nytt   Hjullaster avdeling veg/park 0 0 0 2 000 2 000  

Nytt   Veghøvel veg og park 0 5 000 0 0 5 000  

Nytt   Traktor 0 0 0 1 500 1 500  

21337   
Modernisering gatelys samordnet med annet gravearbeid i 
vegareal 2 500 2 000 2 000 2 000 

8 500  

Nytt   Digitalisering FDV veg 0 0 650 0 650  

Nytt   Elektrisk bil til parkavdelingen 0 600 0 0 600  

    Reguleringsplan Nils Juels gate 0 0 0 400 400  

Nytt   Kirkevegen+Fortau Nysethvegen 0 0 0 2 000 2 000  

21338   Andel veg i VA-sanering 400 400 400 400 1 600  

21345   Hjertesone Bøverbru skole 3 000 0 0 0 3 000  

              0  

Sum teknisk drift ordinære 30 650 24 250 32 000 48 800 135 700 

Teknisk drift 91 selvfinansierende; netto 2022 2023 2024 2025 SUM B 

21341 µ Sanering - vannledninger 6 700 7 000 7 300 7 600 28 600 

21352 µ Sanering - avløp 10 500 11 000 11 500 12 000 45 000 

21351 µ Ny servicebil BRRA og avløpsnett 0 0 800 0 800 

Nytt µ Ny servicebil sanering 0 900 0 0 900 

Nytt µ Ny servicebil vann 800 900 0 0 1 700 

Nytt µ Ny lastebil sanering 0 0 2 000 2 000 4 000 

20351 µ Ny linje UV Skjelbreia VV 3 500 0 0 0 3 500 

21353 µ Oppgradering driftskontrollsystem VA 1 500 0 0 0 1 500 

Nytt µ Nye pumper og rør Kvernhaugvegen PST 400 0 0 0 400 

Nytt µ Nye pumper og rør Pumpevegen PST 0 400 0 0 400 

Nytt µ Nye membranfilter Skjelbreia 250 7 000 0 0 7 250 

Nytt µ Utbygging av BRRA biologisk rensetrinn 300 300 12 000 13 000 25 600 
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Investeringsplan 2022- 2025  (alle tall i brutto 1000 kr unntatt hvor indikert) 

Nr.   Prosjekt navn 
Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

Brutto 
investering 

21346 µ VL brannstasjonen- jernbanesporet til Kirkevegen  0 0 0 2 000 2 000 

Nytt µ VL Pumpevegen-Kirkevegen Sør 2 000 0 1 200 0 3 200 

Nytt µ SP+ OV Kirkevegen sør 0 0 0 175 175 

Nytt µ VL  Kirkevegen Nord 0 0 0 175 175 

Nytt µ Sp og OV Kirkevegen Nord 0 0 0 175 175 

21349 µ Andel etablering damegarderobe Hunnselvvegen 12 1 200 0 0 0 1 200 

21357 µ Overdragelse infrastruktur Sivesind VV 2 000 3 000 3 000 0 8 000 

Nytt µ Forprosjekt nordområdet RNP andel VA 500       500 

Nytt µ Overløpsmålere PST 25 stk 0 500 500 500 1 500 

Nytt µ Sanering vann Hågårvegen 250 1 400 0 0 1 650 

Nytt µ Sanering avløp Hågårvegen 250 2 100 0 0 2 350 

Nytt µ Vann Midtåsen 169-175 800 0 0 0 800 

Nytt µ Avløp Midtåsen 169-175 1 200 0 0 0 1 200 

Nytt   Svein Erik Strandlies veg - overvann 0 0 10 000 0 10 000 

              0 

Sum teknisk drift selvfinansierende; netto 32 150 34 500 48 300 37 625 152 575         
Sum totalt 107 075 78 850 98 825 127 475 412 225 

 # Finansieres av salgsinntekter      

 ¤ Delfinansieres av tilskudd; for eksempel spillemidler, husbankmidler eller fra private  
 µ Selvfinansierende, enten gjennom reduserte driftskostnader eller gjennom brukerbetaling  

 

Bevilgningsoversikt - investering R 2020 B 2021 2022 2023 2024 2025 Sum 2022-25 

Investering i varige driftsmidler* 176 474 255 858 103 275 78 350 97 625 126 475 405 725 
Tilskudd til andres investeringer 3 150 750 300 500 1 200 1 000 3 000 
Investeringer i aksjer og andeler 2 910 2 700 2 700 2 700 2 800 2 800 11 000 
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 182 534 259 308 109 775 81 550 101 625 130 275 423 225 

                
Kompensasjon for merverdiavgift -26 079 -42 152 -14 985 -8 870 -10 105 -17 970 -51 930 
Tilskudd fra andre -26 591 -6 000 -6 000 -5 537 -6 750 -4 000 -22 287 
Salg av varige driftsmidler -1 550 -2 700 -2 700 -2 700 -2 800 -2 800 -11 000 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -73 0 0 0 0 0 0 
Bruk av lån -129 001 -208 456 -86 090 -64 443 -81 970 -105 505 -338 008 

Sum investeringsinntekter -183 295 -259 308 -109 775 -81 550 -101 625 -130 275 -423 225 

                
Videreutlån 103 076 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 
Bruk av lån til videreutlån -102 342 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000 
Avdrag på lån til videreutlån 13 096 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
Mottatte avdrag på videreutlån -32 910 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -40 000 

Netto utgifter videreutlån -19 080 0 0 0 0 0 0 

                
Overføring fra drift 0 0 0 0 0 0 0 
Netto endring bundne investeringsfond 19 841 0 0 0 0 0 0 
Netto endring ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0 0 
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 19 841 0 0 0 0 0 0 

                

Fremført til inndekning senere år 0 0 0 0 0 0 0 

* Inkl. byggelånsrenter        
 

Under kommenteres enkelte investeringsprosjektene i oversikten/tabellen: 

Eiendom 

Opprusting av gamle Raufoss idrettshall 

Fullføring av rehabiliteringen av eksisterende flerbrukshall 

Gimle utredning 

Utreding av fremtidigutvikling av Gimleområdet med utgangspunkt i behovene noen år fram i tid 

Bøverbru skole hjertesone 

Skille mellom myke og harde trafikanter. Etablere busslommer og hentesoner for privatbiler og 

Taxi 
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Rivning tidligere Reinsvoll ungdomsskole 

Oppfølging av tidligere vedtak om rivning. Viktig å få det gjennomført på grunn av uønsket 

opphold og aktivitet ved bygget. 

Teknisk drift 91 ordinære 

Reinvesteringer vegnett  

Mindre investeringsprosjekter som beskrives i årlige handlingsplaner. 

Gatelys – Modernisering  

Utskifting av armaturer til LED (energioptimalisering) og tennskap. 

Trafikksikkerhetstiltak - kommunal andel  

Kommunen søker årlig om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak fra Innlandet trafikksikkerhetsutvalg. 

Ett av kriteriene for tilskudd er at kommunen finansierer minst halvparten av tiltaket selv. 

Trafikksikkerhetsforum avgjør hvilket tiltak i trafikksikkerhetsplanen det søkes om. 

GS-veg fra Hagenfeltet til Bøverbrugata  

Oppgradering av bæreevne, ny asfalt, modernisering gatelysanlegg. Er søkbar som 

trafikksikkerhetstiltak. 

Oppgradering Holthe - Østre Toten grense  

Prosjektet ble påbegynt i 2020 med kommunal tiltakspakke. 2021; Forbedring bæreevne, 

overvann, nye skilt og nytt rekkverk Evenrud bru. 2022; Slitelag hele strekningen (3 km), 

vegmerking og banketter. Avsluttende arbeider. 

Modernisering gatelys samordnet med annet gravearbeid i vegareal (sanering)  

Utskifting til LED-armaturer, nye tennskap, etablere jordkabel nye fundamenter og stålmaster.  

Oppgradering veg Røyskattlia 

Samarbeidsprosjekt med alle kabelleverandører. Deler av kabelanlegget skal legges i vegarealet, 

ikke i sideareal grunnet plassmangel. Kommunen skal også legge gatelysanlegg i bakken. 

Økonomisk fordelaktig. Mindre ulempe for innbygger når tiltak samordnes. 

Oppgradering veger til Nammo testsenter Bradalsmyra 

Avtale med Nammo 

Oppgradering veg Roksvoll- Sagvoll 

Sluttføring av prosjekt som startet med statlige driftsmidler i 2020. Bør sluttføres fra faglig 

standpunkt. 

Oppgradering veg Heksumhøgda 

Topp 3 dårligst veg i kommunen, fra faglig ståsted er dette prioritet 2 etter TS-tiltak. 

Modernisering gatelys samordnet med annet gravearbeid i vegareal 

Sparer innbygger for flere tiltak på samme strekning ved at tiltak gjøres samtidig 

Andel veg i VA-sanering  

Pott som brukes til å sluttføre vegarbeider i deler av vegen der det ikke går VA-ledninger for å 

skape helhet. 

Hjertesone Bøverbru skole  

Trafikksikkerhetstiltak, etablering av «kyss og kjør»-løsning ved Bøverbru skole. 
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Teknisk drift 91 selvfinansierende 

Sanering – vannledninger og avløp 

Årlige investeringer i forbindelse med rehabilitering av eksisterende VA-nett. Det er gjort 

rekalkulasjon av kostnader i 2020 grunnet endringer i byggemetoder for nye VA-anlegg. 

Investeringsbehov indeksreguleres årlig. 

Ny servicebil vann  

Bilen er overmoden for utskifting, den er snart 15 år gammel. 

Ny linje UV Skjelbreia VV 

Fullføring av prosjekt startet i 2020. Installasjon av biodosimetrisk UV i tillegg til eksisterende UV-

anlegg for å oppfylle krav i ny drikkevannsforskrift. 

Oppgradering driftskontrollsystem VA  

Det er behov for nytt driftskontrollsystem og servere for vann og avløp. Dagens 

driftskontrollsystem er utdatert. 

VL brannstasjonen- jernbanesporet til Kirkevegen  

Vannledning  mellom pumpevegen 6 og til grensesnitt ved Raufoss Næringspark (RNP) forsyner 

industriparken med vann. Eksisterende ledning ble lagt på sekstitallet og er i asbestsement. 

Ligger i dag under kirkegården. Ledning bør rehabiliteres grunnet alder og materiale, samt at den 

ønskes bort fra kirkegården. Deles i to etapper, med strekning mellom RA-løkka og Kirkevegen 

som etappe 1. Prosjekteres 2021 og utføres i 2022. 

Andel etablering damegarderobe Hunnselvvegen 12  

Ombygging av damegarderobe i Hunnselvvegen 12. Dagens garderobe er for liten, og må 

ombygges til dagens standard med rene og urene soner. 

Sanering vann og avløp Hågårvegen Eina 

I henhold til saneringsplan. 

Nytt vann og avløp Midtåsen 169 – 175 

Grenarm for å kunne pålegge tilknytning av Midtåsen 169 - 175. 

  

4.6 Balanse 

4.6.1 Gjeld 
Neste figur viser netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter. Den har holdt omtrent samme 

nivå de siste årene fram til i 2014 når effektene av skoleinvesteringene kommer inn. Lånegjelden som 

andel av brutto driftsinntekter vil flate ut og falle i slutten av perioden som følge av de store 

investeringene er unnagjort. Anslag for kommunens lånegjeld til investeringer i slutten av perioden 

(B2022-2025) er på 141 % som er en nedgang i perioden. Det er langt over anbefalt nivå på 75 %.  

Effektene av dette er lagt inn i økonomiplanen for perioden.  
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4.6.2 Fond 
Kommunen har plassert midler fra salg av aksjene i den gang Totenkraft i finansmarkedet. Dette er i 

finansreglementet definert som kommunens langsiktige finansielle aktiva. Dette har historisk gitt en 

god avkastning langt over risikofri bankrente. En gradvis oppbygging av frie fond som bufferkapital vil 

redusere finansiell risiko og også finansutgiftene. Det legges opp til en forsiktig budsjettert 

avkastning for de resterende midler som plasseres i finansmarkedet på 2. mill. pr år i perioden. 

Kommunens driftsfond er fortsatt lave, og det er vesentlig at det gjennom positive regnskapsresultat 

økes. Det vil gi en handlefrihet i driften av kommunen og øke kvalitet på tjenestetilbudet. 

Regnskapsresultatet for 2016 og 2017 og målene i økonomiplanen vil bidra til en gradvis oppbygging 

av kommunens disposisjonsfond. Det forventes at disposisjonsfondet er på 80 mill. hvis målene i 

perioden nås. Da vil vi ha et disposisjonsfond på om lag 10 % av driftsinntektene. Det er viktig å 

bemerke at om dette i praksis er eiendeler fra salg av Totenkraft som ikke skal forbrukes over tid. 

Totenkraftfondet ville justert for inflasjon ha vært på om lag 150 mill. slik at det må bygges opp fond 

til 260 mill. kr for å nå målet om 10 %.   

Figuren under viser forventet utvikling av kommunens disposisjonsfond som i realiteten er det 

samme som et bufferfond: 
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4.7 Befolkningsendringer 
Per 1. januar 2021 hadde Vestre Toten kommune 13 459 innbyggere Det er en vekst i folketallet på 

32 personer. Netto tilflytting utgjorde 44 personer, mens fødselsoverskuddet ble negativt med -11 

personer. Dette er som gjennomsnittet de siste ti årene.  

 

 

Det er stor flytteaktivitet mellom kommunene. Netto innvandring er positiv med 1 person mot 27 

personer i fjor. Kommunen har som i fjor befolkningsvekst uten netto innvandring noe som er et 

brudd med trenden over de siste 20 årene. Her har innvandringen stått for hele befolkningsveksten i 

perioden. Trenden i 2021 er også veldig god med flere fødte og en økning av befolkningen med 100 

personer i første halvår. 
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I 2020 oppnådde kommunen en vekst på 0,2 %. Dette er en vekst som ligger på gjennomsnittet for de 

siste 10 årene. Det er bosatt færre flyktninger i 2020 enn i toppårene i fram til 2017. I kommunen ble 

det godkjent 107 boliger i 2020 mot 88 og de to siste år. Det var 143 i toppåret 2017. Normalår 

varierer mellom 60-80 stk. Det er fortsatt mange boliger under oppføring inn i 2021 og mange i 

planleggingsfasen. Det er nettoflytting som skaper befolkningsveksten i Vestre Toten kommune. De 

fleste av kommunene i Oppland har negativ befolkningsvekst og et stort fødselsunderskudd.  

Prognose for videre befolkningsutvikling 

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 2018. 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 
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Toten kommune er i stand til å møte denne endringen i befolkningen på en best mulig måte. 

 

Det er betydelig usikkerhet knyttet til befolkningsprognoser. Å vise flere ulike endringsalternativer 

belyser hvordan sannsynlig utvikling kan bli. Vi ser at det er svært stor forskjell mellom høy vekst 

(HHMH) og lav vekst (LLML). De to utfallene vil innebære veldig forskjellige utfordringer for 

kommunen. Hvis den siste periodes utvikling framskrives med samme vekst vil vi ha en 

befolkningsøkning i overkant av alternativet med middels nasjonal vekst (MMMH). Det vil innebære 

at Vestre Toten kommune kan ha rundt 15 000 innbyggere om 20-25 år mot dagens 13 559. En lavere 

innvandring vil mest sannsynligvis føre til lavere vekst. I tabellen under vises prognose for 

befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper etter alternativet MMMH.  

  

Prognosen viser en liten økning i aldersgruppen 0-5 år og liten endring i aldersgruppene som 

innbefatter 6-19 år. Det er en sterk økning i antall innbyggere fra 67-90 år og innenfor gruppen 80-89 

år og 90+ er det en dobling i perioden 2020-2040. Gruppen 20-66 er ikke vist i figuren og har en 

endring fra 7945 til 7900 i perioden. De siste årene viser et sterkt trendskifte ved at innenlandsk 
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flytting og boligbygging har økt sterkt. Det vil føre til på sikt en større andel enn forutsatt i SSBs 

prognoser for aldersgruppen 0-66 år. De siste års utvikling og prognosene for endringer i 

befolkningen i kommunen vil medføre behov for endring. Den forventede eldrebølgen som er 

sterkest mellom 2025 og 2030 vil påvirke Vestre Toten kommune sterkt i og med at vi har en 

betydelig høyere vekst av eldre i forhold til unge. Dette er det også tatt høyde for og inngår i 

omsorgsplanen. Samtidig er Vestre Toten kommune en vekstkommune i innlandet med over flere år 

svært høy boligbygging og fortsatt vekst i servicetilbudet. De siste års utvikling og prognosene for 

endringer i befolkningen i kommunen vil medføre behov for endring. Den forventede eldrebølgen 

som er sterkest mellom 2025 og 2030 vil påvirke Vestre Toten kommune sterkt i og med at vi har en 

betydelig høyere vekst av eldre i forhold til unge. Dette er det også tatt høyde for og inngår i 

omsorgsplanen.  
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5 Oppvekst, kultur og undervisning   

5.1 Fellesomtale 
Området oppvekst, kultur og undervisning omfatter tjenester innenfor skole, barnehage, 

helsestasjonstjenestene, barnevern, kultur og voksenopplæring.    

Vestre Toten kommune besluttet i 2019 en satsing på tverrsektoriell samhandling for målgruppen 

barn, unge og deres foresatte i alderen 0-24 år. Dette forplikter flere tjenesteområder enn de som 

ligger under oppvekst, kultur og undervisning og inkluderer omsorg og NAV i tillegg. 

Intensjonen med satsing på tverrsektoriell samhandling er tredelt og retter seg mot innbygger, ansatt 

og kommunen som organisasjon. Tverrsektoriell samhandling skal stimulere til utviklingsarbeid og 

fremme samhandling mellom tjenestene og mellom innbygger og tjenesteutøver slik at innbyggerne i 

aldersgruppen 0-24 år opplever bedre livsmestring og økt sosial inkludering.  

1. Innbygger: 

i. Innbyggeren skal oppleve å bli møtt som den viktigste aktøren i eget liv. 

ii. Innbyggeren skal oppleve helhetlig og effektiv oppfølging for å bedre egen 

livsmestring og sosial inkludering. 

iii. Innbyggeren skal oppleve at kommunens tjenester er helhetlige, mest mulig sømløse 

og tilpasset den enkelte sin livssituasjon.  

2. Ansatt:  

i. Kommunens ansatte skal ha et felles kunnskapsgrunnlag og en felles forståelse for 

hva som fremmer og hva som hemmer livsmestring og sosial inkludering for 

målgruppa 0-24 år.  

ii. Som ansatt skal du arbeide ut ifra gjeldende forståelse og følge de til enhver tid 

aktuelle arbeidsprosesser som VTK har utarbeidet. Dette gjelder særlig for å komme 

tidlig i dialog der barn og ungdom står i fare for å utvikle problemer.  

3. Organisasjon: 

i. VTK skal jobbe for å etablere en hensiktsmessig organisering i linja, på tvers av 

tjenesteområder og i nettverk for å oppnå intensjonene i et innbyggerperspektiv og 

et ansattperspektiv.   

5.2 Hovedmål og strategier 
Kommuneplanen skisserer noen felles planutfordringer der en er avhengig av et godt tverrsektorielt 

samarbeid for å lykkes. For området oppvekst, kultur og undervisning er disse særdeles relevante:  

• Folkehelse 

• Bærekraftige og fremtidsrettede oppvekstsvilkår 

• Kommunens attraktivitet og vekstkraft – et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv 

Disse planutfordringene danner grunnlaget for følgende overordnede mål og strategier i 

samfunnsdelen:  

1. Vestre Toten skal legge til rette for gode levekår for alle  

2. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle. 
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Felles tverrsektorielle hovedmål for målgruppa 0-24 år i perioden er: 

1. Vestre Toten kommune bidrar til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og å 

forebygge krenkelser og mobbing. 

2. Vi samhandler aktivt mellom tjenester i kommunen for å bidra til sosial utjevning og tidlig 

innsats basert på felles forståelse av utfordringsbildet. 

5.3 Utviklingstrekk og satsingsområder 
Vestre Toten kommune har utarbeidet et verdidokument med følgende verdier: 

• Trygghet 

• Inkludering 

• Respekt 

• Mestring 

Tjenesteområdene jobber aktivt med disse på ulike måter og med ulike tilnærminger, men 

fellesnevneren er at alle ansatte forplikter seg til å møte barn og unge med dette settet med verdier.  

Det er fortsatt et viktig satsingsområde å inkludere verdigrunnlaget i all jobb i året som kommer; 

tilpasset tjenesteområdene sin særegenhet og planer.  

I 2021 ble det tverrsektorielle samarbeidet preget av covid-19 på flere måter. Det har understreket 

og tydeliggjort behovet for å ha høyt fokus på det tverrsektorielle for å bedre løse saker i fellesskap, 

og for å lykkes med det så må det settes av tid og prioriteres høyt av alle. Covid-19 ble i så måte en 

begrensende faktor da flere av tjenestene i stor grad fikk nye arbeidsoppgaver som måtte løses med 

andre betingelser.  

Det er derfor fortsatt et viktig satsingsområde å få etablert reell samhandling på både system og 

individnivå; herunder gode samhandlingsrutiner og modeller. Arbeidet med implementering av BTI-

modellen (Bedre tverrfaglig innsats) er godt i gang og i 2022 vil modellen piloteres og innføres. Det er 

flere kritiske suksessfaktorer i forbindelse med innføringen av BTI. Blant annet må alle jobbe aktivt 

med å utvikle god samhandling internt i egen tjeneste likeså mye som tverrsektorielt. Parallelt vil det 

bli en satsing på å fortsatt utvikle tjenester og tiltak i fellesskap slik at VTK kan lykkes godt med 

barnevernreformen/oppvekstreformen; herunder felles kompetanseheving på utvalgte områder.  

 

5.4  Helsestasjon, skolehelsetjeneste og barnevern 

5.4.1 Innledning 
Helsestasjonen, skolehelsetjenesten og barnevernet har et særskilt 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.  Tjenesten i sin helhet jobber etter verdiene trygghet, 

respekt, inkludering og mestring som er verdier innbyggerne i Vestre Toten har valgt som de viktigste 

verdiene for å oppleve en god og trygg oppvekst. 

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste skal gi tilbud til foreldre, barn og ungdom 0-20 år og 

svangerskaps- og barselomsorg ved helsestasjon. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha et 

tverrfaglig tilbud.  Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenestelova med forskrifter.  

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge 0-25 år som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet 

bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Ansvaret og arbeidsoppgavene til barnevernet er 
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regulert i barnevernlova med forskrifter. Barnevernet skal oppfylle konkrete oppgaver med 

lovbestemte tidsfrister.  

Alle kommuner skal ha en barnevernstjeneste som utfører det arbeidet som til enhver tid skal utføres 

etter bestemmelser i lov og forskrift.   

Kommunen har ansvaret for alt som barnevernlova ikke har lagt til et statlig organ.    

Tjenestene skal bidra til:  

• fremme god psykisk og fysisk helse  

• fremme gode sosiale og miljømessige forhold  

• forebygge sykdom og skader  

• utjevne sosiale helseforskjeller og  

• forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt.  

• tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid er et overordnet mål  

  

5.4.2 Nøkkeltall og mål  
Nøkkeltall 10 år  Mål 

2021-

2022  

2017  
Utgangs-

år  

2018  2019  2020  Kostra-

gruppe  
Landet 

uten Oslo  
Snitt siste 3 år I 

forhold til 2017  

 Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsestjenesten per 10 000 

innbyggere 0-20 år. 
NB Inkl familieteam og kommunepsykolog 

↗   52,6 58,7  50,0   60,3 47,6  45,7 ↗    56,3                

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 

uker etter hjemkomst (prosent)  
↗  91,9 103,8  97,2   93,6        78,3 72,4               ↘       98,2 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta 

per innbyggar 0-22 år (kr)  
↘  11 680  15 754  16 679   16 446 7 928 8 059 ↗    16 293 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år 

(prosent)  
↘  7,0  7,0  6,3  7,1 5,1 5,0 ↘         6,8 

Prosentdelen barn med undersøking ift. 

innbyggarar 0-17 år (prosent)  
↘  6,7  5,9  4,6  5,9 4,6 4,7                 ↘         5,5 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 

0-22 år (prosent)  
↘  6,6  5,9  4,5  4,4 4,1 3,8 ↘         4,9 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per 

barn med undersøking eller tiltak (kr)  
↘  54 215  68 077  89 968  77 424 48 341 55 757 ↗  78 490 

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er 

plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)  
↘  31 290  56 325  98 793  101 137 39 121 44 053 ↗  85 418 

Brutto driftsutgifter per barn som er 

plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)  
↘  446 333  445 562  533 333  489 071 404 936 431 849 ↗ 489 322 

Barn med undersøking eller tiltak per 

årsverk (funksjon 244) (antall)  
↗  15,4  13,7  13,8  12,8 19,3 17,5 ↘ 13,4 

Undersøkingar med handsamingstid innan 

3 månader (prosen)  
↗  96  85  78  87 92 90 ↘ 83,3 

FFamilieteam og kommunepsykolog er ført på denne tjenesteF 

5.4.3 Satsingsområder  

• Tidlig innsats – gjennom forebygging på ulike nivå for å nå frem med råd og veiledning i 

forkant av at utfordringer vokser seg for store og blir for vanskelige å håndtere for foreldre 

og barn. 

Primærforebygging- Styrke foreldre og barns mestringsfølelse til å “stå i det selv”. Hjelpe foreldre 

og barn med å forstå forhold som har skadelig innflytelse i foreldre og barns oppvekstmiljø og hjelpe 

til med å finne hva som kan øke mestring i individets liv og øke befolkningens motstandskraft i 

kommunen. 
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Sekundærforebygging: Når foreldre/barn har en utfordring: Hjelpe de videre inn i kommunens 

hjelpetjenester – veien videre på et lavterskelnivå. 

Tertiærforebygging: Foreldre/barn med stort hjelpebehov: Kortest mulig ventetid på 

oppfølgingstjenester. Ikke la innbygger leve i et vakuum uten oppfølging.  

• Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og samhandling 

▪ Tverrfaglig samarbeid skal være en grunnleggende metodikk i oppfølgingen 

av innbyggere med sammensatte behov og er å forstås som innsats fra flere 

faggrupper og profesjoner inn mot innbygger for å belyse saken fra flere 

vinkler.  

▪ Det skal jobbes for å skape god dialog og felles beslutningspunkter i aktuelle 

saker.  

▪ En forutsetning for å lykkes med barnevernreformen/oppvekstreformen er 

et tilpasset og tverrsektorielt samarbeid med og rundt barnet og deres 

familier. 

▪ Tverrsektoriell samhandling i tråd med intensjon for kommunens satsing for 

innbygger, ansatt og organisasjon. 

 

5.4.4 Endringer drift og økonomisk oversikt  

• Barnevernreformen, også omtalt som oppvekstreformen, trer i kraft den 01.01.2022. Det 

overordnede målet med reformen er et bedre barnevern, der tjenestetilbudet skal kunne 

tilpasses lokale behov, med større vekt på forebygging og sammenheng i alle tjenester og 

tilbud til barn og unge.  

• Gjennom reformen vil kommunen få fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Det vil 

bli økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte fosterhjem, institusjon og 

akuttiltak, mens egenandeler for spesialiserte hjelpetiltak vil reduseres. Parallelt med 

endringene i egenandeler vil det også foretas en innlemming av midler til øremerkede 

stillinger, og refusjonsordningen for forsterkning av ordinære fosterhjem avvikles. 

Barneverntjenesten har forberedt seg på reformen over tid og er faglig sett rustet for 

endringene som kommer. Det er mer usikkerhet knyttet til hvor store de økonomiske 

konsekvensene vil bli og derav også usikkerhet rundt hvor langt det er mulig å strekke seg i 

forhold til tidligere beskrevne tiltak i “Plan for økonomisk omstilling 2019-2022". 

• Øremerket tilskudd til styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten vil bli gradvis redusert 

og lagt inn i rammetilskuddet i 2022 (og 2023).  

• Pandemi / Testing / Smittesporing / massevaksinering – kommunen må ut fra nasjonale 

føringer per oktober 2021 opprettholde nødvendig beredskap / tjenester og oppgaver med 

tilhørende kostnader også i 2022. Omfang og varighet må tilpasses faktisk utvikling av 

pandemien og nasjonale føringer. 

• Parallelt med statlig satsing vil tjenestene sikte på å gjennomføre tiltak i henhold til “Plan for 

Økonomisk omstilling 2019-2022".  

  Budsjettsanering:  

• Barneverntjenestens bidrag til budsjettsanering i 2022:  

o Permanent nedtrekk på stillinger tilsvarende 100% stilling for hele året; tilsvarende kr. 

575.000,-.   
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o Videreføring av nivå på institusjonsplasseringer tilsvarende 2021. Dette vil medføre et 

stabilt utgiftsnivå, men det er uklart hvilket nivå kommunens egenandeler kommer til å 

bli med tanke på barnevernreformen slik at det allikevel er usikkerhet knyttet til 

budsjettering.  

o  Reduksjon på post på fosterhjem tilsvarende kr 500.000 på grunn av kjente 

tilbakeføringssaker. Også her usikkerhet knyttet til budsjettering når en tenker på det 

fulle økonomiske ansvaret som overføres til kommunen.  

• Helsestasjon- og skolehelsetjenestens bidrag til budsjettsanering i 2022:  

o Holde 60 % ubesatt helsesykepleierstilling vakant. Helårsvirkning kr. 350.000,-. 

Tjenestereduksjonen må trolig tas ut innen deler av skolehelsetjenesten fordi 

helsestasjonsprogrammet med vaksinering og helsekontroller av de minste barna må 

prioriteres. 

  

Helse 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 86 670 86 670 86 670 86 670 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 2 224 2 224 2 224 2 224 

Merutgifter innleie fastleger/endring knekkpunkt 1 500 1 500 1 500 1 500 

Barnekoordinator - Statsbudsjettet 220 400 400 400 

Familieteam - bortfall av øremerkede midler 1 100 1 100 1 100 1 100 

Nedtrapping øremerket tilskudd helsestasjon 600 900 900 900 

Bv-reformen øremerkede midler - lagt inn inntektssystemet 5 500 5 500 5 500 5 500 

Endring nettoutgifter til barnevern i økonomiplan -3 000 -4 500 -4 500 -4 500 

Kutt saldering -2 392 -2 392 -2 392 -2 392 

Sum endringer 5 752 4 732 4 732 4 732 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 92 422 91 402 91 402 91 402 

 

5.5 Barnehage 

5.5.1 Innledning 
Vestre Toten kommune har 4 kommunale barnehager og 8 private barnehager. 

Kommunen skal som lokal barnehagemyndighet gi veiledning og sørge for at alle barnehagene, både 

kommunale og private, drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagemyndigheten har blant 

annet som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, finansiere private barnehager og 

andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter. 

Kommunen er i tillegg eier av de kommunale barnehagene med ansvaret for tilbudet i den enkelte 

barnehage og for at den enkelte barnehage drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehageeier 

har blant annet ansvaret for å ansette tilstrekkelig og kompetent personale. 
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5.5.2 Nøkkeltall og mål 
 

 Mål 

2021-

2022 

2017 

Utgangssår 

2018 2019 2020 KOSTRA-

gruppe 

Landet    

uten Oslo 

Snitt siste 3 år I 

forhold til 2017 

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 

år   
↘ 134 074 146 603 157 938 163 768 162 287 168 389 ↗ 156 103 

Andel barn 1-5 år med 

barnehageplass   
↗ 91,5 89,8 91,6 94,4 92,3 92,9 ↗ 91,9 

Brutto driftsutgifter per 

oppholdstime i kommunale 

barnehager 

↘ 68,2 72,0 75,2 71,4 74,2 77,3 ↗ 72,9 

Andel barnehagelærere i forhold til 

grunnbemanning 
↗ 38,6 42,0 43,3 43,1 43,0 42,4 ↗ 42,8 

 

Vestre Toten har høyere netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år enn KOSTRA gruppe 7, men lavere 
enn Landet uten Oslo. Det er en økning av Andel barn 1-5 år med barnehageplass. Alle som søker får 
et tilbud. Brutto driftsutgifter per oppholdstime har gått betydelig ned fra 2019 til 2020. Dette 
skyldes blant annet ingen innleie av vikarer under nedstengingen våren 2020. 
Vestre Toten har tidligere ligget lavere enn andre på andel ansatte med barnehagelærerutdanning, 
men ligger nå litt høyere enn KOSTRA gruppe 7 og Landet uten Oslo. Dette er et resultat etter 
pedagognormen ble innført.  
 

5.5.3 Satsingsområder 

• Barnehagens verdigrunnlag 

Barnehagene jobber med trygghet, respekt, inkludering og mestring som er verdier innbyggerne i 

Vestre Toten har valgt som de viktigste verdiene for å oppleve en god og trygg oppvekst. Disse 

verdiene finner vi også igjen i barnehagelovens formålsparagraf. Barnehagene jobber med å 

synliggjøre hvordan disse verdiene gjenspeiler barnehagens praksis.  

• Lederutvikling 

Øke kompetansen til å drive gode prosesser i egne barnehager som samsvarer med kravet om 

barnehagen som en lærende organisasjon og en helsefremmende arbeidsplass.  

Styrere og pedagogiske ledere skal i 2022 videreutvikle egen lederkompetanse, det vil si kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger til det å lede, veilede, bygge medarbeiderskap, og stimulere menneskelige 

ressurser på en slik måte at helse fremmes parallelt med prestasjoner. De skal i prosessen få 

mulighet til å klargjøre og styrke egen rolleforståelse, bli tryggere i egen rolle og tydelig kommunisere 

sine rolleforventninger i det tverrfaglige samspillet. 

• Trygt og godt barnehagemiljø. 

Endringer i barnehageloven fra 01.01.21 krever at barnehagene skal arbeide systematisk for et trygt 

og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barn. Barnehagene fortsetter 

med å jobbe målrettet og systematisk med dette arbeidet.  

• Implementere “Bedre tverrfaglig innsats” modellen (BTI) 

Barnehagene skal starte med å innføre BTI modellen 2021. Barnehagene forbedres gjennom 

pilotering våren 2022.  Kompetanseheving for alle ansatte planlegges fra høsten 2022 - samt gradvis 

innføring av handlingsveileder.  
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• Språk og leseplan 

Det skal utarbeides en felles «Språk og leseplan» i samarbeid med skole. Formålet med felles plan er 

å sikre felles praksis og godt grunnlag for videre språk og leseopplæring. Planen skal ferdigstilles 

våren 2022.   

5.5.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Statlige krav til bemanningsnorm og pedagognorm, samt regler for lovbestemt rett til 

barnehageplass, gir barnehagetjenesten få muligheter til endring i drift.  

I Vestre Toten er det dobbelt så mange private barnehager som kommunale, og private barnehager 

har rett til finansiering av alle plassene de har per telletidspunkt hvert år. Det er varslet endringer i 

finansieringssystemet for de private barnehagene i etterkant av Storberget – høringen. Det er uklart 

hva som vil bli de faktiske endringene og når endringer vil tre i kraft. Det som ligger som forslag i 

statsbudsjettet for 2022 er redusert pensjonspåslag til 11 % for private barnehager utenom de 

enkeltstående som vil fortsette med 13 % pensjonspåslag også i 2022. Vestre Toten har 6 

enkeltstående private barnehager inklusiv familiebarnehagen.  

For å sikre likeverdig likebehandling av alle barnehager i Vestre Toten foreslås det ved å lage lokale 

retningslinjer for tilskudd å innføre to telletidspunkt for private barnehager i 2022 jf. Forskrift om 

tildeling av tilskudd til private barnehager § 12, andre ledd.  

Det har vært et økende behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegning i barnehagene i 2021 

som videreføres i 2022.  Det vil kreve en systematisk tilnærming for framtiden for å sikre at barn får 

rett hjelp til rett tid med ansatte med rett kompetanse. Kartlegging av kompetanse vil bli 

gjennomført gjennom Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering som gjennomføres 

regionalt i samarbeid med NTNU i 2022.  

Det er usikkerhet om hvor mange barn bosatt i Vestre Toten kommune som vil søke 

barnehageplasser i nabokommunene. Vi ser en økning i antall barn de siste årene som kommunen 

plikter å refundere vertskommunene hvis de går i private barnehager i henhold til forskrift om 

tilskudd til private barnehager § 15.  

Det er varslet fra myndighetene at andelen barnehagelærere i barnehagene skal være 50 % innen 

2025. Det er per i dag et lovkrav om 44 % som tilsier en pedagog per 7 barn under 3 år og en pedagog 

per 14 barn over 3 år. Kommunen må starte å jobbe med rekruttering og organisering i god tid før 

2025. 

Effektivisering har blitt gjennomført tidligere med å bygge ut de kommunale barnehagene til større 

enheter. Det er behov for at bygging av Veltmanå barnehage gjennomføres i løpet av kort tid da den 

driftes med midlertidig modul bygg og har behov for oppgradering.  

Barnehage 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 94 985 94 985 94 985 94 985 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 1 952 1 952 1 952 1 952 

Kutt saldering -807 -807 -807 -807 

Sum endringer 1 145 1 145 1 145 1 145 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 96 130 96 130 96 130 96 130 
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5.6 Grunnskole 

5.6.1 Innledning 
Grunnskolen har ansvar for grunnskoleopplæring, skolefritidsordning, PP-tjenesten og tilsyn ved 

hjemmeopplæring. Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig 

grunnskoleopplæring i samsvar med Opplæringsloven og tilhørende forskrifter.  

5.6.2 Nøkkeltall og mål 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

2017 

Utgangsår 

2018 2019 2020 Kostra-

gruppe  

Landet 

uten 

Oslo 

Snitt siste 3 år I 

forhold til 2017 

Årstimer til spesialundervisning 

per elev med spesialundervisning 

(antall) 

↗ 98,2 108,2 117 103,3 138,2 143,1 ↗ 109,5 

Elever i kommunale og private 

grunnskoler som får 

spesialundervisning (prosent) 

↘ 7,8 8,8 8,5 9,2 7,3 7,8 ↗ 8,8 

Gruppestørrelse (antall) ↗ 14,1 14,5 14,6 14,7 16,0 15,7 ↗ 14,6 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng 

(antall) 
↗ 38,9 42,1 42,2 41,7 42,2 42,9 ↗ 42,0 

Netto driftsutgifter 

grunnskolesektor, i prosent av 

samlede netto driftsutgifter 

(prosent) 

↘ 25,3 24,7 24,5 23,2 24,6 22,4 ↘ 24,1 

Netto driftsutgifter til 

grunnskolesektor, per innbygger 

6-15 år (kr) 

↘ 123 920 128 656 137 720 134 582 116 450 117 307 ↗ 133 653 

 

Vestre Toten kommune har tatt strukturelle grep med store investeringer i to nye skolebygg. Disse 

investeringene har vært nødvendige ut fra tilstanden på eksisterende bygg og behovet for 

strukturendringer begrunnet i faglig kvalitet og synkende elevtall. Politisk nivå har stadfestet dagens 

skolestruktur inneværende kommunestyreperiode.  Dette har vært nødvendige endringer for å få på 

plass en mer bærekraftig struktur, økonomi og elevtall tatt i betraktning.  Dette underbygges av at 

grunnskolens andel av kommunens netto driftsutgifter er redusert og at gruppestørrelsen har økt. 

Andelen elever som får spesialundervisning er høy. Det er en klar målsetting at en enda større andel 

av elevene får et tilfredsstillende læringsutbytte i den ordinære undervisningen.  

5.6.3 Satsingsområder 
Tjenesteområdet står midt oppe i omfattende endringer i nasjonale og lokale føringer. Fagfornyelsen 

er nå gjort gjeldende for hele grunnskolen. Grunnskolen har fortsatt arbeidet med å jobbe inn den 

nye overordnet delen og tatt fatt på arbeidet med å få nye fagplaner i alle fag ut i livet. Dette 

medfører stadig et betydelig utviklingsarbeid i organisasjonen. Nasjonal rammeplan for SFO kom 

høsten 2021 og det er startet et arbeid for å heve kompetansen i tråd med denne. Opplæringsloven 

er under revidering og det pågår omfattende høringsprosesser og videre arbeid frem til den skal tre i 

kraft høsten 2023. Mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten kommune er under 

revisjon og tar sikte på å føre videre eksisterende satsinger og samtidig ta opp i seg lokale og sentrale 

styringssignaler på en god måte.  

• Grunnskolens verdigrunnlag 

Grunnskolen har fokusert på verdiene trivsel, respekt, inkludering og mestring som grunnleggende 

fundament for grunnskolens virksomhet. Dette arbeidet må fortsatt løftes frem slik at det blir synlig i 

hverdagen for elever, foresatte og ansatte.  

  



 

Side 59 av 91 
 

STYRINGSDOKUMENT 2022 – BUDSJETT 2022 – ØKONOMI- OG HANDLINGPLAN 2022-2025 

• Trygt og godt skolemiljø 

Grunnskolen fortsetter et målrettet systematisk arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle 

elever i tråd med skoleeiers system og verdigrunnlaget. Som en del av dette arbeidet har skolene fra 

skolestart høsten 2021 tatt i bruk en ny kommunal veileder for bekymringsfullt nærvær og fravær. 

Svak tilknytning til skolemiljøet er en sterk indikator på at det er nødvendig med tiltak for å sikre 

læring og utvikling hos elever. Gjennom en mer systematisk plan med forebygging og tiltak i tråd med 

BTI-modellen vil skolens oppfølging bli bedre.   

• Elevenes læringsresultater 

Koronapandemien har gått ut over kvaliteten på elevenes ordinære opplæring, tilpassede opplæring 

og spesialundervisningen. Selv om vi i stor grad har greid å opprettholde åpne skoler, har fravær hos 

voksne og elever ført til at kvaliteten på skoletilbudet har vært lavere enn normalt gjennom 

perioden. Et synlig resultat av dette er at andelen av elever som utredes av PPT og vurderes med rett 

til spesialundervisning er økende. Grunnskolen må jobbe med inkluderende undervisning som kan gi 

læring for alle elever og et utvidet normalitetsbegrep. Det har vært positive trekk i elevenes 

læringsresultater, men det er en naturlig variasjon på noen målepunkter. Gjennom systematisk 

oppfølging over tid, fokus på tidlig innsats og digital kompetanse må det holdes trykk på det 

kontinuerlige læringsarbeidet.  

• Tverrfaglig samarbeid  

“Bedre tverrfaglig innsats” modellen (BTI) skal innføres i alle tjenester som arbeider med barn og 

unge. Grunnskolen startet med den kommunale veilederen for bekymringsfullt nærvær og fravær 

med tiltak i tråd med modellen høsten 2021. Skolene forberedes videre med kompetanseheving og 

pilotering våren 2022 og bredere utrulling sammen med kommunens øvrige områder høsten 2022.  

Det vil gradvis utformes og innføres handlingsveiledere.  

Grunnskolens Språk og leseplan skal revideres og erstattes av en felles «Språk og leseplan» i 

samarbeid med barnehagen, voksenopplæringen og helsestasjonen. Formålet med felles plan er å 

sikre felles praksis og godt grunnlag for videre språk og leseopplæring. Planen skal ferdigstilles våren 

2022. 

5.6.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Grunnskolen fortsetter satsingen på IKT i tråd med kommunens digitaliseringsstrategi, men 

gjennomfører et ettårig tiltak med reduserte innkjøp for å saldere budsjettet. Digitaliseringen av 

undervisningen må foregå på en slik måte at det fører til læring for elevene. Det er ikke en målsetting 

å digitalisere for digitaliseringens egen skyld. Rammene er for øvrig justert i tråd med den reelle 

utviklingen for tjenesteområdet. Salderingen tas på SFO slik at ordningen får en større grad av 

selvfinansiering. Målet med denne er å tilpasse driftsnivået slik at kommunens egenfinansiering 

reduseres, uten at det reduserer andelen av elever i ordningen. Dette skjer gjennom både økt 

egenbetaling og reduserte lønnsutgifter. I tillegg er det et mindre nedtrekk i bemanning fordelt over 

flere poster.  

Grunnskole 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 170 517 170 517 170 517 170 517 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 5 365 5 365 5 365 5 365 

Netrapping tilskudd IMDI 2 000 2 000 2 000 2 000 

IKT - oppgradering skole 1 000 1 000 1 000 1 000 

Ekstra time naturfag 230 500 500 500 

Medfinansiering tiltak Omsorg 500 500 500 500 
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Økning spesped 1 000 1 000 1 000 1 000 

Gjesteelever - endring 1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Inntektsgradert foreldrebetaling  SFO 3.-4. trinn fra skoleåret 21-22 80 80 80 80 

Kutt saldering -4 585 -4 585 -4 585 -4 585 

Sum endringer 6 590 4 860 4 860 4 860 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 177 107 175 377 175 377 175 377 

 

5.7 Kultur og fritid 

5.7.1 Innledning 
Fyrverkeriet – kultur i Vestre Toten yter tjenester innen kulturfeltet, ungdomsarbeid, idrett/friluftsliv 

og frivillighet. Avdelingen består av følgende driftsenheter: folkebibliotek/kulturhus, kulturskole/ 

ungdomsavdeling, allmenkultur inkludert idrett og fysisk aktivitet, støttekontakttjeneste, SLT og 

frivillighet. Antall ansatte i tjenesteområde kultur er drøyt 18 årsverk fordelt på 27 personer. I tillegg 

omfatter tjenesten kommunens ca. 100 støttekontakter og fritidsassistenter. Frivilligsentralen med 

1.14 årsverk er i tillegg budsjettert inn under kultur. 

5.7.2 Nøkkeltall og mål 
Nøkkeltall 10 år Mål 2021-

2022 

2017 
Utgangs-

år 

2018 2019 2020  Kostra-

gruppe 

Landet uten 

Oslo 

Snitt siste 3 år I 

forhold til 2017 

Netto driftsutg. Kultur % ↗ 3,0 2,4 2,7 3.1 3.5 4 ↘ 2,7 

Netto driftsutgifter 

allmenkultur pr innb kr 

 634 667 833 628 884 1 174 ↘ 709 

Netto driftsutg. Idrett % ↗ 1,0 0,5 0,5 1.3 1.2 1.4 ↘ 0,7 

Budsjett medier /lønn 

bibliotek pr innb. 

↗ 238 246 259 261 244 254 ↗ 255 

Netto driftsutg. barn/unge % ↗ 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 ↗ 0,8 

Netto driftsutgifter kulturskole 

pr innb.6-15 kr 

 2 327 2 

485 

2 

798 

2 

896 

2 627 2 641  2 726 

 

5.7.3 Satsingsområder 
Barn og unges deltagelse i lokalsamfunnet på fritida er hovedsatsing i alle driftsenheter. I tråd med 

målsettinger i det tverrsektorielle samarbeidet for oppvekst ser vi at dette er avgjørende for bedre 

livsmestring, økt sosial inkludering og mestring i skole/arbeid. Økt deltagelse skal oppnås ved å 

tilrettelegge barne- og ungdomstilbud på en måte som gjør at flere kan inkluderes og oppleve 

tilbudet som interessant. Omfattende samarbeid mellom tjenester, mellom tjenester og frivillighet 

og ikke minst mellom tjenester og innbyggere er en forutsetning for at dette skal lykkes. Det skal 

igangsettes et arbeid med kulturstrategi for kommunen som også vil belyse dette. 

Hovedsatsinger 2022: 

• Prosjekt aktivitetskontakter august 2021- august 2023 prøver ut og etablerer strukturelle og 

konkrete løsninger for at alle barn og unge i Vestre Toten skal oppleve en reell mulighet til 

deltagelse i fritidsaktivitet. Disse aktivitetene skal være tilgjengelige og attraktive. Det skal 

avdekkes hindringer for barn og unges deltagelse, og finnes løsninger på disse. 

• Prosjekt Juniorklubb (oktober 2021 – oktober 2022) etableres som et etter skoletid -

aktivitetstilbud for 5. – 7. klasse. Det er avdekket behov. Juniorklubb vil driftes i nært 

samarbeid med prosjekt aktivitetskontakter. 

• Alle ordinære tjenester i Fyrverkeriet kultur følger de to overnevnte prosjektene og tilpasser 

ordinær drift når dette er nødvendig og mulig. Pilot 0-24, grunnskole, barnevern og 
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voksenopplæring blir samarbeidsparter for rekruttering og mulige tilpasninger ut fra 

avdekkede behov underveis.  

• Prosjektet Flere farger avsluttes i 2022. I tråd med prosjektets mål skal erfaringene 

implementeres og videreføres i kulturskole og andre aktiviteter, også de to prosjektene i de 

to første kulepunktene. 

• Ungdomshus og kulturskole utveksler kompetanse og samarbeider tett om utvikling av 

aktiviteter, blant annet gjennom samskaping med ungdom. 

• Biblioteket samarbeider med grunnskolen for å bidra til å heve lesekompetansen for barn og 

unge ved å stimulere til leselyst. 

• Digitalisert bookingsystem i ny idrettshall på Raufoss – og den forholdsvis nye hallen på 

Reinsvoll – må på plass. Dette vil gi muligheter for utvikling av breddetilbudet innen fysisk 

aktivitet.  

5.7.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Tettere tverrsektorielt samarbeid vil prege tjenestenes utvikling fremover.  Et mål i det 

tverrsektorielle samarbeidet er at kultur- og fritidstjenester skal innarbeides bedre i tjenestekjeden 

for barn og unge.  Dette beskrives i kapittelet over. 

Støttekontakttjenesten er svært omfattende, og Agenda Kaupangs rapport for helse- og 

omsorgstjenester peker på behov for ytterligere økning. For å sikre tilstrekkelig ramme til det økte 

antallet vedtakstimer, styrkes tjenesten med 100.000 kr. 

Byfest videreføres i et mindre omfang, med 100.000 kr som skal finansiere noe arbeid med 

tilrettelegging for Raufossrevyen og en familiekonsert. 

Tilskudd til Toten Historielags bygdebokarbeid videreføres i prosjektperioden. 

Håkonshallen tas inn i budsjettet med et årlig driftstilskudd på 25.000 kr. 

Utstyrsbanken gis et tilskudd på 100.000 til dekning av husleie frem til den flyttes inn i Raufosshallen, 

samt dekning av driftsmidler til skigruppa. 

Tjenestereduksjon: 

For å tilpasse tjenesteområdets budsjett er det nødvendig å redusere tjenesteytingen. Etter mange 

års omstilling, og med hensyn til vårt hovedsatsingsområde barn/unge, vil det bli nødvendig å ta ned 

tjenesteproduksjonen innen felt som rammer barn/unge minst mulig. Dette må veies opp mot 

lovpålagte oppgaver og vesentlighet for kultur- og fritidsfeltets samfunnsbyggende rolle. Det vil bli 

nødvendig med overføring av ansatt til annen kommunal avdeling da vi ikke har forventet naturlig 

avgang. Pålagt budsjettreduksjon er 500.000 kr. 

Budsjettreduksjonen vil innebære: 

• Redusert engasjement fra Vestre Toten kommune knyttet til Den norske friluftslivsprisen, 

aktiviteter legges ned, men prisutdeling gjennomføres:  

Konsekvens: Redusere stilling fra 40% til 20% og medfølgende overføring av ansatt til annen 

avdeling. Redusert aktivitet for innbyggerne knyttet til signalarrangementet festivalen 

Friluftsliv for alle. Redusert samarbeid med lag og foreninger innen friluftslivet. 

Innsparing: kostnad ved 20% stilling og 100.000 i årlig kommunalt tilskudd, samlet ca 250.000 

kr. All finansiering av aktivitet samt sekretariatsfunksjon vil da komme fra Miljødirektoratet 

via Norsk Friluftsliv, og aktivitetsnivå må tilpasses dette. 

• Flatt kutt i alle tjenester, ved reduksjon av driftsposter og/eller økte inntekter.  
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Konsekvens: driftspostene er svært små allerede, dette vil gå ut over tjenestetilbudet til 

innbyggerne, også barn og unge. Innsparing: 250.000. 

 

Kultur 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 21 111 21 111 21 111 21 111 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 544 544 544 544 

Tilskudd Toten historielag - bokprosjekt -20 -20 -40 -120 

Støttekontakter, økt antall vedtakstimer  100 100 100 100 

Byfest 100 100 100 100 

Tilskudd Håkonshall 25 25 25 25 

Utstyrsbank 100 100 100 100 

Kutt saldering -554 -554 -554 -554 

Sum endringer 295 295 275 195 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 21 406 21 406 21 386 21 306 

 

5.8 Voksenopplæringen 

5.8.1 Innledning 
Voksenopplæring er opplæringstilbud spesielt tilpasset voksne. Voksne deltar i slike opplæringstilbud 

for å få yrkeskompetanse, for å skaffe seg et grunnlag for mer utdanning eller for å få en rikere fritid. 

Lovene som regulerer voksenopplæringen, er opplæringsloven og integreringsloven. 

Integreringsloven erstattet introduksjonsloven fra og med 1. januar 2021, men i enkelte tilfeller 

gjelder fortsatt den gamle loven. 

Voksenopplæringens arbeidsoppgaver består av:  

• Grunnskoleopplæring tilpasset ungdom og voksne. Modulstrukturert opplæring 

Obligatoriske grunnskolefag med mulighet for å ta eksamen. Fra og med skoleåret 2019/2020 til og 

med skoleåret 2022/2023, deltar kommunens voksenopplæring i et nasjonalt forsøk med 

modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring (også omtalt som 

forberedende voksenopplæring eller FVO). Nærmere informasjon om forsøket følger under 

overskriften Satsingsområder. 

• Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område  

Undervisning av voksne med fysiske eller psykiske funksjonshemninger. Opplæringsloven 4A-2. 

• Opplæring for minoritetsspråklige  

Norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere / flyktninger som ikke faller inn 

under tilbudet om modulstrukturert opplæring. 

• Realkompetansevurdering 

Realkompetanse er all kompetanse man har skaffet seg gjennom formell, ikke-formell eller uformell 

læring. Det bygger på en anerkjennelse og forståelse av at læring skjer i mange sammenhenger og på 

ulike arenaer. Det er voksenopplæringens ansvar å realkompetansevurdere aktuelle kandidater på 

grunnskolenivå og vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier eller fritak for deler 

av et studium.  

• Prøvested  

Godkjent for gjennomføring av eksamen grunnskole for voksne / eksamen etter forsøkslæreplaner 

(FVO), digitale norskprøver, prøve i samfunnskunnskap og Statsborgerprøven  
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• Salg av tjenester  
Vi har i perioder kapasitet til å selge kurs til lokale bedrifter, for eksempel innenfor norskopplæring 
eller grunnleggende ferdigheter. Blant annet på grunn av covid-19, er dette tilbudet ikke prioritert de 
siste årene, men kan bli viktigere fremover. 

• Opplæringskontor  

Kommunens opplæringskontor for lærlinger driftes i voksenopplæringen. Kontoret skal sørge for at 

kommunen har en bærekraftig handlingsplan for lærlinger i henhold til Samfunnskontrakten. Ansvar 

for rekruttering og oppfølging av lærlinger i henhold til opplæringsloven, forskrifter og læreplan i 

fagene, samt bidra til godt samarbeid med de enhetene hvor lærlingen gjennomfører sin opplæring 

slik at lærlingen gjennom verdiskaping (selvstendig arbeid), blir en ressurs for bedriften. 

Jamfør handlingsplan for 2021, har vi som mål å ha 26 lærlingplasser fordelt på disse fagene;       

helsefag, barne- og ungdomsarbeiderfaget, byggdrifterfaget, institusjonskokk, kontor- og 

administrasjon og IKT. Det jobbes for å få flere fag, dette blir tidligst i 2023. 

 

5.8.2 Nøkkeltall og mål 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

2017 

Utgangs-

år 

2018 2019 2020 Kostra-

gruppe 

7 

Landet 

uten 

Oslo 

Snitt siste 3 år 

I forhold til 

2017 

 

Netto driftsutgifter til 

grunnskoleopplæring for 

voksne, per innbygger 
↘ 483 475 650 539 

523 333 ↗ 536 

Netto driftsutgifter til 

voksenopplæring i prosent av 

samlede netto driftsutgifter) 

↘ 0,9 0,8 1,1 0,9 
0,7 0,5 ↗ 0,9 

 

5.8.3 Satsingsområder 
Det nasjonale forsøket med modulstrukturerte læreplaner på grunnskolenivå er vårt mest 

omfattende satsingsområde frem til forsøkets avslutning i 2023. Forsøket innbefatter også et 

samarbeid med karrieresenteret om et kombinasjonsløp, der deltakere kan motta undervisning fra 

både kommune og fylke samtidig – samt være ute i praksis (kombinasjonsforsøket). Lovkrav om 

fulltidsprogram for deltakere etter integreringsloven. I henhold til Integreringsloven skal bosatte 

flyktninger gjennomgå et fulltidsprogram over to år (helårlig og på fulltid). Etter nytt lovverk kan 

retten utvides ytterligere ett år. Programmet planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom 

voksenopplæringen og flyktningetjenesten i Nav. Kontinuerlig forbedring Vi har gode erfaringer med 

å jobbe etter disse prinsippene. I tillegg til forsøket innenfor modulstrukturerte læreplaner kommer 

vi samtidig til fortsatt å prioritere våre praksisnære satsinger, spesielt samarbeidet med ISIFLO. 

5.8.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Ny lov om integrering erstattet fra og med 1. januar 2021 introduksjonsloven. Dette innebærer blant 

annet at fra og med 01.01.21 tar fylkeskommunen over ansvaret for elevene i alderen 16 – 18 år, 

men det vil bli en overgangsordning. Inneværende skoleår er antallet elever i aktuell aldersgruppe 

begrenset, men på sikt vil dette få store konsekvenser for driften av voksenopplæringen. Videre er 

nytt lovverk tydeligere i krav om gjennomføring av ulike emner for minoritetsspråklige, det vil bli en 

utfordring å gjennomføre uten økning i budsjettrammer. 

Bosetting av flyktninger. Nedgangen i antall bosettinger av flyktninger får konsekvenser for oss. 

Dette er et område som har høy prioritet, det er også påbegynt et arbeid med å se på muligheter for 

et samarbeid med nabokommuner for driften av voksenopplæringen, se under. 
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Utredning om sammenslåing. Utredning om sammenslåing av voksenopplæring og flyktningtjeneste; 

Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Utredningsarbeidet har pågått over tid og Oslo Economics / 

Rambøll har bistått i arbeidet. Innen medio oktober skal prosjektgruppen oversende anbefaling til 

styringsgruppen. 

Voksenopplæringen 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 11 098 11 098 11 098 11 098 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 517 517 517 517 

Reduserte tilskudd  -500 -1 000 -1 000 -1 000 

Kutt saldering -280 -280 -280 -280 

Sum endringer -263 -763 -763 -763 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 10 835 10 335 10 335 10 335 
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6 Velferd, helse og omsorg 

6.1 Fellesomtale 
Tjenestene som gis innenfor velferd, helse og omsorg, skal fremme innbyggernes helse og 

mestringsevne, slik at de kan klare seg selv og være uavhengige av det offentlige hjelpeapparatet 

lengst mulig. Samtidig skal kommunen sikre at de som har helse- og omsorgsbehov, og rett på 

tjenester, mottar nødvendige tjenester med rett kvalitet.  

Tjenestene er rettet mot folkehelse og forebygging, samt mot innbyggere i alle aldre som har helse-, 

omsorgs – og sosiale tjenestebehov. Tjenestene har et ansvar for å bedre levekårene for 

vanskeligstilte, fremme overgang til arbeid, bidra til sosial og økonomisk trygghet og sikre at den 

enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og være inkludert i et lokalsamfunn (inkludering, 

mangfold og forhindring av utenforskap). 

Videre er våre tjenester en del av den tverrsektorielle samhandlingen for barn og unge, 0 -24. Viser til 

satsingene i kapittel 5 (Oppvekst, kultur og opplæring). 

6.2 Hovedmål og strategier 
Kommuneplanen skisserer noen felles planutfordringer der en er avhengig av et godt tverrsektorielt 

samarbeid for å lykkes. For området Velferd, helse og Omsorg er disse særdeles relevante:  

• Folkehelse 

• Kommunens attraktivitet og vekstkraft – et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv 

Disse planutfordringene danner grunnlaget for følgende overordnede mål og strategier i 

samfunnsdelen: 

1. Vestre Toten skal legge til rette for gode levekår for alle  

2. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle 

3. Vestre Toten skal utmerke seg som en innovativ kommune 

6.3 Utviklingstrekk og satsingsområder 
Utvikling av fremtidens tjenester i Vestre Toten kommune skal baseres på brukermedvirkning, 

dokumentert kunnskap, effektiv drift og ny teknologi. Tjenestene skal gi innbyggerne mulighet for økt 

selvhjulpenhet, mestring og læring. Kommunen skal sikre tydelige, samordnede og effektive tjenester 

når innbyggerne har behov for bistand. Digitalisering og ny teknologi er viktige innsatsfaktorer i 

fremtidens velferd, og robuste enheter og sambruk er sentrale strukturelle grep. 

Velferd, helse og omsorg står overfor en rekke fremtidige utfordringer. Flere brukere med endrede 

behov for tjenester kombinert med knappere ressurser gjør det nødvendig med en omstilling av 

virksomheten. Det vil blant annet være nødvendig å utvikle nye og mer effektive måter å gi tjenester 

på, ta i bruk flere frihets- og velferdsteknologiske løsninger og samarbeide godt med andre aktører. 

Utvikling og satsning på tjenester som forebygger og øker mestring av helseplager, vil være svært 

viktig for å redusere presset på tjenestene. I tillegg vil fremtidens utfordringer kreve at kommunen 

også tilrettelegger for at innbyggere, sivilsamfunn og næringsliv kan bidra til utvikling av gode 

tjenester. 
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6.4 Legetjenesten 

6.4.1 Innledning 
Med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter skal kommunen sørge for 

allmennlegetjenester, herunder legevakt og fysio- og ergoterapitjenester til kommunens innbyggere. 

Det kreves ikke enkeltvedtak for å yte denne type helsetjenester. 

Legetjenesten er delt inn i områdene: 

• Kurativ legetjeneste- fastlegevirksomhet (alle legepraksiser i Vestre Toten er selvstendig 

næringsdrevet), 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 herunder Psykososial Kriseteam 

o Fagansvar for Folkehelsearbeidet og folkehelseoversikter.  

Fysio- og ergoterapitjenesten er delt inn i områdene: 

• Næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen 

• Kommunalt ansatte fysioterapeuter og ergoterapeuter (habilitering, rehabilitering, 
helsestasjon-skolehelsetjeneste) 

• Formidling av hjelpemidler / kommunalt hjelpemiddellager 

• Frisklivssentral 

• Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten består av forebyggende virksomhet og av 
behandling, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon. 

• Deler av fysio- og ergoterapitjenesten utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på 
sykehjem, i ulike omsorgsboliger, samt til pasienter som har behov for opptrening i 
forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem. 

• Kommunen kan organisere fysioterapitjenesten ved enten å ansette fysioterapeuter i 
kommunale stillinger eller ved å inngå avtaler om driftstilskudd (driftsavtale) med 
fysioterapeuter som driver privat virksomhet. 

• Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunene har et nært samarbeid med andre faggrupper i 
kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

• Driftsenhetene er organisert slik at ressursene følger bruker der bruker er uavhengig av 
bosted og oppholdssted og med inndeling i barneteam og voksenteam for å gi bedre 
tjenesteflyt. 

• Viktig mål for tjenesten er å komme tidlig inn med forebyggende og helsefremmende tiltak 
slik at behovet for kompenserende tjenester både blir utsatt og redusert. 
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6.4.2 Nøkkeltall og mål 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

2017 

Utgangsår 

2018 2019 2020 Kostra 

gruppe 

Landet uten 

Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2017 

Netto driftsutgifter til 

kommunehelsetjenesten i prosent av 

kommunens samlede netto 

driftsutgifter (prosent). Inkl 

helsestasjon og skolehelsetjenesten 

↗ 3,8 4,8 4,5 0,0 5,7 5,5 ↘ 0,0 

Avtalte legeårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
↗ 11,4 12,0 12,0 0,0 14,3 11,8 ↗ 0,0 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 
↗ 10,9 10,8 10,2 0,0 10,7 9,7 ↘ 10,6 

 

6.4.3 Satsingsområder 

• Tidlig innsats 

• Tverrfaglig innsats 

• Tverrsektorielt samarbeid 

• Rekruttere til ledige fastlegehjemler 

• Bidra til å styrke enkeltmenneskets evne til å mestre eget liv og redusere behovet for 

kompenserende tjenester.  

• Etablere tettere samarbeid mellom næringsdrivende fysioterapeuter og den kommunale 

fysio- og ergoterapitjenesten. 

6.4.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Pandemi / smittevern / TISK / massevaksinering vil prege kommunehelsetjenestene i 2021 med nye 

tjenester og oppgaver og tilhørende kostnader. 

Legetjenestene 

De store rekrutteringsutfordringer til fastlegepraksis rammer Vestre Toten spesielt hardt. Mange 

ledige fastlegehjemler og få eller ingen søkere har medført både økonomiske og driftsmessige 

utfordringer. Det må forventes at utfordringene også fortsetter i 2022. Dagens hovedmodell for 

fastlegetjenesten med privat næringsdrift og høye kostnader for å kjøpe seg inn i praksis er ikke 

attraktiv for unge leger. Alle rekrutterende virkemiddel inn under hovedmodellen er forsøkt uten at 

det har medført rekruttering. En annen grunnmodell med kommunal drift av selve legesentrene hvor 

fastlegen fortsatt er privat næringsdrivende er ikke prøvd ut. Innføring av en slik modell kan kun 

gjennomføres dersom eksisterende leger er enig og kommunen må etter forhandlinger (som også 

forutsetter enighet) kjøpe ut eksisterende fastleger fra deres eierandel i legekontoret.  

Med bakgrunn i de store rekrutteringsutfordringene til fastlegepraksiser er det utarbeidet en Plan for 

allmennlegetjenesten med en rekke konkrete tiltak for å bedre rekrutteringen av fastleger og styrke 

allmennlegetjenesten. Planen er lagt frem til politisk behandling høsten 2021. Dersom planen vedtas, 

må tiltakspunktene vurderes inn mot budsjett for eventuell iverksettelse i 2022 og videre. 

Lege-, fysio- og ergoterapitjenestens bidrag til budsjettsanering i 2021: 

• Legetjenesten: 

o Det meste av utgiftene inn under dette budsjettområdet er tilskudd og andre utgifter 

som kommunen alene selv ikke styrer (eksempelvis basistilskudd, andel av nasjonale 

pasientskadeutbetalinger, interkommunal legevakt, etc). Det er totalt knyttet 5,26 

årsverk til budsjettområdet (helsesjef, kommuneoverlege, kommunepsykolog, 
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turnuslege, helsestasjonslege og tilsynsleger sykehjem). Det er derfor vanskelig å 

kutte utgifter på dette budsjettområdet. Å holde stilling som blir ledig 01.02.22 

vakant en periode kan være et alternativ. 

▪ Helsesjef vakant i 6 mnd kr.500.000,- inkl sos.utg. 

 

Helse 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 86 670 86 670 86 670 86 670 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 2 224 2 224 2 224 2 224 

Merutgifter innlele fastleger/endring knekkpunkt 1 500 1 500 1 500 1 500 

Barnekoordinator - Statsbudsjettet 220 400 400 400 

Familieteam - bortfall av øremerkede midler 1 100 1 100 1 100 1 100 

Nedtrapping øremerket tilskudd helsestasjon 600 900 900 900 

Barnernreformen øremerkede midler - lagt inn inntektssystemet 5 500 5 500 5 500 5 500 

Endring nettoutgifter til barnevern i økpnomiplan -3 000 -4 500 -4 500 -4 500 

Kutt saldering -2 392 -2 392 -2 392 -2 392 

Sum endringer 5 752 4 732 4 732 4 732 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 92 422 91 402 91 402 91 402 

 

6.5 NAV 

6.5.1 Innledning 
Den kommunale delen av NAV Vestre Toten utgjør per 01.10.2021 27,90 årsverk (inkl. 5 årsverk ved 

ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter) Antall årsverk på statlige vilkår er 12. 

NAV Vestre Toten yter kommunale tjenester knyttet til økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, 

kvalifiseringsprogram (KVP), koordinering av flyktningarbeid, boligsosialt arbeid, boligtjenester 

(Husbank, bostøtte, kommunale boliger) og Isiflo jobb -og rekrutteringssenter (markedstjenester og 

kommunale tiltak). 

Alle ansatte utfører både kommunale og statlige arbeidsoppgaver uavhengig av ansettelsesforhold. 

Den enkelte veileder er kontaktperson for et visst antall brukere, og følger opp brukeren ut fra de 

behov brukeren har, uavhengig av om dette dreier seg om kommunale eller statlige ytelser og 

tjenester. 

Den høye arbeidsledigheten, som var en av konsekvensen etter pandemien, er i løpet av 2021 

reversert. Samtidig er det en ustabilitet i markedet til næringslivet som kan føre til svingninger i 

produksjonen, og direkte påvirke permitteringer og arbeidsledigheten.  

Kontoret må være derfor fortsatt være forberedt på å følge opp brukere som kommer utenfor 

arbeidsmarkedet, både på kort og lengre sikt. Det nære samarbeidet med bedrifter og arbeidsgivere i 

kommunen skal videreutvikles, og de statlige tiltakene/virkemidlene benyttes målrettet for å 

redusere fremtidig utenforskap. 

6.5.2 Nøkkeltall og mål 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

2017 

Utgangsår 

2018 2019 2020 Kostra 

gruppe 

Landet 

uten Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2017 

Flyktninger i arbeid eller utdanning 

2 år etter endt intro-program 

(prosent) 

↗↘65 75 67 60 70 
Ikke 

kostratall 

Ikke 

kostratall 
↘ 65 
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Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

2017 

Utgangsår 

2018 2019 2020 Kostra 

gruppe 

Landet 

uten Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2017 

Sosialhjelpsmottakere med 

sosialhjelp i 6 måneder eller 

mer(antall) 

↘110 112 110 113 111 * * 
↘ 

 
111 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 

år(antall) 
↘95 82 73 99 88 * * ↗ 86 

Antall boliger godkjent av 

kommunen for finansiering med 

startlån, per 1000 innbygger 

(antall) 

↗     3,5 2,8 2,9 2,8 4,3 1,4 1,3 

 

↗ 

 

3,3 

Kommunalt disponerte boliger pr. 

1000 innbyggere (antall) 
↘30 37 32 32 31 20 20 

↘ 

 
34 

* Indikator er absolutte tall og sammenligningen gir ingen mening 

Bosetting av flyktninger er et område som stiller store krav til kommunen i sin helhet, - både knyttet 

til de kommunale tjenestene og med hensyn til lokalsamfunnets evne til integrering på alle områder, 

også i arbeidslivet. Det blir viktig å videreføre arbeidet knyttet til flyktninger med kjente 

funksjonshemminger og atferdsproblemer, både ved å sørge for at kommunen får de tilskuddene 

som følger med, og for at tilskuddene fordeles til tjenestene. Overgang fra introprogram til 

arbeid/utdanning ligger rundt landsgjennomsnittet. Det er et realistisk mål å bestrebe seg på å ligge 

på dette nivået fremover. Kommunen er av IMDI anmodet om å bosette 15 flyktninger i 2022. 

Kommunen ligger under landsgjennomsnittet i bruk av økonomisk sosialhjelp. (kilde: 

kommunebarometret, 2021) Dette gjenspeiles i at kommunen normalt har lav arbeidsledighet. 

Ytelsen økonomisk sosialhjelp har i liten grad blitt påvirket av pandemien. Imidlertid ligger vi noe 

høyere enn gjennomsnittet for unge personer, men her kan det vises til at de unge under 30 år har 

aktivitetsplikt, og de må i hovedsak jobbe ved Isiflo jobb og-rekrutteringssenter og mottar i den 

forbindelse kommunale tiltakspenger som inngår i statistikken for økonomisk sosialhjelp. Mottakere 

som mottar sosialhjelp over tid, er noe lavere enn landsgjennomsnittet. I planperioden er det 

forventet at kostnadene til økonomisk sosialhjelp vil være relativt uendret. 

Kommunen ligger over landsgjennomsnittet i bruken av startlån og tilgangen på kommunale boliger. 

Videretildelingen av startlån har i tillegg hatt en ytterligere kraftig vekst i 2020. Muligheten for hjelp 

til å komme inn i boligmarkedet for vanskeligstilte er meget gode i Vestre Toten. Dette arbeidet 

videreføres i planperioden. 

6.5.3 Satsingsområder 
Flere i arbeid og utdanning 

Det er en overordnet prioritering at arbeid skal være førstevalget fordi arbeid gir økonomisk 

selvstendighet og handlingsrom for den enkelte. Det er også den viktigste arenaen for sosial 

inkludering. Samtidig er det nå en dreining av tiltaksbruken ved at det legges mer til rette for ulike 

opplærings- og utdanningsløp, ut fra det at opplæring og utdanning gir økte muligheter til en varig 

tilknytning til arbeidslivet.  Arbeidsrettet brukeroppfølging skal være rettet mot de som trenger det 

mest, med et tydelig fokus ovenfor de med nedsatt arbeidsevne. NAV Vestre Toten vil jobbe aktivt og 

målrettet med arbeid og utdanning først, understøttet av pålitelig forvaltning. Aktiv bruk av statlige 

tiltaksmidler i planperioden er et viktig virkemiddel for å understøtte målet om å få flere i arbeid og 

utdanning.  

Digitale løsninger 

Tilrettelegging for større bruk av elektroniske selvbetjeningsløsninger for de ulike NAV-tjenestene vil 

fortsatt være et stort satsingsområde. Det forventes at innbyggerne som har behov for NAV-tjenester 
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i større grad selv kan utføre disse hjemmefra via nettet. Det betyr at færre personer har behov for å 

oppsøke NAV-kontoret for å få en tjeneste. Det er et mål at flere samtaler mellom veileder og bruker 

skal være planlagte/forberedte, og at antall såkalte ad-hoc samtaler reduseres. Det er imidlertid 

viktig å ta hensyn til de «ikke-digitale» brukerne, slik at de fortsatt har tilgang til NAV sine tjenester.  

Inkluderingsdugnaden  

Inkluderingsdugnaden står i en særstilling. Målet med dugnaden er å inkludere flere i arbeidslivet 

blant de som står et stykke utenfor arbeidsmarkedet. Dugnaden involverer blant annet NAV, partene 

i arbeidslivet, arbeidsgivere, utdannings- og helseinstanser, og ikke minst de som selv står på utsiden 

av arbeidslivet. Arbeidsgivere blir særlig oppfordret til å bidra til at vi sammen skal lykkes med at 

flere kommer i jobb. 

Ungdom, flyktninger og personer med nedsatt arbeidsevne er en prioritert gruppe hvor man i 

hovedsak finner de som sliter med utenforskap. Dette er personer med lav formell kompetanse og 

lite arbeidserfaring. Ungdom følges opp av et eget ungdomsteam og flyktninger av 

flyktningetjenesten.  

Markedsarbeid 

Markedsarbeidet er svært viktig for å underbygge NAV-kontorets strategi for flere i arbeid og 

utdanning. Markedskontakten, jobbspesialisten og Isiflo – jobb og rekrutteringssenter har et 

betydelig nettverk av arbeidsgivere. En vesentlig oppgave her er veiledning i NAVs virkemiddelbruk 

for å dekke arbeidsgiveres behov i oppfølgingen av egne arbeidstakere og for å dekke NAV Vestre 

Toten sitt behov for formidling av nye kandidater til arbeidslivet. De inngår også i et regionalt- og 

fylkesvis markedsnettverk angående felles formidlingsstrategi i NAV.   

Prosjektet «Tett på» ved Isiflo – jobb og rekrutteringssenter har som hensikt å bistå de kandidatene 

som står lengst unna arbeidslivet. Foreløpig resultater viser at den tette oppfølgingen prosjektet gir 

disse kandidatene, har ført til at flere av dem har kommet ut i arbeid eller utdanning. Det er et mål at 

prosjektet kan videreføres, men det avhenger av ytterligere tilgang til prosjektmidler, da årlige 

budsjettnedtrekk foreløpig ikke gir mulighet til å flytte dette inn i egen ramme. 

Bolig for velferd 

Erfaring viser at barn som vokser opp i familier med lav inntekt, deltar mindre i organiserte 

aktiviteter enn andre barn. Forskning viser at dette kan føre til ensomhet og utenforskap, 

helseutfordringer og ikke fullført utdanning. Barn skal bo bra i Vestre Toten. I samarbeid med 

Statsforvalteren og Husbanken rettes innsatsen mot aktiv bruk av boligsosiale virkemidler gjennom 

prosjektet «Bolig for velferd.» Flere barnefamilier skal få mulighet til å eie egen bolig og sikre gode 

oppvekstsvilkår for sine barn.  Prosjektet skal blant annet kartlegge kommunens bruk av boligsosiale 

virkemidler, avklare hvordan vi enda bedre kan benytte startlån ovenfor lavinntektsfamilier i leid 

bolig, delta i utformingen av en ny boligpolitisk plan og bidra til økt samhandling mellom kommune 

og statsforvalter.  Prosjektet inngår som en del av kommunens tverrfaglige satsing. 

Best på aktivitetsplikt 

Er et regionalt prosjekt hvor vi er deltakende i styrings – og arbeidsgruppen. Prosjektet har som 

hensikt å utvikle innhold med riktig kvalitet og samkjøre regionale arenaer for utøvelsen av 

aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Isiflo jobb- og rekrutteringssenter, prosjektet “trygg 

økonomi”, ungdomstjenesten og økonomitemaet er sentrale aktører inn i prosjektet. 
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6.5.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Organisatoriske endringer 

Planperiodens nedtrekk tas ut ved stillingsreduksjon i flyktningetjenesten, budsjettposten for 

introduksjonsstønaden reduseres og en lederstilling holdes vakant frem til regional prosess 

vedrørende sammenslåing av flyktningetjenesten og voksenopplæringen er avklart. I tillegg 

videreføres det vakanse i stilling hvor det avvikles permisjon. 

Vakanse i lederstilling fører til at kontoret må endre organisatorisk struktur.  I hovedsak blir det en 

organisering med arbeidslinjen i en avdeling og de kommunale tjenestene i en annen avdeling. Frem 

til det er avklart hva som videre skjer med flyktningetjenesten, plasseres de organisatorisk under 

NAV leder.  

For at denne organiseringen skal fungere, innføres det et mellomnivå som får ansvaret for faglig drift 

og intern koordinering i egne fag.  

NAV kommune 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 37 829 37 829 37 829 37 829 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 1 083 1 083 1 083 1 083 

Oppgaveoverføring etablering og tilpasning av bolig 700 1 400 1 400 1 400 

Fradrag barnetrygd ved beregning av sosiale stønader -300 -300 -300 -300 

Økt arbeidsmengde på NAV-kontoret 0 0 0 0 

Økt husleie krisesenteret fra 2021 300 300 300 300 

Tilskudd bolig - egen sak 2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

Nedtrapping - ressurser til bosetting -1 200 -2 000 -2 000 -2 000 

Økt aktivitet Kvalifiseringsprogrammet 0 0 0 0 

Kutt saldering -1 032 -1 032 -1 032 -1 032 

Sum endringer 2 051 -3 049 -3 049 -3 049 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 39 880 34 780 34 780 34 780 

 

6.6 Helse og Omsorg 

6.6.1 Innledning 
Tjenesteområdet Helse og Omsorg sin hovedoppgave er å gi et forsvarlig og kvalitativt godt 

tjenestetilbud til de som har behov for helse - og omsorgstjenester i Vestre Toten kommune. Den 

kommunale helse - og omsorgstjenesten dekker hele livsløpet fra barn og unge til voksne og eldre 

med en rekke ulike behov, diagnoser og funksjonshemminger. Det er forventet en stor vekst i antall 

eldre, men det er gruppen yngre under 67 år som har hatt og fortsatt har den største prosentvise 

veksten.  

Samhandlingsreformen som ble innført i 2012, har hatt som intensjon at innbyggerne skal få mer 

behandling og pleie der de bor. Som følge av denne utviklingen har pasient/brukerbildet endret seg 

og mange har mer sammensatte helseutfordringer og tjenestebehov enn tidligere. Helse og 

omsorgstjenestene blir utfordret på fagkompetanse, personalressurser og dels også bygningsmessige 

forhold, spesielt ved sykehjem samt døgnbemannede geografisk spredte enheter. 

Det er et tydelig utviklingstrekk at økningen i antall eldre som har behov for kommunale helse- og 

omsorgstjenester utfordres av gruppen yngre ressurskrevende brukere budsjettmessig. Kommunene 

blir ikke fullt ut kompensert for den faktisk utgiftsvekst som følge av oppgaveoverføringer fra stat til 

kommune gjennom nye reformer. 
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Tjenesteområde helse og omsorg består av institusjonstjenester, hjemmebaserte tjenester, fysio - og 

ergoterapitjenester samt storkjøkken og vaskeritjenester. 

Institusjonstjenester omfatter korttids- og langtidsplasser i sykehjem og Helsehus samt 

avlastningsplasser både for eldre, barn og ungdom. 

Hjemmebaserte tjenester er alle ambulerende tjenester som hjemmesykepleie, praktisk bistand,  

psykisk helse, rus,  inkludert heldøgns bemannede omsorgsboliger.  

Andre tjenester er dagsenter for mennesker med demens, psykiske lidelser, rusproblematikk og 

utviklingshemminger. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgsstønad, støttekontakt og 

hjemmeavlastning.  

Fysio – ergoterapitjenesten består av forebyggende virksomhet og behandling, habilitering, 

rehabilitering både i og utenfor institusjon og innenfor flere sektorer samt Frisklivssentral. 

Kommunen har avtale med private fysioterapeuter.  

Legetjenesten er planlagt samorganisert med omsorgstjenesten i 2022.  

                                               

6.6.2 Nøkkeltall og mål 
Helse og omsorgstjenesten skal bidra til at innbyggerne mestrer og er aktive i eget liv. Det er 

avgjørende at tjenesten utvikles i en retning hvor tjenesteyter og tjenestemottaker sammen finner 

fram til tiltak som kan forebygger funksjonssvikt og ivaretar mestring.  Dette er både av hensyn til 

innbyggerne selv og av hensyn til tjenestenes fremtidige rammebetingelser. 

Følgende nøkkeltall viser utvikling og retning 

Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

Utgangsår 

2017 

2018 2019 2020 Kostra 

gruppe 

Landet uten 

Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2017 

Andel innbyggere 80+ som er beboere i 

bolig med heldøgns bemanning eller 

institusjon 

↘           15,9 14,3 16,4 16,1 15,4 15,5 ↘ 15,6 

Andel innbyggere 80+ som ikke mottar  

tjenester i hjemmet eller har 

heldøgnsplass 

↗ 58,3    57,8 59,9 61,9   ↗ 59,8 

Tidsbegrenset opphold, gjennomsnittlig 

antall døgn pr opphold 
↘ 9,8 11,2 14,3 14,5 17,5 19,5 ↘ 11,7 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk)  
↗ 11,1 10,9 10,8 10,2 10,4 9,7 ↘ 10,6 

Andel brukerrettede årsverk i 

omsorgstjenesten med helsefaglig 

utdanning (%) 

↗ 77,3 77,3  76,8 76,1 79,3 78,0 ↘ 76,7 

Andel brukerrettede årsverk i 

omsorgstjenesten med helsefaglig 

utdanning høgskole 

↗ 33,8 33,7 34,4  34,6   ↗ 34,2 

 

 Mål 2022- 2025 2018 2019 2020 

Heltid 75% gjennomsnittlig 

stillingsstørrelse 

↗ 64% 64% 61%* 

Nærvær 90,5% gjennomsnitt for 

omsorgstjenesten 

↗ 89,6 88,6 87,5 korona 1,2 
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Pasienter tas rett hjem fra sykehus, 0 

overliggerdøgn 

↗ 5 16 3 

*Ny regnemåte fra Agenda Kaupang  

6.6.3 Satsingsområder 
Den demografiske utviklingen og konsekvenser knyttet til samhandlingsreformen utfordrer kapasitet 

og kompetanse i kommunene. Sykehuset Innlandet har lagt opp til at 20% av oppgavene skal 

overføres til kommunen. Det er nødvendig med store omstillinger av tjenestene både på kort og lang 

sikt. Dette krever kontinuerlig kompetanse - og kvalitetsutvikling, endringer i kulturen og 

forventningene til hva kommunale helse - og omsorgstjenester skal være samt hva som skal leveres 

av tjenester fremover. Det skal sikres budsjettbalanse med den forpliktelse kommunen har til å 

levere effektive tjenester med rett kvalitet, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Innbyggernes behov 

må møtes på en faglig forsvarlig måte.  

Situasjonen med Covid 19 pandemi har forsinket utviklingsarbeid og planarbeid i tjenesten i 2020 og i 

2021. Utviklingsarbeid både i egen kommune og regionalt blir viktig for omstilling fremover.  

Satsningsområdene skal møte utfordringene med vekst i oppgaver og tjenestebehov, økte 

forventninger, manglende tilgang til helsefaglig personell og økonomiske rammebetingelser. 

1 Helhetlig innsatstrapp 

Helhetlig innsatstrapp er en strategi og et verktøy for tjenesteutvikling og omstilling.  

Ressursinnsatsen må dreies fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats.  

Forebyggende og helsefremmende tiltak slik at behovet for kompenserende tjenester både blir utsatt 

og redusert.  Det må satses sterkere på de 4 nederste trinnene i trappen. Helhetlig innsatstrapp som 

strategi ble vedtatt av kommunestyret 25. august 2021. Handlingsplan er under utarbeidelse og viser 

tiltak og delprosjekter med mål om minst mulig inngripen i den enkeltes liv. 

2  Helhet og samhandling - pasientforløp 

Tjenesten skal arbeide for å sikre samarbeid og koordinering, både internt, mellom tjenesteområder 

og med spesialisthelsetjenesten. Overganger må sikres med gode rutiner og kompetanseoverføring. 

Dette er særskilt viktig for at brukerne skal få et treffsikkert og helhetlig tilbud, og å sikre effektive 

tjenester av god kvalitet og riktig ressursbruk. Fastlegen har en nøkkelrolle i pasientforløpene og skal 

sammen med tjenesten og innbygger bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.  

2. Helsefellesskap og regionalt samarbeid  

Regionalt samarbeid og helsefellesskap vil være sentrale arenaer for samarbeid om utvikling av 

tjenester fremover. Vestre Toten kommune har vedtatt deltakelse i Helsefellesskapet og dette krever 

også et formalisert regionalt samarbeid.  Kommunene må ta en aktiv rolle i samarbeidet og se 

mulighetene dette gir for samarbeid og utvikling av tjenester. 

3. Vurdering, tildeling og koordinering av tjenester 

Kommunale helse og omsorgstjenester er et knapphetsgode som skal forvaltes i henhold til lover, 

forskrift og kommunal standard. Riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Vedtak om 

tjenester skal bygge på gode faglige vurderinger og brukermedvirkning må sikres. Egenmestring og 

selvhjulpenhet skal vektlegges og tiltak skal bygge på kunnskapsbasert praksis. Dette krever god 

samhandling og høy kompetanse på flere ulike områder. Kommunens tildelingspraksis skal utvikles 

og nye tildelingskriterier vedtas av kommunestyret ved utgangen av 2021.  
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4.  Arbeidskraft og heltidskultur 

Etterspørselen etter helsepersonell øker og kommunen vil i de nærmeste årene ha stort behov for 

rekruttering av fagarbeidere og høgskolepersonell innen helse- og omsorgstjenesten. Vestre Toten 

kommune har lavere andel ansatte med helsefaglig utdanning enn landsgjennomsnittet i dag og må 

øke dette. Strategier for å møte arbeidskraftutfordringen for å rekruttere og beholde medarbeidere.  

Riktig kompetanse til riktig oppgaver, faglige utviklingsmuligheter, innovative arbeidsplasser, nye 

arbeidstidsordninger og heltidskultur.  Rett kompetanse bidrar til økt kvalitet, bedre 

ressursutnyttelse og lavere kostnader på sikt. Politisk vilje til å prioritere ressurser, organisering av 

tjenesten og et målrettet partssamarbeid mellom arbeidstakerorganisasjon og arbeidsgiver er helt 

nødvendig.  

5. Nærvær på arbeidsplassen 

Det er et stort potensial for et høyere jobbnærvær i tjenesten. Et høyere nærvær vil bedre tilgangen 

på arbeidskraft og kompetanse, økt tjenestekvalitet og bedre økonomi. IA skolen i regi 

arbeidslivssentret ble gjennomført med alle heiagrupper i 2019 og utviklingsarbeidet fortsetter 

sammen med arbeidslivssentret. Forebyggende arbeid i godt partssamarbeid med faglig fokus, følge 

opp sykefravær regelmessig og systematisk. Det styrker også mulighetene til å beholde og rekruttere. 

6. Ledelse og kvalitetsforbedringsarbeid 

Helse og omsorgstjenesten står overfor betydelige omstillinger og utfordringer fremover. Det krever 

strategisk ledelse i tillegg til driftsorientert ledelse. Det må være ledelse med tilstrekkelig kapasitet 

slik at endring og utviklingsarbeid gjennomføres og kravene til internkontroll og kvalitetsforbedring 

sikres.  

7. Nytenkning og teknologi 

Tjenesten skal jobbe med innovasjon og kontinuerlig forbedring av tjenester, prosesser og 

organisasjonen. Benytte arenaen verksted for integrerte helsetjenester. Teknologiske løsninger 

bidrar til nye tjenesteformer og økt grad av selvstendighet. Det er store kostnader med innføring av 

velferdsteknologi og gevinster må sikres. Samtidig kan kostnadene overgå gevinstene i en 

innføringsfase.  

- Digital samhandling for medarbeider og samarbeidspartnere 

- Digitale tjenester til brukere og pårørende 

- Utnytte teknologi i institusjonene og hjemmene  

 

8. Helse - og omsorgsplan revidering.  

Planen skal revideres og ferdigstilles våren 2022. Grunnlag i utredningen av helse og 

omsorgstjenesten med Agenda Kaupang. Plan for kvalitetsreformen leve hele livet inngår i 

kommunens planverk og tas inn i revidert kommuneplan og helse - og omsorgsplan.  
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Investeringer bygg 

 Boliger til mennesker med utviklingshemming er under planlegging. Det ble vedtatt i formannskapet 

11. mars 2020 at det kan startes planlegging for utbygging av inntil 8 boliger på tomt i 

Rådhuskvartalet.  

 Utbygging av nytt Storkjøkken og vaskeri på Bøverbru ble vedtatt i kommunestyret 28.november 

2019. Planleggingsarbeidet er igangsatt og med mål om ferdigstillelse i 2022.  

 Gimleområdet er planlagt for utbygging av heldøgns botilbud for eldre og i hovedsak mennesker 

med demenssykdom. Utbyggingsplanen er blitt sterkt forsinket på grunn av at behandling av 

storkjøkken og vaskeri har tatt tid. Gimlebygget er gammelt og nedslitt og ikke i henhold til dagens 

standard. Plan for fremdrift skal politisk behandles ved utgangen av 2021. Fremdrift avhenger av 

utbyggingen av storkjøkken og vaskeri. Nytt heldøgns botilbud på Gimle må være ferdigstilt i 

2024/2025. Basert på oppdaterte tall for befolkningsfremskriving og oppdatert kunnskap om 

sykdom, alderdom og anbefalte nye boformer så må behovene gjennomgås på nytt i forbindelse med 

helse og omsorgsplan og utbyggingsplanlegging.  

Boliger med fellesfunksjoner er noe vi mangler i dag og det er et behov for å bygge ut boliger som er 

lettstelte og med sentral beliggenhet. Statsbudsjettet har foreslått investeringstilskudd til pilot for 

utbygging av trygghetsboliger i samarbeid med Husbanken.                                      

6.6.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Vekst i tjenester og endring i drift medfører økte rammebehov for 2022. Meldte behov for økte 

rammer i 2022 med brutto kr 33,4 mill. Refusjonsinntekter kr 5,7 mill. Det er tilført 19,5 mill. og 

resterende behov forsøkes løst innenfor tildelt ramme. 

Tilrettelagte tjenester (tidligere miljøarbeidertjenesten) 

Betydelig økning i tjenestebehov til mennesker med utviklingshemminger. Både eksisterende brukere 

og nye brukere, til sammen åtte. Det er eldre og voksne i bolig, barn og ungdom som får et 

avlastnings – og botilbud samt behov for bistand i skole.  Netto kostnad og tilførte midler kr. 5,2 mill.  

Ressurskrevende tjenester 

Økning i tjenestetimer for brukere med omfattende behov. Tjenester til både barn, ungdom og 

voksne, til sammen fem brukere, alle har tjenester fra før. I tillegg er det grunnet manglende 

rekruttering av høgskolekompetanse nødvendig å kjøpe tjenester fra privat leverandør. Lovverk 

stiller krav til kompetanse som vi ikke er i stand til å imøtekomme. Endring til et mer omfattende 

tjenestebehov innenfor psykisk helse og rus har gjort det nødvendig å anskaffe fra annen leverandør 

og med høyere kostnader. Samlet netto kostnad og tilførte midler kr 7,6 mill.  

Nedtrapping tilskudd til kommunalt rusarbeid 

Oppbygging av 5,5, årsverk til kommunalt rusarbeid har vært finansiert med tilskudd fra 

statsforvalteren. Tilskuddet trappes ned og avsluttes i 2022. Tilskudd i 2022 er kr. 82 000,-. Tilskuddet 

erstattes med tilføring i rammen. Behovene for psykisk helse og rustjenester er økende og med 

overføring av flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Tilført kr. 1,6 mill. 

Endring organisering Gimle 

Ta i bruk 2. etasje på Gimle, flytte 6 rullerende-/avlastningsplasser fra Helsehuset til Gimle, 

videreutvikle et mer fleksibelt dag/kveld/helg/natt tilbud for mennesker med kognitiv svikt, innføre 
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sentralvakt for sykepleiere.  Investere i digitalt tilsyn på alle rom slik at det er mulig med to 

nattevakter. Endringen gir mulighet for å åpne 4 plasser i 2. etasje hvis behov. En økning av plasser er 

ikke med i kostnadsberegningen. Kostnad kr. 3 mill. Investeringskostnad i tillegg ca kr. 800 000,-  

Omsorgslønn økt antall bruker og vedtakstimer. Omsorgslønn i forbindelse med særlig krevende 

omsorgsarbeid. Tilført kr. 1 mill.  

Koordinerende enhet  

I 2020 ble det gitt et mandat for å videreutvikle koordinerende enhet i samarbeid med flere sektorer 

i kommunen. Nye og forbedrede rutiner for oppfølging i henhold til lovkrav og det er synliggjort 

ressursbehov for oppfølging. Innvilget tilskuddsmidler til 50 % stilling frem til september 2022. For 

resten av 2022 er det tilført budsjettmidler for 4 måneder kr. 140 000,-. 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgift helsefellesskapet og kostnader ved regionalt samarbeid tilknyttet helsefellesskap. 

Medlemsavgift Kompetansebroen; digital løsning for kompetansesamarbeid mellom Sykehuset 

Innlandet og kommunene. kr. 357 000,-  

Ny lederstruktur 

Felles organisering av helse og omsorg og ny lederstruktur er under etablering. En nødvendig endring 

for å ha ledelseskapasitet til omstilling og strategisk arbeid i møte med en tjeneste i sterk vekst, samt 

sikre oppfølging av medarbeidere, faglig utvikling og god økonomistyring. Det er lav grunnbemanning 

og lavt vikarbudsjett i omsorgstjenesten, og det er stort overforbruk som blant annet skyldes 

rekrutteringsutfordringer og sykefravær.  

Høyere gjennomsnittlig stillingsprosenter muliggjør lavere ressursinnsats og styrket kvalitet. Å øke 

stillingsstørrelse utfordre turnus på helg og antall timer jobbet i helg må økes parallelt (Agenda 

Kaupang 2020). Med større lederkapasitet forventes det effekter fremover ved at det jobbes godt 

med disse områdene.  Det er omdisponert ressurser til ny lederstruktur, men med flere ledere utgjør 

det en kostnad på kr. 2,1 mill. Det tilføres 900 000,- i friske midler og resterende hentes ut av 

forventede effekter.  

Innkjøp av nødvendig utstyr 

Det er meldte behov for innkjøp både til kjøkken, datautstyr og medisinsk utstyr. Strenge 

prioriteringer for innkjøp innenfor dagens ramme er nødvendig da det ikke er rom for å øke 

budsjettet. 

Omstilling og budsjettkutt 

Endringene og tilhørende reduksjoner i budsjettet som beskrives er krevende og det er usikkerhet 

knyttet til full effektuering av tiltakene. Vekst i tjenestebehov og endringsprosesser som er krevende 

og tar tid, vil kunne påvirke gjennomføringen.  Omsorgstjenesten er på et effektivitetsnivå som gjør 

at det er lite å hente i kutt. Dette viser rapporten fra Agenda Kaupang.  

Generelt gjelder det at:  

- Det må prioriteres og med grunnlag i nytte, ressurser og alvorlighet 

- Det må omdisponeres ressurser innenfor og mellom enheter, og helse og omsorgstjenesten 

må bli bedre på å se på samlede løsninger i pasientforløpet.  

- Kompetanseressursen må spisses innenfor alle fagområder i henhold til oppgavene.  
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- Annen kompetanse må tas i bruk 

- Arbeids og bemanningsplanlegging må forbedres slik at unødvendige kostnader unngås. 

- Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen må økes og dette innebærer også økte arbeidstimer i 

helg. Større stillinger kan gi større mulighet til å rekruttere og beholde en høyere fagandel. 

 

1. Vedtak om tjenester:  

✓ I henhold til helhetlig innsatstrapp økes fokuset på mindre inngripen og å 

underbygge egenmestring både med revurdering av tjenester og nye søknader.  

✓ Veiledning, råd og hjelp i henhold til å ta mer ansvar selv.  

✓ Terskelen for å få vedtak om tjenester blir høyere 

✓ Flere følges opp hjemme fremfor institusjon 

✓ Velferdsteknologiske løsninger skal alltid vurderes først 

Konsekvenser: Mere skal være prøvd før det gis tjenester i form av helsehjelp i hjemmet eller 

heldøgns omsorg. Revurdering av tjenester vil kunne innebære at innbyggere får endringer i sine 

tjenester og få noe annet enn det som er gitt tidligere. Jfr veiledende tildelingskriterier. 

2. Psykisk helse og rustjenesten:  

✓ Dagsenter psykisk helse og Huset reduserer sine åpningstider til to dager pr uke. Gjør 

dette på bakgrunn av den erfaring en har i dag med når tilbudet er mest brukt.  

✓ Etablere mestringskurs sammen med frisklivssentralen, omdisponerer 10% 

stillingsressurs 

✓ Tar over oppgaver fra hjemmetjenesten ved å omdisponere 30% ressurser 

✓ Øke bruken av Fontenehuset, kulturnettverk og andre lavterskeltilbud  

✓ Utnytte kapasiteten i eksisterende gruppetilbud 

 

Reduksjon i ressursbruk 200 000,- . Holder stilling vakant.  

Konsekvenser: endringer i tilbudet til brukerne, noe mindre tilgjengelig dagtilbud. 

Besøkskartleggingen viser når det er størst behov for å holde åpent. Det er få besøkende enkelte 

dager og disse dagene stenges. Omgjøring frigjør ressurser til å jobbe mer utadrettet. Brukere får 

hjelp til å delta på andre tilbud, noe det er potensiale for. Litt mindre styrking av ambulerende team. 

3. Felles omstilling Helsehus, hjemmetjeneste og Gimle:  

Tilføre kr. 3 mill i ressurser til Gimle for å flytte 6 plasser fra Helsehuset til Gimle sykehjem. 

Dag - og avlastningstilbudet utvikles, sentralvakt for sykepleiere. Dette skal bidra til 

effektivisering av driften for helsehus og hjemmetjenesten.  

 

Helsehus og hjemmetjeneste:  

✓ Midlertidig stenge 3 korttidsplasser i ett år  

✓ Bruke sykepleiekompetansen i helsehuset til å følge opp i hjemmet, ambulerende 

team 

✓ Flere skrives ut til hjemmet fra sykehus istedenfor Helsehuset 

✓ Færre reinnleggelser i Helsehuset 

✓ Rekruttere inn ergoterapeut i et prøveprosjekt for å øke hverdagsmestring 

✓ Enkelte oppdrag overføres til psykisk helse og rustjeneste  

✓ Reduksjon 10% vedtak 

Tiltakene skal til sammen redusere ressursbruken i Helsehuset og hjemmetjenesten.  
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Reduksjon kr. 2 mill.  

Konsekvenser: Reduksjonen løses gjennom vakante stillinger som vi i dag ikke klarer å rekruttere til 

og sammen med dette må tjenestevolumet reduseres, jfr punkt 1.  Ambulerende tjenester i 

samarbeid mellom helsehus og hjemmetjenesten gir bedre utnyttelse av den samlede kompetanse. 

Krever god oppfølging og styring med kompetanse og tjenestene.  Risiko for overbelegg og 

overforbruk på grunn av presset tjeneste.  

4. Ressurskrevende tjenester: 

✓ Organiseres og ytes på endrede måter.  

✓ Unngå økning og redusere eksisterende nivå i bemanning 

✓ Endringer kan krever høyere omsorgsnivå.  

Reduksjon kr. 3,4 mill 

Konsekvenser: Uforutsette hendelser og behovet øker, noe som igjen øker kostnadene 

5. Arbeidstidsordninger og organisering i tilrettelagte tjenester (miljøarbeidertjenesten): 

Reduksjon kr. 300 000,-  

 

6. Redusere 30% stilling fysioterapeut: 

Reduksjon: kr. 200 000,- Holde vakant i ett år.  

Konsekvenser: Reduksjon i det helsefremmende og forebyggende arbeidet utført av fysioterapeut. 

Kronikere og generell helsefremmende behandling av eldre kan bli prioritert ned og det kan også bli 

nødvendig å innføre venteliste.  

7. Øke inntekter for refusjoner ressurskrevende tjenester:   

 Innstramminger i ordningen kan påvirke inntekten. 

 Inntekt kr 450 000,-  

 

8. Redusere budsjettet for overliggedøgn: 

Kr 100 000,-  

Konsekvens: kan medføre overforbruk og særlig med utskrivningsklare fra psykisk helsevern. Pr 

november 2021 har vi ingen betalte overliggerdøgn 

 

9. Endringer i bestillingsrutiner og redusert matsvinn: 

Reduksjon kr. 250 000,-  

10. Endre organisering av matvarming og oppfølging i enheten:  

Reduksjon kr. 300 000,-  

Konsekvens: pleiepersonalet må utføre noen flere oppgaver ved servering av måltid 
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Omsorg 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 247 485 247 485 247 485 247 485 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 7 281 7 281 7 281 7 281 

Tilrettelegging for bruk av 2. etg. Gimle 3 200 3 200 3 200 3 200 

Økning ressurskrevende brukere 7 400 7 400 7 400 7 400 

Bortfall øremerkede tilskudd rus og psykiatri 1 600 1 600 1 600 1 600 

Midler til drift av Korterudsvingen 7 (flyttet til Eiendom) -85 0 0 0 

Økte tjenestebehov 7 800 7 800 7 800 7 800 

Omstilling/Leaneffekter/omprioritering internt -500 -1 000 -1 000 -1 000 

Kutt saldering -6 918 -6 918 -6 918 -6 918 

Sum endringer 19 778 19 363 19 363 19 363 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 267 263 266 848 266 848 266 848 
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7 Miljø og infrastruktur 

7.1 Fellesomtale 
Tjenestene innenfor miljø og infrastruktur omfatter tjenesteområdene Plan, Teknisk drift, Brann og 

Redning og Eiendom, som alle er grunnleggende premissgivere og tilretteleggere for Trygghet, Trivsel 

og Utvikling i Vestre Toten. Tjenestene ivaretar flere samfunnskritiske funksjoner - KIKS (kritisk 

infrastruktur og kritisk samfunnsfunksjon).  

7.2 Hovedmål og strategier 
Som grunnleggende, premissgivende og tilretteleggende tjenesteområder er det å videreforedle og 

sette alle kommuneplanens hovedmål og strategier (areal- og samfunnsdel) ut i livet. Enten direkte 

eller via kommunedel-, tema- og/eller sektorplaner. 

7.3 Utviklingstrekk og satsingsområder 
Utviklingstrekk: 

Vestre Toten kommune preges av stor aktivitet hos private utbyggere og av kommunale prosjekter.  

Kommunen har hatt en stabil/svak positiv befolkningsutvikling i mange år. I likhet med landet ellers, 

vil vi imidlertid få en aldrende befolkning. Samtidig skjer det en endring i kommunens demografi ved 

at en stadig økende andel av befolkningen er bosatt i kommunens tettsteder (pr. i dag ca. 70 %). 

Klimaet er i endring – varmere, våtere og villere. Dette utfordrer tjenestene våre både i planlegging, 

utbygging og drift.  

Satsingsområder: 

• Framtidsrettet samfunnsplanlegging, som by og tettstedsutvikling (Eks: Areal- og 

transportplan Raufoss - ATP-prosjektet, Rådhuskvartalet, Brubakkenkvartalet, Storkjøkken og 

vaskeri Gjestrum, Gimleutbygging Bøverbru, Reguleringsplaner for Reinsvoll og Eina Sentrum, 

mm.). 

• Samfunnssikkerhet (Eks: Sikre slokkevannskapasitet i tettstedene Reinsvoll og Bøverbru, 

gjensidig drikkevannsforsyning fra annet vannverk, klimatilpasning). 

• Digitalisering (Ta i bruk digitale løsninger som gir gevinster for økonomi, tjenesteleveranse 

eller tilgjengelighet). 

• Grønt fokus (Energioptimalisering, Klima- og energiplan, sanering VA, sykkel og gange). 

7.4 Brann og Redning 

7.4.1 Innledning 
Fra 1. januar 2020 tok kommunen over beredskapstjenestene fra Raufoss Beredskap AS gjennom en 

virksomhetsoverdragelse. Brannvesenet er nå «heleid» av kommunen og har fått navnet Vestre 

Toten Brann og Redning (VTBR). 

1. juli 2021 flyttet hele brannvesenet inn i ny brannstasjon på RA-løkka og gikk fra å være lokalisert 

på tre steder til å være samlet under ett og samme tak. Et stort løft for hele organisasjonen. 

Vestre Toten Brann og Redning ledes av brannsjefen og består av en forebyggende avdeling og en 

beredskapsavdeling som ledes av hver sin avdelingsleder/driftsenhetsleder. Til sammen 28 ansatte 

med 7,87 årsverk. Vaktordninger kommer i tillegg. 

Vestre Toten og Gjøvik kommune samarbeider om felles overordnet vakt. 

Tjenestene er i stor grad lovpålagt og omfatter oppgaver innenfor: 
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• Brannforebygging 

• Feiing og tilsyn 

• Beredskap mot brann og ulykke 

• Beredskap industrivern * 

• Beredskap mot akutt forurensing 

* Beredskap industrivern inngår i nevnte overtagelse og dekker Raufoss Industripark, som en del av 

det totale industrivernet for parken. Innholdet i tjenesten er den samme som for beredskap mot 

brann og ulykke for kommunen som helhet og leveres med de samme ressursene som før. Det er 

inngått avtale med de industrivernpliktige virksomhetene i parken, som til sammen betaler kr. 

2 300 000 for tjenesten. Resterende del av industrivernet leveres av Raufoss Beredskap AS, som før. 

Brannvesenet administrerer ca. 50 avtaler med kommunens alarmabonnenter til 110-sentralen på 

Hamar. Oppgaven er ikke lovpålagt, men den gir en anslått inntekt på ca. kr 295 000 i 2022. 

7.4.2 Nøkkeltall og mål 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

2017 

Utgangsår 

2018 2019 2020 Kostra 

gruppe 

Landet 

uten Oslo 

Snitt 

siste 3 år 

I forhold 

til 2017 

Netto drift pr. Innbygger (kr.) ↗ 575 646 645 596 816 894 ↗ 629 

Årsgebyr for feiing og tilsyn (kr. eks. 

mva.)1) 
- 460 460 470 470 434 487 ↗ 467 

Brannvesenets utrykninger og oppdrag 

(antall)2) 
↘ 252 320 319 281 * * ↗ 307 

1) Gjelder rapporteringsåret + 1 (2020 er altså gebyret for 2021). 

2) Hentet fra egne statistikker. Disse avviker litt fra KOSTRA-tallene. på grunn av noe avvikende registrering av blant annet avbrutte 

utrykninger (disse er med i egne statistikker). Rapportering på avbrutte utrykninger er inkludert med fra og med 2018. Sammenligning mot 

andre gir liten mening. 

Netto drift per innbygger vil øke av flere grunner, og er følgelig et mål, særlig fordi: 

• Vi har et økende oppgavespekter, det vil si flere oppdrag på flere områder både 

helserelaterte og politirelaterte, i tillegg til et økende antall oppdrag som en følge av 

samfunnsutviklingen (økende folketall og økende aktivitet) 

• Bredere (sam)arbeids- og kontaktflate i arbeidet med brannforebygging for samfunnet 

generelt og utsatte grupper spesielt 

• Økte krav til kompetanse og etter hvert ny utdanningsmodell sikrer enda bedre kvalitet på 

tjenestene 

• Krav om dagkasernering, det vil si heltidsansettelse av beredskapspersonell, for ytterligere å 

styrke beredskapen med rask respons og effektive innsatser fører til økte personalkostnader 

Korrigert for inflasjon er det et mål at årsgebyret for feiing og tilsyn holdes tilnærmet uendret over 

tid. For 2022 vil imidlertid årsgebyret gå noe ned fordi en større del av midlene på bundet driftsfond 

legges inn i budsjettet. 

Å få ned antall uønskede hendelser og unødige alarmer er et selvsagt mål i seg selv for hele 

samfunnet, og vi jobber for dette hele tiden, både forebyggende og på beredskap. 

7.4.3 Satsingsområder 
Forebyggende avdeling utarbeider 4-årsplan, Plan for brannforebygging 2022-2025, med følgende 

visjon: 
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Alle skal kunne føle seg trygge på at brann ikke oppstår og fører til alvorlige konsekvenser for liv, 

helse, miljø og materielle verdier 

Følgende satsingsområder er satt opp: 

• Brannsikkerhet for befolkningen generelt 

• Brannsikkerhet i hjemmet for utsatte grupper 

• Barn og unges kunnskap om brannsikkerhet 

Sentrale tiltak er blant annet informasjon- og motivasjonstiltak gjennom sentrale og lokale aksjoner i 

bredt samarbeid med andre aktører og gjennom bruk av forskjellige medier og informasjonskanaler. 

Brannbamsen Bjørnis flyttet inn omtrent samtidig med oss i ny brannstasjon i 2021, og han er et 

viktig tiltak og virkemiddel som når særlig godt ut med det brannforebyggende budskapet blant barn.  

I tillegg gjennomføres blant annet risikobaserte tilsyn i ca. 80 særskilte brannobjekter og 

behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg i ca. 5 750 boliger og ca. 250 fritidsboliger. 

Beredskapsavdelingen skal være en ressurs, som til enhver tid er forberedt på å yte en rask, effektiv 

og trygg innsats og bistand til befolkningen og samfunnet, når uønskede og akutte hendelser 

inntreffer. 

Beredskap vil si å være forberedt. For at beredskapen skal være nettopp det stilles det en rekke krav 

som må være oppfylt. Blant de viktigste satsingsområdene (kravene) som vi jobber med til enhver 

tid, er: 

• Å sørge for at vi har en beredskap som er organisert, bemannet og utrustet i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og i samsvar med risikobilder for kommunen og industriparken 

• Å ha kompetent og skikket personell som er godt forberedt på å løse brannvesenets oppdrag 

• Å ivareta HMS for alle ansatte i hele brannvesenet, basert på den risiko vi til enhver tid står 

overfor 

7.4.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
I 2021 ble hele brannvesenet samlokalisert i ny brannstasjon, noe som er et enormt løft for hele 

organisasjonen, personellet vårt og for tjenestene vi leverer.  Dette ga oss på mange måter en ny 

start, og sammen med den tidligere gjennomførte virksomhetsoverdragelsen fra 2020, ligger alt til 

rette for å videreutvikle organisasjonen og tjenestene på aller beste måte. Vi jobber fortløpende med 

å etablere oss i den nye stasjonen og å «sette» en ny og felles kultur hos oss. LEAN er foreløpig ikke 

innført ved tjenesteområdet enda, og det vil nok ta noe tid for vi er klare for å starte opp for fullt 

med det. LEAN ligger likevel i «sjelen» til organisasjonen vår på mange måter, siden orden og system 

på det vi driver med er en absolutt nødvendighet for levering av tjenestene. 

De økonomiske rammene gir oss imidlertid små handlingsrom for å videreutvikle, særlig 

beredskapstjenestene våre. Av viktige endringer vi må jobbe med framover, nevnes (alle fortsatt med 

fra 2021): 

• Å styrke bemanningen på beredskap med en brannmester/stasjonsmester (hel stilling) 

• Å vurdere og utrede dagkasernering (et krav senest ved 8 000 innbyggere på Raufoss) 

• Å starte opp med å bygge en vikarpool for beredskapsavdelingen (f.eks. 2 personer) 

De to første punktene ses i sammenheng. Vi har imidlertid et stort behov for å styrke bemanningen 

med en brannmester/stasjonsmester for å klare å ivareta og drifte beredskapen for kommunen og 

industrivernet på en fullt forsvarlig måte framover. Det er kun (driftsenhets)leder beredskap som er 
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heltidsansatt på beredskapsavdelingen og som tar seg av så å si all drift, i tillegg til sine 

lederoppgaver. Alle mannskapene er deltidsansatt i små stillingsbrøker (80 t/år) som kun er ment å 

dekke timer til opplæring, øvelser, kurs, møter, vaktbytter, m.m.  

Brann og redning utenfor gebyrområdet 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 9 341 9 341 9 341 9 341 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 174 174 174 174 

Økte lønnskostndader/godtgj. vakt - reforhandlet sentral avtale 500 500 500 500 

110-sentralen - nytt brukerutstyr 130 0 0 0 

Leie brannstasjon industriparken -300 -300 -300 -300 

Industrivern - framskrivning 70 0 0 0 

Kutt saldering -250 -250 -250 -250 

Sum endringer 324 124 124 124 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 9 665 9 465 9 465 9 465 

 

Kutt saldering tas fra budsjettreserve på beredskap brann og redning og industrivern. På 

gebyrområdet ligger det også 510 000 som tas som en del av det ufordelte kuttet. 

Brann og redning, gebyrområdet (feiing) 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) -43 -43 -43 -43 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 91 91 91 91 

Sum endringer 91 91 91 91 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 48 48 48 48 

 

Gebyr for feiing og tilsyn settes noe ned fra kr. 470,- pr. enhet (pipe) pluss mva. i 2021 til kr. 445,- pr. 

enhet i 2022. 

7.5 Plan 

7.5.1 Innledning 
Planavdelingen har 17,5 årsverk. Avdelingen dekker et bredt spekter av fag, og er delt i 6 fagområder: 

Plan, Kart og oppmåling, Byggesak, Landbruk, Miljø og Eiendomsskatt. Arbeidsoppgavene innenfor 

fagfeltene strekker seg fra forvaltningsoppgaver med klare overordnede føringer og rammer, til 

bolig-, nærings- og samferdselsutvikling som skal sikre fortsatt vekst og utvikling i kommunen. Ofte 

vil oppgavene ligge i skjæringspunktet mellom lovpålagte oppgaver og samfunnsutvikling. Lovpålagte 

oppgaver prioriteres og arbeidsoppgavene bygger på et vidt spekter av særlover med tilhørende 

forskrifter og retningslinjer. Avdelingen besitter derfor god kompetanse innenfor mange fagfelt, og 

ligger langt framme når det gjelder samhandling og samarbeid, både internt på avdelingen, mot 

andre tjenesteområder, mot andre kommuner og mot overordna myndigheter. 

Kompetanseoppbygging, intern organisering, tjenesteproduksjon og kontrollfunksjoner er en 

kontinuerlig utfordring. Den enkelte medarbeider har stort ansvar innenfor eget fagfelt. Flere 

fagområder har liten mulighet for duplisering av fagkompetansen, noe som gjør avdelingen sårbar for 

fravær. 

7.5.2 Nøkkeltall og mål 
Planavdelingens mål for perioden: 

• Arbeidskultur: Planavdelinga skal ha en tillitsbasert og forutsigbar arbeidskultur.  

• Kompetanse: Planavdelinga skal ha kompetanse til å møte kommunens etterspørsel innen 

sitt fagfelt. 
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• Samhandling: Planavdelinga skal sikre samhandling i alle prosesser. 

 
Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

2017 

Utgangsår 

2018 2019 2020 Kostra 

gruppe 

Landet uten 

Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2017 

Omdisponering av dyrka jord til andre 

formål 
↘ 0 0 0 0 * * ↘ 0 

Godkjent nydyrka areal1) ↗ 89 121 92 127 * * ↗ 114 

Byggesøknader i alt behandlet ↗ 208 172 196 194 * * ↘ 188 

G.snitt saksbehandlingstid byggesaker 3 

ukers frist 
↘ 15 10 10 10 15 18 ↘ 10 

* Tallene er antall og sammenligning med andre gir ingen mening. 
1) Målet er at det skal nydyrkes mer hvert år, ikke nødvendigvis at det skal dyrkes mer enn forrige år. 

 

Kommuneplanen og avdelingen har stort fokus på overordnede mål og strategier. Dette gir 

langsiktighet og forutsigbarhet. Resultatet er at hovedvekten av vår utbygging skjer i tråd med 

kommuneplanen, noe som i sin tur gir effektiv saksbehandling og få konflikter med overordna 

interesser – f.eks. jordvern. 

7.5.3 Satsingsområder 
Mål om at all utvikling i VTK skal bygge på FNs bærekraftmål.  

 

1. Det er stor vekst i byen Raufoss og vi ønsker en god byutvikling med robust og forsvarlig 

infrastruktur. Veksten skaper store behov for planlegging og tilrettelegging for å få til en 

forutsigbar og ønsket vekst.  

2. God utvikling og vekst for tettstedene Bøverbru, Eina og Reinsvoll. Tettstedene har 

varierende befolkningsutvikling og alderssammensetning. Det er viktig å sikre tettstedenes 

rolle som lokalsenter med tilgang på offentlig og privat tjenestetilbud, boliger og 

arbeidsplasser.  

3. Bærekraftig landbruk og levende bygder i hele Vestre Toten.  

7.5.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Plan 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 9 672 9 672 9 672 9 672 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 416 416 416 416 

Reduksjon gebyrer plansaksbehandling 1 000 1 000 1 000 1 000 

Kutt saldering -280 -280 -280 -280 

Sum endringer 1 136 1 136 1 136 1 136 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 10 808 10 808 10 808 10 808 

 

Det har i planavdelingen over flere år blitt jobbet aktivt og systematisk med oversikt og kontroll på 

utgiftssiden. Frem til koronapandemien traff i 2020 var det stor vekst, utvikling og aktivitet innen 

byggenæringen i kommunen. Noe som har påvirket våre inntekter på en positiv måte. I tråd med 

utviklingen og et stadig tydeligere kompetansebehov på en del områder, ble planavdelingen samtidig 

styrket med 2 tillinger i 2019. 

Dette gjør at det knyttes en del usikkerhet til avdelingens ramme framover. Sett sammen med at for 

en stor del har kommet regnskapsmessig i mål grunnet vakanser som har vært del av kutt.  

Til tross for stor aktivitet og gode inntekter også gjennom pandemien, opplever vi i 2021 en relativt 

betydelig (30-35 %) svikt i inntekter. Selv etter at denne svikten i inntekter er kompensert, har 
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planavdelingen en utfordring i forhold til budsjettrammen når vakanser fylles. Skal den planlagte 

styrkingen av planavdelingen videreføres slik at vi kan levere det faglige nivået som er målsettingen 

og forventningene, må det tilføres midler som fyller opp vakanser gjort som kutt de siste årene.  

7.6 Teknisk 

7.6.1 Innledning 
Teknisk driftsavdeling har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veger, kommunens vann- 

og avløpsnett med tilhørende installasjoner og park/grøntanlegg.  

7.6.2 Nøkkeltall og mål 
Planverk brukes som styringsverktøy. 

Vann og avløp:  

Vann og avløpstekniske mål er beskrevet i Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2015-2023. 

Handlingsplan sanering vann- og avløpsledninger 2019-2025 beskriver mål for sanering, og har 

tidfestet tiltaksplan for de kommende to år. Tiltaksplanen revideres årlig med bakgrunn i tiltaksbehov 

som har blitt avdekket i forbindelse med systematiske søk etter lekkasjer og innlekk.  

Veg: 

Det overordnede målet for tjenesten veg er; et vegnett som fungerer under alle værforhold og som 

skaper minst mulig ulempe for de som ferdes på vegen og de som bor langs den. Kommunedelplan 

for veg er ikke utarbeidet. Avdelingens aktivitet, personalressurser og økonomiske rammer gjør at 

arbeid med planen ikke kan prioriteres i 2022. 

Plan for hovednett for sykkel i Raufoss er påbegynt, men ikke sluttført. Avdelingens aktivitet, 

personalressurser og økonomiske rammer gjør at arbeid med planen ikke kan prioriteres i 2022. 

Trafikksikkerhet: 

Trafikksikkerhet hører hjemme innenfor de fleste tjenesteområdene, men siden leder i 

trafikksikkerhetsforum pr tiden er ansatt ved teknisk drift omtales planen under dette 

tjenesteområdet. Mål for trafikksikkerhet er nedfelt i Trafikksikkerhetsplan 2018-2021. Planen skal 

rulleres i 2022. Det foreslås vedtatt i sak for planutvalget at planen forlenges inn i 2022 inntil ny plan 

blir vedtatt. I samme sak foreslås vedtatt at trafikksikkerhetsforum skal jobbe videre for å oppnå 

regodkjenning som trafikksikker kommune for perioden 2022-2024. 

Oppfølging av politiske vedtak: 

Politisk vedtak om å utrede overdragelse og starte forhandlinger med Sivesind vannverk har krevd 

mye ressurser på avdelingen i 2021, og vil kreve mye av avdelingen i kommende år. Ved evt vedtak 

om overdragelse, er målet å koble kommunens ledningsnett sammen med Sivesind-nettet i 2022. 

Målet er å kunne forsyne Reinsvoll fra eget vannverk i 2022, og øvrige abonnenter i Sivesinds 

forsyningsområde i løpet av 2023 og 2024.  

Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

2017 

Utgangs-

år 

2018 2019 2020 Kostra 

gruppe 

Landet 

uten 

Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2017 

Årsgebyr for vannforsyning – ekskl. 

mva. (kr) 
**↗ 3 025 3 025 2 925 4 005 3 353 3 881 ↗ 3 318 

Andel fornyet kommunalt 

ledningsnett, gjennomsnitt for siste 3 

år (%) 

→ 0,89 1,05 1,30 1,44 .. 0,70 ↗ 1,26 
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E.coli: Andel innbyggere tilknyttet 

kommunalt vannverk med 

tilfredsstillende prøveresultater (%) 

→ 100 100 100 
.. 

*** 
.. 99,1 → 100 

Andel av total kommunal 

vannleveranse til lekkasje (%) 
↘ 

41 

**** 

41 

**** 

41 

**** 
45 .. 29,8 ↗ 42 

Årsgebyr for avløpstjenesten – ekskl. 

mva (kr) 
↘ 5 210 5 210 4 695 4 635 4 298 4 321 ↘ 4 846 

Andel fornyet kommunalt 

spillvannsnett, gjennomsnitt for siste 

tre år (%) 

↗ 1,51 1,05 
0,68 

***** 

.. 

***** 
.. 0,65 ↘ 

0,86 

***** 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg 

der rensekrav er oppfylt (%) 
↗ 6,6 6,7 0,8 6,6 .. 47,8 ↘ 4,7 

Andel km tilrettelagt for syklende 

som kommunen har ansvaret for av 

alle kommunale veger (%) 

→ 10,9 10,9 10,9 10,9 17,1 14,7 → 10,9 

Andel kommunale veier og gater med 

belysning av alle kommunale veier og 

gater (%) 

→ 65,7 65,7 66,7 67,4 60,6 61,1 ↗ 66,6 

Utgifter til vedlikehold av kommunal 

veier og gater av totale netto 

driftsutgifter til kommunale veier og 

gater (%) 

↗ 14,1 14,3 17,2 21,8 26,6 25,3 ↗ 17,8 

Andel kommunale veier uten fast 

dekke av alle kommunale veier og 

gater (%) 

↗ 34,3 32,8 34,8 34,1 29,8 26,6 ↘ 33,9 

Brutto driftsutgifter til samferdsel per 

innbygger (kr) 
↗ 942 1 306 1 462 1 660 1 525 1 852 ↗ 1 476 

Brutto driftsutgifter til gatebelysning 

langs kommunale veier og gater per 

kilometer belyst vei (kr) 

↗ 13 333 16 667 18 478 19 355 20 975 21 978 ↗ 18 167 

Brutto investeringsutgifter til 

kommunale veier og gater per 

innbygger (kr) 

↗ 1 486 1 297 2 160 2 615 1 673 1 277 ↗ 2 024 

Antall km tilrettelagt for syklende 

som er kommunalt ansvar i km 
→ 15 15 15 15 835 5 645 → 15 

Netto driftsutgifter til kommunale 

veier og gater per innbygger (kr) 
→ 940 1 302 1 459 1 413 1 099 1 229 ↗ 1 391 

Netto driftsutgifter til kommunale 

veier og gater per km (kr) 
→ 91 328 127 234 141 993 137 826 127 122 150 639 ↗ 135 684 

.. Tallgrunnlag mangler. Tall for usikre til å publiseres. 

* Indikator er i antall km og sammenligning gir ingen mening 

** Årsgebyr for vannforsyning forventes økt de nærmeste årene som følge av evt overdragelse av Sivesind vannverk. Kommunen må kjøpe 

vann fra Østre Toten kommune inntil sammenkobling av ledningsnett og øvrig infrastruktur er klargjort for forsyning fra Vestre Toten 

kommune, dette vil ta to-tre år. Dersom kommunen vedtar lav tilknytningsavgift for nye abonnenter, må utgiftene dekkes over årsgebyret 

da kommunen ikke oppsparte midler i bundet driftsfond for å jevne ut dette. Etter to-tre år forventes årsgebyret å bli lavere. 

*** Det er ikke gjort funn av E.coli i 2020. 

****Lekkasjeprosent er rapportert inn for lavt i årene 2017-2019, grunnlagsfeil – fakturering av Sivesind-abonnenter var inne i 

regnestykket. 

***** Fornyet spillvannsledning; Riktig lengde er innrapportert for 2019 og 2020, prosenttallet er feil. For 2019 skal det være 1,01 % og 

2020 0,99 %, gjennomsnittstallet for de tre siste år blir da 1,02 % 

7.6.3 Satsingsområder 
Planverk for trafikksikkerhet og regodkjenning som trafikksikker kommune.  

Forutsatt vedtak om overdragelse av Sivesind vannverk, bygge infrastruktur slik at ledningsnettene 

kan kobles sammen i 2022, og lære anlegget å kjenne. 

Energioptimalisering gatelysnett. 

Investeringsprosjekter på veg. 
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7.6.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Avdelingen vil overta drift, vedlikehold  og fornyelsesbehov av Sivesind Vannverk, forutsatt politisk 

vedtak. Dette vil medføre en økning av ansvars og myndighetsområde. Det er sannsynlig at stab må 

økes etter drøfting med tillitsvalgte.  

Teknisk drift - ordinære midler 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 15 519 15 519 15 519 15 519 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 390 390 390 390 

Økt veivedlikehold eksisterende veier  500 1 000 1 000 1 000 

Utvidet parkdrift  250 250 250 250 

Kutt saldering -420 -420 -420 -420 

Sum endringer 720 1 220 1 220 1 220 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 16 239 16 739 16 739 16 739 

 

Teknisk drift - gebyrområdet 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) -18 018 -18 018 -18 018 -18 018 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering -26 -26 -26 -26 

Økte netto gebyrinntekter selvkost -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 

          

Sum endringer -2 026 -1 026 -1 026 -1 026 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 -20 044 -19 044 -19 044 -19 044 

 

7.7 Eiendom 

7.7.1 Innledning 
Eiendomsavdelingen har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle kommunens 

formålsbygg. Avdelingen har også ansvaret for renhold i kommunens egne og leide bygg. Videre har 

vi ansvaret for prosjekt- og byggeledelse ved større og mindre byggeprosjekter. 

Som forvalter og utvikler av eiendomsmassen er Eiendomsavdelingen en viktig premissleverandør for 

et godt fysisk arbeidsmiljø for alle brukere av kommunens eiendommer. 

7.7.2 Nøkkeltall og mål 
Mål prosjekt:  

Målet vårt er at vi fremskaffer et grundig og godt underlagsmateriale for politikerne slik at de kan 

treffe beslutninger på et best mulig grunnlag. Deretter er målet å gjennomføre vedtatte prosjekter 

innenfor vedtatte rammer. 

Mål drift:  

Utarbeide vedlikeholdsplaner for de kommunale byggene 

Mål renhold:  

Vi skal ta i bruk renholdsplanleggeren SOta, der alt renhold blir registrert og dokumentert via en app 

på mobiltelefonen. 

Videre har vi som mål at alle renholdere skal være i stand til å utføre egenkontroller ihht. 

Renholdstandarden INSTA 800. 

Gjennom HEIA gruppa her vi som mål å øke svarprosenten på 10 faktorundersøkelsen, samt å 

redusere sykefraværet til 12% 
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Nøkkeltall 10 år Mål 

2021-

2022 

2017 

Utgangsår 

2018 2019 2020 Kostra 

gruppe 

Landet uten 

Oslo 

Snitt siste 3 

år I forhold 

til 2017 

Energikostnader per kvadratameter (kr) ↘ 105 140 131 85 95 96 ↗ 119 

Netto driftsutgift per innbygger ↘ 354 470 500 471 276 291 ↗ 480 

Areal formålsbygg per innbygger  5,54 5,23 5,37 5,35 4,93 5,24 ↘ 5,43 

Utgift til vedlikehold per kvm ↗ 20 16 204* 24 84 104 ↗ 22 

Utgift til renhold  ↘ 145 143 1* 140 176 164 ↘ 142 

* Skyldes feil i regnskapsføringen mellom områdene 

7.7.3 Satsingsområder 

• ENØK anleggsoptimalisering 

• Oppfølging av vedlikeholdsplaner kommunale bygg 

• Digitalisering renhold 

ENØK anleggsoptimalisering: Vi har i flere år satset på å optimalisere driften av de tekniske 

anleggene på våre bygg, dette for å redusere energibruken og øke levetiden på anleggene. Dette 

arbeidet vil fortsette også i årene fremover. 

Vedlikeholdsplaner kommunale bygg: Ved hjelp av internkontrollsystemet IK Bygg har vi kartlagt 

tilstanden til byggene og utarbeidet vedlikeholdsplaner for byggene i 2021. I 2022 vil vi følge opp 

disse planene, selvfølgelig tilpasset tilgjengelige økonomiske ressurser 

Digitalisering renhold: Dette gjør det enklere å dokumentere utført renhold, både det daglige og det 

periodiske renholdet, samt at renholder kan utføre egenkontroller i hht. INSTA 800. Systemet 

forenkler også beregningen av renholds ressurser. 

 

 

 

 

 

7.7.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Det er ikke planlagt store endringer i Eiendomsavdelingen i 2022.  

Vi skal ferdigstille og ta i bruk en rehabilitert idrettshall og en ny idrettshall på Raufoss. Det blir viktig 

å etablere gode renholds- og driftsrutiner på dette bygget. 

I 2022 starter vi også opp med planlegging av nye Gimle. 

Eiendomsavdelingen 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 41 569 41 569 41 569 41 569 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 1 210 1 210 1 210 1 210 

Økt vaktmesterressurs nye bygg 300 300 300 300 

Redusert husleieinntekt fra NAV 500 500 500 500 

Husleiekostnader og drift Sagvollveien Barnevern etc 150 150 150 150 

Midler til drift av Korterudsvingen 7 (flyttet fra Omsorg) 85 0 0 0 

Drift ny Raufosshall 900 1 400 1 400 1 400 

Drift av brannstasjon 450 450 450 450 

Endring strømpriser  2 000 2 000 2 000 2 000 

Kutt saldering -1 190 -1 190 -1 190 -1 190 

Sum endringer 4 405 4 820 4 820 4 820 
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Nettoramme økonomiplan 2022-2025 45 974 46 389 46 389 46 389 
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8 Overordnede funksjoner og støttefunksjoner 

8.1 Fellesomtale 
Dette området innbefatter område 11 overordnede funksjoner og tjenesteområde 12 stab og støtte. 

Sammen dekker dette fellesfunksjoner for kommunen som omtales nærmere under. I tillegg er 

tilskudd til Kirkelig fellesråd sortert under tjenesteområde 19 Kirken. 

8.2 Hovedmål og strategier 
Hovedmålet er å legge til rette for at tjenesteapparatet kan yte best mulig tjenester til innbyggerne 

med de ressursene som kommunen disponerer over. Dette er beskrevet i kapittel 2 til 4. 

8.3 Utviklingstrekk og satsingsområder 
Satsingene er nærmere beskrevet i kapittel 2 til 4. 

8.4 Overordnede funksjoner 

8.4.1 Innledning 
Overordnede funksjoner innbefatter ansvar 11 000 Kommunedirektør og assisterende 

kommunedirektør. Funksjoner som inngår i tett samarbeid med kommunedirektøren inngår her, som 

assisterende kommunedirektør som også er økonomiansvarlig, Utviklingsenheten, enkeltstillinger og 

ressurser på næringsutvikling og innfordringsenheten. Innfordringsenheten er etablert som 

interkommunalt samarbeid etter reglene i kommunelovens § 20-2 administrativt 

vertskommunesamarbeid. Gjøvik og Søndre Land kommune deltar mens Østre Toten har ikke fattet 

avgjørelse i saken.  

8.4.2 Nøkkeltall og mål.  
Sentrale utgifter som gjelder disse områdene og andre fellesutgifter som avvik pensjon, lønnsreserve 

og budsjettreserve inngår under ansvar 11 000. 

8.4.3 Satsingsområder 
Utvikle organisasjonen og kommunen i tråd med vedtatte planer og strategier.  

8.4.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
Overordnede funksjoner 2 022 2 023 2 024 2 025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 7 673 7 673 7 673 7 673 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering -527 -527 -527 -527 

Tilskudd Raufoss industrihistoriske samlinger AS 2019-2022 - 
fondsfinansiert 300 0 0 0 

Tilskudd Raufoss industrihistoriske samlinger AS 2019-2022 - 
fondsfinansiert -300 0 0 0 

økt tilskudd Raufoss industrihistoriske samlinger AS 2019-2022 -400 -400 -400 -400 

Sentrale tiltak  - 2 mill i 2021 2 400 400 400 400 

Tverrsektorielt samarbeid aktivitet 0 0 -2 500 -2 500 

Tverrsektorielt samarbeid aktivitet - ekstern finansiering 0 0 2 500 2 500 

Koronamidler reserve -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Regional ressurs eierutvalg 150 220 220 220 

Endringer pensjon  0 3 000 5 000 8 000 

Lønnsreserve - endring -2 300 -2 000 -2 000 -2 000 

Ufordelt kutt -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 

Kutt saldering -125 -125 -125 -125 

Sum endringer -12 802 -11 432 -9 432 -6 432 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 -5 129 -3 759 -1 759 1 241 
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8.5 Stab og støtte 

8.5.1 Innledning 
Området omfatter kommunens sentraliserte stab- og støttefunksjoner i tillegg til politisk virksomhet 

og verneombud/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. Vår del er 20 % andel av de regionale kostnadene.   

Sentral stab og støtte (18,0 årsverk) utfører en kombinasjon av interne oppgaver og i noen grad 

publikumsrettede oppgaver, blant annet skjenke- og serveringsbevillinger, parkeringsbevis samt 

tilrettelegging for digitale samhandlingstjenester via kommunal nettportal og sosiale media. De 

interne oppgavene er i hovedsak å levere fellestjenester slik som blant annet post/arkiv, IKT, HR, 

lønn- og regnskapstjenester. 

8.5.2 Nøkkeltall og mål 
Nøkkeltall 10 år Mål 2021-

2022 

2017 

Utg.år 

2018 2019 2020 Snitt siste 4 år I 

forhold til 2017 

% av antall registrerte ordrer fra 

rammeavtaleleverandører via e-Handel med 

faktura-match 

75 % 

↗ 
Ikke tilgj. 48 % 52 % 57 % ↗ 

 

52 % 

 

Inngående fakturaer i fakturabehandling (EHF) 

mottatt elektronisk 

95 % 

↗ 
74 % 78 % 86 % 87 % ↗ 81 % 

Antall følgere på sosiale media 6 000 

↗ 
2300 2696 2 900 5 035 ↗ 3 233 

Antall besøk på kommunens nettside 

 

950 000 

↗ 
749 306 755 096 774 096 935 348 ↗ 803 461 

8.5.3 Satsingsområder 
Implementering av ny arbeidsgiverstrategi, arbeidsgiverpolitikk og digitaliseringsstrategi. I forhold til 

det siste har kommunedirektøren valgt å la informasjonssikkerhet blir hovedtema i digitalisering 

2022. Dette innebærer tiltak både av teknologisk og organisatorisk art. En oppgradering av 

lisensporteføljen blir ventelig den største enkeltutgiften, men andre sikkerhetstiltak som blant annet 

overvåking er under utredning og har en ukjent kostnadsfaktor. Økt fokus på kvalitet og 

brukertilpasning av tjenestene, blant annet gjennom enkelte organisatoriske tilpasninger er aktuelt.  

8.5.4 Endringer drift og økonomisk oversikt 
De sentrale stab- og støttefunksjoner består ved utgangen av 2021 av 18,0 årsverk. Dette er en 

økning på 0,2 årsverk fra inngangen av året knyttet til tilbakekomst fra permisjon.   

Sentral stab og støtte 2022 2023 2024 2025 

Vedtatt ramme 2021 (Alle tall i hele 1000) 34 303 34 303 34 303 34 303 

Justeringer og endringer fra 2021 til 2022         

Lønns- og prisjustering 1 046 1 046 1 046 1 046 

Kostnader ved kommunevalget (hvert fjerde år) 0 350 -350 0 

Kommune-CsIRT - Medlemsskap 100 140 140 140 

Oppgradering lisenser IKT 2 800 2 800 2 800 2 800 

Rabattert forsikring - redusert refusjon brukere 200 200 200 200 

Prosess monitorering etc. - region 230 230 230 230 

Frikjøp hovedvernombud 10% 0 0 0 0 

Stortingsvalg -520 0 0 520 

Kutt saldering -963 -963 -963 -963 

Sum endringer 2 893 3 803 3 103 3 973 

Nettoramme økonomiplan 2022-2025 37 196 38 106 37 406 38 276 

 


