Østre Toten kommune
Kommunedirektøren
Styringsdokument 2022

Handlingsprogram og økonomiplan 2022 – 2025
Årsbudsjett 2022
Kommunedirektørens innledning....................................................................................................2
Kommunestyrets budsjettvedtak ....................................................................................................3
Hovedtrekkene i budsjettet 2022 og handlingsprogrammet og økonomiplanen 2022 - 2025 ......8
Handlingsprogram 2022 - 2025 .....................................................................................................13
Hovedmål og delmål 2022 - 2025..................................................................................................21
Hovedtallene i budsjettforslaget ...................................................................................................25
Økonomisk utvikling i planperioden..............................................................................................30
Sektorene.......................................................................................................................................36
HR og organisasjonsutvikling.........................................................................................................36
Sektor for oppvekst .......................................................................................................................43
Sektor for helse, omsorg og velferd ..............................................................................................51
Sektor for samfunnsutvikling.........................................................................................................61
Fellesområder ................................................................................................................................68
Rapportering..................................................................................................................................73
Vedlegg ..........................................................................................................................................74
Oversikt over investeringer og kommentarer til investeringsprosjektene .....................................74
Kirkelig fellesråd ............................................................................................................................85
Kommunale avgifter - Gebyrutvikling............................................................................................89

Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022

Kommunedirektørens innledning
Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 20212 - 2025 legges fram 20. oktober 2021.
Siden mars 2020 har koronapandemien endret vårt samfunn drastisk. I tillegg til at det påvirker
innbyggerne og næringslivet i kommunen, gir det store endringer i aktivitetsnivå og ressursbruk i
kommunen. Vi har foretatt raske omstillinger og løst oppgaver på nye måter, for å håndtere
koronapandemien og dempe de negative konsekvensene av det. Jeg vil benytte anledningen til å takke
ansatte og frivillige for den ekstra innsatsen som er gjort så langt. Pandemien vil også for 2022 til en viss
grad påvirke våre tjenester og hvordan vi leverer disse. Våre politikere, innbyggere og ansatte må være
forberedt på at dette vil kreve stadige endringer for å tilpasse oss smittesituasjonen.
Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022, økonomiplan med handlingsprogram for 2022 – 2025,
bygger på gjeldende budsjett og økonomiplan 2021-2024. Videre har kommunedirektøren fulgt opp
vedtak i enkeltsaker, som får konsekvenser for handlingsprogrammet.
I gjeldende økonomiplan er det forutsatt netto reduksjon i driftsrammene. Ved reduksjoner blir det,
naturlig nok, søkelys på de områder som skal endres og reduseres. I en slik situasjon blir det spesielt
viktig å se etter muligheter og sette søkelys på det vi får til, og de gode tjenestene vi også skal levere i de
kommende år.
For kommunedirektøren har det vært viktig å bygge kapasitet og kunnskap rundt de endringene vi skal
igjennom. Sektorenes drift og investeringsbudsjettet prioriterer og bygger opp under den digitale
transformasjonen samfunnet er i. Vi vil ha et spesielt fokus på IKT sikkerhet og personvern når vi nå
videre skal bruke teknologi for å forbedre og effektivisere tjenestene.
Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål. De senere år er det synliggjort at kommunene må bidra
mer, hvis vi skal nå målene innen 2030. En vil i planperioden søke å få en tettere oppfølging av målene
der en viser Østre Toten kommunes bidrag.
Selv om budsjett for 2022 oppfattes som stramt, mener kommunedirektøren at budsjettet gir rom for at
innbyggerne skal oppleve et godt tjenestetilbud også i 2022 og de kommende år.

Ole Magnus Stensrud
Lena, 20. oktober 2021
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Kommunestyrets budsjettvedtak
Kommunestyrets budsjettvedtak
Kommunedirektøren vil fremme innstilling til budsjettvedtak i forbindelse med den endelige
behandlingen i formannskapets møte 24. november og i kommunestyrets møte 15. desember
Her kommer kommunestyrets budsjettvedtak. Vedtaket omfatter også de obligatoriske
budsjettskjemaene.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)
Beløp i 1000

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

-451 285
-403 584
-32 000
-44 167
-931 036

-469 174
-415 667
-32 000
-39 963
-956 804

-469 123
-415 667
-32 000
-38 223
-955 013

-469 069
-415 667
-32 000
-36 023
-952 759

-469 007
-415 667
-32 000
-34 323
-950 997

885 574

878 970

879 228

872 092

839 673

830 919

828 557

61 284

61 284

61 284

61 284

61 284

61 284

61 284

Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat

946 859
4 295

940 254
9 218

940 512
9 476

933 376
-23 428

900 957
-54 056

892 203
-60 556

889 841
-61 156

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

-8 036
-11 592
0

-6 900
-6 500
0

-6 900
-6 500
0

-7 400
-6 500
0

-8 400
-6 500
0

-9 400
-6 500
0

-10 400
-6 500
0

24 495
58 767
63 633

26 400
44 600
57 600

26 400
44 600
57 600

30 790
56 350
73 240

35 140
59 600
79 840

40 740
63 500
88 340

45 990
66 850
95 940

Motpost avskrivninger

-61 284

-61 284

-61 284

-61 284

-61 284

-61 284

-61 284

6 644

5 534

5 792

-11 472

-35 500

-33 500

-26 500

910
6 733

0
-13 324

0
-13 583

3 500
-2 928

3 500
-1 900

3 500
-1 900

3 500
-1 900

-14 287

7 791

7 791

10 900

33 900

31 900

24 900

0

0

0

0

0

0

0

-6 644

-5 533

-5 792

11 472

35 500

33 500

26 500

0

0

0

0

0

0

0

Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Korrigert sum bevilgninger drift,
netto
Avskrivinger

Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto
driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av
bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk i
driftsregnskapet
Sum disponeringer eller dekning av
netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

-488 995
-373 662
-31 289
-48 618
-942 564

-451 285
-403 584
-32 000
-44 167
-931 036
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Forklaring på kolonnene Oppr. Budsjett 2021 og Rev. Budsjett 2021: Opprinnelig budsjett er som
kommunestyrets budsjettvedtak fra desember 2020, mens Rev. Budsjett 2021 er opprinnelig budsjett
justert for lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021. Justering av budsjettet grunnet datainnbrudd og
koronapandemien er ikke med.
Brutto driftsresultat er resultatet av driftsinntekter minus netto driftsutgifter, inklusive fond, i
sektorene; resultat av løpende drift.
Netto driftsresultat er resultatet av driftsinntekter minus netto driftsutgifter, finansutgifter og fond i
sektorene; det mest brukte resultatbegrepet.
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat viser hvordan beløpet som utgjør netto
driftsresultat er disponert. Positive taller utgifter, mens negative tall er inntekter.

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
Beløp i 1000

Regnskap
2020
Sektor for administrasjon og
forvaltning
Sektor for oppvekst
Sektor for helse, omsorg og velferd
Sektor for samfunnsutvikling
Fellesområder
Sum bevilgninger drift, netto
Herav:
Avskrivinger
Motpost avskrivninger
Netto renteutgifter og -inntekter
Netto avsetninger til eller bruk av
bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Korrigert sum bevilgninger drift,
netto

Oppr.
budsjett
2021

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

62 585

61 759

61 259

61 259

61 259

355 253
393 365
79 273
-5 779
891 418

340 395
369 217
80 333
13 918
864 922

348 812
379 582
85 133
-11 190
864 922

343 268
379 742
79 711
3 960
868 441

328 751
373 742
77 129
-3 832
837 050

328 319
373 179
72 500
-6 962
828 296

328 319
373 179
69 828
-6 652
825 934

61 284
-61 284
-254
5 842

61 284
-61 284
-300
-13 747

61 284
-61 284
-300
-14 006

61 284
-61 284
-300
-3 351

61 284
-61 284
-300
-2 323

61 284
-61 284
-300
-2 323

61 284
-61 284
-300
-2 323

255

0

0

0

0

0

0

885 574

878 970

879 228

872 092

839 673

830 919

828 557

69 306

61 060

Forklaring på kolonnene Oppr. Budsjett 2021 og Rev. Budsjett 2021: Opprinnelig budsjett er som
kommunestyrets budsjettvedtak fra desember 2020, mens Rev. Budsjett 2021 er opprinnelig budsjett
justert for lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021. Justering av budsjettet grunnet datainnbrudd og
koronapandemien er ikke med.
Tabellen viser sektorenes netto driftsutgifter, inkludert avsetning eller bruk av bundne driftsfond.
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000

Regnskap
2020

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

58 000
2 100
3 650
11 500
0
75 250

121 553
250
3 500
0
0
125 303

167 500
1 000
3 500
0
0
172 000

70 150
250
3 500
0
0
73 900

52 350
1 000
3 500
0
0
56 850

-12 439
-228 880
-321
0
-2 575
-96 221
-340 436

-3 206
-21 350
0
0
0
-47 044
-71 600

-5 681
0
0
0
0
-116 122
-121 803

-4 320
0
0
0
0
-164 180
-168 500

-2 860
0
0
0
0
-67 540
-70 400

-2 860
0
0
0
0
-50 490
-53 350

39 466
-39 466
9 043
-14 096
-5 053

25 000
-25 000
10 000
-10 000
0

25 000
-25 000
10 600
-10 600
0

25 000
-25 000
11 200
-11 200
0

25 000
-25 000
11 700
-11 700
0

25 000
-25 000
12 200
-12 200
0

Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet
investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

-910
34 128

0
-3 500

-3 500
0

-3 500
0

-3 500
0

-3 500
0

0

-150

0

0

0

0

1 286
34 504

0
-3 650

0
-3 500

0
-3 500

0
-3 500

0
-3 500

Fremført til inndekning i senere år (udekket)

0

0

0

0

0

0

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Bruk av lån til Videreutlån
Avdrag på lån til Videreutlån
Mottatte avdrag på Videreutlån
Netto utgifter Videreutlån

108 240
3 812
2 933
0
196 000
310 985
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
1. Investeringer i varige driftsmidler
Beløp i 1000

Regnskap
2020
Sektor for administrasjon og
forvaltning
Sektor for oppvekst
Sektor for helse, omsorg og velferd
Sektor for samfunnsutvikling
Fellesområder
Investeringer i varige driftsmidler

1 119
483
208
104 204
2 227
108 240

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
Sum
2022-2025

1 400

5 400

5 400

5 400

5 400

0
700
53 550
2 350
58 000

0
3 200
111 153
1 800
121 553

0
700
159 400
2 000
167 500

0
700
62 550
1 500
70 150

0
700
44 750
1 500
52 350

0
5 300
377 853
6 800
411 553

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

0
0
0
250
250

0
0
0
1 000
1 000

0
0
0
250
250

0
0
0
1 000
1 000

Øk.plan
Sum
2022-2025

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

3 650
3 650

3 500
3 500

3 500
3 500

3 500
3 500

3 500
3 500

Rev.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

11 500
11 500

0
0

0
0

0
0

0
0

75 250

125 303

172 000

73 900

56 850

21 600

2. Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Regnskap
2020
Justeringsavtale VA Stensbyhagen
Justeringsavtale VA Midttun
Justeringsavtale Askegård
Investeringstilskudd Kirkelig Fellesråd
Tilskudd til andres investeringer

5
44
13
3 750
3 812

0
0
0
2 100
2 100

0
0
0
2 500
2 500

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

Regnskap
2020
Aksjer
Investeringer i aksjer og andeler i
selskaper

2 933
2 933

Øk.plan
Sum
2022-2025
14 000
14 000

4. Utlån av egne midler
Beløp i 1000

Regnskap
2020
Andre lån
Utlån av egne midler
Sum del 1-4

0
0
114 985
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§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)
Beløp i 1000

Regnskap
2020
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra
staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

-488 995
-373 662
-31 289
-423
-51 447

Oppr.
budsjett
2021
-451 285
-403 584
-32 000
-423
-43 744

Rev.
budsjett
2021
-451 285
-403 584
-32 000
-423
-43 744

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

-469 174
-415 667
-32 000
-423
-39 540

-469 123
-415 667
-32 000
-423
-37 800

-469 069
-415 667
-32 000
-423
-35 600

-469 007
-415 667
-32 000
-423
-33 900

-174 965
-104 501
-105 939
-84 609
-84 489
-84 389
-84 389
-33 072
-34 695
-34 695
-50 029
-52 719
-57 049
-59 721
-106 221
-105 822
-105 822
-106 470
-106 470
-106 470
-106 470
-1 260 074 -1 176 054 -1 177 492 -1 197 912 -1 198 691 -1 200 667 -1 201 577
646 242
157 247
329 136
70 459
61 284
1 264 369

580 021
167 667
334 085
42 215
61 284
1 185 272

592 979
171 761
317 584
43 361
61 284
1 186 969

564 346
186 247
319 141
43 467
61 284
1 174 485

541 109
178 271
320 585
43 387
61 284
1 144 636

538 992
175 226
321 223
43 387
61 284
1 140 112

539 169
175 536
321 046
43 387
61 284
1 140 422

4 295

9 218

9 476

-23 428

-54 056

-60 556

-61 156

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

-8 036
-11 592
0

-6 900
-6 500
0

-6 900
-6 500
0

-7 400
-6 500
0

-8 400
-6 500
0

-9 400
-6 500
0

-10 400
-6 500
0

24 495
58 767
63 633

26 400
44 600
57 600

26 400
44 600
57 600

30 790
56 350
73 240

35 140
59 600
79 840

40 740
63 500
88 340

45 990
66 850
95 940

Motpost avskrivninger

-61 284

-61 284

-61 284

-61 284

-61 284

-61 284

-61 284

6 644

5 534

5 792

-11 472

-35 500

-33 500

-26 500

910
6 733

0
-13 324

0
-13 583

3 500
-2 928

3 500
-1 900

3 500
-1 900

3 500
-1 900

-14 287

7 791

7 791

10 900

33 900

31 900

24 900

0
-6 644

0
-5 533

0
-5 792

0
11 472

0
35 500

0
33 500

0
26 500

0

0

0

0

0

0

0

Brutto driftsresultat

Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto
driftsresultat
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av
bundne driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av
netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)
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Hovedtrekkene i budsjettet 2022 og handlingsprogrammet og
økonomiplanen 2022 - 2025
Koronapandemien
Økonomien normaliseres etter covid-19. Inn mot det nye året har økonomien vært preget av
koronapandemien og i 2021 sammen med konsekvensene av datainnbruddet. Året 2020 ble preget av
nedgang i skatteinntekter, og en større andel av kommunenes frie inntekter ble finansiert ved statlige
tilleggsbevilgninger og prioriteringer. Gjennom 2021 peker prognosene mot en mer normalisert
situasjon. De viktigste underliggende indikatorene viser at arbeidsledigheten går ned, mens
skatteandelen fra lønn i kommunens frie inntekter øker igjen. Samtidig fases ekstrabevilgningene fra
staten ut. Budsjettet og økonomiplanen legger ikke opp til statlig støtte for eventuelle fortsatte
konsekvenser av pandemien for 2022 og årene fremover.

Dataangrepet
Dataangrepet og konsekvensene av dette har vist at det er nødvendig å bruke tid, ressurser og utgifter
på å kunne sikre trygge leveranser og trygge tjenester. Kommunen gjør det som er nødvendig for å
lykkes i dette arbeidet. Selv om de fleste datasystemene nå er gjenopprettet, vil etterdønningene av
angrepet følge oss inn i året 2022. Ekstra utgifter vil ikke være mulig å dekke over det ordinære
driftsbudsjettet. Kommunedirektørens framlegg til budsjett og økonomiplan forutsetter at ekstra
utgifter som kommer i 2022 skal finansieres ved forbruk av fond.

Arbeidet med nye kommuneplan samfunnsdel
Kommuneplanen er det øverste nivået i kommunens plan- og styringssystem, og består i to hoveddeler
– samfunnsdelen og arealdelen. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2016, mens arealdelen, ble delvis
revidert og vedtatt i 2020. I september 2021 vedtok kommunestyret planprogram for en revisjon av
samfunnsdelen, som gjør rede for formålet med revisjonen, skisserer prosessen og opplegget for
medvirkning, samt hvilke utredningsbehov og utfordringsområder en har. Her er det også pekt på
aktuelle satsingsområder for ny plan. Dette er gjengitt senere i dokumentet under sentrale
utviklingstrekk og utfordringer, og satsingsområder.
Kommuneplanens samfunnsdel skal legge retning, mål og strategier for de kommende årenes utvikling i
Østre Toten. Dette betyr ikke at en skal vedta en framtidig situasjon, men legge opp et løp og et
framtidsbilde som en ønsker å bevege Østre Toten-samfunnet i retning av. Dette skal være basert på
kjent kunnskap og være rettet inn mot overordnede målsettinger som gjennom prosessen blir
framforhandlet gjennom politiske diskusjoner og bred medvirkning fra innbyggere og andre parter i
lokalsamfunnet.
Med grunnlag i planprogrammet vil arbeidet med planprosessen starte i høst med administrativ
tilrettelegging, politisk eierskap og bred medvirkning fra innbyggerne og fra regionale myndigheter. Selv
om prosessen skal ende ut i et plandokument (Kommuneplan 2022-2034), så vil denne jobben først og
fremst dreie seg om å gjennomføre en bred samfunnsdebatt om framtida i Østre Toten. Slik sett vil
prosessen ha preg av å være politiske verksteder i samråd med bygdas befolkning.
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Ny velferd 2040
Kommunestyret har tidligere vedtatt rullering av Ny velferd 2040. Det er igangsatt et arbeid med
revidering av innsatstrappen som vil utgjøre en vesentlig del av rulleringen. Det planlegges også å
gjennomføre en evaluering av omstillingsarbeidet i Ny velferd 2040 fra 2017 og frem til nå. Det tas sikte
på å innarbeide hovedstrategiene i Ny velferd 2040 som en del av kommuneplanens samfunnsdel.

Oppvekst 2040
Plan og utviklingsprosessen gjennomføres i to deler. Første del handler om kvaliteter og innhold som
skal prege oppvekstområdet i planperioden. Våren 2021 ble strategidokument Oppvekst 2040 vedtatt.
Strategidokumentet gir føringer for oppvekstområdet i kommunen framover. Det arbeides nå videre
med felles mål og tiltak. Andre del av Oppvekst 2040 handler om organisering og struktur. Framtidig
barnehage og skolestruktur er del av arbeidet. Som en første fase er det gjennomført et
utredningsarbeid, hvor kommunen har hatt bistand fra Agenda Kaupang for å vurdere effektiv
barnehage- og skolestruktur med god kvalitet. Det legges nå fram en prinsippsak for politisk behandling i
november. Det er kommunedirektørs anbefaling å starte opp videre konseptutredninger av alternativet
med én ungdomsskole og tre barneskoler. Når det gjelder barnehagestruktur er det vedtatt bygging av
ny barnehage i Nordlia. Ut fra vurdering av behovet i dag, foreslås Vilberg barnehage lagt ned fra og
med høsten 2022. Videre utredninger av barnehagestruktur avventes til det er gjort ytterligere
avklaringer av kapasitet i ny Nordli barnehage.

Infrastruktur 2040
Prosjektet startes opp i 2022, og gjennomføres i løpet av planperioden. I tråd med vedtak i
kommunestyret skal prosjektet ha hovedfokus på de oppgavene/tjenestene som sorterer under
samfunnsenheten. Prosjektet skal ha samme hensikt, fokus og utgangspunkt som tilsvarende prosjekt
innenfor HOV (Ny velferd 2040) og BOO (Oppvekst 2040). God infrastruktur er viktig for
samfunnsutvikling; næringsutvikling og arbeidsplasser, men også for trivsel, involvering og deltakelse.
God infrastruktur er en grunnleggende forutsetning for at våre innbyggere skal motta nødvendige
tjenester. I arbeidet med Infrastruktur 2040 vil kommunedirektøren legge fram egne saker for å
operasjonalisere arbeidet. Det foreslås at prosjektet særlig vektlegger arbeid med stedsutvikling.

Gjøvik-regionen - Revitalisert samarbeid
Utkast til Håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen gjennomgikk en politisk orientering i
alle kommunene i juni, og fikk bred tilslutning.
Før nye samarbeidsområder velges og utredes, skal Håndboken med viljeserklæringen vedtas.
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd har vedtatt en fremdrift som tilsier at kommunestyrene
vedtar Håndboken med viljeserklæring høsten 2021.
I november vil valg av nye interkommunale samarbeidsområder, og utredning av disse starte opp. Det
blir lagt frem en sak den 18. oktober i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd om fremdrift og
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innhold i dette arbeidet. Forslag til nye interkommunale samarbeidsområder behandles politisk i
kommunene, før eventuelle gevinstvurderinger iverksettes.
Håndbok for interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen skal vedtas, og forslag til mulige nye
interkommunale samarbeidsområder behandles politisk i den enkelte kommune før gevinstutredninger
iverksettes.

Statsbudsjettet
Regjeringen Solberg la fram forslag til statsbudsjett 2022 tirsdag 12. oktober
2021. Kommunedirektørens framlegg til årsbudsjett 2022 og handlingsprogram/økonomiplan 2022 2025 har ikke innbakt alle detaljerte virkninger av forslaget til statsbudsjettet., men baserer seg på de
signaler som kom fram i Kommuneproposisjonen 2022, som ble fremmet i mai i år. Forslag til
statsbudsjett avviker ikke mye fra denne. Her er en kort oppsummering av statsbudsjettet:
For å sette kommunene i stand til å levere gode tjenester både under og etter koronapandemien,
foreslår regjeringen at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2 mrd. kroner i 2022. Veksten
er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen. Av veksten på 2 mrd. kroner får kommunene
en vekst i frie inntekter på 1,6 milliard kroner, mens fylkeskommunene får en vekst på 400 millioner
kroner. Økningen fra såkalt Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter 2021 til 2022 er en økning til
kommunene med 1,5 %, mens kommunene i Innlandet i gjennomsnitt får en økning på 1,3 %, og Østre
Toten en økning på 0,9 %.
Regjeringens forslag til statsbudsjett vil øke kommunesektorens handlingsrom med om lag 500 millioner
kroner i 2022, når vi tar hensyn til merutgifter knyttet til demografi og pensjon og satsinger innenfor
veksten.100 millioner kroner av veksten er begrunnet med at kommunene skal legge til rette for flere
barnehagelærere i grunnbemanningen, og må ses i lys av ambisjonen om at 50 prosent av de ansatte i
barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025. Videre begrunnes 100 millioner kroner av veksten
med tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder psykisk helse i videregående skole og
lavterskeltilbud i kommunene. Av dette knyttes 75 millioner kroner til kommunene og 25 millioner
kroner til fylkeskommunene.
Kostnadsveksten anslås til 2,5 prosent (kommunal deflator for 2022), herav lønn 3,2 prosent og
vareinnsats 1,6 prosent.
Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere
som tilfaller kommunesektoren. Det er en langvarig praksis for at skattørene fastsettes med sikte på at
skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter. I 2022 ventes det relativt
høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter for norsk økonomi. I statsbudsjettet
foreslås den kommunale skattøren redusert med 1,20 prosentpoeng til 10,95 prosent. Den
fylkeskommunale skattøren foreslås redusert med 0,30 prosentpoeng til 2,4 prosent.
Barnevernsreformen. Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir
kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes
rammetilskuddet til kommunene med 1 310 millioner kroner i 2022. Av dette fordeles 655 millioner
kroner etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 millioner kroner fordeles særskilt (tabell C) i
en overgangsperiode på to år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen
(regnskapsåret 2020).
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Ressurskrevende tjenester: Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. Det foreslås en
innstramming ved å øke innslagspunktet med 50 000 kroner utover lønnsveksten. Dette er en
innstramming tilsvarende 300 millioner kroner og vil påvirke kommunenes budsjetter allerede for 2021.
Private barnehager. Det foreslås å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på
13 prosent til 11 prosent fra 1. januar 2022. Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private
barnehager skal etter planen overføres fra kommunene til det nyopprettede nasjonale tilsynet i
Utdanningsdirektoratet fra 1. januar 2022. Ansvarsfordelingen innebærer at kommunen fremdeles vil
være tilsynsmyndighet for øvrige reguleringer, i barnehageloven og tilhørende forskrifter.
Grunnskolen. Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023.
Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 millioner kroner.
Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.
Nasjonale e-helseløsninger. Det foreslås en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning
og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.
Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må
bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til
helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes rammetilskuddet med 322,2 millioner
kroner.
Dersom utgiftene til drift og forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene øker betydelig, kan det bli
aktuelt å kompensere kommunene og helseforetakene for deler av merutgiftene.
Rusreform. Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020–2021) Endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det
vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enheten skal ha
ansvar for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig
reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er
satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom en økning i
rammetilskuddet på 100 mill. kroner.
Likeverdsreform. Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator.
Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 millioner kroner, tilsvarende om lag 280
koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres
kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 millioner kroner.
Fastlegeordningen. Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som
kompensasjon økes rammetilskuddet med 51 millioner kroner.
Slik kommunedirektøren har oppfattet regjeringens forslag til statsbudsjett, vil det ikke være behov for å
gjøre vesentlige endringer i framlegget til kommunebudsjett for 2022. Når Stortinget har vedtatt
Statsbudsjettet for 2022, vil kommunedirektøren fremme en sak om behovet for å gjøre endringer i
kommunens årsbudsjett for 2022. Kommunestyret vil få saken til behandling i første møtet på nyåret.
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Om dokumentet
Kommunestyret skal vedta et netto budsjett for hver sektor. Sektorene har egne kapitler med
informasjon om størrelsen og sammensetningen av budsjettet, beskrivelse av virksomheten,
utfordringer og strategi for gjennomføring og sammendrag om de viktigste endringene i driften.
Kommunestyret skal også vedta investeringsbudsjettet, vedtaket er et rammevedtak. Alle
investeringsprosjekter skal ha enkeltvedtak i henhold til reglement. Som vedlegg til dokumentet er det
en oversikt over alle investeringsprosjektene med tilhørende kommentarer.
Dokumentet inneholder også obligatoriske tabeller som viser oversikter over driftsbudsjettet og
investeringsbudsjettet.
Det er et eget kapittel om kommunens satsingsområder.
Det er et eget kapittel om hovedmål/overordnede mål med tilhørende delmål.
Kirkevergens forslag til kommunalt tilskudd til driftsformål og forslag til kommunal bevilgning til
investeringsprosjekter er vedlagt
Kommunedirektøren har en kort omtale av de kommunale betalingssatsene, egenandelene og gebyrene
i vedlegg til dokumentet. Det blir utarbeidet et eget gebyrregulativ - eget dokument - som blir en del av
den samlede budsjettbehandlingen.
Videre behandling av kommunedirektørens framlegg til handlingsprogram/økonomiplan 2022 - 2025 og
årsbudsjett 2022:







Presentasjon onsdag 20. oktober
Formannskapets første behandling onsdag 3. november
Utvalgsbehandling i perioden fram til 12. november
Formannskapets behandling onsdag 24. november med innstilling til kommunestyrets
behandling
Formannskapets innstilling legges ut på offentlig høring i 14 dager i perioden 25. november - 9.
desember
Kommunestyrets behandling onsdag 15. desember
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Handlingsprogram 2022 - 2025
Kommuneplanen er det øverste nivået i kommunens plan- og styringssystem, og består i to hoveddeler
– samfunnsdelen og arealdelen. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2016, mens arealdelen ble delvis
revidert og vedtatt i 2020. I september 2021 vedtok kommunestyret planprogram for en revisjon av
samfunnsdelen, som gjør rede for formålet med revisjonen, skisserer prosessen og opplegget for
medvirkning, samt hvilke utredningsbehov og utfordringsområder en har. Her er det også pekt på
aktuelle satsingsområder for ny plan. Dette er gjengitt senere i dokumentet under sentrale
utviklingstrekk og utfordringer, og satsingsområder.
Kommuneplanens samfunnsdel skal legge retning, mål og strategier for de kommende årenes utvikling i
Østre Toten. Dette betyr ikke at en skal vedta en framtidig situasjon, men legge opp et løp og et
framtidsbilde som en ønsker å bevege Østre Toten-samfunnet i retning av. Dette skal være basert på
kjent kunnskap og være rettet inn mot overordnede målsettinger som gjennom prosessen blir
framforhandlet gjennom politiske diskusjoner og bred medvirkning fra innbyggere og andre parter i
lokalsamfunnet.
Med grunnlag i planprogrammet vil arbeidet med planprosessen starte i høst med administrativ
tilrettelegging, politisk eierskap og bred medvirkning fra innbyggerne og fra regionale myndigheter. Selv
om prosessen skal ende ut i et plandokument (Kommuneplan 2022-2034), så vil denne jobben først og
fremst dreie seg om å gjennomføre en bred samfunnsdebatt om framtida i Østre Toten. Slik sett vil
prosessen ha preg av å være politiske verksteder i samråd med bygdas befolkning.

Kommunens satsingsområder
Visjon og verdier
Østre Toten kommunes visjon er:
Livskvalitet ved Mjøsa
Dette innebærer at vi skal leve i en kommune med godt fungerende bygdesamfunn, preget av nærhet
mellom mennesker, en bærekraftig natur og en flott beliggenhet ved Norges største innsjø Mjøsa.
Samtidig er dette en visjon som sammenfaller godt med budskapet i den nylig framlagte NOU 2020: om
bærekraft i distriktene, der det pekes på at et godt liv for innbyggerne er viktigere å ha søkelys på enn
befolkningsvekst.

Og vårt slagord er:
«Tett nok ved og langt nok unna»
Slagordet brukes gjerne i profilering av kommunen og uttrykker at Østre Totens beliggenhet er relativt
nært opp mot sentrale strøk og samtidig distansert nok til å unngå pressområdenes negative trekk. Slik
sett er Østre Toten en kommune midt mellom sentralitet og distrikt.
Verdigrunnlag
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Kommunens visjon, grunnverdier og leveregler utgjør kommunens verdigrunnlag. Summen av dette skal
være kommunens vilje og evne til å bygge opp og videreutvikle Østre Toten kommune med det
omdømmet vi mener beskriver hvem vi er, hva vi står for og hva vi ønsker å oppnå. Etisk kvalitet på
tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne og andre interessegrupper
skal ha tillit til kommunen. Målet er at alle ansatte og folkevalgte skal være seg dette bevisst. God etisk
standard skal prege alle i møte med omverdenen, samt i etterlevelse av regelverk og kontrollsystemer.

FNs bærekraftsmål

Med utgangspunkt i bærekraftsmålene kan målbildet vårt vises slik:
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FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som
lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. FNs
bærekraftsmål består av til sammen 17 mål og 169 delmål som skal fungere som en felles global retning
for land, næringsliv og sivilsamfunn.
Bærekraftsmålene skal være det overordnede rammeverket for utviklingen av Østre Toten-samfunnet. I
arbeidet med revisjon av samfunnsdelen av kommuneplanen, herunder planprogrammet, er det så langt
prioritert 7 bærekraftsmål som de mest vesentlige å arbeide med i Østre Toten:
Mål 3 – God helse
Mål 4 – God utdanning
Mål 9 – Innovasjon og infrastruktur
Mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Mål 13- Stoppe klimaendringene
Mål 15 – Liv på land
Mål 17: Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål kan deles inn i tre dimensjoner – økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og
miljømessig bærekraft. Østre Toten har utfordringer knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene og
bør ha en helhetlig og balansert tilnærming i alle beslutningsprosesser. Det må arbeides systematisk
med å implementere FNs bærekraftsmål gjennom plansystemet og den administrative
virksomhetsstyringen og saksbehandlingen.
Fellesskapskommunen
En videreutvikling av fellesskapskommunen er nødvendig, bl.a. for å oppfylle
bærekraftmålene. Herunder beskrives følgende perspektiver under fellesskapskommunen:





Samskaping
Frivillighet
Digitalisering
Demokrati

Samskaping
KS definerer samskaping slik:
“Med samskaping bringer du viten, ressurser og kompetanser sammen fra innbyggere, sosiale
entreprenører, foreninger og bedrifter og utvikler felles løsninger sammen med de involverte innbyggere,
i stedet for til dem.»
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Med de oppgaver og utfordringer kommunen og lokalsamfunnet står overfor i tiden framover, er
samskaping og felles forståelse avgjørende viktig. De vanlige begrunnelsene for å utvikle samskaping er:








Bedre forståelse av behovene
Bringer inn ny komplementær kunnskap
Representerer ressurser inn i arbeidet
Sikrer relevans og aksept for nye løsninger
Trekker innbyggerne inn som sam-produsenter av tjenestene i større grad
Ansvarliggjøre innbyggerne
Gir eierskap til nye løsninger

I sum er dette med på å utvikle økt demokrati.
Samskaping kan bidra til å gi nye og bærekraftige løsninger. I en tid med tendenser til økt polarisering
kan det styrke tillit og fellesskap. Samarbeid mellom innbyggere, frivillighet, næringsliv, utdanning og
kommune er en nøkkel til bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.
Frivillighet
Frivillig arbeid henger nøye sammen med folkehelse. Med utgangspunkt i at det er ”helse i alt vi gjør” og
at 90 % av påvirkningsfaktorene for befolkningens helse og helseopplevelser befinner seg på andre
områder enn helsetjenestene har frivilligheten i Østre Toten også en sentral rolle.
Frivilligmelding for Østre Toten ble vedtatt i 2015, etter en grundig prosess med bred deltagelse fra
frivilligheten selv. Meldinga ble en god dokumentasjon og bør fortsatt kunne gi rammer og føringer for
samhandlingen mellom kommunen og frivilligheten.
Gjennom forskning har en beregnet verdien av den frivillige innsatsen i Norge. Dette viser at verdien av
frivillig innsats i snitt utgjør kr. 20 000,- pr. innbygger”. (Morgendagens omsorg – St. meld 29). For Østre
Toten kommune med ca 15 000 innbyggere vil dette bety at den totale innsatsen av frivillige utgjør ca.
300 mill kroner!
Frivillighetssentralen bør utvikles til å bli et enda tydeligere ”nav” for frivillighet i Østre Toten kommune.
Frivillighetssentralen bør være en katalysator, tilrettelegger, veileder, initiativtaker, ideskaper og aktør
for frivillighet i vår kommune.
Visjon og mål for frivilligheten (fra Frivilligmeldingen):









Østre Toten kommune skal tilrettelegge for økt frivillighet
Østre Toten kommune skal samarbeide med frivillig sektor og bidra til at det er lett å være
frivillig
Samarbeidet skal være nyskapende
Frivillig sektor skal oppleve kommunen som forutsigbar
Samarbeidsrelasjonen skal være preget av likeverdighet og positivitet
Frivillighet skal tilføre kommunale tjenester ekstra kvalitet
De positive gevinstene for lokalsamfunnet, og enkeltmenneskene som mottar og bidrar med
frivillig arbeid skal synliggjøres
Samhandling og utvikling av tiltak i samarbeid med frivillige skal synliggjøres i handlingsplaner og
lederavtaler i Østre Toten
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Og videre heter det i meldinga at Østre Toten kommune skal:










Bidra til at det er enkelt å være frivillig i Østre Toten
Medvirke til at de frivillige føler seg hørt, sett og anerkjent
Understøtte og legge til rette for at Frivilligsentralen får en sentral, synlig og større rolle for å
utløse frivillig arbeid i Østre Toten
Ta initiativ til idédugnad/inspirasjonssamlinger på tvers av lag og foreninger, f.eks. en gang i året
Respektere at det er de frivillige selv som styrer frivillig aktivitet
Prioritere samarbeid om tiltak i lokalsamfunnet som bidrar til å:
o Skape levende, varierte og inkluderende nærmiljøer
o Ta vare på kulturelt mangfold
Legge til rette for at frivillige, kommunen og eventuelt næringslivet etablerer felles prosjekter,
sosiale partnerskap, arrangementer, dugnader etc.
Være tydelig hver gang det stilles krav om konkrete gjenytelser/resultater
Arbeide for å avklare mulighetene for arbeidsløse /uføretrygdede til å delta i frivillig arbeid

Digitalisering
Digitaliseringen av samfunnet påvirker både interne forhold knyttet til tjenesteutøvelse og eksterne
forhold i kommunikasjonen med/mellom innbyggere og næringsliv. Samtidig vil digitaliseringen føre til
endringer i arbeidsmarkedet. Utviklingen skaper både utfordringer og muligheter for barn og unges
kommunikasjon og sosiale liv. I informasjonssamfunnet stilles det stadig større krav til god og effektiv
kommunikasjon med innbyggerne, også i et demokratiperspektiv. Kommunikasjon gjennom digitale
plattformer er tatt i bruk under koronapandemien, og dette synliggjør også viktigheten av å ha god nok
infrastruktur (bredbånd/fiber).
For at kommunen skal kunne fortsette å levere tjenester av god kvalitet, må arbeidet med systematisk
tjenesteinnovasjon videreføres og styrkes. En av kommunens utfordringer er å styrke evnen til å ta i
bruk og skalere nye løsninger. For å lykkes med dette, må kommunen etablere partnerskap og nettverk
både lokalt, regionalt og nasjonalt. Et annet viktig virkemiddel er å videreutvikle mer helhetlige og
brukervennlige digitale tjenester for Østre Toten-samfunnet. Samtidig har vi også opplevd den
sårbarheten som en økt digitalisering representerer gjennom datainnbruddet sist vinter. Økt fokus på
nye sikkerhetssystemer og rutiner er derfor et viktig fokusområde.
I arbeidet med å utvikle digitalisering i tjenesteytingen og kommunikasjonen med innbyggerne, er det
avgjørende viktig å ha en god nok infrastruktur. Den bredbåndsatsingen og utbyggingen som nå er i gang
er derfor en svært viktig satsing og faktor i utviklingen av et mer digitalt lokalsamfunn.
Bredbåndstrategi for Østre Toten ble vedtatt av kommunestyret 16.06.2021. Denne legges til grunn for
det videre arbeid med å støtte utbygging av høyhastighets bredbånd i Østre Toten og målet er at alle
husstander og næringsvirksomheter i Østre Toten skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd innen
31.12.2025. Østre Toten har søkt og fått god uttelling av statlige/fylkeskommunale midler i fire
omganger, noe som gjør at dekningsgraden pr 2020 på 64 % vil kunne øke markert når
utbyggingsprosjektene er gjennomført.
Demokrati (medborgerskap)
For å lykkes med samskaping og en aktiv og god frivillighet er det viktig å ha fokus på en god
demokratiutvikling. Dersom kommunen skal kunne følge opp ambisjonene om en helhetlig og
samordnet samfunns- og tjenesteutvikling som bidrar til gode og inkluderende lokalsamfunn, er det
viktig at de demokratiske prosesser fungerer godt. Demokrati handler i denne sammenheng ikke bare å
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avgi stemme ved valg; indirekte demokrati. Demokrati er en verdi som sikrer reell innflytelse i utforming
av gjennomføring av oppgaveløsninger. Det er viktig å huske at sluttbrukere – de som løsninger i første
hånd skal skape et bedre liv for, har like stor innflytelse i arbeidet som alle andre. Da utløses den
demokratiske verdien.
For å skape gode demokratiske prosesser, er det en forutsetning at kommunen legger til rette for
åpenhet, god kommunikasjon og tilgjengelighet på relevant informasjon og kunnskap. Dette er krevende
og må finne sin form på ulike måter, avhengig av ulike oppgaver og prosesser, og vil gjelde både i
løpende tjenesteutvikling og i planprosesser. Dersom en skal utvikle aktive og interesserte innbyggere er
det en forutsetning at informasjon og kunnskap tilflyter innbyggerne på en egnet og strukturert måte.

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer
I forarbeidet til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er det pekt på noen sentrale utviklingstrekk
og utfordringer for Østre Toten kommune, slik disse er gjengitt i planprogrammet:















Koronautbruddet, med samfunnets sårbarhet for, og virkninger/ettervirkninger av denne typen
epidemier
Dataangrepet i Østre Toten og den sårbarheten som har blitt avdekket i denne sammenheng
Etableringen av det nye Innlandsfylket
Infrastrukturutbyggingen i områdene rundt oss:
o Utbygging av E6 og Dovrebanen i Hedmark og Rv4 i Oppland
o Den økte satsingen på bredbåndutbygging
o De felles kommunale utfordringene på VA-sektoren
o Utviklingen av Mjøsbyen med felles areal- og transportstrategi
o Den generelle og betydelige digitaliseringen av samfunnet
o Det grønne skiftet, med utvikling av ny, grønn industri (eks. datasentre, batterifabrikker)
Økt fokus på bærekraft, herunder FNs klimamål
Et arbeidsliv i kontinuering omstilling og nedgang i private arbeidsplasser i regionen
Økt fokus på strukturelle endringer i både samfunnsstrukturer og tjenestestrukturer
Sosiale strukturendringer, både som følge av digital utvikling og Koronapandemien
Befolkningsutviklingen, med endringer i demografien som etter hvert blir betydelige
Trangere økonomiske handlingsrom for kommunen
Økt fokus på barn og unges psykiske helse – ungt utenforskap
Digitalisering i høyt tempo
Kommunikasjoner innad og utad av kommune og region

For å ta høyde for å bygge et lokalsamfunn inn i framtiden, gir disse utviklingstrekkene både
utfordringer og muligheter. Mye tyder på at den videre utviklingen ikke alene kan bygges på empiri og
videreføring av kjent kunnskap. En beveger seg i større grad inn i det ukjente og dette krever nye
tankesett og evne og vilje til å gripe nye muligheter. Dette samtidig med at en må bevare de kvaliteter,
styrker og fortrinn som ligger i vår kommune og vårt lokalsamfunn, herunder fellesskapskommunen
(kommune 3.0-perspektivet).

Satsingsområder
I planprogrammet for ny kommuneplan er det skissert hvilke satsingsområder som vil være aktuelle å
utrede i ny, revidert plan. Dette er følgende områder:


Befolkningsutvikling
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Hvordan forholder vi oss til framtidig demografiutvikling, med flere eldre, færre barn/unge og færre i
yrkesaktiv alder ? Tar vi endringene som gitt, utnytter vi dem , eller forsøker vi å påvirke dem ?


Bærekraft

Hvordan tar vi tak i bærekraftsmålene, og hvilke endringer innebærer de lokalt ? Hvordan ta disse fra
mål til handling med de konsekvenser det innebærer ?


Næringsutvikling

Hva skal en leve av i framtidas Østre Toten-samfunn? Hvordan kan det skapes økt verdiskaping gjennom
det grønne skiftet, nye næringer og kompetansedrevet innovasjon ?


Strukturer

Østre Toten-samfunnet er bygd opp rundt flere nedarvede strukturer – som bosettingsstruktur,
funksjonsstruktur, infrastruktur, sosiale strukturer og tjenestestruktur. Hvordan sikre en best mulig
sammenheng mellom disse strukturene, og i hvilken grad er endringer av dem fornuftig og ønskelig ?


Barn/unge – levekår, psykisk helse

Hvilke levekår og trygge rammer har barn og unge på Østre Toten ? Er barn og unges psykiske helse
under press, og hvordan kan vi forebygge dette ?


Utenforskap

Hvilken utvikling har utenforskapet i Østre Toten – for alle aldersgrupper ? Utenforskap i skole,
utdanning, arbeidsliv og eldreliv – og hvilke personlige og samfunnsøkonomiske kostnader fører dette til
?


Bo-kommunen Østre Toten

En sunn demografi betinger gode og varierte botilbud. Hvilke kvaliteter og fortrinn har Østre Toten
egentlig som bokommune, og hva kan/bør gjøres for å styrke disse ?


Infrastruktur

En viktig forutsetning for vekst og utvikling i en kommune er god og moderne infrastruktur, som
lokalsamfunnets nervetråder. Østre Toten har klare utfordringer på dette området – som VA,
overordnet vegnett, bredbånd, steds- og boligutvikling osv. Hvordan kan vi bygge ut infrastrukturen for
å gjøre oss konkurransedyktige ?


Samfunnssikkerhet

Østre Toten har opplevd utfordringene rundt sårbarhet og beredskap i fullt monn. Selv om den
naturrelaterte sårbarheten er liten, så er samfunnets teknologiske sårbarhet stor, og den menneskelige
konsekvensen av flere utviklingstrekk tydelig. I hvor stor grad evner vi å ta høyde for et godt nok
beredskapsnivå på dette området ?


Østre Toten i væla
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Hvilken plass og posisjon vil Østre Toten ha i vår egen region, i Innlandet og i Østlandsområdet framover
? Har vi god nok egen utviklingskraft, eller må vi tenke ut av egen boks, må vi regionforstørre og sikre at
vi tar del i en større geografisk utvikling ? Hvilke grep vil dette i så fall kreve ?
Alle satsingsområdene er tverrsektorielle. Det betyr at de gjelder alle tjenesteområder, og at vi må
arbeide sammen på tvers av sektorer for å oppnå den utviklingen vi ønsker. Under den videre
kommuneplanprosessen kan noen av områdene bli samordnet til færre områder, men det vil bli
utarbeidet hovedmål, delmål og strategier for hvert av områdene. Mange av hoved- og delmålene vil
bygge på FNs bærekraftsmål. De øvrige delmålene vil bli relatert til andre utfordringer som Østre Totensamfunnet står overfor.

Evaluering og resultatoppfølging
Systematisk evaluering og resultatoppfølging er en viktig del av kommunens styringsprosesser, og skal
sikre at vi beveger oss i retning av de målene vi har satt oss.
For å kunne måle utviklingen mot bærekraftsmålene har FN definert en rekke globale måleindikatorer
og arbeidet er fortsatt under utvikling. En del av indikatorene er imidlertid ikke like godt egnet for
norske forhold og en del indikatorer mangler norske data. Det er fra FN derfor oppfordret til å utvikle
nasjonale indikatorer som et supplement til de globale.
Regjeringen la i juni 2021 fram stortingsmeldingen “Mål med mening (St. mld. 40 2020-2021)” som er
Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det pågår et nasjonalt arbeid med å
definere og videreutvikle nasjonale målepunkter med statistikk og data for bærekraftsmålene som skal
benyttes av både offentlig, privat og frivillig sektor. Stortingsmeldingen understreker videre at
regjeringen vil samarbeide med kommunesektoren for å utvikle målepunkter som kan brukes lokalt og
regionalt. Dette vil gjøre det mulig å sammenligne resultatene over tid og på tvers av kommuner.
I det foreliggende handlingsprogrammet er det ikke utviklet spesifikke indikatorer for måling av
resultater/effekter. Dette er et arbeid som må utvikles videre og det må legges til grunn nøkkeltall som
viser om vi beveger oss i riktig retning av de målene vi har satt oss i kommuneplanen og i
handlingsprogrammet. I tillegg til nøkkeltall vil det også være andre kilder til kunnskap om hvorvidt vi
beveger oss i retning av de satte målene. Forskning, eksterne analyser, aktivitets- og planoppfølging og
øvrig statistikk er andre sentrale kunnskapskilder. I arbeidet med å vurdere graden av måloppnåelse bør
det derfor legges vekt på en helhetlig analyse av flere relevante kunnskapskilder. En samlet vurdering av
status og måloppnåelse vil i årene framover bli gitt i forbindelse med årsrapporten.
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Hovedmål og delmål 2022 - 2025
Prinsippene om mål- og resultatstyring er lagt til grunn i de fleste norske kommuner, men med ulik
tilnærming og form når det gjelder bruke av måleindikatorer og resultatvurderinger. For Østre Toten
kommune har en så langt i liten grad anvendt målstyring ut fra definerte indikatorer og resultatkrav.
Med FNs bærekraftsmål som nytt element i styringsdokumentene, aktualiseres bruken av resultat- og
effektmål, for å avsjekke om en beveger seg i retning av de fastsatte mål – både de langsiktige målene i
kommuneplanen og de 4-årige målene i handlingsprogrammet.
I et overgangsår mellom gjeldende og ny kommuneplan må vi ta utgangspunkt i dagens samfunnsdel,
hvor overordnede mål for de enkelte plantemaer er nedfelt. I tillegg må vi ta inn over oss de nye
perspektiver som har kommet opp siden kommuneplanen ble vedtatt i 2016.
For å oppnå helhet og sammenheng i mål- og styringsstrukturen, foreslår kommunedirektøren at en har
følgende tredeling i målhierarkiet for handlingsprogrammet:
1. Overordnede mål – i kommuneplanens samfunnsdel 2016. Disse er supplert med mål og
føringer vedtatt av kommunestyret etter 2016. Videre er det innarbeidet mål fra «Ny velferd
2040», «Oppvekst 2040» og arbeidet med Infrastruktur 2040.
2. Delmål i handlingsprogram 2022-2025.
3. Tiltaksmål – virksomhetsplaner for 2022.
Overordnede mål og Delmål vedtas av kommunestyret. Tiltaksmål vil bli utarbeidet administrativt i
forbindelse med oppfølging av det vedtatte handlingsprogrammet.
Dette vil kunne gi et helhetlig målbilde, der målene i handlingsprogrammet er avgjørende, for å sikre
bindeleddet mellom overordnede mål og tiltakene som blir gjennomført for å nå målene.

Målsettinger 2022 - 2025
Overordnet mål

Delmål

1 - FNs bærekraftsmål. Østre Toten skal legge FNs
bærekraftsmål til grunn for videre planlegging, og bevare og
videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, landskaps- og
miljøkvaliteter. Østre Toten skal bevare og videreutvikle sitt
grønne preg og sine natur-, landskaps- og miljøkvaliteter.

Bærekraftmålene skal gi ramme for planlegging og drift av
sektorene ut fra de tre perspektivene økonomisk, sosial og
miljømessig bærekraft.

2 - Fellesskapskommunen. Vi skal skape en bedre kommune
sammen med innbyggerne. Dette skal skje gjennom
samskaping, frivillighet, digitalisering og demokratiske
prosesser. Dette skal skje gjennom samskaping, frivillighet,
digitalisering og demokratiske prosesser.

Videreføre de klima- og miljørettede aktiviteter som retter seg
mot skoler.
Samordne arbeidet med kommunedelplan klima 2022-2030
med kommuneplanens samfunnsdel.
Arbeide for å bedre kvaliteten på vassdragene, herunder følge
opp mål i regional vassdragsforvaltning og med basis i
fremtidige bærekraftige miljømål.
Kommunen skal gjennom åpenhet, god kommunikasjon og
tilgjengelighet på relevant informasjon og kunnskap legge til
rette for medvirkning fra innbyggerne.

Gjennom samskaping skal det utvikles felles forståelse for
utfordringer og behov, og for løsninger og beslutninger.
Det skal legges til rett for og stimuleres til økt frivillig arbeid i
en forståelse for at frivilligheten selv styrer sin aktivitet.

Side 21 av 93

Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022

Overordnet mål

Delmål

3 - Folkehelse. I Østre Toten skal eget ansvar, mestring og
deltagelse i samspill med offentlig og frivillig innsats ligge til
grunn for en god folkehelse. Vi skal tenke helse i alt vi gjør og
være bevisst på de påvirkningsfaktorer som underbygger en
god helse.

4 - Barn og unge. I Østre Toten skal vi utvikle robuste og
tilfredse barn som trives, mestrer, utvikler seg og lykkes i
livene sine.

Digitaliseringen skal skje i en form som tjener innbyggerne og
utvikles innenfor hensynet til sikkerhet og brukervennlighet.
Innbyggerne skal oppfattes som medborgere og aktive
deltagere i prosesser og saker som berører dem, og som
utvikler lokalsamfunnet.
Alle innbyggere som er i kontakt med helse, omsorg og
velferdstjenestene skal oppleve reell medbestemmelse,
involvering og forutsigbarhet.
Brukerne skal oppleve tilgjengelig forvaltning, forenklet
saksgang og trygghet for rett tjeneste til rett tid.
Tjenestene skal virke sammen og sørge for helhet og
sammenheng i tilbudet til den enkelte.
Det skal jobbes i og med tettsteder og nærmiljøer for å styrke
kvalitetene ved å bo, jobbe, lære og leve i Østre Toten.

Helse og omsorgstjenestene skal medvirke til at innbyggerne
opplever sikre tjenester, mestrer egne helseutfordringer og
bevarer egne ressurser.
Hverdagsmestring som tankesett skal være implementert i
tjenestene.
Skape lokalsamfunn som inkluderer og bidrar til tilhørighet,
utvikling og livskvalitet.
Tidlig og helhetlig innsats overfor barn og unge skal prioriteres
i forebyggende folkehelsearbeid.
Tjenestene skal ha arbeidsprosesser som prioriterer et
styrkebasert og forebyggende fokus.
Tverrfaglig samarbeid skal videreutvikles og være bærebjelken
i folkehelsearbeidet.
Veger, gang-/sykkelveger og fortau skal utvikles for å stimulere
til bedre folkehelse og økt trafikksikkerhet.
Alle barn og unge skal utvikle robusthet .

Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljøer.
Alle barn og elever skal ha et trygt og godt læringsmiljø.
Vi prioriterer arbeid som styrker sosiale ferdigheter og språk.
Sikre den kulturelle grunnmuren for et godt oppvekstmiljø for
barn og unge og aldersvennlig lokalsamfunn.
Sammen med innbyggerne, frivillighet og næringsliv jobbe for
kvalitet, mangfold og bredde i kultur- og fritidstilbudet for alle.
5 - Integrering. I Østre Toten skal alle ha samme muligheter og Alle skal ha en naturlig plass i fellesskapet.
ansvar uavhengig av bakgrunn.
Alle barn, unge og familier skal oppleve helhet og
sammenheng i møte med kommunens tjeneste.
Etablere arbeidsformer som oppfyller intensjonene i ny
Integreringslov av 2020.
Det skal utarbeides strategier for grunnleggende og langsiktig
integrering i lokalsamfunnet.
Samspillet med private aktører og frivilligheten skal styrkes.
6 - Boligpolitikk. Østre Toten skal ha en attraktiv boligpolitikk I løpet av fireårsperioden skal forprosjektering for
som sikrer en god utbyggingsstruktur og dekker et variert
boligutvikling i tilrettelagte tjenester og for seniorer være
boligbehov. I dette skal både sosiale boligbehov og
sluttført.
markedsmessig etterspørsel vektlegges
Kapasitet og dimensjonering av heldøgnstilbud for eldre er
avklart og besluttet .
Østre Toten skal jobbe aktivt med aldersvennlig lokalsamfunn.
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Overordnet mål

Delmål

Alle barn og unge skal vokse opp i attraktive oppvekstmiljøer.
Ivareta barn og unges interesser i planlegging og utbygging av
boligområder.
Prosjekt kommunalt boligprogram gjennomføres.
Planlegge og gjennomføre kommunale prosjekter som blir
vedtatt, og delta aktivt i samarbeid med private boligutviklere.
7 - Arbeidsplasser og næringsutvikling. Politikken i Østre Toten Samordne aktuelle enheter bedre internt i næringsarbeidet.
skal være offensiv og bidra til vekst og utvikling i næringslivet.
Østre Toten skal ta en nasjonal posisjon innen næringer vi er
sterke på - landbruk/matproduksjon i kombinasjon med
opplevelsesnæringer
Ta eierskap i den delen av Gjøvikregionens næringsstrategi
som Østre Toten har spesielt gode forutsetninger for.
Bidra til samordning og nettverksbygging innen relevante
bransjer i kommunen.
Østre Toten skal være en pådriver for utvikling av lokalt og
regionalt sosialt entreprenørskap.
8 - Kommunikasjon og samferdsel. Østre Toten skal ha en
Følge opp påvirkningsarbeidet mot fylkeskommunale
bedret vegkvalitet internt og eksternt, med kortere reisetid til vegprioriteringer, herunder spesielt Fv33.
omkringliggende regioner. Fylkesveg 33 skal frontes som vår
viktigste kommunikasjonsåre.
Følge opp og iverksette videre utbygging av bredbånd i tråd
med bredbåndstrategien og pågående prosjekter.
Veger, gang-/sykkelveger og fortau skal utvikles i tettstedene
med mål om å stimulere bedre trafikksikkerhet og mer
klimavennlig transport.
9 - Samfunnssikkerhet og beredskap. Østre Toten-samfunnet Ajourholde planverk, sikre læring av krisehåndtering og
skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering.
opprettholde god beredskap.
Bygge opp en IKT sikkerhet etter NSMs (Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet) grunnprinsipper og følge disse.
Etablere lokale systemer og rutiner for informasjonssikkerhet
og personvern.
Etablere lokalt infeksjonskontrollprogram.
Arbeide med forebygging, oppdatert planverk og god
beredskap i de enkelte tjenestene.
Brannvesenet skal ha en aktiv rolle i det overordnede arbeidet
med å utarbeide godt planverk for å forebygge uønskede
hendelser. Gjennom gode planer og rutiner skal kommunen
være godt rustet for å håndtere uønskede hendelser.
90 - Ny velferd 2040 - helse, omsorg og velferd. Innbyggerne i I løpet av fireårsperioden skal det være utviklet løsninger for
Østre Toten skal oppleve at teknologi og digitale løsninger
digitalt førstevalg og teknologi og digitalisering skal være en
bidrar til selvstendighet, trygghet og mestring i eget liv, der de integrert del av tjenestetilbudet.
bor.
Selvbetjeningsløsninger skal være et etablert tilbud i flere
tjenester.
91 - Oppvekst 2040. I Østre Toten skal vi utvikle robuste og
Et inkluderende fellesskap
Alle barn og unge i vår kommune skal ha mulighet til å delta i
tilfredse barn som trives, mestrer, utvikler og lykkes i livene
sine.
ulike fellesskap, aktiviteter og lek uansett alder og
funksjonsvariasjon.
Helhet og sammenheng
Barn, unge og deres familier skal oppleve at det er plass til alle
Tjenestetilbudet på alle nivåer skal henge godt sammen, og
være i samspill med innbyggerne slik at alle opplever egen
deltakelse som meningsfull.
Kompetanse for framtiden
Barn og unge i samspill med trygge, kompetente voksne skal
utvikle viktig kompetanse for framtiden
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Overordnet mål

Delmål

92 - Infrastruktur 2040. Det skal skapes gode sammenhenger Det skal jobbes i og med tettsteder og nærmiljøer for å styrke
mellom utviklingen av ulike deler av kommunens infrastruktur. kvalitetene ved å bo, jobbe, lære og leve i Østre Toten
Med vekt på stedsutvikling, etableres det eget prosjekt,
Infrastruktur 2040.
Langsiktig planlegging skal legges til grunn for bærekraftig
infrastruktur innen VA, kommunale bygg, veger, bredbånd,
møteplasser og servicefunksjoner.
93 - Arbeidsgiverpolitikk. Skape attraktive arbeidsplasser som Tjenestene skal ha arbeidsprosesser som prioriterer effektiv
fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle, og som legger tjenesteyting og tverrfaglig samhandling.
til rette for å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetente,
initiativrike og stolte medarbeidere/ledere.
Sektoren skal ha en dynamisk organisasjon med ledere som
organiserer tjenestene ut fra endringer i omgivelsene, i takt
med samfunnsendringene og sammen med innbyggerne
Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver og profesjonell
avtalepart som tiltrekker seg og beholder kompetent
arbeidskraft.
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Hovedtallene i budsjettforslaget
Sentrale inntekter
Beløp i 1000

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum sentrale inntekter

Regnskap
Oppr.
2020 bud. i fjor
2021
-373 662
-488 995
-31 289
-423
-48 195
-942 564

-403 584
-451 285
-32 000
-423
-43 744
-931 036

2022
-415 667
-469 174
-32 000
-423
-39 540
-956 804

Økonomiplan
2023
2024
-415 667
-469 123
-32 000
-423
-37 800
-955 013

-415 667
-469 069
-32 000
-423
-35 600
-952 759

2025
-415 667
-469 007
-32 000
-423
-33 900
-950 997

Regjeringen Solberg statsbudsjett for 2022 ble lagt fram 12. oktober, og detaljer fra statsbudsjettet er
ikke innarbeidet i dette framlegget. Kommunedirektøren vil fremme en egen sak om behov for
endringer i årsbudsjettet for 2022 når Stortinget har ferdigbehandlet statsbudsjettet og
nasjonalbudsjettet for 2022. Det er ikke behov for å gjøre store endringer i kommunens eget budsjett
sett i forhold til det forslaget som regjeringen la fram.
Kommunedirektørens framlegg til årsbudsjett og handlingsprogram/økonomiplan er basert på
kommuneproposisjonen for 2022. De frie inntektene for kommunene består i hovedsak av
skatteinntektene og rammetilskudd. I statsbudsjettet er veksten i kommunenes skatteinntekter og
rammetilskudd er gjennomsnittlig 1,5 % fra 2020 til 2021, regnet fra anslag regnskap 2021. For
Innlandet er gjennomsnittlig vekst 1,3 % og for Østre Toten kommune er veksten 0,9 %.
Inntektssystemet for kommunene fordeler rammetilskudd, inkludert inntektutjamningstilskudd, mellom
kommunene. Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske
forutsetningene for at kommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele
landet.
De frie inntektene disponeres etter kommunestyrets prioriteringer.
Østre Toten kommune har omlag 80 % av gjennomsnittet i egne skatteinntekter, målt per innbygger.
Sammen med inntektsutjamningen i rammetilskuddet oppnår kommunen omlag 94 % av
landsgjennomsnittet i frie inntekter.
Skatt på eiendom
Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i kommunestyrets vedtak om eiendomsskatt fra forrige
budsjettbehandling. Promillesatsen for boliger og fritidsboliger er 3,3 promille. Kommunestyret vedtok
å ikke skrive ut eiendomsskatt på næringseiendommer for 2019. Fra og med 2020 har Stortinget
vedtatt innstramming av kommunenes muligheter til å bestemme nivået på eiendomsskatten. Fra og
med 2021 er maksimal skattesats 4 promille. Selv med disse begrensningene, har kommunen muligheter
til å øke inntektene ved å heve satsen for eiendomsskatt og å skrive ut eiendomsskatt på
næringseiendommer. Dette inntektspotensialet er omlag 10 millioner kroner årlig.
Andre direkte eller indirekte skatter
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Kommunen mottar årlig konsesjons-inntekter knyttet til regulering av Mjøsa med nedenforliggende
kraftproduksjon. Inntektene avsettes til Utviklingsfondet. Kommunestyret har fastsatt vedtekter for
fondet, og det er utvalget for samfunnsutvikling som disponerer midlene i henhold til
vedtektene. (Tidligere var det KBN-utvalget som hadde denne oppgaven.)
Andre generelle statstilskudd
Rentekompensasjon. Staten gir rentekompensasjon for investeringer i skole-, omsorgs- og kirkebygg.
Inntektsposten vil gradvis bortfalle når tidsrommet for kompensasjonen utløper.
Vertskommunetilskudd. 33 kommuner er såkalte vertskommuner etter HVPU-reformen på 1990tallet. Etter hvert som grunnlaget for tilskuddet blir redusert og bortfaller, vil også inntektene bli
redusert og bortfalle i sin helhet.
Integreringstilskudd. Kommunen mottar tilskudd fra staten for å bosette flyktninger som har fått
oppholdstillatelse i landet. Tilskudd utbetales i 5 år, regnet fra bosettingsåret. Tilskuddet er beregnet ut
fra det antallet bosettinger som kommunen har mottatt de fire årene, og at det bosettes 10 personer
årlig fra og med 2021. Tilskuddet er betydelig redusert fra og med 2018, og inntekten reduseres år for
år nå framover.
Andre inntekter som brukerbetalinger og øremerkede tilskudd ligger hos den enkelte enhet, og er en del
av sektorenes netto budsjettramme.

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/finansutgifter
Finansutgifter i tjenesteområdene
Totale finansutgifter
Motpost avskrivninger

Regnskap
Oppr.
2020 bud. i fjor
2021
-15 530
20 412
58 767
63 648
-15
63 633
0

-9 000
22 000
44 600
57 600
0
57 600
0

2022
-9 500
26 390
56 350
73 240
0
73 240
0

Økonomiplan
2023
2024
-10 500
30 740
59 600
79 840
0
79 840
0

-11 500
36 340
63 500
88 340
0
88 340
0

2025
-12 500
41 590
66 850
95 940
0
95 940
0

Renteinntekter
Renteinntektene er basert på de markedsrentene vi har høsten 2021. Inntekter på kortsiktig
overskuddslikviditet består av differensiert bankrente i kommunens hovedbank og innskudd i KLP
Banken. Renter av Videreutlån fra Husbanken - Startlån - er en del av renteinntektene. Etter hvert som
andelen innskudd som er knyttet til ubrukte lånemidler blir redusert, vil også renteinntektene bli
mindre.
Utbytte og eieruttak
Kommunens utbytte fra Eidsiva Energi AS kommer fra og med 2020 via eierselskapet Innlandet Energi
Holding AS. Normalt nivå vil ligge på omlag 6,5 millioner kroner årlig. Fremdeles skal det være
forutsigbarhet i nivået på utbyttet via den treårige utbytteplanen
Renteutgifter
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I og med at det ikke er lagt opp nye låneopptak i perioden vil ikke renteutgiftene øker betraktelig i
planperioden, men som konsekvens av forventede renteøkninger fra Norges Bank. Det forventes et
lånerentenivå i perioden på 2,0 % i 2022, 2,3 % i 2023, 2,5 % i 2024 og 2,8 % i 2025. Renteutgifter
innen selvkostområdene vann og avløp finansieres av gebyrinntektene, mens renteutgifter av andre
investeringer og økte renteutgifter etter økte rentesatser finansieres av ordinære driftsinntekter.
Avdragsutgifter
Budsjetterte avdrag øker betydelig fra 2020 som følge av store investeringer de siste årene. Kommunen
betaler ikke større avdrag enn det kommunen er forpliktet til. I den nye kommuneloven er det
bestemmelser som ser ut til å forplikte kommunen til å betale høyere avdrag enn tidligere. Dersom det
blir høyere investeringer enn det som er estimert i økonomiplanen, vil dette påvirke størrelsen på
framtidige avdrag på lån.
Netto finansutgifter utgjør i gjennomsnitt omlag 7 % av brutto driftsinntekter. Korrigert for
selvfinansierte investeringer i vann og avløp utgjør netto finansutgifter omlag 4 % av brutto
driftsinntekter.

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner
Beløp i 1000

Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Overføring til investeringsregnskapet
Netto avsetninger
Netto avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner i
tjenesteområdene
Totale avsetninger

Regnskap
Oppr.
2020 bud. i fjor
2021

2022

Økonomiplan
2023
2024

2025

40 479
2 468
-26 919
-5 331
910
11 608
-18 252

30 000
423
-22 209
-11 424
0
-3 210
-2 323

43 000
423
-32 100
0
3 500
14 823
-3 351

59 000
423
-25 100
0
3 500
37 823
-2 323

61 000
423
-29 100
0
3 500
35 823
-2 323

54 000
423
-29 100
0
3 500
28 823
-2 323

-6 644

-5 533

11 472

35 500

33 500

26 500

Avsetninger til og bruk av ubundne avsetninger (disposisjonsfond)
Avsetninger til disposisjonsfond skjer i sin helhet til disposisjonsfond og hentes fra inntekten på
Fellesområdet tjenester som inntekt fra premieavvik pensjon og fra driftsinntekter som ikke benyttes til
driftsutgifter, finansutgifter eller til investeringer. For 2022 er forutsatt at inntekten fra Premieavvik på
40 millioner kroner i sin helhet avsettes til fond. I tillegg er det en avsetning på 3 millioner kroner til
disposisjonsfondet av årets driftsinntekter.
I 2022 er det ført opp i alt 32 millioner kroner i forbruk av disposisjonsfond. Av dette er 22 millioner
kroner utgifter til amortisering av tidligere premieavvik på pensjon, mens 10 millioner kroner går til
finansiering av utgifter i selve driftsbudsjettet.
Senere i planperioden endres dette forholdet betydelig gjennom at driftsinntektene og driftsutgiftene er
mye bedre balansert. Utenom premieavvik og amortisering av pensjon avsettes det i 2023 13 millioner
kroner til disposisjonsfond. For årene 2024 og 2025 er disse beløpene henholdsvis 13 millioner kroner
og 6 millioner kroner. I løpet av 4-års perioden avsettes det netto 103 millioner kroner millioner til
disposisjonsfond, fordelt på 78 millioner kroner til Pensjon og 25 millioner kroner til ordinært
disposisjonsfond.
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Avsetninger til bundne avsetninger (bundne fond)
Hele konsesjonskraft-avgiften avsettes til Utviklingsfondet. Utviklingsfondet disponeres av utvalget for
samfunnsutvikling, og når utvalget bevilger midler finansiert av fondet, blir dette ført som forbruk av
bundne fond. Årlig inntekt er 423 000 kroner.
Bruk av bundne avsetninger (bundne fond)
Bruk av bundne avsetninger er i sin helhet forbruk av selvkostfond knyttet til de områdene som er
såkalte selvkostområder, så som vann, avløp, avfall, septik og kontroll av spredte avløpsanlegg. Denne
beregningen er ikke gjennomført i forbindelse med framlegg til økonomiplanen, men blir utført ved
utarbeidelse av detaljerte årsbudsjettet. Beregningen har ingen påvirkning på budsjettbalansen. Dersom de samlede utgiftene er mindre enn gebyrinntektene, avsettes overskuddet til
selvkostfond, og føres tilbake til selvkostområdet som inntekt i løpet av 3-5 år, og reduserer dermed
nivået for nødvendig gebyrinntekter i samme periode. I detaljbudsjettet for vann og avløp og i
oppsettet av selvkostoversikten vil det framkomme driftsinntekter, driftsutgifter, kalkulatoriske
kostnader og bruk eller avsetning til selvkostfond.
Netto avsetninger i tjenesteområdene
Tabellen viser at enhetene har budsjettert med netto bruk av øremerkede fond som finansiering av
utgifter som kommunen har mottatt øremerkede midler til.

Til disposisjon for tjenesteområdene
Beløp i 1000

Oppsummering sentrale
poster

Frie disponible inntekter
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av
avsetninger
Overført til investering
Sum sentrale inntekter og
utgifter - Til fordeling
tjenesteområdene
Sum fordelt
tjenesteområdene
Merforbruk/mindreforbruk

Budsjett
2021

Økonomiplan
2023
2024

2022

-931 036
57 900
8 214

-956 804
73 540
11 323

-955 013
80 140
34 323

-952 759
88 640
32 323

-950 997
96 240
25 323

0
-864 922

3 500
-868 441

3 500
-837 050

3 500
-828 296

3 500
-825 934

864 922

868 441

837 050

828 296

825 934

0

0

0

0

0

2025

Tabellen viser at frie disponible inntekter er omlag 957 millioner kroner i 2022, mens netto
finansutgifter er nesten 74 millioner kroner. Avsetning til fond er litt over 11 millioner kroner dette
året. Dette gir en sum av sentrale inntekter til disposisjon for tjenesteområdet i driftsbudsjettet med i
overkant av 868 millioner kroner.
Tabellen viser også at det samme beløpet er fordelt til tjenesteområdene.
Denne tabelle4n viser også at de frie disponible driftsinntektene går ned fra 957 millioner kroner i 2022
til litt under 951 millioner kroner i 2021, og at finansutgiftene stiger fra nesten 74 millioner kroner i 2022
til om lag 92 millioner kroner i 2025. Avsetning til fond øker i samme perioden fra litt over 11 millioner
kroner til omlag 25 millioner kroner siste året i økonomiplanperioden.

Side 28 av 93

Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022
Dette betyr at det beløpet som fordeles til tjenesteområdene reduseres fra 868 millioner kroner i 2022
til i underkant av 826 millioner kroner i 2025.
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Økonomisk utvikling i planperioden
Vurdering av den økonomiske utviklingen i perioden 2022 - 2025
Her vurderes utviklingen i kommunens økonomiske nøkkeltall opp mot det som er satt som måltall i
vedtatte økonomiske handlingsregler, vedtatt av kommunestyret i juni 2019. Den nye kommuneloven
pålegger kommunestyret å behandle og vedta økonomiske måltall.
Kommunestyret vedtok økonomiske handlingsregler 19.06. 2019, sak nummer 52/2019.
A. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter skal fra og med 2020 være minst 1,75 % og
økes til minst 2,0 % i løpet av de neste åtte årene. Dette nivået settes ut fra Teknisk beregningsutvalg
for kommuneøkonomien sin minimumsanbefaling over tid. Dersom normen endres, vil denne
handlingsregelen også bli vurdert på nytt.
B. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter bør være mindre enn 100 % og reduseres til
maksimum 80 % i løpet av de neste åtte årene.
C. Kommunens disposisjonsfond bør være minst 10 % målt opp mot årlige brutto driftsutgifter. Dette
målet skal nås i løpet av 2020, for deretter å øke til minst 15 % i løpet av de neste åtte årene.
D. Kommunens ordinære driftsutgifter skal finansieres av ordinære driftsinntekter. Denne
handlingsregelen gjelder fra og med 2020.
E. Låneandelen ved de samlede årlige investeringene skal ikke være høyere enn 85 %. Denne
handlingsregelen gjelder fra og med 2020, og omfatter både anleggsinvesteringene og andre
investeringer i kommunebudsjettet/-regnskapet. Låneandelen skal reduseres til maksimum 75 % i løpet
av de neste åtte årene.
F. Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 7 %. Denne
handlingsregelen gjelder fra og med 2020. I løpet av de neste åtte årene skal netto finansutgifter
reduseres til maksimum 6 % av brutto driftsinntekter.
Kommunestyret har vedtatt at nøkkeltall fra de økonomiske handlingsreglene skal presenteres på en
enkel måte, gjerne i tabellform, der de ulike mål på kort og lang sikt vises sammen med reelle tall for de
siste år og prognose for inneværende år.
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Økonomiske handlingsregler

Netto driftsresultat er det viktigste resultatbegrepet for kommunene, og viser hva som er igjen av de
løpende driftsinntektene til avsetninger og investeringer når de løpende driftsutgiftene og renter/avdrag
på lån er dekket. Normen er 1,75 %, handlingsregelen er også 1,75 % økende til minst 2 % over 8
år. Det første året i perioden har vi et netto driftsresultat på 0,97 %, og som ligger godt under normen
og vedtatt ambisjon. Det andre året er resultatet 2,97 %, mens det i 2024 og 2025 er et netto
driftsresultat på henholdsvis 2,80 % og 2,21 %. og innenfor norm og vedtatt handlingsregel.
Hovedårsakene til denne utviklingen er reduksjon i driftskostnader og avsetninger til fond.
Alle økonomiske handlingsmålene har positiv utvikling i perioden, målt i forhold til budsjett for 2020,
med unntak av finansiering av investeringer og andel finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter.
En stor del av kommunens samlede gjeld er knyttet til selvfinansierende investeringer innen vann og
avløp. Korrigerer vi nøkkeltallene for dette, er gjennomsnittlig netto lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter 68 % i perioden og finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter er 3,93 %.
Det må nevnes at kommunen har et ubenyttet potensiale for driftsinntekter knyttet til eiendomsskatt
med omlag 10 millioner kroner årlig.
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Østre
Toten

KOSTRA
2017

KOSTRA
2018

KOSTRA
2019

KOSTRA
2020

Budsjett
2021

Økplan
2022

Økplan
2023

Økplan
2024

Økplan
2025

3,30 %

1,00 %

2,20 %

0,20 %

-0,47 %

0,96 %

2,96 %

2,79 %

2,21 %

Denne illustrasjonen viser utviklingen av netto driftsresultat over en ni års perioden med historiske
verdier i perioden 2017 - 2020, og antatt resultat inneværende år og gjennom den kommende fire års
perioden. Resultatene svinger, ikke bare for vår kommune. De historiske resultatene er preget av
høyere skatteinntekter enn beregnet for kommunesektoren, mens utviklingen i kommende periode for
vår del er basert på tilpasning av utgiftsnivået i forhold til et normalt inntektsnivå. Resultatet er også
preget av at inntektene fra premieavvik fra pensjon er høyere enn de årlige kostnadene. Denne
differansen avsettes til fond.
Neste illustrasjon viser korrigert netto driftsresultat, også i prosent av brutto driftsinntekter. Korrigert
netto driftsresultat har byttet ut avdrag på lån med avskrivninger som kostnad. Dette gir et bedre bilde
av det såkalte kapitalslitet, og kan nok i noen tilfeller gi et bedre resultatmessig bilde av driftsøkonomien
for det enkelte året. Vi ser at det korrigerte driftsresultatet jevnt over er svakere for årene før ny
økonomiplan, mens årene i økonomiplanperioden gir tilnærmet litt forhold mellom ordinært netto
driftsresultat og korrigert netto driftsresultat.

Side 32 av 93

Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022

Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Østre
Toten

KOSTRA
2017

KOSTRA
2018

KOSTRA
2019

KOSTRA
2020

Budsjett
2021

Økplan
2022

Økplan
2023

Økplan
2024

Økplan
2025

0,9 %

-1,9 %

1,1 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

3,0 %

2,8 %

2,2 %

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Østre
Toten

KOSTRA
2017

KOSTRA
2018

KOSTRA
2019

KOSTRA
2020

Budsjett
2021

Økplan
2022

Økplan
2023

Økplan
2024

Økplan
2025

6,7 %

6,8 %

7,6 %

9,2 %

10,6 %

11,3 %

14,1 %

16,8 %

18,8 %
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
Denne illustrasjonen viser at det på slutten av økonomiplanperioden er mulig å nå måltallet på 10
%. Måltallet er 10 % allerede inneværende år for deretter kunne økte til mer enn 15 % i løpet
av perioden.
Måltallet på 10 % nås i 2021, økende til nesten 19 % i 2025.
Disposisjonsfond hos oss er ordinært disposisjonsfond og avsetningen til å dekke framtidige forpliktelser
knyttet til premieavvik og amortisering av dette. Ved inngangen til 2021 er om lag 60 millioner av i alt
110 millioner på disposisjonsfond knyttet til premieavvik og denne spesielle ordningen med
inntektsføring hvert år med tilbakeføring i regnskapet som kostnad de neste 7 årene.
Netto avsetning fra premieavvik er 78 millioner kroner og netto avsetning fra egen sparing er 25
millioner kroner.
Ved utløpet av perioden er disposisjonsfond fra egen sparing omlag 8 %, det vil si under
målet/handlingsregelen.

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter

Østre
Toten

KOSTRA
2017

KOSTRA
2018

KOSTRA
2019

KOSTRA
2020

Budsjett
2021

Økplan
2022

Økplan
2023

Økplan
2024

Økplan
2025

2,89 %

3,26 %

3,23 %

4,06 %

4,89 %

6,11 %

6,66 %

7,36 %

7,98 %

Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntektene.
Netto finansutgifter består av renteutgifter og avdrag på investeringslån med fradrag for renteinntekter
og utbytte.
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Denne illustrasjonen viser at andelen av driftsinntektene som må dekke finanskostnader (renter og
avdrag på lån) går noe opp, men at forsiktig investeringsnivå framover kan holde andelen nede på et
nivå som gjør at vi slipper å hente finansiering ved å ta ned i driftsbudsjettet.
En stor andel av finansutgiftene er knyttet til selvkostområdene innen vann og avløp, og dekkes således
ikke av de frie driftsinntektene. Korrigerer vi for dette, vil nøkkeltallene se slik ut:
2022 2023 2024 2025 Gj.sn.
Finansutgifter
i prosent av
brutto
driftsinntekter 3,65
- Tall uten
andel vann og
avløp

3,52

4,13

4,43

3,93

Vurdering av den økonomiske utviklingen
Beløp i 1000

Sum inntekter
Sum utgifter
Brutto resultat
Netto finansutgifter og
inntekter
Motpost avskrivinger
Netto resultat
Overført til
investeringer
Årsresultat
Netto resultat i prosent
av sum inntekter

Budsjett
2021
-1 176 054
1 185 272
9 218
57 600
-61 284
5 534
-5 533
0
-0,5 %

2022

Økonomiplan
2023
2024

2025

-1 197 912 -1 198 691 -1 200 667 -1 201 577
1 174 485 1 144 636 1 140 112 1 140 422
-23 428
-54 056
-60 556
-61 156
73 240
79 840
88 340
95 940
-61 284
-11 472
11 472

-61 284
-35 500
35 500

-61 284
-33 500
33 500

-61 284
-26 500
26 500

0
1,0 %

0
3,0 %

0
2,8 %

0
2,2 %

Økonomiplanen er laget i 202 kronenivå. Det er avsatt reserver for å dekke lønns- og prisvekst i 2022
som sentral "pott" på finansierings-kapitlet i driftsbudsjettet.
Tabellen viser at det er en liten økning i driftsinntekter fra 2021 til 2022 med om lag 22 millioner kroner
og at det er nedgang i driftsutgifter i samme periode med om lag 11 millioner kroner, målt opp mot
opprinnelig budsjett 2021.
I økonomiplanperioden ser vi at driftsinntektene er stabile i hele perioden. Driftsutgiftene i perioden går
ned med samlet 45 millioner kroner, regnet fra året 2021.
Netto driftsresultat forbedres fra minus 5,5 millioner kroner i budsjettet for 2021 til et overskudd på
26,6 millioner kroner i 2025, en totalt forbedring på 32 millioner kroner.
Denne utviklingen gir mulighet for å avsette til fond (spare), og også å overføre finansiering av
egenkapitaltilskudd til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) fra 2022.
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Sektorene

HR og organisasjonsutvikling
Østre Toten kommune har 917 årsverk. Organisasjonen består av tre sektorer samt av HR og
kommunikasjon, Økonomi og IKT.
Organisasjonen består av tre sektorer, samt stabsfunksjoner HR/kommunikasjon og Økonomi.

Organisasjonskultur, organisasjonsutvikling og omstilling
Østre Toten kommune står overfor nødvendig omstilling for å møte den demografiske utviklingen og
stadig mer krevende rammebetingelser. Vellykket omstilling fordrer omstillingskompetanse hos alle
parter. Omstillingen må møtes med framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk, godt lederskap og aktivt
medarbeiderskap.
Kommunedirektøren vil ha fokus på gode strukturer og prosesser, og har tilsvarende forventning til
partene i organisasjonen. Involvering og medvirkning er en forutsetning for å lykkes, både på
arbeidsplassene og for den enkelte.
Teknologi og digitalisering er i seg selv en endrings-faktor som har betydning for arbeidsgiverrollen og
forventninger til ledere og medarbeidere, og det er i 2021 etablert et prosjekt som handler om bruk av
verktøyet MS365.
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Lederutvikling er et sentralt fokusområde. Det skal utvikles både nye og erfarne ledere på ulike områder.
Endrings- og prosesskompetanse er en strategisk kompetanse som øker organisasjonens mulighet til
omstilling og nyskaping. Det er behov for å videreutvikle denne kompetansen systematisk, og det er et
særskilt fokus på tema samhandling på tvers, brukermedvirkning og omstillingskompetanse.
Arbeidsgiverstrategi utarbeidet for 2017 – 2020 er den gjeldene, frem til ny arbeidsgiverpolitikk med
underliggende strategier er på plass i løpet av 2022.

Medarbeiderundersøkelse
Ledelsen har valgt at 10-faktor fra KS skal benyttes som verktøy når vi våren 2022 skal gjennomføre
medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen krever god planlegging og opplæring av ledere før
gjennomføring, slik at oppfølging av resultat blir utført som ønsket. Dette arbeidet starter hos HR høsten
2021.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det jobbes kontinuerlig med forbedringer av HMS-arbeidet. Det forskes på HMS i offentlig sektor, og det
er nødvendig å se hva det vil bety for HMS arbeidet fremover i vår kommune. Vi må revitalisere HMS
arbeidet inn mot denne tenkningen i de neste årene. Ved å bruke funksjonalitetene i kvalitetssystemet
vil det også gi bedre styring på HMS som ledelsesverktøy.
Ansvaret for det forebyggende HMS– og sykefraværarbeidet ligger på den enkelte arbeidsplass.
Strukturer og systemer som kommunen har etablert er svært viktige for dette arbeidet.
Bedriftshelsetjenesten blir brukt etter behov, samt i tråd med pålagte lovkrav i organisasjonen.
Organisasjonen har i 2021 vært preget av korona-situasjonen og datainnbrudd, og til tross for dette har
organisasjonen hatt kun en liten økning på fravær fra 2020. Økt nærvær sikrer tilgang på kompetanse,
stabilitet i tjenesten, og bidrar til godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass. Fravær gir merkostnad
på mange områder.
Det er satset mye på å redusere sykefraværet, og det er utarbeidet egne systemer og rutiner på
systemnivå. For å få til en varig endring, er det nødvendig å gjenta og repetere tema på alle nivåer i
organisasjonen. Kultur- og holdningsskapende arbeid innenfor denne satsingen fortsetter i 2022.
Målsettingen er å sikre videre forbedring på systemnivå, i tillegg til å ha et fokus på hyppig gjentakende
korttidsfravær og langtidsfravær, både på individnivå og virksomhetsnivå.
Hver enkelt virksomhet skal ha et aktivt forhold til nærværarbeid, og sette egne mål for lavest mulig
fraværsprosent - årlig og i planperioden.
Stabilt og økende nærvær handler om å gjennomføre gode prosesser både i drifts – og utviklingssaker, i
tett forpliktende samarbeid med ansatte og de ansattes representanter. Det antas også at utvikling av
større stillinger skal bidra til bedre arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass gjennom økt kontinuitet i
kompetanse og bemanning. Arbeid med heltids-kultur blir del av arbeidet med blant annet ny
arbeidsgiverpolitikk i 2022.

Side 37 av 93

Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022

Rekruttering
Kommunen har behov for å få på plass en ny og tilpasset rekrutteringsstrategi, og dette arbeidet blir del
av strategiarbeidet ut fra ny arbeidsgiverpolitikk.

Kvalitetsarbeid og internkontroll
Kvalitet- og internkontrollarbeidet er en del av styringsdialogen i ordinær ledelse og virksomhetsstyring.
Internkontroll handler om å ha «orden i eget hus».
Kontinuerlig forbedringsarbeid skal prege alle kommunens prosesser. Dette innebærer at det etableres
system, kultur og kunnskaper i organisasjonen som sikrer fokus på arbeid med kvalitet- og
internkontroll.
For å forebygge uønskede hendelser, er det viktig med tilgang på god styringsinformasjon innenfor de
risikoområdene som er avdekket gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser på tjenestenivå og
tjenesteovergripende funksjoner.
Fokusområder 2022:







Implementering og nyttiggjørelse av kvalitetssystemet Compilo
Bistå sektorene og tjenestene i deres kontinuerlige forbedringsarbeid
Sikre at informasjonssikkerhet er ivaretatt av organisasjonen
Kompetanseheving i organisasjonen om kvalitet- og internkontroll
Innføre og vedlikeholde aktiv bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser i hele organisasjonen
Sikre organisasjonens avvikshåndtering i alle ledd

Kompetanse
Kompetanse er en kritisk faktor for å kunne levere gode tjenester, og for å kunne bidra til fornyelse av
tjenester og arbeidsform. Utarbeidelse av overordnet kompetansestrategi vil skje som et underlag til
utarbeidelse av ny arbeidsgiverpolitikk.
KS læring er innført som hovedplattform for e-læring. Opplæring og oppfølging til organisasjonen vil bli
gitt i 2022, for å sikre nødvendig kunnskap og anvendelse av verktøyet.

Etikk
Nåværende etiske retningslinjer er gjeldende fremt til revidering i forbindelse med utarbeidelse av ny
arbeidsgiverpolitikk i 2022.

Heltid/deltid
Ordfører har bestilt kartlegging av alle sektorer, samt at administrasjonen setter mål for hvor stor andel
heltid vi som organisasjon skal jobbe oss mot. Kartleggingen vil foregå i tett samarbeid med ledelse og
tillitsvalgte. Resultatet av kartleggingen tas med inn i arbeidet med ny arbeidsgiverpolitikk.
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Opplæringskontoret
Østre Toten kommune har et eget opplæringskontor, som har et hovedansvar for læringer i tillegg til å
ta et koordineringsansvar inn i prosjekter slik som «Menn i helse». Håpet er også at ulike typer
utprøvingplasser og andre tilleggsressurser som ønskes inn i kommunen, kan bli organisert derfra.
Gjennom YFN (yrkesfagnettverk), et samarbeid mellom de videregående skolene i regionen, er målet å
sikre fullføring av det videregående løpet og god rekruttering inn mot yrkesfag. I YFN sitter
opplæringskontoret, faglige ledere, ledelse fra skole, lærere og fagopplæringen fra fylkeskommunen.
Opplæringskontoret har også en målsetning om å utvikle samarbeidet med OK-vekst innlandet herunder
LePro. Dette for å møte en økende trend i tilrettelegging for gjennomføring av yrkesutdanning blant
mange unge.
Opplæringskontoret har også tilknytning til flere private næringer i kommunen. Dette for å bidra inn
imot oppfølging av lærlinger, rekruttering og gjennomføring.
Pr. oktober 2021 var 37 lærlinger tilknyttet Opplæringskontoret. Lærlingene følges tett opp, for å sikre
god læringsprogresjon og bistand til arbeidsplassen hvor de har sitt daglige virke. Opplæringskontoret
samarbeider tett med veiledere ute i organisasjonen, og bistår der det er behov.
Likevel ser vi at det er nødvendig å fortsette å fokusere på holdningsskapende arbeid, samt hvordan vi
som kolleger skal møte lærlingene våre når de jobber sammen med oss. Flere og flere elever går inn i et
læreløp med en sakkyndig utredning i bunn. Kravet til en veileder og fagperson må derfor utvikles i trå
med dette. Derfor blir dette ett av flere satsninger i arbeidet med lærlinger for 2022.

Innovasjon og digitalisering
Organisasjonen har opplevd stor digital utvikling siste året i forbindelse med dataangrep.
Det er behov for å revidere innovasjons- og digitaliseringsstrategien.

Kommunikasjon
Prosjektet Microsoft 365 (MS365) startet opp september 2021. Hensikten med prosjekt MS365 er
å forbedre organisasjonen Østre Toten kommunes evne til smart samhandling og effektiv
kommunikasjon via de mulighetene som ligger i MS365. Dette for å styrke organisasjonens evne til å
jobbe strategisk, målrettet, innovativt og bærekraftig uten at det går ut over
informasjonssikkerhet eller personvern.
Kommunen gleder seg over at pandemien er på et nivå hvor vi igjen kan samles, og vi dermed har
mulighet til å kunne ta i bruk de nye og flotte lokalene i Innbyggertorget til god samhandling med
innbyggere. En prosjektgruppe er i gang med å så nærmere på innhold og tjenester som skal ligge til
denne arenaen i kommunen.
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Sektor for administrasjon og forvaltning
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløp i 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2020

Budsjett
2021

2022

45 449
16 757

37 825
15 016

37 624
15 541

37 249
15 496

36 649
16 096

36 646
16 099

3 525

4 222

4 340

4 340

4 340

4 340

13 944
1
79 675

12 108
0
69 171

12 553
0
70 059

12 473
0
69 559

12 473
0
69 559

12 473
0
69 559

-871
-9 249
-249
-10 369
69 306

-1 088
-6 723
-300
-8 111
61 060

-1 088
-6 911
-300
-8 299
61 759

-1 088
-6 911
-300
-8 299
61 259

-1 088
-6 911
-300
-8 299
61 259

-1 088
-6 911
-300
-8 299
61 259

Fordeling på enhet (graf)
Beløp i 1000 kr
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Fordeling per ansvarsområde
Beløp i 1000

Politisk virksomhet m/kontrollfunksjoner
Kirken og andre trossamfunn
Kommunedirektøren
Stab og støtte
Sum

Regnskap
2020
4 477
10 107
7 284
47 438
69 306

Budsjett
2021
5 307
9 605
2 011
44 137
61 060

2022

5 510
9 980
2 021
44 248
61 759

Økonomiplan
2023
2024
5 465
9 900
1 980
43 914
61 259

5 465
9 900
1 980
43 914
61 259

2025

5 468
9 900
1 980
43 911
61 259

Merknader til tabellene
Tallene for 2021 gjelder Opprinnelig budsjett. Revidert budsjett for sektoren er på 62,585 millioner
kroner. Revidert budsjett er kompensert for lønns- og prisvekst, men ikke for virkningene av
datainnbrudd og Covid - 19.
Tallene for 2022 – 2025 er oppgitt i 2021 kronenivå.

Beskrivelse av dagens virksomhet
Enhetene under denne sektoren består av Politiske styringsorganer med kontrollfunksjoner, Kirkelig
Fellesråd, Kommunedirektøren samt Stab og støtte (økonomi/IKT og HR/Kommunikasjon).
Ansvarsområdet Politiske styringsorganer består av godtgjørelse og andre utgifter knyttet til ordfører,
varaordfører og alle politiske organers virksomhet. Valgutgifter føres også her annethvert år;
kommunevalg og stortingsvalg, Utgifter til revisjon og kontroll føres også under dette ansvarsgruppenivået.
Ansvarsområdet Kirkelig Fellesråd består av kommunens tilskudd til Kirkelig Fellesråd. Kirkelig Fellesråd
har egen økonomi og lager eget budsjett og avlegger eget regnskap. Kommunen har plikt til å yte
økonomisk tilskudd til kirkelige formål. Østre Toten kommune og Østre Toten Kirkelig Fellesråd har egen
samarbeidsavtale. I budsjettsammenheng sidestilles Kirkelig Fellesråd med den ordinære virksomheten.
Ansvarsområdet Kommunedirektøren er begrenset til personalutgiftene til kommunedirektøren og
andre utgifter knyttet til denne funksjonen.
Ansvarsområdet stab og støtte består av økonomiavdelingen med IKT og HR- og
kommunikasjonsavdelingen. Økonomisjefen og HR-sjefen er en del av kommunedirektørens
ledergruppe. I HR/Kommunikasjon finnes funksjonene post- og arkivfunksjonene, politisk sekretariat,
opplæringskontoret, sentralbord og innbyggertorg, kommunikasjon, HR, HMS og lønn. Personalansvar
for ressurser tilknyttet digitalisering (DigInn) er midlertidig flyttet under HR-sjefen, frem til ny
organisering av IT- og digitaliseringsressurser er på plass. I økonomiavdelingen utføres alle
regnskapstjenestene, fakturering og innfordring, økonomisk oppfølging og -styring, samt økonomisk
planlegging og bistand til utarbeidelse av økonomiske planer. Etter at det interkommunale selskapet
IKOMM har ansvaret for IT-driften, ligger IKT-forvaltingsansvaret i økonomiavdelingen.

Utfordringer og strategi
Arbeidet med arbeidsgiverpolitikken, med underliggende strategier, blir et stort fokus for HR, og vil
involvere resten av organisasjonen i 2022. Mål for arbeidsgiverpolitikken er å utvikle gode og attraktive
arbeidsplasser. Det handler om å løse kommunens samfunnsoppdrag på en god måte og om å
rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.
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Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til at kommunen når sine mål, og gjøre kommunen i stand til å
håndtere dagens utfordringer og møte et samfunns- og arbeidsliv i endring.
Østre Toten kommune har stort søkelys på digital transformasjon. Dette innebærer tjenesteutvikling og
organisasjonsendringer hvor man bruker teknologi, prosesser og mennesker i samspill for å oppnå:




Økning av den (menneskelige / organisatoriske) «aksjonsradius» og handlingsrom.
Å skape verdier som er høyere enn kostnaden med å skape verdien.
Legge til rette for innovasjon for å være endrings- /utviklingsdyktig i tråd med
samfunnsendringene

I sum skal digitalisering bidra til å gjøre hverdagen lettere for alle ansatte, bidra til involvering, og ikke
minst evne å levere gode tjenester gjennom en god arbeidshverdag.
Etablering av nye funksjoner og roller med ansvar for trygg digitalisering.
Fram til dataangrepet januar 2021 hadde kommunen egen IT avdeling som driftet kommunens ulike
systemer. Videre hadde vi enheten DigInn som hadde ansvaret for å gjennomføre «strategi for digital
innovasjon» og forvalte porteføljen «digital Innovasjon». Alle nye digitaliseringsprosjekter ble ledet av
DigInn enheten. IT avdelingen var organisert under økonomi, mens DigInn enheten lå under sektor
Samfunn.
Etter dataangrepet er drift av kommunens ulike IT løsninger utsortert til IKOMM AS. De ansatte i DigInn
enheten er i dag organisert under HR.
I tillegg til oppgavene som ligger til DigInn enheten skal kommunen i tiden framover:







Styrke bestillerkompetansen innen IKT. Stilling som IT forvalter er lyst ut med ansettelse i løpet
av året.
Styrke kompetansen innenfor sikkerhet- og personvern. Kommunedirektøren har varslet at en
vil opprette en ny stilling.
Etablere sektorbaserte IKT-ressurser som skal ivareta den fagspesifikke IKT-utviklingen, og som
skal rapportere til kommunalsjefen, og som vil føre til en styrking av sektorenes ressurser til
tjeneste-innovasjon og digitalisering.
Styrke organisasjonens teknologiske kompetanse ved å opprette rollen som fagansvarlig for
teknologi, allerede gjennomført.
Bygge et velfungerende nettverk bestående av personer med ansvar og oppgaver knyttet til
digital og teknologisk drift og utvikling.
Sikre at organisasjonen har kompetanse og kapasitet slik at vi leverer trygge tjenester og
leveranser.

Organisering av stab- og støttetjenestene.
Kommunedirektøren har bestilt en gjennomgang av kommunens sentrale stab- og støttefunksjoner for å
få et grunnlag til å vurdere om dagens organisering er best mulig tilpasset de mål og oppgaver disse
funksjonene er ment å ha.
Gjennomgangen er organisert som et prosjekt som gjennomføres høsten 2021 og skal resultere i et
beslutningsgrunnlag som kan benyttes som utgangspunkt for eventuelle organisatoriske endringer.
Dette beslutningsgrunnlaget skal være klart i desember 2021.
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Kommunedirektøren styrker nå økonomioppfølging ved ansettelse av prosjektkontroller som skal
arbeide med driftsøkonomi innen vann og avløp og investeringsøkonomi innen vann og avløp og bygg og
eiendom.

Sammendrag budsjett
Sammendrag budsjett for sektor for administrasjon og forvaltning
Samlet har stab- og støttefunksjonene ansvar for å støtte kommunens virksomhet gjennom å yte god
service til organisasjonen, være utviklingsrettet og en aktiv støttespiller og strategisk partner i
samarbeid med våre interne og eksterne aktører. På denne måten skal vi kunne sikre ansvar innen
arbeidsgiverfunksjonen, organisasjonsutvikling og samtidig bidra til at Østre Toten kommune er og
oppfattes som en samlet organisasjon. Stab- og støtteenheten skal sette resten av organisasjonen i
stand til å møte framtidige oppgaver/utfordringer/krav på en hensiktsmessig måte»
Stab og støtte skal ivareta organisasjonsovergripende utviklings-, digitalisering-, innovasjons-,
forvaltnings- og driftsoppgaver som skal støtte enhetenes virksomhet rettet mot innbyggere og
næringsliv innenfor økonomi og HR og kommunikasjon.
Sektor for administrasjon og forvaltning har et samlet netto driftsbudsjett på 61,8 millioner kroner for
2022. Brutto driftsutgifter er på 70,1 millioner kroner, mens driftsinntektene er på 8,3 millioner kroner.
Det massive datainnbruddet og konsekvensene etter dette medfører at kommunens samlede utgifter
for å sikre trygge IT-leveranser for å kunne levere trygge tjenester og leveranser, vil i 2022 være
betydelige. Det er ikke mulig å dekke inn disse merkostnadene allerede i 2022. I budsjettet er det under
Fellesområde Tjenester avsatt 10 millioner kroner til dekning av disse, og utgiftene er finansiert av
fond. Fra og med 2023 skal trygg digital transformasjon, trygge leveranser og tjenester kunne leveres
uten at det benyttes fondsmidler til dekning av utgiftene.
Det kjennetegner alle stab- og støttefunksjonene at det er både drifts- og utviklingsoppgaver som
tilligger denne funksjonen.

Sektor for oppvekst
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Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløp i 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2020

Budsjett
2021

2022

307 632
30 810

283 313
28 025

279 710
26 344

265 070
26 547

264 158
26 927

264 338
26 747

70 515

67 773

73 875

73 675

73 675

73 675

15 162
3 462
427 581

6 863
0
385 975

7 055
0
386 984

7 055
0
372 347

7 055
0
371 815

7 055
0
371 815

-16 125
-50 657
-27
-5 519
-72 327
355 253

-19 700
-24 672
0
-1 208
-45 580
340 395

-19 700
-23 438
0
-578
-43 716
343 268

-19 700
-23 318
0
-578
-43 596
328 751

-19 700
-23 218
0
-578
-43 496
328 319

-19 700
-23 218
0
-578
-43 496
328 319

Fordeling på enhet (graf)
Beløp i 1000 kr

Fordeling per ansvarsområde
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Beløp i 1000

Fellesområde oppvekst
Barnehagene
Grunnskole
Læringssenteret
Barneverntjenesten
Helsestasjonstjenesten
PPT pedagogisk psykologisk tjeneste
Sum

Regnskap
2020
585
108 755
178 869
10 225
42 084
9 281
5 454
355 253

Budsjett
2021
3 520
103 890
169 193
10 435
38 394
9 569
5 394
340 395

2022

3 291
104 663
166 837
10 335
43 449
9 463
5 231
343 268

Økonomiplan
2023
2024

3 294
103 660
157 060
10 066
40 348
9 198
5 126
328 751

3 294
103 531
156 844
10 048
40 296
9 185
5 122
328 319

2025

3 294
103 531
156 844
10 048
40 296
9 185
5 122
328 319

Merknader til tabellene
Tallene for 2021 gjelder Opprinnelig budsjett. Revidert budsjett for sektoren er på 348,812 millioner
kroner. Revidert budsjett er kompensert for lønns- og prisvekst, men ikke for virkningene av
datainnbrudd og Covid - 19.
Tallene for 2022 – 2025 er oppgitt i 2021 kronenivå.

Beskrivelse av dagens virksomhet
Barn, oppvekst og opplæring omfatter enhetene barnehage, barnevern, grunnskole,
helsestasjonstjeneste, læringssenter og pedagogisk-psykologisk tjenesten (PPT).
Flere av tjenestene i sektoren er i kontakt med alle kommunens innbyggere innenfor deres
aldersgrupper. Det er en uttalt politisk målsetting om å bli Norges beste oppvekstkommune. Sektoren er
et viktig virkemiddel.
Tjenestene i sektoren har tidligere blitt bygget opp, og delvis økt i omfang, i tråd med statlige føringer og
kommunale prioriteringer. Samlet sett har Østre Toten kommune prioritert disse tjenestene høyere enn
inntektsgrunnlaget til kommunen skulle tilsi, noe som har vært en politisk prioritering.
Det ytes gode tjenester i sektoren. Fortsatt er det noe å hente på økt samhandling og koordinering både
direkte inn mot innbygger, og når det gjelder omfang og innhold i tjenester og tjenestenivå. Innenfor
noen tjenester har kommunen større utgifter enn sammenlignbare kommuner. Dette kan tillegges
strukturelle forhold i tjenestene, men skyldes også høyere prioritering over tid.
Under følger overordnede beskrivelser av de ulike tjenestene.
Helsestasjonstjenesten
Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for
barn, unge, gravide og deres familier. Vi har per oktober 2021 helsestasjon på Lena og Skreia.
Helsestasjonstjenesten gir tjenester til kommunens innbyggere med hovedvekt på helsestasjon for spedog småbarn, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste, flyktningehelsetjeneste og
smittevern, og veiledning / støttesamtaler gjennom familieteam.
Tilbudene er ikke vedtaksbaserte, men primært universelle lavterskeltilbud, som gir oss en mulighet til å
nå alle. I tillegg tilbys oppfølging og hjelp ut fra behov. Tidlig innsats både i alder og identifisering av
risikofaktorer, er sentralt for prioriteringene.
Barnehage
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Det er seks kommunale og sju private barnehager i Østre Toten, som til sammen har 910
plasser/enheter. Det er per 1. oktober 2021, 618 barn i barnehagene, hvorav 198 er under tre år.
Det er en lovfestet norm for bemanningen i barnehage. Alle barnehager, både private og kommunale,
har en lovfestet bemanningsnorm som tilsier én voksen per sjette barn over tre år og én voksen per
tredje barn under tre år. I tillegg er det en pedagognorm som tilsier én pedagog på tolv barn over tre år,
og én pedagog på seks barn under tre år.
Kommunen har et tosidig ansvar. Kommunen er barnehageeier for egne barnehager, og skal i tillegg
utøve barnehagemyndighet med tilsynsansvar og har ansvar for utbetaling av tilskudd til de private
barnehagene.
Grunnskole
Grunnskolen i Østre Toten består av sju barneskoler og to ungdomsskoler. Elevtallet per 1. oktober 2021
er 1 561 elever. Det er 167 elever som er ferdig i grunnskolen våren 2022. Per nå er det 149 elever som
starter opp på 1. trinn i august 2022. Elevtallet er svakt synkende i årene fremover.
Ca 60 elever bosatt i Østre Toten går på fire ulike private, hvorav i underkant av 30 er elever ved Toten
Montessoriskole, som ligger i de gamle lokalene til Lund skole i Kolbu.
Pedagogisk-psykologisk tjenesten (PPT)
Østre Toten kommune har en egen pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), som er en lovpålagt tjeneste.
PPT er en viktig samarbeidspartner for barnehager og skoler i det systematiske arbeidet for at alle barn
og elever skal ha et best mulig utviklingsmiljø både faglig og sosialt. PPT utarbeider også sakkyndige
utredninger for barn, unge og voksne med tanke på spesialpedagogiske behov.
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten er en tjeneste med et preg av sikkerhetsnett og er siste instans i tiltakskjeden.
Hovedvekt av sakene det jobbes med, handler om barn og unge i alderen 6-15 år. I tillegg kommer
ettervernsaker, hvor barneverntjenesten følger opp ungdom etter fylte 18 år.
Tjenesten har individrettede tiltak, men legger også vekt på å utvikle flere gruppetilbud til bruk i
veiledning av foresatte.
Per i dag har tjenesten et relativt høyt aktivitetsnivå. Tjenesten gir tilbud til en større andel barn og har
noe høyere utgifter per sak enn gjennomsnittet av kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med.
Læringssenteret
Læringssenteret har tre hovedoppgaver:




Etablering og bosetting av flyktninger på grunnlag av kommunestyrets vedtak om bosetting.
Opplæring av voksne - norsk, samfunnsfag og grunnskoleopplæring.
Ansvar for introduksjonsprogram for alle som bosettes etter vedtak.

Per oktober 2021 vil det være bosatt 10, som er i tråd med kommunens vedtak om bosetting. I tillegg er
det bosatt fem i familiegjenforening. Anmodning om bosetting for 2022 kommer i løpet av høsten.
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Læringssenteret er i en prosess for vurdering av interkommunal løsning sammen med Gjøvik og Vestre
Toten kommuner.

Utfordringer og strategi
Sektor for barn, oppvekst og opplæring vil i 2022 fortsette utviklingsarbeidet i sektoren.
Omstilling
Føringer i budsjett 2022 og i økonomiplanen framover tilsier stor omstilling i sektoren for å kunne drifte
innenfor ramme. Sektoren må arbeide for å komme ned i aktivitet og utgiftsnivå. Det er behov for
endringer knyttet til ulike faglige krav til enhetene og til arbeidet på tvers. Fagfornyelsen innenfor skole,
barnevernreformen som gjelder fra 2022, ny integreringslov vedtatt høsten 2020, endringer i bosetting
av flyktninger og tydelige forventinger om tverrfaglighet fra sentrale myndigheter gir føringer og endret
ansvar og oppgaver til kommune og oppvekstfelt.
Tidlig og helhetlig innsats, arbeid med inkludering og kompetanse tett på og i samarbeid med
innbyggere, er viktige stikkord i arbeidet.
Også for oppvekstsektoren vil digitalisering være viktig. Verktøyene vi bruker er endret og dette vil
prege måten vi jobber på. Muligheter for bedre utnyttelse av digitale verktøy i daglig arbeid sammen
med innbyggere, i arbeidsprosesser i enhetene og på tvers i kommunen, og i kompetanseheving, må
prioriteres.
Utviklingsarbeidet Oppvekst 2040
Det vedtatte strategidokumentet for Oppvekst 2040 peker retning for videre utvikling. Innsatsområder
som handler om helhet og sammenheng i tjenesteapparatet, inkludering i fellesskapet, robuste barn og
unge og attraktive oppvekstmiljøer skal nå omsettes i praktisk handling.
Arbeidet må omfatte både tverrfaglig samhandling og tiltaksarbeid, og også organisatoriske og
strukturelle grep. Oppvekst 2040 del II om barnehage- og skolestruktur er også en viktig del av
utviklings- og omstillingsarbeidet.
Tidlig innsats har over år vært en føring i handlingsprogrammet. I tidlig og helhetlig innsats ligger det å
arbeide helsefremmende og forebyggende i form av universelle tiltak rettet mot alle, og også det å
komme tidlig inn med rett hjelp til rett tid ved behov. Rett hjelp til rett tid innebærer små grep i tidlig
fase heller enn inngripende tiltak når problemer har vokst seg større. Alle tjenester vektlegger at flest
mulig barn og unge skal finne sin plass i fellesskapet. I alt arbeid vektlegges "Hva er viktig for deg?"
heller enn "Hva feiler det deg". Dette er et arbeid som krever koordinerte tjenester og tiltak, og som
krever tid. Barnevernreformen/oppvekstreformen understreker at forebyggende arbeid og tidlig innsats
må prioriteres. Arbeidet er pågående og en del av utviklingsarbeidet i Oppvekst 2040. Etablering av
tverrfaglig team og arbeid med å styrke arbeidet på laveste nivå i tiltakskjeden skal prioriteres.
Tverrfaglig samhandling
Bærebjelken i utviklingen innenfor oppvekstfeltet framover er fortsatt tverrfaglig samhandling og
samarbeid. Endringer i krav, forventinger og rammer understreker dette.
Ressurser i lokalsamfunn, i kommunen og hos enkeltmedarbeidere, vil i sum være forutsetninger
for systemer og hjelpetiltak for grupper og på individnivå. Dette krever god tverrfaglig oversikt og
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koordinering, både internt i kommunens tjenester og eksternt, i samarbeid med frivillighet og med
annenlinjetjeneste. Muligheter for økt samarbeid med andre kommuner bør undersøkes. Det blir viktig
å styrke fleksibiliteten til å gi rett hjelp til rett tid. Samarbeid med andre tjenester, internt og eksternt,
blir enda viktigere framover.
Ut fra utviklingen, i etterkant av koronasituasjonen og også med tanke på barnevernreformen, må
utvikling av psykisk helse-tjenester inn mot barn, unge og familier prioriteres. Dette krever godt og
systematisk samarbeid i kommunen og sammen med eksterne aktører.

Sammendrag budsjett
Sektor for oppvekst har i 2022 et samlet netto driftsbudsjett på 343,268 millioner kroner. Målt i forhold
til et lønns- og prisframskrevet budsjett for 2021, er budsjettrammen økt med 2,874 millioner kroner,
som betyr en økning på 0,8%. I løpet av perioden til og med 2025 reduseres budsjettrammen til 328,319
millioner kroner. Det siste året i økonomiplanperioden vil driftsramme være 4,4 % lavere enn lønns- og
prisjustert budsjettramme per 2022. Dette vil kreve omfattende endringer framover. For inneværende
år er det gjort betydelige grep for å komme på ramme.
Føringer fra foregående økonomiplan er videreført. Sektoren som helhet må justere og
redusere aktiviteten framover. Aktivitetsnedgang og lavere inntekter til kommunen er lagt til grunn,
blant annet i form av bortfall i tilskudd og refusjoner. I budsjettet er det forutsatt at bemanningsnorm i
barnehage og norm for lærertetthet skal ivaretas. Barneverntjenesten er tilført ressurser i tråd med
rammeoverføringer til kommunen. Forventet underfinansiering er løst i sektoren. Det er lagt inn en
gradvis opptrapping av stilling som kommunepsykolog til full stilling, sett i lys av behovet. Utvikling og
digitalisering i sektoren er prioritert for å understøtte utvikling av oppvekstfeltet som ett samlet felt,
faglig og digitalt.
For de fleste tjenestene i sektoren utgjør lønnsmidler hoveddelen av utgiftene. Barneverntjenesten har
og en stor andel av budsjett knyttet til tiltak for barn, unge og familier.
Budsjettering gjøres på sektornivå, og alle detaljer er ikke beskrevet. For å gi tilstrekkelig
styringsinformasjon, nevnes noen hovedtrekk ved budsjettet for 2022.
Barnehage har for 2022 lagt inn:








Bemanning i tråd med norm. Dette innebærer at ledige plasser ikke kan fylles opp (løpende
opptak) etter hovedopptaket, da det vil forutsette nye tilsettinger som ikke er budsjettert
Effektivisering
o Fylle opp avdelinger/barnehager (bemanning ut fra antall enheter)
o Iverksette strukturelle endringer jamfør sak om endret barnehage og skolestruktur som
foreslår nedleggelse av Vilberg barnehage.
Reduserte utgifter til spesialpedagogisk hjelp ut fra behov og pågående samarbeid med PPT.
Tilskudd til private barnehager er redusert i tråd med antall barn september 2021.
o Det kan komme flere barn i private barnehager i løpet av høsten, som vil ha
konsekvenser for tilskudd i 2022.
Redusert antall gjestebarn i tråd med dagens nivå
Bemanning reduseres med 3 årsverk knyttet til spesialpedagogisk hjelp. Det er en risiko at
behovet endres gjennom året.

Grunnskole har for 2022 lagt inn:
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Norm for lærertetthet er lagt til grunn i budsjettet
Helårseffekt av reduksjon i ansatte som ble iverksatt høsten 2021
Halvårseffekt av ytterligere reduksjon i antall ansatte for 2022 (sosialfaglige, fagarbeidere,
assistenter) i både skole og SFO
Det er lagt inn reduksjon med ca 21 årsverk (fagarbeidere/sosialfaglige) fra høsten 2022
Økte skyssutgifter, utvidet SFO-ordning og spesialundervisning ut fra kjent behov er lagt inn.

Innsparinger i denne størrelse er utfordrende uten strukturelle endringer i tjenesten. Pågående
utredning innenfor Oppvekst 2040 del II, om barnehage og skolestruktur, må forventes å gi nødvendig
beslutningsgrunnlag for videre utvikling av enheten.
Læringssenteret har for 2022 lagt inn:




Utbetaling av introduksjonsstønad på samme nivå som i 2021
Bemanning i henhold til estimert antall deltakere
Det er lagt til grunn bosetting av 10 flyktninger i 2022 (tilsvarer bosetting 2021), i tillegg til
forventet familiegjenforening.

Dersom deltakerantallet øker, vil det være utfordrende å tilby den tilpassede opplæringen som
lovverket tilsier. Ressursene ved Læringssenteret er tatt kraftig ned senere år.
Helsestasjon og skolehelsetjeneste har for 2022 lagt inn:




Redusert og endret aktivitet
o Stillingsreduksjon med cirka 0,6 årsverk
Redusert tilskudd
Økte oppgaver knyttet til videregående skole

Tjenesten har mindre inntekter i form av redusert tilskudd for 2022, i tillegg økte oppgaver knyttet til
videregående skole i forbindelse med reduksjon i fylkeskommunens budsjetter gjeldende fra 2022.
Barnverntjenesten har for 2022 lagt inn:




Delvis kompensasjon for barnevernreformen
o bortfall av tilskudd, refusjoner og økte egenandeler
Redusert og endret aktivitet
o Tjenesten reduseres med cirka 2 årsverk
Reduserte utgifter til veiledning (kjøp), tiltak og sakkyndig

Tjenesten har høy aktivitet. Endring av aktivitet i tjenesten sammen med ny barnevernlov og
barnevernreformen vil betinge bredt tverrfaglig samarbeid i kommunen for å lykkes.
Pedagogisk psykologisk tjeneste har for 2022 lagt inn:



Kutt i driftsposter
Justert lønnsbudsjett

Andre forhold:
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Ved framlegging av budsjettet er det forhold som ikke er tilstrekkelig avklart. For oppvekstsektoren
påpekes følgende:







I budsjettet for 2021 ble det lagt inn reduksjoner grunnet nedleggelse av mottak for flyktninger
og forventet lavere bosetting framover. Mottaket er imidlertid reetablert og utvidet i løpet av
året, noe som medfører aktivitetsøkning i flere enheter i sektoren allerede fra 2021.
Konsekvenser for sektoren vil bli vurdert på nyåret når vi har mer oversikt over aktivitet som
følge av utvidet mottaksdrift.
Gjøvik kommune drifter interkommunal barnevernvakt for kommunene på Toten, Landkommunene og Gran og Lunner kommuner. Høsten 2021 er det varslet et merforbruk og økt
utgiftsnivå for 2022. Økningen, herunder innhold/nivå i barnevernvakta, var tema i
samarbeidsråd i oktober, for kommunene som deltar i samarbeidet. Dette vil bli fulgt opp
framover.
Det er en usikkerhet knyttet til finansiering av barnevernreformen for kommunene.
For å redusere utgiftsnivået og øke fleksibiliteten i sektoren i økonomiplanperioden vil det være
nødvendig med strukturelle grep framover
o Sak om fremtidig barnehage og skolestruktur i kommunen vil gi styringssignaler om
utvikling videre.
o Mulig interkommunal løsning for Læringssenteret er under utredning.
o Behov og muligheter for andre strukturelle og/eller organisatoriske grep, internt
og/eller ved interkommunalt samarbeid, må vurderes.
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Sektor for helse, omsorg og velferd
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløp i 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2020

Budsjett
2021

2022

370 560
36 231

352 017
25 654

343 833
25 045

336 263
26 050

335 743
26 007

335 743
26 007

74 087

70 554

71 340

70 877

70 877

70 877

18 234
2 249
501 362

9 651
250
458 127

9 921
250
450 389

9 921
250
443 361

9 921
250
442 798

9 921
250
442 798

-24 112
-81 508
-480
-1 898
-107 998
393 365

-22 098
-66 811
0
0
-88 909
369 217

-21 798
-47 820
0
-1 028
-70 646
379 742

-21 798
-47 820
0
0
-69 618
373 742

-21 798
-47 820
0
0
-69 618
373 179

-21 798
-47 820
0
0
-69 618
373 179

Fordeling på enhet (graf)
Beløp i 1000 kr
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Fordeling per ansvarsområde
Beløp i 1000

Fellesfunksjoner i HOV
NAV
Helse og mestring
Rus/psykisk helse
Tildelingsenheten
Tilrettelagte tjenester
Hjemmetjenester
Heldøgnstjenester
Sum

Regnskap
2020
14 528
20 990
31 265
20 965
60 336
54 234
59 107
131 939
393 365

Budsjett
2021
15 541
22 226
34 492
11 727
56 306
53 544
53 468
121 913
369 217

2022

15 947
22 789
35 819
10 340
55 739
71 152
51 688
116 269
379 742

Økonomiplan
2023
2024

15 952
22 789
36 519
10 390
56 304
71 152
50 888
109 749
373 742

15 909
22 429
36 519
10 590
56 304
70 792
50 888
109 749
373 179

2025

15 909
22 429
36 519
10 590
56 304
70 792
50 888
109 749
373 179

Merknader til tabellene
Tallene for 2021 gjelder Opprinnelig budsjett. Revidert budsjett for sektoren er på 379,582 millioner
kroner. Revidert budsjett er kompensert for lønns- og prisvekst, men ikke for virkningene av
datainnbrudd og Covid - 19.
Tallene for 2022 – 2025 er oppgitt i 2021 kronenivå.

Beskrivelse av dagens virksomhet
Helse, omsorg og velferd bidrar til at innbyggerne får tilrettelagt tjenester som er avgjørende for at den
enkelte mestrer egne helseutfordringer og egen hverdag.
Tjenesteområdet består av enhetene:








tildelingsenheten
NAV
Labo, Fjellvoll og kjøkken
hjemmetjenesten
psykisk helse og rustjeneste
tilrettelagte tjenester
helse og mestring som inkluderer fysio- og ergoterapitjenesten, friskliv, rask psykisk
helsehjelp og legetjenesten.

I tillegg er enkelte stabsfunksjoner samlet under et fellesområde for sektoren.
Helse, omsorg og velferds økonomiplan og budsjett følger i stor grad opp de vedtatte hovedstrategier og
bygger videre på arbeidet med å dreie tjenestetilbudet. Strategisk plan, Ny velferd 2040, er
retningsgivende for utviklingen og prioriteringene i sektoren. Det er store pågående omstillinger som
videreføres, og som sektoren begynner å se resultatene av. Kommunens prioritering av digitalisering og
tilbud som øker graden av egenmestring og aktive innbyggere, forventes å bidra til at innbyggerne
mestrer egne helseutfordringer. På denne måten forventes det at behovet for tjenester utsettes og
reduseres.
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Utfordringer og strategi
Helse, omsorg og velferd står i en tid med stramme økonomiske rammer, endringer i statlige føringer,
en spesialisthelsetjeneste i endring og forventet lavere tilgang på fagutdannet arbeidskraft innenfor
flere av tjenesteområdene. I neste tiårsperiode forventes også en sterk økning i antall av de eldste eldre.
Skal kommunen unngå redusert tilgang på tjenester og kvalitetsforringelse, er det avgjørende med en
videreføring av satsingen på tidlig innsats, rehabilitering og mestring i tjenestene. På denne måten kan
innbyggerne få flere friske leveår, klare seg mest mulig selv og kan delta i samfunnet. Samtidig har
innbyggerne forventninger til tjenestenes tilgjengelighet og at de er individuelt og fleksibelt tilpasset.
Dette medfører at dagens og framtidens situasjon må møtes med ny tilnærming til hvordan tjenestene
skal innrettes og tilbys. De viktigste prioriteringer i 2022 er knyttet til å fortsette å omstille tjenester,
digitalisering og innovasjon, harmonisere og definere nye tjeneste- og kvalitetsnivåer og effektivisere
drift.
Ny velferd 2040 gir retning for utviklingsarbeidet i sektoren og enhetene. Hovedstrategiene er:







folkehelse - helse og mestring i alt vi gjør
medborgerskap, brukerorientering og pårørendestøtte - selvstendighet og mestring gjennom
innflytelse i eget liv
boligpolitikk - livet leves best hjemme
aktiv omsorg og frivillighet - muligheter i mellomrommet
digitalisering og teknologi - frihet og fleksibilitet gjennom teknologiske løsninger
organisasjonsutvikling - fremtidsrettet ledelse, kultur og kompetanse

Sektoren jobber bredt og langsiktig med alle de seks hovedstrategiene, men vil i kommende
fireårsperioden styrke innsatsen innenfor særlig innbyggerinvolvering, digitalisering og boligpolitikk. Det
forventes også å bli nødvendig å avsette ressurser til å håndtere langtids helsekonsekvenser av og etter
covid-19.
Post-korona
Sektorens aktivitet preges fremdeles av håndteringen av covid-19 med TISK-arbeidet, ny hverdag med
økt beredskap og vaksinasjon. Det forventes at 2022 også må planlegges med økt beredskap og
kapasitet til testing, smittesporing og vaksinasjon. Samtidig forventes det at den kommende tiden vil
vise de negative konsekvensene pandemien har hatt på helse, og at behovet for tjenester vil øke i tiden
fremover. Foreløpige studier viser at pandemien rammer skjevt og at allerede sårbare grupper har vært
mer utsatt for negative konsekvenser av pandemien og forsterket deres problemer. Det forventes en økt
pågang til kommunens helse, -omsorg og velferdstjenester.
Samskaping, innbyggerdialog og samhandling med sivil sektor
Østre Toten har som ambisjon å styrke samhandlingen med innbyggerne og sivil sektor for utvikling og
drift av helse og velferdstjenester. Dette området omfatter også medborgerskap, brukerorientering og
pårørendestøtte. Sivil sektor tilfører andre perspektiver som kan bidra til utvikling av og å heve
kvaliteten på tilbudet.
Innbyggerinvolvering er et viktig grep for å styrke samhandlingen, og dialog med brukerne av våre
tjenester skal sikre at de riktige grepene blir tatt. Helseorganisasjonene, helsefrivilligheten og pasientog brukerorganisasjonene har en sentral rolle i utvikling og drift av aktivitetstilbudene i Østre Toten.
I kommende periode planlegges det å innhente ekstern kompetanse og kapasitet til å styrke
innbyggerinvolvering og dialog. Det er avsatt budsjettmidler innenfor rammen til å følge opp dette som
en treårig prosjektressurs.
Digitalisering og innovasjon
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Kommunens oppgaver og samfunnsoppdrag endrer seg i takt med at innbyggerne stiller andre krav og
forventninger til kommunens tjenester. Kommende utfordringer kan i mange tilfeller ikke løses med
gårsdagens løsninger. En videre satsning på digitalisering og innovasjon vil gjøre det mulig å utvikle
tjenester mer effektivt og sørge for at knappe menneskelige ressurser brukes der det er størst behov.
Dette forutsetter at ansatte er rustet til å håndtere nye verktøy og nye måter å jobbe på.
Helse, omsorg og velferd har kommet godt i gang med digitalisering og teknologiske løsninger. Flere
prosjekter er klare til å innføres. Det er fortsatt et gjenstående utviklingsarbeid og potensiale i å komme
opp i tilstrekkelig og økt volum og spredning for større gevinstuttak. Etter dataangrepet har tjenestene
større bevissthet på at innføringen av digitale løsninger krever økt oppmerksomhet og prioritet på
informasjonssikkerhet, personvern og trygg digitalisering. Dette arbeidet følges nå opp kontinuerlig og
systematisk i enhetene, og krever ressurser.
Psykisk helse- og rus
I statsbudsjettet legges det opp til en fortsatt styrket innsats på psykisk helse og rus. Dette inkluderer
også innsats for barn og unges psykiske helse. Henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
har økt med 25 % siste år, og det er en tendens til at kommunene får meldt barn og unge med
omfattende behov for psykiske helsetjenester. Området krever oppfølging lokalt og statsbudsjettet
beskriver både lavterskeltilbud og tilbud til de som har behov for omfattende tjenester(eks. FACT-ung).
Østre Toten bør følge opp dette i kommende fireårsperiode og samordne innsatser på tvers av sektorer.
Det er vedtatt en lovendring som gir kommunene en plikt til å etablere en rådgivende enhet for russaker. Enheten skal ha ansvar for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en
bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven dersom det er satt
som vilkår ved mindre alvorlige narkotikaovertredelser. Oppgaven vil bli løst innenfor eksisterende
rammer i psykisk helse og rustjenesten.
Heldøgnsomsorg for eldre og boligutviklingen
Østre Toten har over flere år drevet transformasjon av heldøgnstilbudet. Flere bo- og servicesentre med
heldøgns omsorgstjeneste er faset ut, Labo med 111 sykehjemsplasser er realisert og fremtidig drift av
Fjellvoll er foreslått endret i dette forslaget. I fireårsperioden er det avgjørende at prosjektering av
alternative boformer og konsepter for nye botilbud er utredet og forberedt. Kommunedirektøren vil
komme tilbake med ytterligere detaljer rundt endringen på Fjellvoll under budsjettbehandlingen.
Det pågår et arbeid med å tydeliggjøre et oppdragsdokument fra kommunen til Østre Toten
boligstiftelse. Dokumentet er ment til å tydeliggjøre kommunes forventninger vedrørende kvalitet og
kapasitet på boliger, boligutvikling og boligsosiale ambisjoner overfor boligstiftelsen. Dokumentet vil bli
fremmet for politisk behandling når det er klart og dermed utgjøre kommunestyrets oppdrag til
boligstiftelsen.
Rullering av Ny velferd 2040
Kommunestyret har tidligere vedtatt rullering av Ny velferd 2040. Det er igangsatt et arbeid med
revidering av innsatstrappen som vil utgjøre en vesentlig del av rulleringen. Det planlegges også å
gjennomføre en evaluering av effektene av arbeidet med Ny velferd 2040 fra 2017 og frem til nå. Det tas
sikte på å innarbeide hovedstrategiene i Ny velferd 2040 som en del av kommuneplanens samfunnsdel.
Leve hele livet-reformen
Østre Toten følger opp reformen gjennom handlingsprogrammet og Ny velferd 2040. I fireårsperioden
vil arbeidet konsentreres rundt oppfølgingen av aldersvennlig lokalsamfunn som i praksis handler om
universelle og inkluderende lokalsamfunn. Denne satsingen tas inn i arbeidet med revidering av
kommuneplanens samfunnsdel.
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I statsbudsjettet for 2022 er det gitt føringer for innføring av trygghetsstandard i sykehjem.
Trygghetsstandard i sykehjem er et tiltak i Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet. Implementering av
dette tiltaket i Østre Toten vil løses innfor rammene og ses i sammenheng med etablerte strukturer for
internkontroll og forbedringsarbeid.
Plan for utvikling av allmennlegetjenesten
Østre Toten har gjennom mange år hatt en stabil og god allmennlegetjeneste med erfarne fastleger med
lang fartstid i Østre Toten. Kommuner rundt oss, har betydelige problemer med å rekruttere fastleger og
nasjonalt tegnes det krise for fastlegeordningen. Østre Toten har en vedtatt plan for
allmennlegetjenesten som skal sikre utviklingen av allmennlegetilbudet for innbyggerne.
Kommunen har marginalt ledige plasser blant fastlegene. I realiteten betyr dette at innbyggerne ikke har
mulighet til å velge/bytte fastlege, samt at det ikke er tilgjengelighet for nye innbyggere. Det vil derfor
bli vurdert å opprette en ny fastlegehjemmel tilknyttet Kapp legesenter. Utvidelsen fordrer utvidelse av
stillingsressursene for hjelpepersonell, men inndekkes av økt basistilskudd. I 2022 vil stanes utvidelsen
av ALIS(spesialiseringsløpet i allmennmedisin) følges opp lokalt.
Regionalt helsesamarbeid
Helsefellesskap Innlandet er etablert som en forpliktende og formell samarbeidsstruktur mellom
kommunene/regioner og Sykehuset Innlandet. I helsefellesskapet er kommuner organisert i egne
helseregioner som har en rolle i saker som angår samarbeidet og kommunene. Østre Toten inngår i
helseregion Gjøvik-Hadeland med seks andre kommuner, og er planlagt som vertskommune for
helseregionsamarbeidet. Det er lagt inn budsjettmidler til drift til dette arbeidet. Østre Totens andel er
beregnet til om lag 250 000 kroner.

Sammendrag budsjett
Helse, omsorg og velferdssektorens samlede budsjettforslag er 379,7 millioner kroner. Dette er fordelt
på tjenester til hjemmeboende, tjenester i institusjon og heldøgns omsorg, helse- og mestring (herunder
allmennlegetjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten mm), NAV, tildelingsenheten og tjenester til
personer med funksjonsnedsettelse.
Inntektene er betydelig redusert for budsjettåret 2022 med en vedvarende konsekvens utover i
økonomiplanperioden.
Sektoren har gjennomgått store endringer i økonomien de senere årene. Diagrammet under viser
utviklingen i lønnsutgifter, driftsutgifter, brukerbetalinger og refusjoner målt i 2016 kroner.
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Som oversikten viser, er det gjennomført omfattende omstillingsarbeid i sektoren i viste periode. Dette
fortsetter også i 2022. Tallene viser endringstall i forhold til 2016 og alle tallene er i 2016 kostnadsnivå.
Lønnskostnader er redusert med 25 millioner kroner i 2022 budsjett sammenlignet mot 2016.
Driftsutgifter er redusert med 2,8 millioner kroner, kjøp fra eksterne redusert med 6,3 millioner kroner.
Brukerbetalinger er redusert med 10,4 millioner kroner og refusjoner med ca 32 millioner kroner.
I perioden har tjenestene i sektoren gjennomgått omfattende endringer ved avvikling av heldøgns
omsorgstilbud, nytt og økt sykehjemstilbud og styrket ressurser til forebyggende innsats, mestring og
rehabilitering. Psykisk helse og rustjenesten, samt helse og mestring har hatt en god vekst i ressurser i
perioden. Det er blant annet etablert heldøgns bemannet botilbud i psykisk helse. Disse endringene
påvirker også økonomiprofilen.
Tallene viser også de omfattende omstillinger og effektiviseringstiltak som er gjennomført for i tillegg å
møte sterkt reduserte inntekter i samme periode. Både lønnsutgifter og driftsutgifter er redusert,
samtidig som inntektene har gått betydelig ned. Samlet vil det være flyttet på og omstilt for 75 millioner
kroner i 2022 sammenlignet med utgangsåret 2016.
Måle effektene av omstillingstiltak
Over tid har sektoren gjennomført en rekke omstillingstiltak. For å måle effektene av tiltak på enkelte
tjenesteområder, presenteres utvalgte nøkkeltall. Nøkkeltallene har utgangspunkt i vedtatte langsiktige
strategier og retningsvalg med mål om å dreie tjenestene. For kommende økonomiplanperiode er det
første gang slike nøkkeltall presenteres i helse, omsorg og velferd.
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Ordningen refusjon for særlig ressurskrevende tjenester
For 2022 har sektoren betydelige mindreinntekter på refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester.
Totalt strekker dette seg til 18,9 millioner kroner. Forholdene skyldes både etterslep i kommunens
tilpasninger fra 2020, høyere innslagspunkt, presiseringer og tolkninger av beregningsmetoder og
brukere som går ut av ordningen uten at kostnaden reduseres.







Ordningen har de senere årene blitt endret, både gjennom høyere innslagspunkt for refusjonens
inntreden og presiseringer på beregningsmetoder for rapportering av kommunens kostnader i
ordningen
Brukere som går ut av ordningen uten at kostnaden reduseres - eks. når aldersgrense for
ordningen
Etterslep i tilpasninger fra 2020
Signaler fra staten om at ordningen ikke vil videreføres på samme nivå og som tidligere inn i
fremtiden. Kommunen må påregne å bære mer av denne type kostnader selv
Gir økt økonomisk belastning på kommunene, men også insitament for å revurdere
innretningen på tjenester til gruppen innbyggere med behov for omfattende bistand.
2021-budsjettert refusjonsnivå er høyere enn reell refusjon – ytterligere reduksjon i refusjoner
som ikke møtes gjennom redusert tjeneste og redusert kostnad, opprettholder eller øker gapet
som må hentes inn gjennom andre typer tiltak

Fremover må kommunen endre innretningen på tjenester og dreie til mindre kostnadskrevende
løsninger og tilbud for å redusere avhengigheten av inntekter fra disse refusjonene.
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De viktigste endringene i enhetenes budsjetter for 2022:
Fellesfunksjoner








Det er lagt inn 100 % stilling for koordinator/rådgiver for helseregionsamarbeidet der Østre
Toten kommune er foreslått som vertskommune. Til dette samarbeidet følger også økte
driftskostnader. For Østre Toten utgjør dette 225 000 kroner med helårseffekt. Øvrige
kommuner refunderer sin andel til Østre Toten kommune.
Driftsutgiftene for området er redusert med 726 000 kroner sammenlignet med 2021.
Det er foreslått å bruke 450 000 kroner av bundne driftsfond for å dekke deler av lønnen til en
medarbeider for 2022.
Det foreslås å dekke 60 % lønn + 15 % lønn til to medarbeidere av prosjektmidler på
investeringsprosjekt.
Det er avsatt prosjektmidler til satsingen på innbyggerinvolvering, innbyggerdialog og
samskaping - 600 000 kroner for 2022.
Det er lagt inn økonomiske effekter av vakanser for deler av året som vil gi full lønnskonsekvens
i 2023

NAV


Kun mindre endringer i budsjettet

Helse og mestring






Økte husleieutgifter ved Gjøvik interkommunale legevakt, 200 000 kroner
Reduserte utgifter til journalsystemet og support legekontorene , -100 000 kroner
Vakanse 20 % ergoterapeut, –200 000 kroner
Bortfall av siste års tilskudd for rask psykisk helsehjelp, –500 000 kroner.
Ny fastlegehjemmel, løses innenfor rammen

Psykisk helse og rus





Tredje års tilskudd til stilling i FACT-teamet, -250 000 kroner
Bruk av bundne fond til å lønne prosjektstilling i tre måneder, –560 000 kroner
Reduserte driftsutgifter -80 000 kroner
Nedbemanning av 1,95 årsverk 80 % psykolog og 115 % fagarbeider. Sektorens 150 % stilling for
psykolog er med dette redusert til en 20 % ressurs tilknyttet rask psykisk helsehjelp der det
vurderes å kjøpe timer.

Tildelingsenheten




Forventede reduserte kostnader til eksterne kjøp -1,4 millioner kroner
Mindreinntekter reduserte refusjoner for særlig ressurskrevende tjenester, totalt 2,8 millioner
kroner
Bruk av bundne fond til å dekke utgifter til etableringstilskudd -1,028 millioner kroner.

Tilrettelagte tjenester


Syv reduserte årsverk ved Fossen, Meieritunet, Kvam og Nerbo/Labotun, totalt 3 millioner
kroner med helårsvirkning fra 2022.
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Generell effektivisering variabel lønn 1,3 millioner kroner
Mindreinntekter på særlig ressurskrevende tjenester, totalt 7,9 millioner kroner.

Hjemmetjenesten







Avsluttet tjeneste: -340 000 kroner
Generell effektivisering: -1,3 millioner kroner
Omlegging av dagstilling til turnusstilling; -450 000 kroner
Reduserte driftsutgifter -880 000 kroner, herunder -970 000 kroner knyttet til avvikling av
matombringing
Mindreinntekter reduserte brukerbetalinger 865 000 kroner, hovedsakelig knyttet til avviklingen
av matombringing.
Mindreinntekter for refusjoner særlig ressurskrevende tjenester, 170 000 kroner

Hjemmetjenesten skal gå fra analoge til digitale trygghetsalarmer med utvidet løsning og funksjonalitet det vil si trygghetspakken. Det pågår et utredningsarbeid for å vurdere egenbetalingsløsning for dette
tilbudet som vil bli fremmet til politisk behandling. Det varsles allerede nå at kommunedirektøren vil
komme tilbake med revidert forslag til fastsettelse av egenbetaling så snart utredningen foreligger. Inntil
da, reguleres satsen med ordinær prisvekst.
Heldøgnstjenesten
Labo





Generelle effektiviseringer inkludert variabel lønn, -1,2 millioner kroner
Reduserte driftskostnader -300 000 kroner
Økt inntekt brukerbetalinger 300 000 kroner
Mindreinntekter særlig ressurskrevende tjenester, 7,9 millioner kroner

Dagsenter


Redusert ett årsverk for aktivitets-/frivilligkoordinator(livsgledekonsulent), -680 000 kroner.
Behovet ivaretas av medarbeider i fagstab.

Fjellvoll





Endret drift, nedbemanning i henhold til belegg, forutsatt nedbemanning fra 28,4 årsverk til ca
12 årsverk i mars 2022.
Budsjettforutsetning 8,2 millioner i 2022 - regnskap 2020 i overkant av 20 millioner kroner
Investeringsmidler til oppgradering av boenheter, 2,5 millioner kroner
Inntekter til utleie etter endret driftsform er ikke hensyntatt grunnet behov for ytterligere
detaljer rundt gjennomføring

Kjøkken



Nedbemanning et halvt årsverk kjøkkenassistent som følge av endret drift på Fjellvoll, -300 000
kroner
Reduserte utgifter til matvarer grunnet endret drift på Fjellvoll, -300 000 kroner
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Mindreinntekter for salg av mat grunnet endret drift på Fjellvoll, 700 000 kroner
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Sektor for samfunnsutvikling
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløp i 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2020

Budsjett
2021

2022

84 056
69 436

88 648
68 153

89 351
71 568

88 515
72 512

88 515
72 213

88 515
72 213

26 540

26 188

26 737

26 737

26 737

26 737

21 178
5 857
207 068

12 303
50
195 342

12 647
50
200 353

12 647
50
200 461

12 647
50
200 162

12 647
50
200 162

-97 797
-22 177
-3 634
-4 186
-127 794
79 273

-97 241
-5 179
0
-12 589
-115 009
80 333

-113 523
-5 324
0
-1 795
-120 642
79 711

-116 213
-5 324
0
-1 795
-123 332
77 129

-120 543
-5 324
0
-1 795
-127 662
72 500

-123 215
-5 324
0
-1 795
-130 334
69 828

Fordeling på enhet (graf)
Beløp i 1000 kr
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Fordeling per ansvarsområde
Beløp i 1000

Bygg og eiendom
Kulturenheten
Brannvesenet
Veger
Vann og avløp
Fellesfunksjon næring
Plan- og næringsenheten
Sum

Regnskap
2020
46 910
23 468
7 234
7 584
-24 315
9 678
8 715
79 273

Budsjett
2021
48 903
22 585
7 551
7 577
-24 400
7 247
10 869
80 333

2022

50 656
22 682
7 977
7 351
-28 060
7 266
11 840
79 711

Økonomiplan
2023
2024

49 347
22 725
7 682
7 631
-30 750
7 914
12 581
77 129

49 188
22 662
7 660
7 610
-35 080
7 914
12 547
72 500

2025

49 188
22 662
7 660
7 610
-37 752
7 914
12 547
69 828

Merknader til tabellene
Tallene for 2021 gjelder Opprinnelig budsjett. Revidert budsjett for sektoren er på 85,133 millioner
kroner. Revidert budsjett er kompensert for lønns- og prisvekst, men ikke for virkningene av
datainnbrudd og Covid - 19. Revidert budsjett uten selvkostområdene vann og avløp er 108,782
millioner kroner.
Budsjettramme 2022 uten vann og avløp er 107,772 millioner kroner.
Tallene for 2022 – 2025 er oppgitt i 2021 kronenivå.

Beskrivelse av dagens virksomhet
Overordnet
Sektor for samfunnsutvikling er politisk samlet under Utvalg for samfunnsutvikling og administrativt
omfatter sektoren følgende enheter:







Plan- og næringsenheten
Bygg- og eiendomsenheten
Vann- og avløpsenheten
Kulturenheten
Brannvesenet
Fellesområde næring (herunder regionalt samarbeid)

Felles for enhetene er oppgaven med å tilrettelegge for en god samfunnsutvikling - innenfor
fagområdene plan- og byggesak, eiendomsforvaltning, veger og samferdsel, næring og landbruk, teknisk
infrastruktur og kultur. Dette omfatter både den rent tekniske infrastrukturen som betjener og binder
lokalsamfunnet sammen, den humankapitalen og bistanden som ligger i lovforvaltningen og
veiledningen av den verdiskapende delen av lokalsamfunnet mot utbyggere og næringsliv, og det nære
samspillet som skal skapes mellom kommunen, sivilsamfunn og frivilligheten.
De ulike tjenesteområdene


Plan og næringsenheten

Enheten består av fagområdene arealplan, byggesak, boligutvikling, GIS/oppmåling/matrikkel, jord- og
skogbruksforvaltning, eiendomsskatt og klima/miljø. Enheten har et betydelig lov- og planverk å
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forvalte, og både saks- og kundebehandling krever høy kompetanse. Enheten har totalt 16 stillinger.
Flere av fagområdene er sårbare ved at de har kun 1 el. 2 ansatte med spisskompetanse.


Bygg- og eiendomsenheten

Har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av cirka 85 000 kvadratmeter kommunale bygg, samt
cirka 100 kilometer med kommunale veger og gang-/sykkelveger. Enheten har som en del av driften
ansvar for vaktmestertjeneste, renholdstjeneste, forvaltning av kommunens eiendommer, kommunalt
hjelpemiddellager og servicetjenester på Labo. Enheten har også ansvar for planlegging og
gjennomføring av investeringsprosjekter innenfor bygg- og vegområdet.


Vann- og avløpsenheten

Enhetens drift og investeringer er basert på selvkostprinsippet. Både historikk og framtidige
perspektiver gjør at enheten har flere store utfordringer knyttet til både eksisterende infrastruktur og til
framtidige store investeringsbehov. Dette er relatert til:





Brudd og lekkasjer i ledningsnettet
Dårlig kapasitet i deler av ledningsnettet
Behov for avkloakkering i forhold til vassdrag og fornying av private avløp anlegg.
Alder/materiell – levetidsbetraktninger og kost/nytte

Det betydelige investeringsbehovet gir også utslag i gebyrnivået, som er relativt høyt. Kommunen har et
av de mest omfattende ledningsnett i landet som forsyner størstedelen av kommunens bebygde arealer.
Det er lagt nye rammer for styring og gjennomføring av prosjekter, som sikrer en bedre styringsstruktur.
For perioden 2021 til 2023 er det nye Skreia renseanlegg som blir hovedprosjektet foruten andre
prosjekter for lednings-fornying samt annet vedlikehold av eksisterende prosessanlegg. Investeringsplan
revideres hvert år innenfor en 4 års planperiode, men påvirkes av å sikre nødvendig infrastruktur til ulike
boligbyggeprosjekter, næringsutbygging, ny velferd 2040 og oppvekst 2040.
Kulturenheten
Kulturenheten består av kulturkontoret (herunder ungdomsklubb), biblioteket og kulturskolen.
Kulturenheten har et utstrakt samarbeid med frivilligheten og yter tilskudd på mange områder innen
kulturfeltet. Kulturenheten drifter mange tilbud og aktiviteter rettet mot barn og unge. Flere tiltak
finansieres gjennom eksterne bidragsytere. Enheten skaper resultater sammen med innbyggere,
frivillighet og lokalsamfunn.


Brannvesenet

Østre Toten kommune har i dag et godt, velfungerende og kostnadseffektivt brannvesen som ligger godt
under KOSTRA-tallene for både kommunegruppe 10 og Innlandet.
Brannvesenet har ansvar for fire tjenesteområder:





Feiing og tilsyn i bygninger (3,6 årsverk)
Forebyggende arbeid (1,9 årsverk)
Beredskap (2 årsverk + 17 deltidsstillinger)
Trygghetsalarmer (0,4 årsverk).
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Fellesområde næring

Området omfatter lokal næringsutvikling, bistand til nyetablerere, samt regionalt samarbeid på
områdene regionkontoret har ansvar for (særlig næring, samferdsel og kompetanse) og samarbeidet
gjennom Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn. Største delen av budsjettet går til tilskudd på disse
samarbeidsområdene.


Digitalisering og innovasjon

Denne enheten ble lagt til sektor samfunnsutvikling 2019. Enheten har overordnet kompetanse og
styring på digitalisering, og sørger for sammenheng og god gjennomføring av aktuelle prosjekter. I
denne sammenheng skal enheten forvalte porteføljen «Digital innovasjon».

Utfordringer og strategi
Videre strategi for sektoren:
Samfunnsutvikling – Infrastruktur 2040
Kommunestyret har igangsatt arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Planen og
planarbeidet skal synliggjøre ønsket utvikling for Østre Toten-samfunnet i årene framover. Samtidig med
dette pågår et arbeid med harmonisering av planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel og
kommunedelplan for Lena som ble vedtatt i 2021. Resultatet av dette arbeidet vil ha stor betydning for
innsats og prioriteringer innen sektoren i årene som kommer.
Østre Toten kommune gjennomfører store utviklingsprosjekt knyttet til Ny velferd 2040 og Oppvekst
2040. Det er gode erfaringer fra dette arbeidet. I forbindelse med budsjett 2021 vedtok kommunestyret
at det skal igangsettes et langsiktig prosjekt innenfor samfunnssektoren, foreløpig benevnt som
“Infrastruktur 2040”. Prosjektet skal ha hovedfokus på de oppgavene/tjenestene som sorterer under
samfunnsenheten. Prosjektet skal ha samme hensikt, fokus og utgangspunkt som tilsvarende prosjekt
innenfor HOV (Ny velferd 2040) og BOO (Oppvekst 2040). Administrasjonen ble anmodet om å legge
fram et prosjekt for politisk diskusjon/behandling i løpet av første halvår 2021.
I forbindelse med rapportering til kommunestyret pr 1. halvår 2021 ble det orientert om at prosjektet
foreløpig ikke var fulgt opp som forutsatt pga dataangrep og koronasituasjon. Det videre arbeidet bør ta
hensyn til de pågående prosessene knyttet til kommuneplanarbeidet.
Kommunedirektøren legger derfor i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2022-2025 fram forslag til
at arbeidet følges opp i form av etablering av et eget prosjekt i planperioden. Det anbefales at prosjektet
særlig vektlegger arbeid med stedsutvikling. Det vil innebære at alle deler av samfunnssektoren er
relevant og involvert, og vil gi gode muligheter til å se arbeidet i sammenheng med både ny velferd 2040
og oppvekst 2040. Boligutvikling, møteplasser, nødvendig infrastruktur og arbeidsplasser vil være viktige
stikkord. Prosjektet skal ta opp i seg vedtak knyttet til boligutvikling for eldre og vedtak vedrørende
framtidig barnehage- og skolestruktur, i tillegg til mål og ambisjoner i kommuneplanens samfunnsdel.
I prosjektet legges det til grunn at det skal søkes eksterne samarbeidspartnere til blant annet involvering
og finansiering av ulike deler av arbeidet etter hvert som dette blir konkretisert.
Kommunedirektøren vil utarbeide et forslag til konsept for Infrastruktur 2040 som legges fram til politisk
behandling i løpet av første halvår 2022.
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Det settes av 6 millioner i planperioden over investeringsbudsjettet til etablering av prosjekt som
oppfølging av vedtak om Infrastruktur 2040.
Svært mye av arbeidet innen sektoren er avhengig av en god samhandling med innbyggerne gjennom
næringslivet, andre institusjoner, frivilligheten, eller innbyggerne som enkeltmennesker. Noe av
suksessen i denne arbeidsformen er å ta i bruk idealene i fellesskapskommunen og videreutvikle dialog
som arbeidsform på mange felter. På kulturområdet er dette en tradisjonell og godt innarbeidet
arbeidsform, som har gitt gode synergier og som kan utvikles videre, ikke minst i et
folkehelseperspektiv. Temaplan om frivillighet ferdigstilles i løpet av første halvår 2022.
Også på myndighetsområdet vil en god samhandling og åpenhet mot innbyggere være viktig. De
premisser som ligger i lovverk og planverk gir rammer for denne samhandlingen, og innenfor dette
rammeverket skal den gode dialogen videreutvikles.
Investering, vedlikehold og drift
Østre Toten kommune har en omfattende bygningsmasse og infrastruktur, med ca 85 000 kvadratmeter
bygg, ca 100 kilometer kommunal veg, 460 kilometer vannledning og 200 kilometer kloakknett. Dette er
infrastruktur som har betydelige verdier og som trenger vedlikehold på et forsvarlig nivå for ikke å
forfalle. Etterslepet på vedlikehold er stort. Det generelle vedlikeholdet av den kommunale
infrastrukturen er en stor utfordring i seg selv, samtidig som denne infrastrukturen - spesielt på VAområdet - også er en viktig premiss for videre utvikling og utbygging i kommunen. Kommuneplanen gir
muligheter for betydelig utbygging i årene framover, både innen bolig-, tettsteds- og næringsområdet.
Dersom en slik utvikling skal kunne finne sted innenfor bærekraftige økonomiske rammer, er det viktig
at kommunens investeringer og private utbyggeres behov avstemmes. En mer aktiv bruk av
utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere vil være et godt verktøy for en slik
avstemming.
FNs bærekraftsmål skal være førende for kommunens innsats på ulike områder. Arbeidet med
klimaplanen gjenopptas i 2022 og skal bidra til å avklare nærmere kommunens ambisjonsnivå på
området. Vi opplever utfordringer knyttet til miljø med eksempelvis redusert kvalitet på vassdragene
våre med avrenning fra landbruket (landbruksrelatert forurensning) og/el. manglende tilknytning til
kommunalt avløpsnett (spredt avløp), samt ulike andre utfordringer.
For de kommunale bygningene er det viktig å ha tydelige rammer og målsettinger for å sikre langsiktig
vedlikehold og utvikling. Dette blir utfordret når utredninger av strukturelle endringer pågår innen HOVog BOO-området.
Sektoren er preget av flere små og til dels sårbare enheter. Det er utfordrende å til enhver tid ha tilgang
til nødvendig nøkkelkompetanse i alle deler av sektoren. Med presset økonomi og lite økonomisk
handlingsrom vil arbeid med driftsrelaterte oppgaver ta mer og mer tid. Dette på bekostning av mer
utviklingsrelatert arbeid.
I økonomiplanperioden vil gjenoppbygging av Skreia renseanlegg være en betydelig investering og legge
premisser for mye av utviklingen for øvrig i Østre Toten. Formannskapet er orientert om framdriften i
arbeidet. Bygging vil pågå i 2022 og 2023, med ferdigstillelse for prøvedrift høsten 2023. Renseanlegget
ventes å stå ferdig i 2024.
Gjenoppbygging etter brannen på Kapp Melkefabrikk vil være et prioritert område for sektoren i 2022
og årene framover. Det er Østre Toten eiendomsselskap som er eier av bygningene, og som står for
gjenoppbyggingen. Det er nødvendig med et tett og godt samarbeid mellom eiendomsselskapet og
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kommunen, og sektoren vil delta aktivt i dette arbeidet. Gjenoppbyggingen sees i sammenheng med
ferdigstillelse av områdereguleringsplan for hele melkefabrikkområdet, slik dette ble vedtatt i 2021.
Denne planen legges fram som planlagt i løpet av 2022.
Sektoren er tett involvert i arbeidet med ny Nordli barnehage. Bygging av barnehagen henger nøye
sammen med utviklingen i området for øvrig. Det har i løpet av 2021 vært en god dialog med mulig
privat utbygger og utvikler i området, og det ligger godt til rette for fortsatt god dialog for å kunne
realisere både ny barnehage og en god utvikling i området for øvrig.
Forslag til investeringsmidler til oppfølging og videre arbeid og øvrige investeringsprosjekt framgår av
investeringsoversikten.
God koordinering – sammenheng i tjenestene
Sektoren er sentral i arbeidet i Gjøvikregionen blant annet når det gjelder næringsutvikling. Dette
arbeidet skal videreføres. Kommunedirektøren vil følge opp kommunestyrets vedtak om viljeserklæring
for regionalt samarbeid, og vurdere innen hvilke områder en kan oppnå en gevinst ved å etablere felles
regionale tjenester og tilbud. Det tas sikte på å fremme egne/egen politisk(e) sak(er) i løpet av året der
dette konkretiseres og operasjonaliseres.
Sektoren skal følge opp arbeidet med digitalisering i kommuneorganisasjonen med vekt på bedre tilbud
til innbyggere og eksterne aktører, samt god koordinering mellom de enkelte enhetene i sektor for
samfunn. Det vil prioriteres egne dedikerte ressurser til dette arbeidet i regi av enhetene i sektoren. I
2022 prioriteres digitalisering av kommunes eiendomsarkiv. Dette vil gi bedre og lettere tilgjengelige
tjenester til innbyggere samt bedre den interne koordineringen mellom ulike enheter.

Sammendrag budsjett
Driftsbudsjett med endringer:
Sektor for samfunnsutvikling har i 2022 et samlet driftsbudsjett på 79,7 millioner kroner. Korrigert for
tallene for Vann og avløp, som har selvkostøkonomi, er det samlede netto driftsbudsjettet for sektoren
107,8 millioner kroner i 2022. Det er en utfordrende driftsøkonomi innen sektoren og for å få et saldert
budsjett for 2022 er det behov for flere endringer.
Hovedtrekk i sektorens budsjett:
Brannvesenet:




Økt brukerbetaling 110-sentralen (+216’)
Økte utgifter til lønn for utrykninger (+170’)
Antall utrykninger på samme nivå som de siste to årene (-250’)

Bygg og eiendom:






Gjennomføre vedtak om salg av kommunale eiendommer (-400’)
Redusert stilling vaktmester 50% (-300’)
Redusert stilling renholder Fjellvoll bo- og servicesenter (-170’)
Økte energikostnader, hovedsakelig strøm (+2 000’)
Effektiviseringstiltak veg. Utføre flere oppgaver i egenregi og redusert vedlikehold (-350’)
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Fellesfunksjon næring:


Diverse innsparingstiltak. Gjennomgang av deltakelse og medlemskap i prosjekt og
organisasjoner. Redusert mulighet for støtte til lokale og regionale næringsutviklingstiltak. (150’)

Kultur:


Innsparing støttekontakter (-250’)

Plan og næring:



Økte gebyrer med 5% utover deflator (-200’)
Digitalisering av eiendomsarkivet (+1 200’)

Vann og avløp:



Alle områder som enheten har ansvar for er selvkostområder
Kommunale selvkostgebyr og grunnlag for beregning av disse, herunder vann og avløp, framgår
av eget vedlegg til styringsdokumentet
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Fellesområder
Driftsbudsjett
Fordeling på hovedart
Beløp i 1000

Driftsutgifter
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Sum

Regnskap
2020

Budsjett
2021

Økonomiplan
2023
2024

2022

-10 023
5 551

-20 166
7 819

-5 098
8 099

-12 890
8 099

-16 020
8 099

-15 710
8 099

1 500

-870

-824

-824

-824

-824

1 309
193 270
191 607

28 641
162 707
178 131

3 289
195 347
200 814

3 289
218 947
216 622

3 289
230 447
224 992

3 289
232 047
226 902

2025

-388
-390
-390
-390
-390
-390
-10 413
-1 116
-1 116
-1 116
-1 116
-1 116
-942 564
-931 036
-956 804
-955 013
-952 759
-950 997
-135 440
-96 593
-106 984
-100 984
-105 984
-106 984
-1 088 804 -1 029 135 -1 065 294 -1 057 503 -1 060 249 -1 059 487
-897 197
-851 004
-864 481
-840 882
-835 258
-832 586

Fordeling på enhet (graf)
Beløp i 1000 kr

Fordeling per ansvarsområde
Beløp i 1000

Fellesområde tjenester
Fellesområde
Sum

Regnskap
2020
-5 779
-891 418
-897 197

Budsjett
2021
13 918
-864 922
-851 004

2022

3 960
-868 441
-864 481

Økonomiplan
2023
2024

-3 832
-837 050
-840 882

-6 962
-828 296
-835 258

2025

-6 652
-825 934
-832 586

Beskrivelse av dagens virksomhet
Fellesområdene i budsjett- og regnskap består av Fellesområde Tjenester og Fellesområde Finansiering
og Finans.
Fellesområde Tjenester har utgifter og inntekter som gjelder ordinær drift, men som ikke henføres
direkte til en sektor eller enhet.
Fellesområde Finans er "finansieringsområdet" til den kommunale drifta. Her føres kommunens skatter
og statstilskudd og finansutgifter og -inntekter og føring til og fra fond.
Fellesområde Tjenester har utgifter og inntekter som gjelder ordinær drift, men som ikke henføres
direkte til en sektor.
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Dette omfatter forsikringspremie knyttet til ansvarsforsikring og personforsikringer. Her føres
også spesielle funksjoner knyttet til pensjonsordningene, som premieavvik, amortisering av disse,
premiefond (kommunens andel av overskudd i KLP).
Kommunens tilskudd til neon av de interkommunale ordninger føres her.
Det samme gjelder sentrale kurs- og omstillingsmidler.
Avskrivninger i kommunal sammenheng føres både som utgift og som inntekt, og det er avdrag som er
driftsutgiften i de kommunale budsjettene og regnskapene.
Kommunen har inntil nå vært såkalt vertskommune for statlig asylmottak, og mottar statstilskudd for
dette. Denne vertskommunerollen fortsetter nå i flere år framover.
Alle renteinntektene fra utlån av Startlån føres her, og det samme gjelder kommunens renteutgifter til
Husbanken. Avdrag for Startlån føres i investeringsregnskapet.
Fellesområde Finansiering er finansieringsområdet inn i den kommunale drifta. Det er herfra sektorenes
nettobudsjett blir finansiert fra. Området har inntektsføring av skatt og rammetilskudd fra staten, andre
generelle statstilskudd. Her føres også kommunens renter og avdrag, unntatt renter på
Startlån. Generelt statstilskudd ved bosetting av flyktninger føres her.
Alle interne føringer til og fra disposisjonsfond føres under dette området.
Nettobeløpet fra Fellesområdet er det beløpet som stilles til disposisjon for alle sektorenes netto
budsjetter. Det kan enten være netto inntekt eller netto utgift.

Sammendrag budsjett
Her følger et sammendrag av de forskjellige budsjettpostene under Fellesområde Tjenester
Under Fellesområde Tjenester føres utgifter og inntekter som er en del av driften av kommunens
tjenester, men som ikke tilhører en bestemt sektor.
Bilforvaltning for alle kommunens biler unntatt for teknisk sektor: 3,520 millioner kroner for 2022.
Forvaltningen omfatter 52 biler, av disse er 16 el-biler og 2 hybrid-biler. Strategien er gradvis utskifting
av fossildrevne biler i en takt som gir 100 % dekning av behovet av el-biler i løpet av 2025. En del av
forvaltningen er å etablere et “driftregime” der sikkert, miljø og driftsøkonomi spiller på
lag. Ambisjonen er å kunne redusere driftsbudsjettet med omlag 600 000 kroner i løpet av de neste 2 3 årene.
Premiebetaling til personforsikring og ansvarsforsikring for alle ansatte/hele kommunen: 1,720 millioner
kroner for 2022. Kommunen er med i et interkommunalt forsikringsfellesskap, der mer enn 30
kommuner og fylkeskommuner er med. Dette sikrer kommunen et godt faglig nivå på
forsikringsforvalting, og gode priser når det skal inngås forsikringsavtaler. Kommunen har kun
obligatoriske og lovpålagte forsikringsordninger.
Nye utgifter knyttet til trygg digitalisering, 10 millioner kroner i 2022, som finansieres av
fond. Kommunedirektøren har tidligere varslet om at det har en kostnad å sikre trygge tjenester og
leveranser.
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Digitaliseringsprosjekter, finansiert over driftsbudsjettet, 1 million kroner, en del av
digitaliseringsprorteføljen. Kommunen har innført porteføljemodell for innovative utviklings- og
digitaliseringsprosjekter. De store utviklingsprosjektene etableres som investeringsprosjekter, mens
mindre prosjekter føres og finansieres over driftsbudsjettet.
Sentrale utviklingsmidler knyttet til organisasjons- og kompetanseutvikling, 1 million kroner
Effekt av interkommunalt samarbeid, besparelse 1,5 million kroner per år. Kommunestyret la inn neon
forutsetninger for gjennomføring av driftsbudsjettet for 2021. En av disse var å etablere
interkommunalt samarbeid som hadde en økonomisk effekt. I løpet av 2021 foregår det en
forberedende prosess, også på politisk nivå, som skal gi god forankring på etablering av kommunale
driftsområder som egner seg for formalisert samarbeid og som også kan gi økonomisk effekt over
tid. Fra og med 2020 har kommunedirektøren i dette framlegget forutsatt en økonomisk effekt ved en
årlig innsparing på 1,5 million kroner. To andre forutsetninger som kommunestyret la inn i 2021budsjettet var henholdsvis mindre bruk kjøp av tjenester og økt egen
tjenesteproduksjon. Kommunedirektøren har innlemmet disse forutsetningene i det ordinære
driftsbudsjettet.
Inntekter og utgifter knyttet til pensjonsforhold:






Premieavvik, inntekt på 40 millioner kroner i 2022, som i sin helhet avsettes til fond
Amortisering/betjening av tidligere års premieavvik, utgifter på 22 millioner kroner i 2022, som i
sin helhet finansieres av fond.
Administrasjonsutgifter for pensjonsordningene, utgift på 350 000 kroner.
Premiefond KLP, inntekt fra overskudd i KLP, som benyttes til å redusere ordinære utgifter til
pensjonspremie, beregnet til 8 millioner kroner i 2022.
Redusert pensjonssats for 2022, estimert til 15 millioner kroner i lavere utgifter, som skal
avregnes mot sektorenes egne pensjonsutgifter i regnskapsåret.

Reserve i budsjettet, for å dekke lønns,- og prisvekst fra 2021 til 2022, beregnet til 30,116 millioner
kroner i 2022. Beløpet er delt i to: 29 millioner som lønns- og prisreserve, som skal budsjettjusteres
over til sektorens driftsbudsjetter, og en generell reserve i budsjettet på 1,116 million kroner.
Andel tilskudd til interkommunalt samarbeid, krisesenter, 1,6 million kroner i 2022, gjelder Gjøvik
Krisesenter IKS og Nok.Gjøvik, som er et senter mot seksuelle overgrep.
Utgifter og inntekter knyttet til salgs- og skjenkebevillinger og tilsynsfunksjon for tobakksalg, her samles
alle de eksterne utgiftene og inntektene ved disse ordningene
Utgifter og inntekter knyttet til ordningen med Startlån, utgiftene og inntektene er like store. Beløpene
er i all hovedsak renteutgifter til Husbanken og renteinntekter fra låntakere. Avdragene føres i
kommunens investeringsregnskap
Øremerket inntekt som vertskommune for statlig asylmottak, beregnet til 2,8 million kroner.
Under dette hovedkapitlet i budsjettet føres også avskrivninger. I de kommunale budsjett- og
regnskapsforskriftene er ikke avskrivninger en utgift, det er avdrag på lån som utgiftsføres. Men det
føres likevel avskrivninger, basert på fastsatte regler for avskrivningstid på hvert anleggsmiddel, men
med en summarisk motpost med samlet samme beløp som summen av avskrivningene, slik at netto
virkning blir null, og at utgiftsførte avdrag er utgiftene i budsjettet og regnskapet. Avskrivningene utgjør
årlig i overkant av 60 millioner kroner.
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Fellesområdet Tjenester har i 2022 en netto utgift med 3,860 millioner kroner. Disse finansieres av
netto inntekt fra Fellesområdet Finans, slik som sektorenes driftsbudsjetter netto driftsutgifter
finansieres.
For årene 2023 - 2025 har Fellesområdet Tjenester netto inntekter, som da bidrar til å finansiere
sektorenes netto driftsutgifter. Disse netto driftsinntektene er henholdsvis 4,932 millioner kroner, 7,062
millioner kroner og 6,752 millioner kroner.
Under Fellesområde (Finans) føres inntekter og utgifter som ikke tilhører sektorens drift herunder skatt
og rammetilskudd fra staten, andre statlige tilskudd, eiendomsskatt, finansutgifter og -inntekter samt
interne finanstransaksjoner (avsetning til fond, forbruk av fond og overføring til investeringsbudsjettet).
De to største inntektspostene er inntekter fra skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten. I
kommunedirektørens framlegg er det lagt til grunn et nivå som gjenspeiler det regjeringen signaliserte i
kommuneproposisjonen for 2022. Skatteinntektene for 2022 er ført opp med 415,667 millioner kroner,
mens rammetilskudd fra staten er ført opp med 469,174 millioner kroner. Dette nivået er også benyttet
for de tre siste årene i perioden. Eiendomsskatt er ført opp med uendret skattlegging, 3,3 promille for
boliger og fritidsboliger, og gir omlag 32 millioner kroner i inntekter. Skatteinntektene og
rammetilskudd fra staten, sammen med inntekter fra eiendomsskatt utgjør de såkalte frie inntektene
for kommunen, og utgjør 77 % av kommunes samlede (brutto) driftsinntekter.
Andre større inntektsposter er vertskommunetilskuddet på 27,54 millioner kroner, og som finansierer
deler av utgiftene som kommunen har ved det ansvaret kommunen tok ved HVPU-reformen på 1990tallet.
Kommunen mottar integreringstilskudd som statlig bidrag for bosetting av flyktninger med
oppholdstillatelse. Tilskuddet utbetales per bosatt person, fordelt over 5 år, og med forskjellige satser
for hvert av årene. Tilskuddet utbetales fra og med bosettingsåret. Kommunen bosetter for tiden om
lag 10 personer i året, og dette bosettingstallet er lagt til grunn for inntekstberegningene. Tilskuddet
utgjør omlag 9,5 millioner kroner i 2022, nedtrappende til 7 millioner kroner i 2025.
Staten har en kompensasjonsordning for kapitalutgifter der kommunene får årlig refusjon av renter for
godkjente investeringer i skolebygg, omsorgsbygg og kirkebygg. Ordningen forvaltes av
Husbanken. Forventet rentekompensasjon i 2022 er 2,5 millioner kroner.
Med såkalt strandlinje langs Mjøsa har kommunen neon kraftrettigheter; en av disse er inntekter fra
kraftprodusenter i form av konsesjonsavgift. Denne fastsettes av staten, basert på et forvente
markedsprisnivå for en gitt periode. Inntekten utgjør 423 000 kroner i året, og avsettes til det som nå
heter Utviklingsfondet. Det er egne vedtekter for anvendelsen av disse midlene; de skal anvendes til
næringsformål. Det er utvalget for samfunnsutvikling som forvalter midlene.
Finans. Finans utgjør en stor post i kommunens budsjett og regnskap. Finans består av renteutgifter,
avdrag på lån, renteinntekter og utbytte. Renteutgifter til Husbanken og renteinntekter fra Startlån
føres på Fellesområdet Tjenester. I renteberegningene er det hensyntatt forutsetningen om
renteøkninger i tiden som kommer.
Renteinntektene utgjør 3 millioner kroner i 2022, økende til 6 millioner kroner i 2025.
Renteutgiftene er beregnet ut fra antatt markedsrenter for lån og forventet opptak av nye lån og avdrag
på lån i økonomiplanperioden. Renteutgiftene er i 2022 26,39 millioner kroner, økende til 41,59
millioner kroner i 2025. Lånegjelden forutsettes å øke fra omlag 1,35 milliard kroner i 2022 til 1,48
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milliard kroner i 2025 (lån til anleggsinvesteringer). En stor del av utgiftene til renter og avdrag blir
finansiert via gebyrsystemet innen vann og avløp.
Utbytte fra selskaper som kommunen er medeier i er ført opp med 6,5 million kroner per år; i all
hovedsak fra Innlandet Energi Holding AS, som er Innlandskommunenes eierselskap i Eidsiva Energi AS,
som eies sammen med Oslo kommune via Hafslund ECO AS.
I kommunedirektørens framlegg til årsbudsjett for 2022 er det lagt til grunn at inntektene fra
premieavvik fra pensjonsområdet/KLP, 40 millioner kroner, skal avsettes til fond, og at betjeningen av
tidligere års premieavvik med 22 millioner kroner finansieres ved forbruk av fond. Det er foreslått en
avsetning til fond i tillegg med 3 millioner kroner, og et forbruk for å finansiere trygg digitalisering i 2022
med 10 millioner kroner. Dette betyr at fra pensjonsområdet er det en netto avsetning til fond med 18
millioner kroner, og fra driften er det et netto forbruk av fond med 7 millioner kroner.
Dette forholdet endrer seg gjennom økonomiplanperioden: Egen sparing utgjør totalt 32 millioner
kroner for de tre siste årene i perioden.
Sammen med den midlertidige sparingen fra pensjonsområdene betyr dette en total økning av
disposisjonsfond med 103 millioner kroner i de neste fire årene.
Dersom kommunen slipper å betale utgiftene fra datainnbruddet selv, vil kommunen i løpet av perioden
ha reserver som overstiger de økonomiske handlingsreglene som kommunestyret har fastsatt.
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Rapportering

Det legges opp til tertialvis rapportering av styringsdokumentet i 2022.
Det legges opp til tertialvis rapportering av virksomheten i 2022. For å ha en hensiktsmessig
rapportering som gir grunnlag for politisk styring, legges det opp til følgende form på rapporteringen:

1. tertial: Økonomi inkludert sykefravær.
2. tertial: Mål for enhetene, økonomi, inkludert sykefravær og avvik i driften.
3. tertial: Årsrapport. Rapportering på handlingsprogram, økonomiplan og budsjett.

Rapporteringen endres fra kvartalsrapportering til tertialrapportering.
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Vedlegg
Oversikt over investeringer og kommentarer til
investeringsprosjektene
Nedenfor følger oversikter over investeringsprosjektene i økonomiplanen og noen kommentarer og
merknader til de enkelte prosjektene.
Beløp i 1000

Investering
Sektor for administrasjon
og forvaltning
Investeringstilskudd
Kirkelig Fellesråd
Portefølje - Digital
innovasjon
Understøttende
infrastruktur
Sum Sektor for
administrasjon og
forvaltning

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig år
Netto
prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

2022

2023

2024

2025

2022-25

2043

8 350

250

1 000

250

1 000

2 500

2025

16 000

4 000

4 000

4 000

4 000

16 000

2029

8 000

1 400

1 400

1 400

1 400

5 600

32 350

5 650

6 400

5 650

6 400

24 100

2023

2 500

2 500

0

0

0

2 500

2024

5 200

700

700

700

700

2 800

7 700

3 200

700

700

700

5 300

2024

1 450

300

0

0

0

300

2023

300

300

0

0

0

300

2030

1 300

1 300

0

0

0

1 300

2025
2025

6 000
2 000

1 500
1 000

1 500
1 000

1 500
0

1 500
0

6 000
2 000

Sektor for helse, omsorg
og velferd
Tilrettelegging for
utleieboliger ved
Fjellvoll
Utstyrsfornyelse senger
Sum Sektor for helse,
omsorg og velferd
Sektor for
samfunnsutvikling
Brannstasjon.
Oppgradering
ventilasjon. Bygningsarbeider
Bru på Torsætervegen
ved Skjeppsjøen
Fremtidens rådhus i
Østre Toten - Konsept
Infrastruktur 2040
Kapp Melkefabrikk.
Planlegging for videre
utvikling i etterkant av
vedtatt
områdereguleringsplan
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Beløp i 1000

Investering
Kjøp av maskin for drift
og vedlikehold
kommunale veger
Nordli barnehage.
Forprosjekt, tomtekjøp
og
reguleringsplanarbeid
Ny bru over Lenaelva i
Røisdalen
Nye Skreia renseanlegg
Oppvekst 2040 Konseptanalyse
Skolestruktur
Portefølje - Digital
innovasjon
Rammebudsjettering
avløp
Rammebudsjettering
vann
Reinvesteringer Bygg og
eiendom
Reinvesteringer
kommunale veger
Toalett på Pangengen
friområde
Utskifting/oppgradering
av adgangskontroll og
låsesystemer på
kommunale bygg
Sum Sektor for
samfunnsutvikling

Samlede
prosjektbeløp
Ferdig år
Netto
prosjekt
utgift

Økonomiplan

Sum

2022

2023

2024

2025

2022-25

2022

2 250

2 250

0

0

0

2 250

2024

9 000

9 000

0

0

0

9 000

2022

400

400

0

0

0

400

2024
2023

173 000
2 500

50 000
2 500

87 000
0

0
0

0
0

137 000
2 500

2025

6 550

0

0

0

0

0

2025

102 400

13 925

28 175

32 025

28 275

102 400

2025

83 103

19 478

33 025

22 325

8 275

83 103

2024

24 092

3 500

3 500

3 500

3 500

14 000

2026

22 005

3 200

3 200

3 200

3 200

12 800

2022

500

500

0

0

0

500

2023

4 000

2 000

2 000

0

0

4 000

440 850

111 153

159 400

62 550

44 750

377 853

14 710
14 710
489 060

3 500
1 800
5 300
125 303

3 500
2 000
5 500
172 000

3 500
1 500
5 000
73 900

3 500
1 500
5 000
56 850

14 000
6 800
20 800
428 053

Fellesområder
Aksjer
Fornyelse av bilparken
Sum Fellesområder
Sum

LØPENDE
2024

Kommentarer og merknader til investeringsprosjektene
Sektor for administrasjon og forvaltning
Investeringstilskudd Kirkelig Fellesråd
Kirkevergen har på vegne av Kirkelig Fellesråd lagt fram et forslag til investeringsprosjekter med
kommunal finansiering for de kommende fire årene. Forslaget er i sin helet lagt ved som vedlegg til
kommunedirektørens framlegg til økonomiplan for perioden 2022 - 2025.
Talldelen av forslaget gjengis her:
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I økonomiplanen for 2021 - 2024 ligger det fra kommunens side en forutsetning om å finansiere disse
prosjektene:
1.
2.
3.
4.

2021: 2,1 millioner kroner
2022: 250 000 kroner
2023: 1,0 million kroner
2024: 250 000 kroner

I sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2022 - 2025 har kommunedirektøren lagt inn kommunal
finansiering av investeringsprosjekter i regi av Kirkelig Fellesråd slik:
1.
2.
3.
4.
5.

2022: 250 000 kroner
2023: 1,0 million kroner
2024: 250 000 kroner
2025:1,0 million kroner
Sum i perioden: 2,5 million kroner

Portefølje - Digital innovasjon
Digitalisering og innovasjon er i mange tilfeller forutsetninger for å kunne levere gode tjenester på en
effektiv måte. For å møte fremtidens krav både med tanke på effektivitet, men ikke minst også fra
innbyggerne våre som forventer stadig enklere, bedre og lettere tilgjengelige tjenester, må vi fortsette å
satse på digitalisering og innovasjon.
Porteføljestyring gjør at vi bedre klarer å se prosjekter og tiltak i sammenheng på tvers av sektorer og
områder. Porteføljestyret følger opp pågående prosjekter og behandler nye løpende gjennom året.
Dette gir oss både muligheten til å bedre justere kursen på prosjekter underveis, samtidig som det gir
muligheter til å omprioritere på en ryddig måte, dersom det er behov for det. I tillegg til de større
prosjektene, følger også porteføljeforvalteren opp en del mindre digitaliseringsprosjekter og tiltak. Det
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at dette også meldes inn til porteføljen gjør at vi bedre klarer å involvere de rette personene, på tvers av
organisasjonen, fra start, og dermed lykkes vi som organisasjon bedre også med gjennomføringen av
disse. Dette betyr mer effektiv utnyttelse av ressursene våre.
Tjenesteproduksjon/-leveranse og intern samhandling er to områder der det jobbes mye med
digitalisering. Spesifikt jobbes det blant annet med digitalt helseprogram/velferdsteknologi i HOVsektoren. Andre aktuelle prosjekter er innføring av MS 365, digitalisering av arkivet for eiendommene i
Østre Toten kommune og reetablering av IT-nettverket. Digitale innbyggerrettede
selvbetjeningsløsninger er et område vi skal satse på da dette er en forutsetning for utvikling og
effektivisering av mange av våre tjenesteområder.
Investeringsprosjektene totalt er på samme nivå som tidligere for de tre første årene i perioden, med
tilsvarende beløp avsatt de siste året i økonomiplanperioden.
Avsatte beløp er en del av digitaliseringsporteføljen, som forvalters av et eget porteføljestyre
(kommunedirektørens ledergruppe).

Understøttende infrastruktur
Dette gjelder nødvendige IKT-investeringer for å understøtte digitaliserings- og innovasjonsprosjekter
som gjennomføres med grunnlag i kommunestyrets strategi for digitalisering. Dette er i all hovedsak
prosjekter som det er bevilget midler til tidligere, og det er ikke behov for å bevilge nye midler til dette
formålet de tre første årene. Avsatte midler er en del av digitaliseringsporteføljen, og som forvaltes av
et eget porteføljestyre (kommunedirektørens ledergruppe).

Sektor for helse, omsorg og velferd
Tilrettelegging for utleieboliger ved Fjellvoll
Avsetning for tilrettelegging for at flere kan bo i utleieboliger i deler av Fjellvoll.

Utstyrsfornyelse - senger
Midlene skal benyttes til nødvendig utskifting av senger og annet utstyr ved Labo.

Sektor for samfunnsutvikling
Brannstasjon. Oppgradering ventilasjon. Bygningsmessige arbeider
Brannvesenet flyttet inn i nåværende brannstasjon sommeren 2004. Vognhallen var bygd ny og den
eksisterende bygning fra 1957 som inneholder kontorer, møterom og spiserom for ansatte var renovert
innvendig og det ble installert et mindre ventilasjonsanlegg i 1. etasje.
Etter 16 års bruk ser vi nå at behovet for oppgradering og utvendig vedlikehold av det eldste bygget. Det
eldste bygget fra 1957 er bygget i mur/ betongelementer og det er en malt utvendig fasade.
Delprosjekt: Ventilasjon
Gjennomføring 2021. Kostnad kr. 850.000,Side 77 av 93
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Når bygget ble renovert i 2004 ble det valgt ett enkelt ventilasjonsanlegg som er beregnet for
boligformål. Ventilasjonsanlegget dekker kun kontordelen. Møterom og spiserom i 2. etasje. har ingen
form for ventilasjon. I sommerhalvåret er det ikke mulig å holde et akseptabelt inneklima på
brannstasjonen. Innetemperaturen kommer ofte på opp mot 30 grader på dagtid, dette gjør det
ubehagelig og sitte inne å jobbe. I 2. etasje som det ikke er noen form for ventilasjon er inneklima for
dårlig til å oppholde seg der. Ventilasjonsanlegget tilfredsstiller ikke dagens krav til denne type
virksomhet. Det er utført noe planlegging med bidrag fra leverandør. Det vil bli fremmet sak med enkelt
forprosjekt.
Ventilasjonsprosjektet ble avsluttet i 2021.
Delprosjekt: Bygningsmessige oppgraderinger
2021: Kostnad kr. 300.000
Utvendig fasade:
Fasaden er slitt og har tegn på forvitring av mur/betongkonstruksjon det er i tillegg sprekkdannelser
flere steder. Det foreslås å kle bygget med nye fasadeplater
Ny adkomst til 2.etg.
Vi har i dag adkomst til spise- og møterom i 2. etasje. gjennom et teknisk rom. Trappa opp til 2 etasje
tilfredsstiller på ingen måte dagens grav til adkomst, trappa er smal og det er alt for liten takhøyde.
Rommet hvor trappa går opp det tekniske rommet for bygget. Rommet inneholder fordelingssentral for
fjernvarme, vask og utstyr til renholdspersonalet. Det er foreslått å bygge nytt trapperom opp til 2.
etasje inntil eksisterende bygg.
Planleggingsarbeidene som har blitt utført inntil september 2021 viser at behovene for tiltak er
betydelig større enn tidligere antatt. Det er et snarlig behov for å gjøre noe med garderobeløsningene.
Disse er ikke innenfor de krav som gjelder. Videre er bygget som i dag huser kontor, møterom/spiserom
med mer i sin helhet i en så dårlig stand at det mest sannsynlig bør erstattes med et nybygg.
Planleggingsarbeidene med aktuelle konseptløsninger bør/må videreføres inn i 2022. Det er ikke
gjenstående midler på prosjektet til å sluttføre konseptutredningene. En eventuell videreføring med
prosjektering og bygging vil måtte komme tidligst i 2023-2024.

Bru på Torsætervegen ved Skjeppsjøen
Torsætervegen har blitt oppgradert betydelig fra Nordås og frem til Torsætra. Under arbeidet har det
blitt avdekket av brua over Hølja er i dårlig stand. Det er et stort behov for å bygge ny bru eventuelt
vurdere å legge en kulvert . Det foreslås å sette av planleggingsmidler til et forprosjekt 2022.
Gjennomføring vil da kunne bli i 2023 hvis forprosjektet blir vedtatt.

Fremtidens rådhus i Østre Toten - Konsept
I 2021 ble det avsatt kr. 500.000,- til planlegging av lokaler for helsestasjonstjenesten samt planlegging
av nytt ventilasjonsanlegg i deler av fløya fra 1985 på Rådhuset. Av forskjellige årsaker har ikke dette
arbeidet blitt påbegynt. Det viser seg også at det er riktig å ta et mer helhetlig grep som må ha som mål
å løses flere utfordringer. Dette er:


NAV sine lokaler fremover
Side 78 av 93

Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022





Innbyggertorg. Hva skal dette være?
Helsestasjonslokaler. Omfang og plassering.
Utforming av lokaler som bygger opp under samhandling og effektiv drift
Løsning for varelevering med mer

Det foreslås å jobbe fra en idefase og over i en konseptfase. Målet må være å ha en plan for videre
planlegging inn mot budsjett 2023.
Arbeidet vil bli utført delvis i egenregi og ved hjelp av innleid bistand.

Infrastruktur 2040
Østre Toten kommune gjennomfører store utviklingsprosjekt knyttet til Ny velferd 2040 og Oppvekst
2040. Det er gode erfaringer fra dette arbeidet. I forbindelse med budsjett 2021 vedtok kommunestyret
at det skal igangsettes et langsiktig prosjekt innenfor samfunnsenheten, foreløpig benevnt som
“Infrastruktur 2040”. Prosjektet skal ha hovedfokus på de oppgavene/tjenestene som sorterer under
samfunnsenheten. Prosjektet skal ha samme hensikt, fokus og utgangspunkt som tilsvarende prosjekt
innenfor HOV (Ny velferd 2040) og BOO (Oppvekst 2040). Administrasjonen ble anmodet om å legge
fram et prosjekt for politisk diskusjon/behandling i løpet av første halvår 2021.
I forbindelse med rapportering til kommunestyret pr 1. halvår 2021 ble det orientert om at prosjektet
foreløpig ikke var fulgt opp som forutsatt pga dataangrep og koronasituasjon. Det videre arbeidet bør ta
hensyn til de pågående prosessene knyttet til kommuneplanarbeidet.
Kommunedirektøren legger derfor i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2022-2025 fram forslag til
at arbeidet følges opp i form av etablering av et eget prosjekt i planperioden. Det anbefales at prosjektet
særlig vektlegger arbeid med stedsutvikling. Det vil innebære at alle deler av samfunnssektoren er
relevant og involvert, og vil gi gode muligheter til å se arbeidet i sammenheng med både ny velferd 2040
og oppvekst 2040. Boligutvikling, møteplasser, nødvendig infrastruktur og arbeidsplasser vil være viktige
stikkord. Prosjektet skal ta opp i seg vedtak knyttet til boligutvikling for eldre og vedtak vedrørende
framtidig barnehage- og skolestruktur, i tillegg til mål og ambisjoner i kommuneplanens samfunnsdel.
I prosjektet legges det til grunn at det skal søkes eksterne samarbeidspartnere til blant annet involvering
og finansiering av ulike deler av arbeidet etter hvert som dette blir konkretisert.
Kommunedirektøren vil utarbeide et forslag til konsept for Infrastruktur 2040 som legges fram til politisk
behandling i løpet av første halvår 2022.
Det settes av 6 millioner planperioden over investeringsbudsjettet til etablering av prosjekt som
oppfølging av vedtak om Infrastruktur 2040.
Budsjettet vil kunne bli benyttet både til avlønning av interne ressurser og kjøp av tjenester.

Kapp Melkefabrikk. Planlegging for videre utvikling i etterkant av vedtatt
områdereguleringsplan
Arbeidet med områderegulering av Kapp melkefabrikk med tilliggende områder vil etter planen bli
ferdigstilt i løpet av første halvår 2022. Det er da viktig og nødvendig å følge opp dette med videre
detaljplanlegging ot utvikling av de enkelte delområder/deltema. Det legges 9i første omgang inn en
sum i 2022 og 2023 til planlegging. For 2023 bør det etterhvert avsettes budsjett til gjennomføring av
konkrete tiltak.
Side 79 av 93

Handlingsprogram og Økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022
Aktuelle områder/tema:






Oppgradering av Fabrikkvegen
Vann og avløp til og i området
Opparbeidelse/utvikling av sjøsiden
Festivalområdet
Skilting/belysning

I tillegg vil også løsningene for gjenoppbygging etter brannen være et tema som vil berøre også
kommunen og ikke bare Østre Toten eiendomsselskap.

Kjøp av maskin for drift og vedlikehold kommunale veger
I 2029 kjøpet kommunen inn nødvendig brukt maskinelt utstyr for å kunne utføre brøyting på Labo.
Maskinen har etterhvert blitt brukt til langt mer enn bare denne oppgaven. I 2021 så har all kantklipp
blitt utført i egenregi. Det er også et betydelig arbeide med vedlikehold som utføres med maskinen.
Vi ser nå at det er en betydelig effektiviseringsgevinst med å utføre arbeider i egenregi når en har
tilgjengelig maskinelt utstyr. Det er derfor et prioritert tiltak å kunne skifte ut den gamle maskinen med
en ny. Dette kan gjørser både med et direkte kjøp og leie/leasing. Uansett tenkes det å bytte/selge
dages maskin. I budsjettforslaget legges det inn kjøp av maskin.

Nordli barnehage. Forprosjekt, tomtekjøp og reguleringsplanarbeid
Det er vedtatt å gjennomføre en konseptfase for ny barnehage i Nordlia. I henhold til framdriftsplan er
det lagt opp til å gjennomføre reguleringsplanarbeid og planlegging frem til forprosjekt i 2022. Det vil
også vil også bli inngått avtaler om kjøp av tomteareal og kostnadsfordelinger på infrastruktur i løpet av
2021 og tidlig 2022. Det må påregnes utgifter til dette når reguleringsplanen er ferdigstilt. Det er også
avgjørende at det settes av nødvendige investeringsmidler innen vann og avløp hvis dette er
en forutsetning for å få gjennomført prosjektet. Oppstart byggeprosjekt er estimert til 2023.
Totalt budsjettbehov for prosjektet vil måtte avklares frem til behandling av forprosjektet.

Nye Skreia renseanlegg
Skreia renseanlegg brant 18. desember 2018. Kommunestyret har vedtatt gjenoppbygging av
renseanlegget i sitt møte 16. september i år. Forprosjektet for bygging er vedtatt etter alternativ A,
modifisert prosessløsning. Kostnadsoverslag er 173 millioner kroner.
Tidsplanen er tildeling av generalentreprenørkontrakt i løpet av høsten 2021.
Byggeperioden blir være høsten 2021 til våren 2022 for selve bygg, mens montasje av prosessanlegg skal
skje i perioden mars - november 2022. Fra senhøsten 2022 til våren 2023 vil riving av det midlertidige
renseanlegget og nybygging av dette skje.
Nye Skreia renseanlegg skal være ferdig til første års drift i april 2023.
Finansieringsplanen er basert på 3 millioner kroner i tilskudd fra klimasatsordningen, 33,5 millioner
kroner i bruk av ubrukte lånemidler fra det opprinnelige prosjektet, 100 millioner kroner i estimerte og
fremtidige forsikringsutbetalinger og opptak av nye lån med 36,5 millioner kroner.
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I kommunestyrets vedtak om finansiering er det også tatt inn disse tilleggs-formuleringene:
Dersom forsikringsutbetalingene samlet avviker fra estimert beløp, reguleres nye låneopptak
tilsvarende.
Finansieringen sikres ved midlertidige opptak av lån i påvente av forsikringsutbetalingene.
I opplegg for grunnlaget for selvkostberegningen av virkningen av ny bygging av Skreia renseanlegg er
100 millioner kroner i estimerte forsikringsutbetalinger holdt utenfor grunnlaget for beregning av
framtidige gebyrer innen avløp og tømming av septik fra spredte avløpsanlegg.

Oppvekst 2040 - Konseptanalyse Skolestruktur
Avsatte midler for å kunne gjennomføre en konseptanalyse i tilknytning til Oppvekst 2040 Skolestruktur.

Portefølje - Digital innovasjon
Digitalisering og innovasjon er i mange tilfeller forutsetninger for å kunne levere gode tjenester på en
effektiv måte. For å møte fremtidens krav både med tanke på effektivitet, men ikke minst også fra
innbyggerne våre som forventer stadig enklere, bedre og lettere tilgjengelige tjenester, må vi fortsette å
satse på digitalisering og innovasjon.
Porteføljestyring gjør at vi bedre klarer å se prosjekter og tiltak i sammenheng på tvers av sektorer og
områder. Porteføljestyret følger opp pågående prosjekter og behandler nye løpende gjennom året.
Dette gir oss både muligheten til å bedre justere kursen på prosjekter underveis, samtidig som det gir
muligheter til å omprioritere på en ryddig måte, dersom det er behov for det. I tillegg til de større
prosjektene, følger også porteføljeforvalteren opp en del mindre digitaliseringsprosjekter og tiltak. Det
at dette også meldes inn til porteføljen gjør at vi bedre klarer å involvere de rette personene, på tvers av
organisasjonen, fra start, og dermed lykkes vi som organisasjon bedre også med gjennomføringen av
disse. Dette betyr mer effektiv utnyttelse av ressursene våre.
Tjenesteproduksjon/-leveranse og intern samhandling er to områder der det jobbes mye med
digitalisering. Spesifikt jobbes det blant annet med digitalt helseprogram/velferdsteknologi i HOVsektoren. Andre aktuelle prosjekter er innføring av MS 365, digitalisering av arkivet for eiendommene i
Østre Toten kommune og reetablering av IT-nettverket. Digitale innbyggerrettede
selvbetjeningsløsninger er et område vi skal satse på da dette er en forutsetning for utvikling og
effektivisering av mange av våre tjenesteområder.
Investeringsprosjektene totalt er på samme nivå som tidligere for de tre første årene i perioden, med
tilsvarende beløp avsatt de siste året i økonomiplanperioden.
Avsatte beløp er en del av digitaliseringsporteføljen, som forvalters av et eget porteføljestyre
(kommunedirektørens ledergruppe).

Rammebudsjettering avløp
For første gang i en økonomiplansammenheng fremmes investeringsbehovet innen vann og avløp som
en rammebevilgning. Beløpene som fremmes gir en indikasjon på det investeringsbehovet som er
forutsatt dettet i løpet av de neste fire årene.
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Det betydelige investeringsbehovet gir også utslag i gebyrnivået, som er relativt høyt. Kommunen har et
av de mest omfattende ledningsnett i landet som forsyner størstedelen av kommunens bebygde arealer.
Det er lagt nye rammer for styring og gjennomføring av prosjekter, som sikrer en bedre styringsstruktur.
For perioden 2021 til 2023 er det nye Skreia renseanlegg som blir hovedprosjektet foruten andre
prosjekter for lednings-fornying samt annet vedlikehold av eksisterende prosessanlegg. Investeringsplan
revideres hvert år innenfor en 4 års planperiode, men påvirkes av å sikre nødvendig infrastruktur til ulike
boligbyggeprosjekter, næringsutbygging, ny velferd 2040 og oppvekst 2040.
Tanken bak en rammeforvaltning av investeringene er å utvide denne metodikken for plan- og
gjennomføring fra å gjelde digitaliserings- og innovasjonsprosjekter, reinvesteringer innen veg og bygg
og eiendom til investeringer innen ledningsnettet for van og avløp. Kommunestyret har vedtatt et eget
investeringsreglement som legger til rette for dette. Ingen investeringer skal gjennomføres før det er
gitt et tydelig klarsignal til dette, enten av kommunestyret (for større prosjekter), av formannskapet (for
mellomstore prosjekter) eller av kommunedirektøren (for mindre prosjekter). Og alle prosjektene skal
forberedes godt før en avgjørelse om gjennomføring skal tas. Selv om det i økonomiplansammenheng
legges opp til en rammebudsjettering, skal hvert enkelt investeringsprosjekt gjennom de prosedyrene
som reglementet forlanger. Dette skal også sikre det beste grunnlaget for at det foreligger detaljert
kostnadsoverslag når beslutningsmyndigheten tar endelig stilling til gjennomføring av et prosjekt eller
ikke.
Investeringsprosjektet Skreia renseanlegg er ikke en del av denne rammebudsjetteringen.
Kommunedirektøren vil for øvrig fremme en revidert investeringsplan for vann og avløpsenheten i løpet
av 2022.
Aktuelle prosjekter for den nærmeste fireårsperioden er:
















VA Olterud – Faraasbrua – Overn
VA Randsoner
VA Skreia – Totenviken skole – Skreia sentrum
Vann Skjeppsjøen – Kjølsethsvea – Sluken
VA Vilberg – Kleiva – Lensbygda – Smeby
Nye tilknytninger avløp 2022 – 2025
Oppgradering Kihlestrand (Ny UV og Inntak – Rest
VA Bernsgutua
Rogneby – Slagsvoll
Prøven – Stange
Sivesind vannverk – inntil 10 % økning av distribusjonsnett/anlegg
Kolbu renseanlegg – Overføringsledning
Buskebakke – Eget vedtak 2021
Utskifting av kjøretøyer
Konseptanalyse og forprosjekter – Framtidige VA-prosjekter

Det er ikke avsatt beløp til Nordlia-utbygging, Festiviteten, Kapp Melkefabrikk eller andre områder, som
kan medfører investering i perioden.

Rammebudsjettering vann
Se merknader og kommentarer under Rammebudsjettering avløp.
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Reinvesteringer Bygg og eiendom
Disse investeringsmidlene benyttes for å opprettholde og øke standarden på kommunens
bygningsmasse. Reinvesteringer gjennomføres i henhold til kriterier i Hovedplanen for kommunale
bygg. Det foreligger tiltaksplaner i FDV-bygg (forvaltning drift og vedlikehold), samt nytteanalyse knyttet
til de forskjellige delprosjektene.
Planlegging og gjennomføring skjer i henhold til kommunens reglement for investeringsprosjekter.
Tiltakene videreføres også i kommende fireårsperiode. Tiltakene prisjusteres også til 3,5 millioner kroner
i 2022.

Reinvesteringer kommunale veger
Investeringsmidlene sikrer oppgradering av kommunale veger. Gjeldende hovedplan ligger til grunn. Ny
hovedplan er under utarbeidelse, men er ikke sluttført blant annet på grunn av at uavklarte forhold med
fylkeskommunen om overtakelse av veger og gatelys.
Følgende tiltak er prioritert i 2021



Ferdigstillelse Torsætervegen
Helgestadfeltet, Fossenfeltet

kr. 2.500.000
kr. 675.000

Prioritering av tiltak for 2022 foretas på et senere tidspunkt.

Toalett på Pangengen friområde
PÅ Panengen ble et etablert et bygg ca år 2000 som rommer en kiosk og en utedo. Kiosken har kun
sporadisk i drift. Utedoen er under enhver kritikk. Selv om det er jevnlig renhold er det lite trivelig å
benytte utedo en, og enda mindre hyggelig å ha ansvar for renhold. Forholdene fører til at folk hellere
benytter arealer rundt Panengen.
Erfaringene med toalettanlegget på Tallodden er gode. Både bruken og renholdet går bra. Det er viktig å
opprettholde gode forhold videre på Panengen. Det foreslås derfor å endre utedoen til en mer
brukervennlig og hygienisk løsning.

Utskifting/oppgradering av adgangskontroll og låsesystemer på kommunale bygg
Østre Toten kommune har system for adgangskontroll de fleste skolene, Rådhuset, omsorgsbygg og
enkelte barnehager. Systemene er levert fra flere forskjellige leverandører. De fleste anleggene er
gamle. Dette skaper problemer f.eks at det ikke lenger er mulig å skaffe reservedeler.
Dataangrepet i januar 2021 viste at systemene er sårbare. De fleste anleggene måtte i etterkant
reetableres med lokale midlertidige løsninger. Dagens systemer er også for dårlige med hensyn til
sikkerhet i bygget. For flere anleggene det egentlig et tidsspørsmål før de MÅ skiftes ut. Det må i første
omgang (20221/tidlig 2022) avklare hvordan vi ønsker fremtidens systemer. Dette som grunnlag for en
anskaffelse. Det foreslås å gjennomføre prosjektet over 2 år.
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Fellesområder
Aksjer
Som følge av at pensjonsfondene i KLP øker hvert år er det behov for å øke egenkapitalen i selskapet.
Jevnlig oppbygging av egenkapital fra eierne må til for å opprettholde en god soliditet i KLP, noe som er
en viktig forutsetning for at vi skal kunne oppnå gode avkastningsresultater og holde et stabilt
premienivå selv om finansmarkedene svinger. Årlig egenkapitaltilskudd er på omlag 3,5 million kroner,
og er en investering i kommunens regnskaper. Egenkapitaltilskudd regnskapsføres som aksjekjøp, og
det er ikke adgang til å finansiere dette ved lån. I økonomiplanen er egenkapitaltilskudd til KLP for alle
årene finansiert av driftsmidler ved overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Fornyelse av bilparken
Dette er en andel av nødvendig utstyrsfornyelse av bilparken. Videre kjøp ses i sammenheng
biladministrasjonsprosjektet som har startet opp.
Utskifting av biler i 2020 finansieres av tidligere bevilgninger til bilkjøp, og det foreslås ikke ytterligere
bevilgninger til dette formålet nå. Når kommunen kjøper ny bil, vil det alltid bli vurdert om dette skal
være en el-bil, og kommunen skal utnytte tilskuddsordninger knyttet til framtidige elbilkjøp.
Rammene for perioden sikrer at alle biler i omsorg og barnevern tilfredsstiller kravene til teknologi,
sikkerhet, miljø og økonomi.
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Kirkelig fellesråd
Budsjettinnspill fra Østre Toten kirkelige Fellesråd
ØSTRE TOTEN KIRKELIGE FELLESRÅD - DRIFTSBUDSJETT 2022
Beskrivelse av egen virksomhet
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide
mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene
og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
Fellesrådet har ansvar for den kirkelige virksomheten i kommunen og har en selvstendig stilling i forhold
til kommunen. Fellesrådets virksomhet bygger på Trossamfunnsloven og Gravferdsloven. Kirkevergen
har det administrative ansvar for fellesrådets virksomhet.
Trossamfunnsloven § 14 regulerer definerer statens og kommunens økonomiske ansvar:
§ 14.Finansiering av Den norske kirke
Staten gir tilskudd til prestetjenesten og kirkens virksomhet nasjonalt og regionalt. Staten kan også gi
tilskudd til andre kirkelige formål.
Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av
kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til
gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende
bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor
ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra
soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.
Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.
Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.
Det er kommunestyret, gjennom sitt bevilgningsvedtak, som bestemmer omfanget av de kommunale
bevilgningene til kirken. Det er ikke gitt regler eller normer for størrelsen av disse bevilgningene utover
det som følger av lovens bestemmelser. Loven bygger på forutsetninger om at kirker og kirkegårder
holdes i forsvarlig stand og tjener sitt formål og at kirkens organer settes i stand til å utføre sine
oppgaver.
Østre Toten kirkelige fellesråd har ansvaret for drift og vedlikehold av fem kirkegårder, seks kirker, et
kapell, flere bårehus og driftsbygg, tre menighetskontorer og kirkevergens kontor. Utfordringen består i
å holde bygg og anlegg i så god stand at vedlikeholdsbehovet ikke øker. For å oppnå det trenger
fellesrådet et driftsbudsjett som gir rom for materiell til vedlikehold og mulighet til å fornye driftsmidler.
Kirkelig fellesråd har arbeidsgiveransvar for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett.
Reduksjon i tilskudd – innsparingstiltak
Rammen i driftstilskuddet fra kommunen til fellesrådet ble over noen år redusert med om lag 1 million
kr. I en relativt liten organisasjon gjør dette store utslag.
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Fellesrådet søker hele tiden å holde unødvendige utgifter nede og vurderer jevnlig mulige
innsparingstiltak.
Det er gjennomført følgende tiltak de senere årene:






Ubesatt stilling for kirketjener og renholder på til sammen 1,9 årsverk
Reduksjon i administrativ stilling med 0,5 årsverk
Reduksjon i stilling for barne- og ungdomsarbeider med 1 årsverk
Reduksjon i vikarbudsjettet for organister
Ingen sommervikarer på kirkegårdene

Økte utgifter
Det siste året har vært et annerledes år på grunn av pandemien noe som også har gitt et noe annerledes
år med tanke på drift og driftsutgifter. Hvordan året og økonomien hadde sett ut uten pandemien vites
ikke. Det fellesrådet likevel ser og frykter er følgende økte utgifter:




Strøm
Lisenser, maskin- og programvare
Behov for å øke administrativ stilling

Strømutgiftene øker og strøm er en stor utgiftspost for fellesrådet. Den teknologiske og digitale
utviklingen gir et økende behov for lisenser, maskin- og programvare. Det merkes også et økende press
på de administrative stillingene. Dette skyldes mye et økende press på administrasjon og forvaltning og
tidligere reduksjonen på 0,5 årsverk.
Lovpålagte oppgaver
En stor del av fellesrådets virksomhet er lovpålagte oppgaver. Det blir derfor vanskeligere og
vanskeligere å finne innsparingstiltak uten at det kommer i konflikt med lov, forskrifter og forordning.
Fellesrådet ønsker å gjennomføre gudstjenester, begravelser og andre kirkelige handlinger med
verdighet. Forordningen fra biskopen om antall kirkelige handlinger er forpliktende og gir føringer for
den bemanningen fellesrådet må stille opp med. Hvis fellesrådet ikke følger opp sine forpliktelser ved
gudstjenester og kirkelige handlinger, blir det å betrakte som lovbrudd.
Kvalitet
Østre Toten har noen sjeldne og vakre kirker og fine kirkegårder. Dette er bygg og anlegg som det er
viktig å ta vare på og stelle godt med. Fellesrådet har ansatte som ønsker å gjøre en god jobb og drive
aktivt vedlikehold. Fellesrådet har også ansatte som har ansvar for barne- og ungdomsarbeid,
trosopplæring, undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tjenester. Dette har en viktig
forebyggende betydning. For at dette arbeidet skal kunne utføres med kvalitet og til det beste for
befolkningen i Østre Toten trenger fellesrådet handlingsrom og et budsjett som er til å leve med.
Driftsbudsjett 2022
For å kunne fortsette med det vi mener er en forsvarlig drift i 2021 søker vi om å få et driftstilskudd på
minst samme nivå som i 2021 + kompensasjon for pris- og lønnsvekst.
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Østre Toten kirkelige fellesråd - Investeringer 2022-2024
På bakgrunn av tidligere utredninger og prioriteringer søker Østre Toten kirkelige fellesråd om tilskudd
til følgende investeringsprosjekter for fireårsperioden 2022-2025:
Utstyrsfornyelse
I kommunens økonomiplan har fellesrådet hvert år ligget inne med et fast beløp på 250 000 til
utstyrsfornyelse. Dette har vært benyttet til investeringsoppgaver som store sittegressklippere, små
traktorer, høyttaleranlegg, brannvarslingsanlegg osv. I kommunens økonomiplan ble det ikke satt av noe
til slike formål i 2021, men det ligger inne i planen for 2022. Det er viktig å ha maskiner og utstyr av god
kvalitet hvis en skal arbeide rasjonelt.
Forprosjekt mur og istandsetting av murverk Balke kirke
Tilstandsrapporten for Balke kirke viste at det også var svakheter i mur og treverk, men tak og treverk
ble prioriter da det er størst behov for å gjøre noe med det.
Stortinget har i 2021 igjen bevilget penger, 59,3 mill. kroner, til sikring av kulturhistorisk viktige
kirkebygg. I den siste utlysningsrunden kunne man søke om utskifting av elektriske anlegg og
istandsetting av klimaskall. I tillegg var det mulig å søke om opptil 300.000 kr i forprosjektmidler.
Tiltak man kunne få tilskudd til i denne runden var:





Istandsetting av klimaskall (steinkirker fra middelalderen)
Forprosjekt slokkeanlegg (steinkirker fra middelalderen)
Forprosjekt utbedring av murverk (steinkirker fra middelalderen)
Utskifting av elektrisk anlegg (kirkebygg fra 1850 og eldre)

Fellesrådet søkte Riksantikvaren om tilskudd til forprosjekt utbedring av murverk og fikk innvilget kr. 180
000. Med tilskuddet kan en forberede utbedring av muren på Balke kirke. Tilskuddet fra Riksantikvaren
dekker inntil 60% av utgiftene. Det vil derfor være nødvendig å legge inn noe til forprosjekt utbedring av
murverk i investeringsplanen for 2022.
Et forprosjekt for utbedring av murverk er et godt grunnlag og en start for å utbedre muren, men selve
istandsetting av muren vil sannsynligvis ikke la seg gjennomføre før i 2023 da en må bruke 2022 til
forprosjektet.
Det er et krav fra Riksantikvaren at forprosjektet gjennomføres innen 1. november 2022.
Hoff kirke – innvendig opprusting
I løpet av de senere år har det vært utført to omfattende rehabiliteringsarbeider på Hoff kirke. Det
gjelder både tak og vegger. Det er finansiert ved bruk av rentekompensasjons-lån. Kirken står godt mot
vær og vind. Nå står innvendig opprusting for tur. Sot og støv har lagt seg på vegger. Det gir et
skjemmende inntrykk i en ellers vakker kirke. Innvendig kalk må skrapes og børstes, og kirken må kalkes
på nytt. Beregnet kostnad: 1 000 000.
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Kolbu kirke – opprusting
Det er lenge siden Kolbu kirke har blitt vedlikeholdt utvendig. Vinduene er skrapt, kittet og malt for to år
siden, men for øvrig er kirken slitt og trenger full opprusting. Det gjelder inspeksjon av treverk/panel,
taktekking og beslag, og vasking og maling. Beregnet kostnad: 1 000 000.
Hoff kapell – opprusting
Hoff kapell er slitt. Sommeren 2020 har det blitt pusset opp og malt utvendig etter betydelig
dugnadsinnsats. Hoff kapell blir mye benyttet til begravelser, og det er det eneste seremonirommet i
Østre Toten som kan brukes til livssynsnøytrale begravelser. Innvendig trenger kapellet en grundig
oppussing av tak, vegger og inventar. Beregnet kostnad: 1 000 000.
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Kommunale avgifter - Gebyrutvikling
I dette vedlegget vises blant annet en enkel beregning av kommunale gebyrer for selvkostområdene i
tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Det er også kort
omtale av gebyrendringen for øvrige kommunale gebyrer. Eget gebyrregulativ/-dokument fremmes.
Alle kommunens betalingssatser, gebyrer og egenandeler fastsettes av kommunestyret som en del av
budsjettvedtaket.
Det utarbeides et eget gebyrreglement, et eget dokument som følger budsjettsaken.
Her følger en generell informasjon:
Kommunale eiendomsgebyrer - budsjett 2022 og økonomiplan til 2025
I 2020 ble gebyrene satt betydelig ned som et økonomisk koronatiltak fra kommunens side.
Hadde man tatt utgangspunkt i opprinnelig gebyr (før dere satt ned gebyrene midt i året) ved inngangen
til året ville gebyrendring for 2021 vært:






Vann: 2,5 %
Avløp: -4,7 %
Renovasjon: -16,5 %
Slamtømming: -21,3 %
Feiing: -0,5 %

For 2022 foreslås disse endringene:






Vann 4,0%
Avløp - 6,0 %
Renovasjon 8,0 %
Slamtømming - 24,8 %
Feiing - 22,5 %

Der satsene foreslås satt ned, skyldes dette at det skal budsjetters med obligatorisk forbruk fra
selvkostfond
Alle satser for gebyrer, betalingssatser og egenandeler fremmes i eget dokument.
For alle selvkostområdene/gebyrområdene innen vann, avløp, forurensning og feiing er det som normalt
i Østre Toten at summen av gebyrene dekker alle kostnader, det vil si at gebyrene er basert på 100 %
dekning av driftskostnader og kapitalkostnader.
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For 2022 er det forutsatt at gebyrinntektene skal avstemmes opp mot bruk av selvkostfond for de
ordningene som har dette. Beregnet forbruk av selvkostfond er slik for 2021 og 2022:
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Selvkostområde

2021 Millioner
kroner

2022
Millioner
kroner

Vann

Forbruk
1,284

Salg av vann til
Avsetning Østre Toten
1,980
kommune fra og
med 2022

Avløp

Avsetning Forbruk
3,384
8,040

Forbruk av
selvkostfond de
neste tre årene

Avfall/Renovasjon

Forbruk
2,352

Forbruk
1,715

Lite forbruk i 2023

Slamtømming

Forbruk
1,242

Forbruk
3,368

Lite forbruk i 2023
og 2024

Feiing

Forbruk
0,019

Forbruk
0,790

Kontroll spredte
avløpsanlegg

Avsetning Forbruk
0,085
0,302

Merknad

Lite forbruk 2023

Andre priser, gebyrer og egenandeler 2022
Gjennomgående endring fra 2021 er 2,5 %, som er vår forventning til økt lønns- og prisvekst for
kommunene i 2022. Avvik fra dette blir angitt.
For de fleste ordningene øker gebyrene ikke mer enn prisstigningen.
For barnehager er det maksprising for barnehageplass, denne fastsettes av Stortinget, og kommunen
benytter denne.
For Skolefritidsordningen (SFO) er det laget ny inndeling av plass-størrelser. Satsene endres 2,5 % opp.
Utleie fra Utstyrssentralen: Her foreligger det en avtale med BUA-konseptet, som innebærer forpliktelse
til å ha gratis utlån av utstyr. Manglende inntekter kompenseres sannsynlig ved at det ikke blir
administrasjon av en liten betalingsordning.
For alarmer tilknyttet 110-sentralen økes satsene dit med 2,8 %
Gebyrregulativet for plansaker, byggesaker og oppmåling - Plan og næringsenheten:
A. Her gjøres det neon tekniske justeringer
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B. For de fleste gebyrene foreslås 5 % økning utover prisstigning. Dette for å bedre budsjettbalansen
forenheten. Det er tre selvkostområder som omfattes av dette, og ingen av de har 100 % dekning av
kostnader. Det foreligger ikke kommunestyrevedtak om hvor stor andel av utgiftene som skal dekkes av
gebyrene og hvor stor andel som skal dekkes av andre inntekter som kommunen har. Foreslått
realendring betyr omlag 200 000 kroner i årlig merinntekt.
C. Utover dette er gebyret for plansaker endret. Bakgrunnen for dette er endringer i regelverket som
medfører at flere saker kan behandles etter «forenklet prosess». Dette medfører at det blir mer arbeid
knyttet til disse sakene og det reflekterer vi i gebyrene. Fortsatt ligger vi imidlertid under både Gjøvik og
Vestre Toten kommuner på gebyrene for «Endring plan etter forenklet prosess».
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