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De tre viktigste utfordringene for Østre Toten 
samfunnet de neste 10-12 år 

• Klima og miljø 

• Endring i tjenestetilbudet

• Tilrettelegging for en endret næringsutvikling



Klima og miljø 



Endring i tjenestetilbudet



Endring i tjenestetilbudet



Tilrettelegging for en endret næringsutvikling



Østre Toten – Livskvalitet ved Mjøsa 

Sosial bærekraft
Det gode livsløp for 

innbyggerne

Økonomisk bærekraft
Attraktivitet for næringsliv 

og innbyggere

Klima og miljø
Vekst og utvikling som ikke går 
på bekostning av natur og miljø

Handlingsprogram og økonomiplan 2023 -2026



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

Bærekraftsmålene Østre Toten



Det er krig i Europa

Amnesty International i Norge



Koronapandemien er ikke over 



Trygg digitalisering 



«Helhetlig innsatstrapp» - viser grad av inngripen i innbyggernes liv

Forebygging fremfor reparasjon, ved å styrke de lavere
 trinnene i innsatstrappen. 



Kommunebaromenteret 2022

- Østre Toten havner på en 45. plass, dette er opp 35 plasser fra foregående år.
- Grunnskole 153 plass. 
- Pleie og omsorg og velferd i 20 plass.
- Helse 77 plass.
- Sosialtjeneste 18 plass.
- Barnevern 266 plass.
- Barnehage 161 plass.
- Kultur 267 plass.
- Miljø 50 plass.
- Saksbehandling 63 plass.
- Vann, avløp og renovasjon 266 plass.
- Økonomi 234 plass.
- Kostnadsnivå 158 plass.



Norges best styrte kommuner



Teoretisk innsparingspotensiale

Formål Østre 

Toten

Vestre 

Toten

Gjøvik Gran Stange Gjennomsnitt 

for gruppen

Teoretisk 

handlingsrom i mill.

Adm, styring og fellesutgifter 6 782 6 050 5 477 4 475 5 056 5 117 24,1

Barnehage 9 023 9 573 9 053 8 951 9 632 9 473 -5,9

Barnevern 3 011 3 689 2 120 1 833 2 266 2 133 10,7

Brann og ulykkesvern 623 783 899 885 486 902 -4,1

Grunnskole 17 309 18 093 15 274 15 950 17 266 15 644 22,0

Kirke 670 563 476 755 510 616 0,8

Kommunale boliger 29 10 338 196 186 190 -2,4

Kommunehelse 4 411 3 699 4 449 3 947 4 484 3 963 6,9

Kultur og idrett 1 726 1 997 2 570 1 601 1 876 2 321 -8,8

Næringsforv. og konsesjonskraft 386 712 581 365 317 79 4,6

Plan, kulturminner, natur og 

nærmiljø

372 677 986 645 566 715 -5,1

Pleie og omsorg 19 232 18 415 21 839 20 190 20 729 21 113 -32,4

Samferdsel 724 1 527 1 067 1 428 775 1 358 -9,4

Sosiale tjenester 2 035 2 571 2 914 1 909 3 099 2 600 -7,1



Økonomi - Rammebetingelser

• Forslag til statsbudsjett vil holde kommunesektorens og fylkeskommunenes 
handlingsrom mer eller mindre uendret i 2023 i forhold til 2022.

• Kostnadsveksten anslås til 3,7 prosent, herav lønn 4,2 prosent og vareinnsats 
3,0 prosent.

• Vekst fra 2022 til 2023 
• Østre Toten får 3,3 % 
• kommunene i Innlandet 3,5 % 
• kommunene i Norge får 3,5 % 

• Kommunedirektørens har lagt inn en kostnadsvekst på 3,0 prosent
• Sektorene melder om prisvekst som er betydelig over statsbudsjettets 

anslag og kommunedirektørens budsjettforutsetninger



Økonomi - Drift

• Sektorene har driftsrammer i 2023 prisnivå, med en sentral pott til å dekke 
lønns vekst i 2023 på  36 millioner kroner

• Det er benyttet fond i for 2023 og 2024 for å få driftsbudsjettet i balanse



Netto driftsresultat 



Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 



Økonomiske handlingsregler



Økonomi - Investeringer

Basert på nytt investeringsreglement:

- Prosjekter som er klare til gjennomføring 

- Ferdig forprosjekt

- I forkant: Idéfase/Konseptanalyse og Forprosjekt

Vann og avløp: Rammebudsjettering, egne saker for hvert prosjekt ihht reglement

Revidert 10 års investeringsplan og gebyrsatsene kommer i desembermøte.

Kommunedirektøren foreslår at det foretas en gjennomgang av fremtidig 
investeringsbehov. Fremmes som egen sak høsten 2023.



Investeringer

Beløp i 1000

Rev. budsjett 
2022

Øk.plan 
2023

Øk.plan 
2024

Øk.plan 
2025

Øk.plan 
2026

Øk.plan Sum 
2023-2026

Sektor for administrasjon og forvaltning 14 607 5 400 0 0 0 5 400

Sektor for helse, omsorg og velferd 3 463 700 700 700 700 2 800

Sektor for samfunnsutvikling 123 310 261 450 172 600 72 650 18 200 524 900

Fellesområder 2 742 2 000 1 500 1 500 0 5 000

Investeringer i varige driftsmidler 144 121 269 550 174 800 74 850 18 900 538 100

Innspill til investeringer 75 050 32 800 14 900 122 750



Investeringer 2023

Tall i 1.000 År 2023
Brukertilpasninger, bygg for 
oppvekstsektoren

2 000

Dagsturhytte 500
ENØK bygg 7 000
ENØK Veg 1 000
Ny helsestasjon- Framtidens Rådhus 34 000
Kapp legesenter 3 000
Kapp Melkefabrikk, planlegging 1 000
Kolbu Legesenter, forprosjekt 200
Nøklebyvegen - to bruer med kulvert 6 000
Omsorgstjeneste, ulike boligprosjekter 4 000
Konseptanalyse skolestruktur 5 000
Reinvesteringer Bygg og eiendom 3 600
Reinvesteringer kommunale veger 3 300
Skolevegen på Lena. Oppgradering 300
Tallodden. 500
Skallsikring kommunale bygg 2 000
Østre Toten Idrettspark. Nytt gulv 2 000
Østre Toten Idrettspark. Nytt 
ventilasjonsanlegg

6 500

Østre Toten Idrettspark. 
Ventilasjonsanlegg i hall A. 

300

Nye Skreia renseanlegg 87 000

- Nordli barnehage. 62,4 millioner 
kroner 

- Nordli og Vilberg skoler 
ventilasjon.  1 millioner kroner

- Nordlia. Gang-/sykkelveg 11, 5 
millioner kroner

- Vann og avløps investeringer i 
Nordlia, endelige tall kommer i 
desember.



Driftsrammene

Beløp i 1000

Rev. 
budsjett 

2022

Øk.plan 
2023

Øk.plan 
2024

Øk.plan 
2025

Øk.plan 
2026

Sektor for administrasjon og forvaltning 74 322 76 202 74 500 73 500 72 500

Sektor for oppvekst 369 307 371 498 364 780 360 780 359 780

Sektor for helse, omsorg og velferd 416 180 401 548 400 000 397 000 396 000

Sektor for samfunnsutvikling 89 443 91 657 81 962 79 290 79 290

Fellesområder -10 961 -35 077 -10 285 -10 285 -10 285

Sum bevilgninger drift, netto 938 291 905 829 910 958 900 286 897 286

2. Tertial rapport 2022, går mot driftsbalanse



Hovedmål og delmål 2023 - 2026

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 2023-2026.

3. Tiltaksmål –for 2023. 
Disse utarbeides i de respektive sektorkapitler eller konkretiseres i 
virksomhetsplaner. Her vil innsatstrappa være sentral som metode for 
definering av tiltak.



Organisasjonsutvikling 

10-Faktorundersøkelsen gjennomført våren 2022, 80% deltagelse

Oppfølging i hele organisasjonen



Administrasjon og forvaltning
Med sektor for stab og støtte



Administrasjon og forvaltning

Består av:

• Politiske styringsorganer med kontrollfunksjoner

• Kirken (Kirkelig Fellesråd)

• Kommunedirektør

• Sektor for stab og støtte
• Enhet for HR og kommunikasjon
• Enhet for Økonomi
• Enhet for Innovasjon, digitalisering og IKT (IDI)

• Stab og støttefunksjonene ivaretar organisasjonsovergripende utviklings, 
forvaltnings- og driftsoppgaver som støtter de andre sektorene.



Oppgaver for 2023 – Sektor stab og støtte

Området har tildelte oppgaver som hovedsakelig fokuserer på styring, forvaltning, drift og 
administrasjon:

Post og arkivtjeneste, politisk sekretariat, sentralbord og innbyggertorg, kommunikasjon, HR, HMS, lønn, 
regnskap, opplæring, forsikring, fakturering, skatteoppkreverfunksjon, økonomioppfølging, økonomiplan, 
kontrollerfunksjon, merkantilt, innovasjon, digitalisering og IKT prosjektstyring.

Sektoren vil ha spesielt fokus på følgende prosesser 2023:

• Re-etablere stab og støtte som en sektor

• Operasjonalisere fellesoppgaver og tverrsektorielle prosesser; herunder strategier

• Videreføre arbeid med arbeidsgiverpolitikk

• Digital transformasjon og tjenesteutvikling

• Etablere og utvikle styrings- og rapporteringsverktøy



Området administrasjon og forvaltning har et samlet netto driftsbudsjett på 76,2 
millioner kroner for 2023. 

Hoveddelen av budsjettet med 56,9 mill ligger til sektoren stab og støtte.

Kirkelig fellesråd er foreslått 10 mill av budsjettet. 

Sammendrag budsjett



Helse, omsorg og velferd



Strategier for sektoren

Tidlig innsats

• Forbyggende og tverrfaglig 
samarbeid både internt i 
sektoren og tverrsektorielt. 

• Kommunikasjon og 
innbyggerinvolvering 

• Tilby helseveiledning for 
seniorer 

Bolig- og tettstedsutvikling
• Innbyggere sitt ansvar for tilrettelegging av egen bolig 

eller skaffer seg en mer hensiktsmessig bolig
• Plan for alternative boformer/konsepter 
• Fellesskapet må sørge for at butikker, bygg med 

servicetjenester og all infrastruktur blir tilgjengelige for alle. 
• Utvikling og fremtidig bruk av nye og eksisterende tjenestebygg 

Omstilling, organisasjonsutvikling og digitalisering

• Digitalisering

• Beholde, utvikle og rekruttere nødvendig kompetanse 

• Organisering av profesjoner, fordeling og forskyvning av 
oppgaver 

• Sykefraværsoppfølging, heltidskultur og turnusplanlegging 



Sammendrag budsjett

• 225 000 kroner for koordinatorstilling for helseregionsamarbeidet

• Det er avsatt prosjektmidler til satsingen på innbyggerinvolvering, 
innbyggerdialog og samskaping 600 000 kroner for 2023.

• Stillinger som var vakante i 2022 er nå besatt og vil ha full lønns konsekvens for 
2023. E-helseleder er ansatt. Helse teknolog er ansatt, der er lønnsmidler og 
ansettelsesforhold overført til bygg og eiendom. 

• Driftsrammen, tilrettelagte tjenester, styrket da behovet har økt.

• Etableringstilskudd kr. 1 mill. For å øke etableringsordningen for aktuelle brukere.



Sammendrag budsjett forts

• Reduksjon i overkant av ett statlig årsverk på NAV. 

• Nytt tilbud, IPS Ung (Individuell Jobbstøtte).

• Bruk av vilkår som aktivitetsplikt og arbeidsplikt for mottakere av økonomisk 
sosialhjelp.

• Forventet økt behov for utbetalinger på kvalifiseringsprogram og økonomisk 
sosialhjelp til flyktninger 

• Det er en betydelig reduksjon av kjøp av ressurskrevende tjenester. 

• Omdisponeringer for å opprettes stilling for koordinator for individuell plan. 
«Vri tjenesten til tidlig innsats lavere i innsatstrappa»

• Legetjenesten er økt med 2 LIS leger (lege i spesialisering).

• Psykisk helse og rus, styrket tjenesten med 1 årsverk, omdisponeringer.  



Barn, oppvekst og opplæring
barnehage, grunnskole, læringssenter, helsestasjon- og 

skolehelsetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste, 
barneverntjenesten



Utfordringer

• Synkende barnetall, høy aktivitet og mange enheter

• For høyt aktivitet i forhold til inntektsgrunnlaget

• Endringer i flyktningsituasjonen

• Aktivitetsjusteringer i tjenestene
• Bemanning ut fra normer

• Endringer i behov, lovendringer og føringer
• Nye oppgaver og ansvar
• Behov for stor bredde i tiltaksapparatet (kompetanse og fleksibilitet)

• Komplekse saker som skal løses i kommunen
• Tverrfaglig samhandling



Strategier

Tidlig innsats

• Fortsetter arbeidet med innsatsområder

• Utarbeidet felles tverrfaglige mål og tiltak

Innbyggerdialog og tilgjengelighet

• Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI-modellen) – revitaliseres
• Kartlegging i og opplæring ut fra behov

• Systematisk bruk av tilbakemeldingsverktøy

• Økt tverrfaglig, tidlig innsats og tilgjengelighet

Helhetlig innsatstrapp

• Tidlig innsats og minst mulig inngripen i den enkeltes liv

• Skal gi oversikt over tiltak og tjenester, redskap for styring og prioritering



Strategier

• Omstilling og organisasjonsutvikling
• Reduksjon av aktivitet og utgifter, mer effektiv drift
• Strukturendringer - prosesser under arbeid. 

• Effekter på lengre sikt
• Organisering av sektor

• Organisering ut fra dreining mot tidlig og helhetlig innsats
• Mål, faglig og økonomisk gevinst

• Digitalisering
• Området styrkes i 2023
• Bygge opp under tverrfaglig samhandling og effektiv drift
• Kompetanseheving

• Interkommunalt samarbeid fortsetter og videreutvikles
• Læringssenteret i prosess for felles regionalt kvalifiseringssenter



Forutsetninger – noen hovedtrekk

• Utfordringer fra 2022 lagt inn

• Alle enheter justerer drift ut fra aktivitet

• Bemanning i tråd med normer

• Bemanning reduseres med 15 høststillinger (skole) for å komme ned på ramme

• Ett hovedopptak i barnehage (ikke økonomisk rom for to opptak)
• Bemanning ut fra antall barn ved hovedopptak

• Barnevernreform og oppvekstreform
• Delvis kompensert 
• Endring i oppgaver og ansvar, krever også økt tverrfaglig samhandling

• Bortfall av tilskudd, refusjoner og økte utgifter



Forutsetninger – noen hovedtrekk (2)

• Flyktningsituasjonen → økt aktivitet (helsestasjonstjenesten, barnehage, skole, 
læringssenteret)
• Bosetting av 12 personer for 2023 (anmodning i november)

• Bosetter 65 personer + 6 personer i familiegjenforening i 2022
• Introduksjonsstønad lagt på samme nivå som i 2022
• Må vurdere nivå våren 2023

• Barnehage etter 2023?

• Utviklingsprosesser 
• Styrke tidlig innsats og tverrfaglig arbeid, digitalisering og lederstøtte
• Redusere behov for spesialpedagogisk hjelp



Samfunnsutvikling



Energi/ENØK:

Norske kommuner har et mål om å redusere energiforbruket på eksisterende 
bygg/anlegg med 30% for å kunne nå mål om reduserte klimautslipp gjennom å 
frigi elektrisitet til andre sektorer. 

Strømkostnader bygg/eiendom i budsjett 2022: 8,1 mill

Prognose 2023: 16,6 mill



Lokal støtteordning for strømsparing:

- Oppfølging etter interpellasjon i kommunestyret

- Finansieres ved bruk av disposisjonsfond

- 500 000 avsettes til ordningen

- Kommer tilbake med egen sak på nyåret



Investering, drift og vedlikehold

- FNs bærekraftmål skal være førende. 

- Tilgang til nødvendig nøkkelkompetanse viktig.

- Framtidig investeringsbehov overstiger kommunens økonomiske bæreevne

- Investeringer ENØK:
- 7 mill bygg, 1 mill gatelys i 2023
- 32 mill i planperioden
- I tillegg til allerede pågående prosjekter



Driftsbudsjett med endringer

Brannvesenet: Økt brukerbetaling 110-sentralen

Bygg og eiendom: Økte kostnader drift og vedlikehold

Fellesfunksjon næring: Diverse innsparinger for å tilpasse budsjettramma 

Kultur: Økt egenandel Frivilligsentralen

Plan og næring: Innfører vederlag for salg av eiendomsinformasjon. 
Økt kostnad til håndtering av fallvilt.

Vann og avløp: Kommunale selvkostgebyr og grunnlag for beregning av disse, 
herunder vann og avløp, fremmes som eget vedlegg til styringsdokumentet.

Det legges fram egen sak om revidert investeringsplan samtidig med 
budsjettbehandlingen i desember.



Videre behandling av kommunedirektørens framlegg til 
handlingsprogram/økonomiplan 2023 - 2026 og årsbudsjett 2023: 

- Kommunedirektøren presentasjon onsdag 19. oktober

- Formannskapets første behandling onsdag 2. november

- Utvalgsbehandling i perioden 7-10. november

- Formannskapets behandling onsdag 23. november med innstilling til 
kommunestyrets

- Formannskapets innstilling legges ut på offentlig høring 

- Kommunestyrets behandling onsdag 7. desember

Spørsmål som er stilt innen 16. november til politiker@ototen.no vil bli besvart 
samlet fredag 18. november. 

mailto:politiker@ototen.no

