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Østre Toten FrP bygger sitt alternative budsjett på de prinsippene partiet fikk til valg på i 
2015. Rådmannens budsjett for 2019 er det strammeste budsjettet på lang tid som da 
utfordrer politikerne til å ta eierskap til kommunen og vise evne til å prioritere. Med FrP i 
regjering har vi nå for tiden århundrets beste kommuneøkonomi som da gir rom for blant 
annet å sette ned eiendomsskatten.  
 
Vi er lei av å kun krangle om å å flytte noen poster i rådmannens budsjett og ønsker å vise 
en tydelig retning. Vi foreslår også en helt ny måte å drive budsjettarbeid på der makten 
flyttes fra rådmannen og ansvaret gis til politikerne Østre Toten FrP ønsker å vise en 
tydelig retning og komme med prioriteringer.  
 
Østre Toten FrPs endringsforslag av rådmannens budsjett  
FrP er prinsipiell motstander av eiendomsskatt. Kommunen har brukt eiendomsskatten de 
siste årene for å svulme opp i byråkratiet. Nå er første året at det bremser litt. Tiden 
fremover blir bare tøffere og vi må være beredt til å ta mange tunge valg.  
 
For å fjerne eiendomsskatten trengs det strukturelle grep som det tar noen år før vi får full 
effekt av. Disse ble stemt ned i 2018, men foreslås her igjen. Hovedfokuset i årets budsjett 
vil være å redusere eiendomsskatten, samt en styrkning av de viktigste tjenesteområdene vi 
mener kommunen må ta ansvar for. FrPs forslag gir små endringer i 2019, men større 
senere i handlingsplanperioden. Dette fordi organisasjonen trenger tid for å få endringer på 
plass uten å skape unødig støy, med fare for kvalitetsforringelser i tjenesteproduksjonen.  
 
Østre Toten FrP skal ha en trygg og god økonomistyring. Vi krever kvalitet i tjenestene. 
Vi mener det ligger til rette for en effektivisering på minst 5 % over det foreslåtte i flere år 
fremover. Til sammenligning utgjør eiendomsskatten ca. 3 % av kommunens samlede 
inntekter. Statlige rapporter tilsier at en effektivisering på 19 % er mulig Østre Toten (2015) 
og NHOs mulighetsstudie for Østre Toten viser at kommunen kunne spart 84 millioner ved å 
gjøre endringer i tjenestene. Her er det rom og vi må begynne NÅ! 
 
Viktige grep i 2019 
- Vurdere organisasjonsstrukturen og redusere stabs- og støttefunksjoner  
- Få kontroll over veksten i ansettelser  
- Starte et innovasjonsfond 
- Effektiviseringsprosjekt 
- Rentesikringsfond og strengere økonomiske føringer 
- Stille krav til integrering og samhandling 
- Prøveprosjekt med aktivitetsplikt for flere  
- Konkurranseutsetting av flere tjenester  
- Utredning av eget eiendomsselskap  
- Satsing på vedlikehold bygninger og veier 



ØSTRE TOTEN – EN JA-KOMMUNE 
Østre Toten FrP mener kommunen skal være en STØTTESPILLER for 
innbyggerne og næringslivet. Kommunen skal være serviceinnstilt og ha en 
positiv JA-holdning til alt som skjer. I utgangspunktet skal kommunen gjøre 
det de kan for å løse problemene i samspillet med innbyggerne. Det trengs!  
 

OPPSUMMERING AV TIDLIGERE BUDSJETT 
På tross av at posisjonen støttet kun 3 av 35 forslag i 2018 ble faktisk 3 til gjennomført av 
administrasjonen med enstemmig kommunestyre bak seg når de fremmet forslagene. 
Forslag om at Østre Toten kommune skulle ha høyere mål enn å ligge på fylkesnivå på 
grunnskole ble nedstemt av posisjonen. Forslag om at kommunen skal bruke midlene vi fikk 
av regjeringen for tidlig innsats til nettopp tidlig innsats ble nedstemt. Forslag om at 
flyktningene skulle nå et høyere krav i utdanningen ble nedstemt. Det er mange andre 
eksempler, men dette er ting vi ganske sikkert er enige om, men som ble nedstemt grunnet 
det vi tror er politisk spill fra posisjonen.  
 
Vi er glad for at administrasjonen også har funnet Effektivitetsanalysen og vist den frem i 
budsjettet for 2019. Vi takker administrasjonen for å ta innspillene allikevel og oppfordrer de 
andre partiene til å gjøre en vurdering av forslagene som om administrasjonen skulle 
foreslått dem og legge til side politisk spill. Alle, uavhengig av parti, er opptatt av å gjøre 
kommunen vi bor i til et enda bedre sted. La oss da se på forslagene tverrpolitisk til 
kommunen og innbyggernes beste. 
 
RENTESIKRINGSFOND 
Økonomien i offentlig sektor vil i årene fremover bli mer utfordrende. Landet får flere 
pensjonister og mindre arbeidere for å betale for velferden. Rentenivået har i mange år ligget 
lavt, men nå ser vi at kurven snur. Vi mener at det kan være lurt at kommunen “låser” en del 
av disposisjonsfondet sitt til å kunne takle en uventet renteoppgang.  
 
Østre Toten FrP vil at kommunen skal ha et 
rentesikringsfond som til enhver tid utgjør minst 1 
prosent av kommunens samlede gjeld. Dette for å ha 
en buffer som er låst mot det stadig økende 
gjeldsbyrden kommunen har. Dette ønsker vi 
innarbeidet i kommunens økonomiske 
handlingsregler også. 
 
LÅNEOPPTAK 
Kommunen har siden 2010 betalt minimum avdrag 
på lånene samtidig som at lånebyrden har steget. Dette er ikke bærekraftig. I 2019 skal 
kommunestyret igjen vedta økonomiske handlingsregler. Der foreslår FrP inn et 
Rentesikringsfond som et lite kompenserende tiltak, men her trengs det sterkere lut.  
 
Østre Toten FrP vil at det i alle saker som innebærer låneopptak lages et regnestykke som 
viser kostnader med renter og avdrag over tid. Dette vil vise et mer reelt bilde av 
investeringen enn vi har i dag og vil forhåpentligvis føre til en reduksjon av låneopptak.   



SKOLE OG UTVIKLINGSMÅL  
God skole med gode lærere som en trygg 
læringsarena er viktig. Vi setter utdanning høyt og vil 
gi våre barn en god start og utgangspunkt for 
voksenlivet. Kommunestyret skal sette et høyt mål 
og organisasjonen skal jobbe for å nå det målet. Det 
målet som står i budsjettet er i våre øyne altfor lavt 
og det settes da ikke krav nok til skolene.  
 
Skole er en utfordring i Østre Toten. Kommunen 
bruker om man ser på KOSTRA og Kommunebarometeret mye mer penger enn 
sammenlignbare kommuner på skole, men får stryk når det gjelder resultater. Pengene må 
med andre ord brukes på en annen måte. Om vi skal se på tiltak som kan hjelpe så ønsker 
vi at det skal komme tilbud om leksehjelp, gjerne gjennom frivilligheten.  
 
Psykiske utfordringer blant barn og unge blir stadig mer utbredt. Vi fremmer dermed også 
endringsforslag som stiller noen krav til samhandling mellom tjenestene, særskilt grunnskole 
og helsestasjonen.  

 
BARNEHAGE I NORDLIA  
Selvfølgelig skal det bygges barnehage i Nordlia. Men Østre 
Toten FrP mener fortsatt at det skal være åpning for at private 
krefter bygger og eventuelt drifter den barnehagen. Kommunen 
har store investeringer ellers og det private markedet kan avlaste 
kommunen ved å bygge der.  
 

Om man ser det store bildet blir dette en bedre løsning for kommunen. Da er spørsmålet om 
kapasitet og kostnader eventuelt redusert kapasitet medfører borte og kommunen kan 
konsentrere seg om å drifte de andre barnehagene hensiktsmessig. Private aktører ser 
muligheter og er klare til å ta et samfunnsansvar og da mener Østre Toten FrP at det skal 
utredes!  
 
SVØMMEHALL I ØSTRE TOTEN 
Vi vedtok i KST 14/6-17 en anleggsplan hvor det står at et svømmebasseng på 25 meter kan 
være aktuelt i kommunal regi ved Lena/Valle videregående skole. Idrettsrådet hadde dette 
øverst på ønskelisten og kommunestyret gav et slags “tja, detti går nok itte læll” svar i 
debatten og godkjente planen.  
 
Siden den gang har det vært stille med unntak av 
FrPs budsjett for 2018 da vi ønsket å få et 
beslutningsgrunnlag og for å gi idrettsrådet et 
realistisk innblikk i hva Østre Toten kommune kan 
gjøre i saken. Dette ble nedstemt, men vi spiller det 
opp igjen i år da man bør legge realistiske planer 
og ha et åpent og godt samarbeid med Idrettsrådet.  
 



FRIVILLIGHET + KOMMUNEN = SANT? 
Er dette en kobling som kan fungere? Politikerne snakker stadig vekk om frivilligheten som 
sammen med kommunen skal løse utfordringer. Men kan dette skje? 
 
Man er flink til å snakke OM frivilligheten, men ikke like gode til å snakke MED. Politikerne 
kan ikke forvente at frivilligheten løser kommunale oppgaver. Men om vi SAMTALER kan 
kanskje en del samfunnsoppgaver løses SAMMEN med frivilligheten.  
 
Politikerne må bli tydeligere på å beskrive behovene lokalsamfunnet har. Ensomheten blant 
de eldre er ett eksempel. Hva slags tiltak kan hjelpe med dette? Mennesker har mange 
behov som kommunen faktisk ikke kan dekke med sine primæroppgaver. FrP har troen på at 
medmennesker i kommunen kan være med på å dekke mange behov som ligger utenfor 
kommunens primærdrift, men da må politikerne beskrive utfordringene bedre og snakke 
MED innbyggerne.  
 
De store organisasjonene innen organisert idrett og musikk gjør en stor samfunnsoppgave 
med tanke på folkehelse og integrering. Men frivilligheten er mer enn bare disse. De mindre 
organisasjonene som kanskje ikke treffer like bredt, men det er oftest de som treffer best på 
behov for de som faller utenfor.  
 
For at politikerne kan snakke MED de frivillige så mener vi at det bør opprettes et Frivillig 
Forum der organisasjonene, politikerne og kommunen er representert. Målet bør være at det 
blir et tydelig talerør inn mot politisk og administrativ ledelse i kommunen om frivillig sektors 
behov og ønsker. Her kan også kommunen beskrive behov som vi ser i lokalsamfunnet og 
se etter løsninger for å løse disse utfordringene på.  
 
Frivillig Forum er et noe Østre Toten FrP har tro på, men det må organiseres godt. Vi vet at 
de store organisasjonene har signalisert at de ikke ønsker seg et Frivilligråd samtidig som de 
mindre organisasjoner har et ønske. En mulig organisering er at Østre Toten Frivilligsentral 
kan få rollen som organisator. Et slikt forum bør ikke ha møtegodtgjørelser, men kommunen 
bør stå for bevertning og organisatorisk bistand. Dette er en mulig løsning som gjør at 
kommunen kan bruke penger på tiltak (og ikke på møter) samtidig som vi kan skape et forum 
og talerør for frivilligheten. Vi ønsker at Oppgaveutvalget skal se på dette.  

 



RUS OG PSYKIATRI  
Regjeringen har satset stort på dette feltet og ført over store summer til kommunene. Østre 
Toten er foregangskommune med tanke på psykologer i organisasjonen og vi leser i 
budsjettet at det er en satsning også fra kommunen på psykisk helse, særskilt blant barn og 
unge.  
 
Tilbakemeldinger fra institusjoner utenfor kommunen viser at det er forbedringspotensiale 
med tanke på øyeblikkelig psykisk hjelp og lavterskeltilbud. Østre Toten FrP mener at 
innenfor rammene som er lagt og overføringene fra regjeringen så er det rom for å åpne opp 
et lavterskeltilbud psykiatri likt Møteplassen på Kapp som ble nedlagt for noen år siden.  
 
 
LENA BAD OG OMSORGSBOLIGER I LENA 
Østre Toten FrP har bedt kommunen om å gjøre noe med 
Lena Bad i mange år. Nå vil kommunen rive det og bygge 
nye omsorgsboliger i kvartalet. Vi mener at disse bør legges 
opp mot Labo for å fylle ut området mellom Lena sentrum 
og sykehjemmet.  
 
I området rundt Lena Bad ligger alt til rette for at private aktører kan tilby løsningene 
kommunen trenger i sentrum. Vi mener derfor det er riktig her at kommunen regulerer 
området etter behovene vi er ute etter for så å vurdere avhending av arealet til andre 
aktører. På denne måten kan vi treffe kommunens behov samtidig som kommunen fyller ut 
arealene ved Labo med kjernedrift.  
 
ØSTRE TOTEN SYKEHJEM 
Østre Toten FrP mener fortsatt at vi ikke skal rive Sykehjemmet. Vi må først ha en oversikt 
over hvilke tjenester kommunen sliter med etter 2020, samt vurdere boligsituasjonen og 
vurdere området opp mot boligsosial handlingsplan før vi river det. Kanskje er området 
interessant for andre aktører som ønsker å tilby tjenester i Østre Toten kommune også. Vi 
ser ikke behovet for å rive bygningene før man har vurdert flere alternative løsninger.  
 
BREDBÅNDSUTBYGGING 
Kommunen må ta ansvar slik at innbyggerne får fremtidens infrastruktur. Tilgang til 
høyhastighets internett er viktig og nødvendig for å tiltrekke oss den yngre garde til 
kommunen samtidig som at det blir viktig for 
velferdsteknologien.  
 
Østre Toten FrP fikk gjennomslag for at vi skulle lage 
en Strategisk plan for bredbåndsutbygging hvor 
kommunen skal være med årlig på 
søknadsprosesser. Vi har 1 million fra 2012 og 
kommunestyret overførte tilsvarende i 2018. Vi 
trenger penger inn da dette er årlige søknader og vi 
har store områder som trenger utbygging. Dette er 
viktig investering for fremtiden.  



GATELYS, FOTGJENGERE OG VEI 
Vi får hele tiden høre at det ikke er ressurser til 
det ene og det andre. Veiene i kommunen er et 
stjerneeksempel. Kommunen får en del dårlig vei 
fra Fylkeskommunen og vi får samtidig en stor 
utgift med tanke på overtakelse av gatelys. Vi 
trenger dermed en full revidering av kommunens 
Hovedplan for veier fra 2014, noe som er på sin 
plass da det ikke har fulgt penger med fra 
politikerne i budsjettprosessen.  
 
Østre Toten FrP mener veiene må få et løft. Pengene skal gå til vei og ikke for å skrive 
unnskyldninger for at innbyggerne ødelegger bilene sine. Venter man for lenge blir det bare 
enda dyrere. Ekstra penger inn på veiramme skal brukes til vedlikehold og gangveier der 
skolebarna går utrygt.  
 
FrP foreslo for 2018 å legge 4 millioner til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i kommunen. Vi 
mener fortsatt det og vil dermed ha 4 millioner totalt i vei og gatelys.  
 
OMRÅDET VED SKYSSTASJONEN LENA 
Rådhusgata blir utrolig flott helt fra skysstasjonen til det nye torvet ovenfor Rådhuset. 
Parkeringsutfordringene til Totenhallene løste kommunen nå og rustet opp hele strekningen. 
Rådhustorget med dagligvare, Vinmonopol, apotek og kafeteria ser ut til å bli en suksess.  
 
Men alle medaljer har en bakside. FrP påpekte 
akilleshælen i sitt budsjett for 2018: Krysset 
Rådhusgata / Silogata. Busser og andre har allerede 
problemer i krysset på grunn av en dårlig plassert 
trafikkøy. Situasjonen for myke trafikanter i området er 
også dårlig.  
 
Man bør sette i gang en vurdering og planprosess på 
om man kan få en bedre planløsning i krysset 
Rådhusgata / Silogata ettersom behovet vil bli enda 
mer synlig i 2019.  
 
GJENNOMGANG AV FORSKRIFTER  
Østre Toten FrP påpekte i 2015 at Politivedtektene for kommunen var utdatert. I ordførers 
svar til interpellasjonen ble det lovet at den skulle sees på. Det har også ordfører lovet i 
andre interpellasjoner fra FrP, men nå er vi snart i 2019 og kommunestyret har fortsatt ikke 
fått saken opp. Forskriften om åpen brenning og brenning av avfall i småovner fra 2006 ble 
som følge av kommunestyrets vedtak i september 2017 i kollisjonskurs med forskriften 
vedtatt da. Vi mener den også bør tas opp til behandling.  
 
  



TJENESTER 2040 
Nå har vi kjørt Velferd 2040 og vi har begynt med Oppvekst 2040. Vi skal begynne med en 
ordentlig boligprogram som vi håper setter lys ikke bare på utfordringene kommunen har, 
men som også tiltrekker oss de nye innbyggerne kommunen trenger. Vi begynner å få en 
god oversikt over primærtjenestene kommunen yter. Nå er det på tide å se på hva slags 
tjenester skal kommunen gi de neste 25 årene.  
 
Østre Toten kommune jobber for å bli en kommune 3.0 og vil dermed ha stor 
innbyggerinvolvering. Dette temaet er et godt utgangspunkt for kommunen, innbyggere, 
organisasjoner og politikere til å løfte blikket fremover å se hvordan ting best kan 
organiseres i 2040 med grunnlag i en stadig smalere økonomisk kommunal hverdag. Hva 
skal kommunen drive med?  
 
FLYKTNINGER OG INTEGRERING  
Østre Toten FrP ser utfordringene kommunen har med bosetting av flyktninger. Kommunen 
sliter med boliger, glemmer å føre opp utgiftene til kvalifiseringsprogrammet i budsjettene, 
stadig færre kommer over til jobb og utdanning og sosialbudsjettene øker. Integreringen 
feiler med andre ord. FrP foreslår dermed STOPP i bosetting av flyktninger til kommunen har 
integrering og system rundt på plass. 
 
Vi får stadig færre flyktninger til landet og andelen bosatte har allerede sunket dramatisk. 
Rådmannen foreslår nå å krympe Læringssenteret og det mener vi er riktig. Man må justere 
tjenestene etter behovene. Alternativet er at de blir dårlig integrert og en byrde på NAV, noe 
som verken er heldig for dem eller samfunnet.  
 
Rådmannen hadde i 2018 budsjettet satt et måltall som sier noe om resultatene som 
forventes av deltakerne på introduksjonskurset. Dette var altfor lavt da, men kommunestyret 
ønsket ikke endre målene da. Dette måltallet er borte i år, det samme er mange tall på IMDI 
og SSB sin statistikk. Årsaken er ukjent, men statistikken har tidligere vist at vi har et lavere 
andel ute i jobb enn sammenlignbare kommuner (og det er nok enda lavere nå). Vi ønsker at 
kommunen satser på opplæring og jobbmestring og foreslår målene på nytt.  
 
Men behovet for integrering av de vi allerede har bosatt er stort. Kommunen må gjøre 
integreringen på en bedre måte, og Østre Toten FrP er på linje med rådmannen i at vi må se 
på driften av Læringssenteret sammen med Vestre Toten kommune for å se forbedringer.  
 
Vi ser også at Læringssenteret har et uklart mål samt at NAV ikke har det samme målet som 
Læringssenteret. Vi fremmer to 
forslag for å få linken mellom 
tjenestene bedre og for å få målene 
mer presise. Vi ønsker en vellykket 
integrering av de flyktningene som er 
bosatt i kommunen! 
 
  



FLERE FARGER TOTEN 
Det er satt av 100.000 i trekk fra “Ubundne avsetninger” og det er beskrevet som 
“Integreringsprosjektet Farge”. Vi regner med at dette er prosjektet “Flere Farger Toten” 
(KST 46/18) og vi mener fortsatt at dette prosjektet ikke treffer målgruppene og er ikke et 
godt rettet integreringstiltak. Vi foreslår at dette prosjektet ikke får inndekning fra 
Disposisjonsfond Integrering, men fra rammen til KBN.  
 
INTEGRERINGSTILSKUDD LAG OG FORENINGER 
I budsjettet er det beskrevet at det tas 100.000 fra Disposisjonsfond Integrering til det 
rådmannen kaller: Prosjekt Farge. Kommunestyret vedtok i sak 115/17 et 
Integreringstilskudd for lag og foreninger. Rådmannen valgte i dette budsjettet som det 
forrige å fjerne kommunestyrets ønskede integreringstilskudd. FrP ønsket å videreføre dette 
tilskuddet med 100.000 kroner i 2018 og kommunestyret var enstemmig. Vi foreslår også i år 
at vi skal fortsette prosjektet ut planperioden.  
 
AKTIVITETSPLIKT  
Regjeringen har innført tvungen aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Dette 
har vært en stor suksess og fått flere ut i arbeid og mer meningsfulle oppgaver. NAV i 
kommunen melder i budsjettdokumentet at aktivitetsplikt er positivt. Mange tilbakemeldinger 
har vært at de er positive til å komme seg ut, få jobbtrening og at dette var det de trengte for 
å komme seg ut i arbeidslivet.  
 
I 2018 budsjettet ble FrPs forslag (som ble nedstemt i kommunestyret) om å etablere en 
arbeidsgruppe for aktivisering av ungdom og integrering av flyktninger innenfor bygg og 
eiendom realitet. Vi er spent på å se resultatet og glad for at administrasjonen ser nytten og 
verdien av dette!  
 
Østre Toten FrP mener allikevel at kommunen bør ta en mer aktiv rolle i dette arbeidet samt 
aktivitetsplikten generelt. Det er fullt mulig at en aktivitet for disse kan være for eksempel 
enkelt vedlikehold i kommunen (maling / plenklipping / brøyting etc). Alt må tilpasses 
mottaker og evne, men her er det ressurser som bør benyttes.  
 
Mottakeren får en bedre mulighet til å komme seg inn i 
arbeidslivet (igjen) og vil få dagene fylt med meningsfullt 
innhold istedenfor ensomhet og avmakt. Sosialiseringen 
forhindrer ensomhet og psykologiske ulemper man ofte får 
som arbeidsledig. Opplegget må tilpasses den enkeltes evne 
og mulighet til å bidra og NAV-veileders vurderinger må stå 
sterkere her enn ved den vanlige aktivitetsplikten.  
 
Østre Toten FrP ønsker at flere innbyggere som mottar 
sosialhjelp skal kunne nyte godt av denne drahjelpen som 
brukerne mener dette er og foreslår derfor et prøveprosjekt 
med at aktivitetsplikten utvides til å gjelde alle inntil 50 år. 
Dette er også kommune 3.0 (fellesskapskommunen) i 
praksis!  



 
INNOVASJONSFOND 
Offentlig sektor må fornye seg og Østre Toten er langt fremme 
med innovasjon og ny tankegang på mange områder. Dette er et 
arbeid som stadig må gjøres og man må alltid etterstrebe de 
beste løsningene.  
 
Hvem vet best hvor skoen trykker? Det er de ansatte i 
organisasjonen. Ved å la de ansatte finne løsninger på sine 
problemer kan man ved et innovasjonsfond ha et lite 
handlingsrom der man får prøve små prosjekter og effektivisere 
driften. Slik prosessen er i Østre Toten så må det som oftest 

tilbake til kommunestyret for å hente finansiering og få godkjenning for slike tiltak. Dette 
mener Østre Toten FrP kan hemme innovasjonsånden og stoppe gode tiltak fra å slå rot. For 
å lykkes må politikerne ha en viss tillit til administrasjonen og gi dem spillerom. Vi foreslår at 
et slikt fond kan fritt benyttes av rådmannen ihht retningslinjer kommunestyret setter. 
Retningslinjer bør inneholde en rapporteringsplikt på kostnader og hvilke prosjekter som er 
gjennomført og under planlegging.  
 
Østre Toten FrP mener i tillegg at retningslinjene bør spesifisere ansettelser i retningslinjene. 
Vi mener at dersom det er ansettelser gjennom innovasjonsfondet så skal dette være 
prosjektstillinger. Dersom løsningen er vellykket kan fast ansettelse tas gjennom ordinære 
budsjettrammer og rutiner.  
 
ORGANISASJON OG STRUKTUR  
Organisasjonen bør være slank og strømlinjeformet. Slik er den ikke i dag. Det bør gås 
gjennom hele strukturen og fjerne en del assistent-/mellom- og lederstillinger. Skal man ha 
en lederstilling må man også få ansvaret det medfører. Slik strukturen er i dag er det flere 
eksempler på at ansvarsfordelingen blir så spredt at tjenestene forringes.  
 
Østre Toten FrP ønsker også en nøye vurdering av strukturen på toppen. Nå har rådmannen 
kuttet en kommunalsjefstilling og det er bra. Flere kommuner har går bort fra kommunalsjefer 
(som er et fordyrende mellomledd mellom lederne og rådmannen) og heller ansatt en 
assisterende rådmann. Er dette noe for oss?.  
 
Kommunen må effektiviseres. Østre Toten FrP har i mange år spilt inn 
LEAN som arbeidsmetode er en av nøklene for å få en effektivt og 
stødig organisasjon. LEAN går ut på at man bryter ned 
arbeidsoppgavene man gjør i hverdagen og ser om man ved å gjøre ting 
annerledes hadde spart seg selv, miljøet eller organisasjonen.  
 
Administrasjonen svarer at de driver med effektiviseringsarbeid kontinuerlig og finner stadig 
mindre de kan effektivisere. Østre Toten FrP ønsker at HELE organisasjonen driver med 
LEAN, ikke bare de i ledelsen. For det er BRUKERNE og ANSATTE som vet hvor skoen 
trykker og hva de mener er unødvendig bruk av arbeidstiden sin.  
 



LEAN er heller ikke en engangs-ting man gjør, men man integrerer det i arbeidshverdagen.  
 
Østre Toten FrP fremmer dermed forslag om at vi etablerer et prosjekt «Mitt Arbe» som 
bygger på LEAN og kommune 3.0 prinsippet. Der vil de ansatte og brukerne av tjenester få 
mulighet for å komme med forbedringsløsninger som på sikt vil effektivisere og forbedre 
tjenestene. Da har ansatte muligheter til å gjøre noe med sitt arbeide, og om vi også har et 
Innovasjonsfond kan man enklere sette i gang tiltak for å bedre arbeidshverdagen og 
tjenestene! 
 
ANSETTELSER  
Kommunen som organisasjon er levende og vil kreve at man både ansetter nye og sier opp 
stillinger. Østre Toten FrP reagerer på manglende tilbakemeldinger til kommunestyret om 
ansettelser. Dette fører til at politikerne mister kontrollen over hvordan organisasjonen 
utvikler seg. Kommunestyret har gjennom flere år satt ansettelsesstopp, men gjennom hvert 
eneste budsjett kommer det nye stillinger og det kommer også stillinger utenom 
budsjettbehandlingen.  
 
Dette budsjettet fjerner en del stillinger, samtidig som det kommer nye til som allerede er 
ansatt. Rådmannen har styringsrett innenfor rammer, men faste ansettelser binder opp 
rammer over mange år. Derfor er det viktig at kommunestyret er informert om endringene 
som skjer slik at de kan ta høyde for det.  
 
Det er langt fra alle stillinger som ligger i budsjettet eller saksfremlegg. Det er viktig med 
åpenhet i organisasjonen, men av hensyn til de ansatte bør det kun rapporteres om hvilke 
stillinger som det er ansatt nye i samt hva stillingene innebærer. Dette bør ikke gjelde 
eksisterende stillingshjemler, men ved 
omgjøringer, nyansettelser eller overflyttinger. 
Man bør også få med seg stillingshjemler som er 
fjernet.  
 
Formannskapet har et ansvar for økonomi og 
rapporteringen bør dit så kan kommunestyret 
hente informasjonen fra sakspapirene der. Østre 
Toten FrP mener rådmannen som orienteringssak 
/ referatsak hvert formannskapsmøte kan si litt om 
endringer i organisasjonen.  
 
Det har i stor grad blitt spesifisert i budsjettet 
mange stillinger som er finansiert av 
tilskuddsmidler. Disse stillingene bør da også 
være spesifisert som prosjektstillinger i tilfelle 
finansieringen skulle falle ut. 
 
  



KOMMUNALE EIENDOMMER 
Kommunen har mange eiendommer i varierende grad av forfall. Det er en kjensgjerning at 
det ikke prioriteres nok penger til vedlikehold. Hovedplan for kommunale bygg fra 2014 blir 
ikke fulgt opp på en god måte. Man kan spørre seg om det er politisk vilje til å ta løpende 
vedlikehold. Alle husker ordføreren som fikk til rundkjøring, men husker folk ordføreren som 
sparer kommunen for millioner ved å holde ting ved like?  
 
Kvaliteten på lokasjonene forfaller og kvaliteten på tjenestene som tilbys lider også på grunn 
av dette. Østre Toten FrP vil gjøre noe med dette. Vi ønsker å gå gjennom listen over bygg 
og eiendommer kommunen har og selge unna det vi ikke bruker. Vi ønsker også et kritisk 
blikk på dagens bruk i alle lokasjoner og se om det er optimalt.  
 
Vi kunne tenkt oss at de fleste lokasjonene kommunen har føres over til et eget 
eiendomsselskap. Til dette selskapet flyttes eiendommene og tilhørende gjeld, samt 
driftspersonell. Selskapet vil da måtte kreve inn husleie av kommunens enheter for å sikre 
rente- og avdragsbetalinger samt løpende drift. Dette vil gi positive gevinster:  

 
- Eiendommene blir bedre vedlikeholdt  
- Leiekostnader for ulike tiltak i kommunal regi blir synliggjort  
- Kommunale enheter vil vurdere sitt arealbehov  
- Eiendommer blir frigjort for salg eller omgjort til næring / bolig  
- Bedre tilpasning av bemanning  
- Enklere budsjett og styring for kommunen  
 

Vi fremmer forslag om at dette undersøkes. Man må også undersøke hvilke lokasjoner som 
kan overdras til et selskap og hvilke som kommunen selv MÅ eie. Det er viktig å undersøke 
hva som er best med tanke på byggeprosjekter eller utbedringer på lokasjonene. Man må 
også undersøke om kommunens innkjøpsavtaler kan benyttes av det nye selskapet.  
 
En tanke kan også være at Eiendomsselskapet innoveres til å ha en slik rolle. Det er mye 
som må utredes, men nå er det på tide det kommer på dagsorden og at noe blir gjort!  
 
UTLEIE AV KOMMUNALE BYGG  
Kommunen har en stor bygningsmasse som forvaltes på vegne av innbyggerne. Deriblant er 
skolene ofte benyttet på kvelder og i helger av frivillige lag og foreninger og noe leies ut til 
bursdager etc.  
 
Vi fremmet i budsjettet for 2018 at vi skulle lage utleiereglement for kommunale bygg og et 
enstemmig kommunestyre støttet dette. Midler for å forenkle jobben for rektorer og andre 
ligger faktisk inne i dette budsjettet og det er vi kjempeglad for. 
 
Men kommunen stoppet opp med skoler og barnehager. Det finnes forsamlingshus, 
møterom på bibliotek og mye annet som kanskje innbyggerne kunne fått nytte av å låne eller 
leie til en rimelig penge.  
 



Å gi innbyggerne mulighet for aktivitet og møtelokaler kan gjøre mye for folkehelsa og gi 
Østre Toten som lokalsamfunn mange goder. Vi ønsker å få innbyggerne tettere knyttet til 
kommunen og kommunens fasiliteter og vil at administrasjonen gjør ferdig jobben de har 
begynt med.  
 
AVFALL OG GJENVINNING  
Østre Toten FrP mener dagens ordning der du må betale for å kvitte deg med SMÅ mengder 
restavfall på Kraby er dårlig. Ser man over til Ringsaker (og HIAS) så kan man levere opptil 
¼ m3 eller to søppelsekker med synlig restavfall. Dette fører til at flere leverer søppel til 
gjenvinningsstasjonen og det blir færre søppeldumper og brenning av avfall rundt omkring i 
kommunen.  
 
Vi ønsker også at det skal sees på en mulighet som Innherred Renovasjon driver med. Der 
har de ikke gjenvinningsstasjoner men gjenbruksstasjoner. Der åpner de for at fullt brukbare 
ting som folk vil kaste blir satt til en «venteplass» der de selger 
det til veldig rimelige priser.  
 
Dette er også bra i miljøaspektet og kan være med å gi noen 
små inntekter til Gjenbruksstasjonen for å dekke at SMÅ 
mengder restavfall kan leveres der. Østre Toten FrP mener vi 
allerede betaler renovasjonsavgift for henting av restavfall og at 
dette bør være med på dekningen av ordningen.  
 
Andre kommuner (blant annet Elverum, Trysil og Åmot) har et 
lite område på Gjenbruksstasjonen der fullt brukbart utstyr 
settes og andre innbyggere kan ta det med GRATIS. Dette står 
der en kort tidsperiode og er med på å redusere mengden «bruk 
og kast». Dette bør gjøres i Østre Toten!  
 
BUDSJETTPROSESSEN 
Budsjettprosessen er en årlig dans der administrasjonen jobber knallhardt for å planlegge 
det neste året og politikerne dilter etter uten muligheter for å se tallene administrasjonen 
jobber frem.  
 
Det er usikkert når det ble vedtatt at vi skal ha budsjettprosessen slik vi har det nå, men når 
politikerne kun får rammer å sette uten at vi er helt klar over hva som ligger innenfor tallene 
blir dette en svært førende dans av administrasjonen. De kan komme med skrekkhistorier 
om hva som kan skje dersom vi endrer deres prioriteringer og politikerne (som ikke har 
budsjettgrunnlaget) kan ikke peke hvor det brukes for mye penger.  
 
For at politikerne skal kunne gjøre gode vurderinger på rammene må vi faktisk ha bedre 
underlagsmateriale enn vi har i dag. Vi budsjetterer kun på noen få sider av et kjempestort 
dokument som skal vise hva som ligger bak disse tallene. Politikerne må vite hva som ligger 
bak disse tallene for å se om området er godt drevet eller om det brukes unødvendig mye 
penger og vi kanskje kan prioritere annerledes.  
 



Administrasjonen sa i budsjettprosessen for 2018 at selve budsjettdokumentet blir klart litt ut 
på det nye året. Da har jo vi vedtatt rammene allerede, på det samme utrygge grunnlaget 
som tidligere. Dersom vi har en helt åpen prosess og jobber på lag både administrasjonen 
og politikerne er jeg overbevist om at vi får en bedre prosess og styringsgrunnlag.  
 
FRITT BRUKERVALG  
Vi er i en situasjon der hjemmetjenesten er under hardt press. Det har også blitt strammet 
betydelig inn på tilbudene på praktisk hjemmehjelp. Østre Toten FrP har påpekt at 
mulighetene for et privat marked på disse tjenestene absolutt er tilstede i kommunen.  
 
Fritt brukervalg betyr at innbyggerne selv velger om de ønsker å benytte det kommunale 
tilbudet som er der eller et privat tilbud der de 
enkelt kan kjøpe tilleggstjenester om de 
ønsker det. Kommunen betaler SIN kostpris på 
de tjenestene brukeren har krav på.  
 
ANDRE TILTAK 
Vi mener det er feil prioritering å benytte et 
halvt årsverk til Biladministrasjon når prosjektet 
ikke ser ut til å ha andre gevinster. Vi mener 
dette er en tjeneste som kan kjøpes og 
organiseres bedre.  
 
Østre Toten FrP mener at kommunens involvering i Stor-Oslo Nord samt Mjøsbyen (som 
ønsker å ikke bare mure inne hele det sentrale Innlandet med bommer, men også sette opp 
mange bommer internt i Innlandet) er dårlige prioriteringer av kommunen. 
  
STATLIG FINANSIERT ELDREOMSORG 
FrP mener dette prosjektet kan være godt for kommunen når vi er ferdig med bygging av 
Labo. Vi mener at kommunen skal melde sin interesse dersom det blir utvidelse av 
prøveprosjektet i 2019.  
 
LEIRSKOLETILBUD 
Rådmannen har igjen gått inn for (på tross av 
kommunestyrets vedtak) å droppe leirskole. FrP mener 
dette er et viktig tilbud og foreslår leirskole fra og med 
dette skoleåret.  
 
 
BARNEVERNSTJENESTEN 
Barnevernstjenesten i kommunen har et enormt press da de opplever at de kommer for sent 
inn i situasjoner til å hjelpe barnet og familien. Målet med tjenesten er å sikre at barn har 
kjærlighet og en trygg og god oppvekst. Dessverre er det mange i Norge som har problemer 
fra tid til annen og det finnes mange familier som hadde tjent på å få hjelp mye tidligere.  
 



Barnevernstjenesten skal til ekstern vurdering og 
det skal undersøkes muligheter for samarbeid 
med Vestre Toten kommune. FrP stiller store 
spørsmålstegn ved dette samarbeidet da Vestre 
Toten har hatt tilsvarende utfordringer over 
lengre periode. Men tiltak bør det samarbeides 
om og kompetansedeling er viktig.  
 
Dagens Barnevern skal jobbe med å finne 
løsninger i familien og rundt barnets 
omgangskrets, ikke komme for å ta ungene dine. 
Når tjenesten kommer sent inn i en sak vil påkjenningen både for barn, foreldre og tjenesten 
være større enn om man kunne foretatt en liten endring tidlig.  
 
Barnevernstjenesten ønsker at andre tjenester blir bedre til å samhandle og at det prioriteres 
BTI. Dette er allerede vedtatt, men det er ikke prioritert. Da må vi få tydeligere prioriteringer 
inn i budsjettdokumentet. Tjenesten ønsker også å utvide tiltaket Familieråd. Løsninger for 
dette ønsker vi å utforske.  
 
RÅDMANNENS OPPFØLGING AV VEDTAK 
Rådmannen skal gjennomføre kommunestyrets vedtak. Vi ser i Styringsdokumentet at 
vedtak fattet av kommunestyret ikke blir gjennomført. Eksempler på dette er: 

- Kommunestyret vedtok at Eiendomsskatt på næring, verk og bruk skulle fjernes fra 
2019 

- Kommunestyret la opp til økt investeringstilskudd til idrett på 1,5 millioner fra 2019. 
Kun 1 million er videreført fra rådmannen. 

- Kommunestyret vedtok i sak 115/17 et Integreringstilskudd for lag og foreninger. 
Rådmannen fjernet i både 2018 og 2019, men FrP fikk det tilbake i 2018 

- Rådmannen har ikke lagt frem selvkost-regnestykke for Tilsynsavgiften som lovet. 
 
Østre Toten FrP har i dette budsjettet tatt med disse tingene som rådmannen på tross av 
kommunestyrevedtak ikke følger opp.  
 
GEBYRER, AVGIFTER OG SELVKOST 
Alle kommuner jobber nå for å forbedre vann og avløp, noe som fører til en gulltid for de som 
jobber i bransjen. Høy aktivitet fører til høye priser og det er dermed lurt å vente med 
investeringer. Kommunestyret har gått gjennom listen og kuttet en del. Her må vi være på 
vakt og se etter andre løsninger. Østre Toten kommune har allerede høye gebyrer på vann 
og avløp, men vi er også blant Norges BESTE KOMMUNER på tjenestene.  
 
Selvkostberegningene til administrasjonen har FrP vist stor skepsis til. Vi har bedt flere 
ganger om å få se på utregningene og vi ber igjen. For noen av gebyrene kommunen har 
kan umulig være til selvkost. Ett eksempel er tilsynsavgiften for salg av tobakkvarer. Der 
lovet rådmannen å komme med selvkostregnskap, men rådmannen følger ikke opp.  
 
Østre Toten FrP mener rådmannen nå må gjøre jobben politikerne har bedt om!  



 

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 

       

Beløp i 1000       

Frie disponible inntekter Regnskap 2017 Budsjett 2018 2019 2020 2021 2022 

Skatt på inntekt og formue −349 806 −343 686 −354 685 −354 685 −354 685 −354 685 

Ordinært rammetilskudd −434 458 −452 002 −461 569 −461 569 −461 569 −461 569 

Skatt på eiendom −33 516 −36 358 −33 526 −32 474 −31 423 −30 371 

Andre direkte eller indirekte skatter −405 −378 −378 −378 −378 −378 

Andre generelle statstilskudd −56 075 −56 954 −51 900 −51 900 −51 900 −51 900 

Sum frie disponible inntekter −874 260 −889 378 −902 058 −901 006 −899 955 −898 903 

       

Finansinntekter/-utgifter       

Renteinntekter og utbytte −12 008 −12 700 −18 383 −10 583 −10 583 −10 583 

Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 21 121 27 914 35 700 39 700 43 050 46 700 

Avdrag på lån 26 268 29 427 38 170 40 170 42 520 47 170 

Finansinntekter/-utgifter 35 381 44 641 55 487 69 287 74 987 83 287 

       

Avsetninger og bruk av avsetninger       

Til ubundne avsetninger 51 286 19 895 17 543 18 375 18 308 15 852 

Til bundne avsetninger 1 198 378 378 378 378 378 

Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk −34 186 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger −2 450 −6 855 −100 −100 −100 −5 100 

Netto avsetninger 15 848 13 418 17 821 18 653 18 586 11 130 

       

Overført til investering       

Overført til investering 0 0 0 0 0 0 

Til fordeling drift −823 031 −831 319 −828 750 −813 066 −806 382 −804 486 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 810 381 831 319 828 750 813 066 806 382 804 486 

Merforbruk/mindreforbruk −12 650 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

       

Beløp i 1000       

 
Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 2019 2020 2021 2022 

Politisk virksomhet m/kontrollfunksjoner 5 066 5 344 6 114 5 330 5 918 5 330 

Kirken og andre trossamfunn 9 439 9 680 9 754 9 754 9 754 9 754 

Rådmannen 7 693 6 910 5 299 5 151 5 148 5 148 

Stab og støtte 36 716 42 594 45 610 44 880 43 312 43 312 

Bygg og eiendom 45 496 46 324 46 670 46 100 46 100 46 100 

Barnehagene 99 883 100 503 102 536 103 516 103 516 103 516 

Grunnskole 177 889 185 758 184 860 174 154 171 808 171 808 

Læringssenteret 15 511 17 435 13 143 12 353 12 353 12 683 

Barneverntjenesten 36 840 35 015 40 520 38 494 38 089 38 089 

Helsestasjonstjenesten 9 109 9 911 9 790 9 790 9 815 9 814 

Fellesfunksjoner i HOV 779 6 572 5 163 3 914 3 421 2 927 

NAV 20 574 17 756 19 130 19 130 19 130 19 130 

Legetjenesten 17 623 20 001 19 039 19 039 19 039 19 039 

Tildelingsenheten 54 531 55 686 64 632 65 045 64 848 64 848 

Tilrettelagte tjenester 42 876 39 677 49 385 49 385 49 385 49 385 

Hjemmetjenester 82 626 87 913 85 837 87 102 87 602 88 102 

Heldøgnstjenester 132 944 131 299 121 014 120 651 120 651 120 675 

Kulturenheten 21 703 23 134 23 921 23 822 23 822 23 228 

Brannvesenet 6 621 7 380 7 510 7 510 7 510 7 510 

Veger 6 491 8 400 8 548 8 623 8 623 8 623 

Vann og avløp −20 147 −24 050 −32 320 −39 398 −42 181 −43 255 

Fellesfunksjon næring 4 445 4 854 4 206 4 206 4 206 4 206 

Plan- og næringsenheten 7 415 9 085 9 790 9 790 9 790 9 790 

Fellesområde tjenester −11 742 −15 862 −21 401 −15 276 −15 276 −15 276 

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 810 381 831 319 828 750 813 066 806 382 804 486 

 
  



 

Budsjettskjema 2A - Investering 
        

Beløp i 1000        

Finansieringsbehov 
Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 2019 2020 2021 2022 

2019-202
2 

Investeringer i anleggsmidler 0 402 095 404 570 153 971 85 545 102 870 746 956 

Utlån og forskutteringer 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

Kjøp av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0 

Avsetninger 0 0 0 0 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 0 432 095 434 570 183 971 115 545 132 870 866 956 

        

Ekstern finansiering        

Bruk av lånemidler 0 −368 036 −383 048 −157 659 −96 226 −117 066 −753 999 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 0 −59 059 −46 522 −21 312 −14 319 −10 804 −92 957 

Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner 0 −5 000 −5 000 −5 000 −5 000 −5 000 −20 000 

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 0 −432 095 −434 570 −183 971 
−115 

545 −132 870 −866 956 

        

Intern finansiering        

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 0 0 

Sum intern finansiering 0 0 0 0 0 0 0 

        

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ikke-avgiftsfinansierte investeringer 
         

Beløp i 1000         

Investeringsprosjekter 
Brutto 
utgift Ørem. fin. 

Netto 
utgift 2019 2020 2021 2022 2019-22 

         

Formannskapet         

Driftsbygg Balke kirke 1 000 0 1 000 0 1 000 0 0 1 000 

Helhetlig drift av IKT 900 0 900 350 100 0 0 450 

Innbyggerdialog 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 

Innføring av helhetlig 
kommunikasjonsplatform 

5 000 0 5 000 3 000 0 0 0 3 000 

Innføring av Office 365 - 
Forprosjekt 

300 0 300 0 0 0 0 3 000 

Ny hjemmeside/Min side 775 0 775 0 0 0 0 0 

Opprusting Hoff kirke og 
Hoff Kapell 

1 500 0 1 500 0 0 1 000 500 1 500 

Opprusting Kapp kirke 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 

Outsourcing Regional IKT 300 0 300 0 0 0 0 0 

Utstyrsfornyelse - 
Fellesrådet 

1 250 0 1 250 250 250 250 250 1 000 

Utvidelse Kolbu kirkegård 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 

Sum Formannskapet 24 625 0 24 625 5 600 1 350 1 250 750 8 950 

         

Barn, oppvekst og 
opplæring 

        

Læringssenteret 2025 2 210 0 2 210 1 900 0 0 0 1 900 

Sum Barn, oppvekst og 
opplæring 

2 210 0 2 210 1 900 0 0 0 1 900 

         

Helse, omsorg og velferd         

Biler i Helse- og omsorg 5 560 0 5 560 1 600 1 300 0 0 2 900 

Digital tvilling 700 0 700 700 0 0 0 700 

Digitalt tilsyn 1 450 0 1 450 1 450 0 0 0 1 450 

Prosjekt Velferdsteknologi 7 400 0 7 400 2 800 0 0 0 2 800 

TRØKK 3.0 - Prosjekt på 
Fjellvoll BBS 

2 755 0 2 755 0 0 0 0 0 

Utstyrsfornyelse - senger 850 0 850 0 0 0 0 0 

Sum Helse, omsorg og 
velferd 

18 715 0 18 715 6 550 1 300 0 0 7 850 

         

Teknikk, utbygging og 
infrastruktur 

        



19120 Rådhuset 
ombygging 

400 0 400 400 0 0 0 400 

19200 Reinvesteringer 
Bygg og eiendom 

13 200 0 13 200 3 300 3 300 3 300 3 300 13 200 

19260 Utvidelse og 
oppgradering av SD-anlegg 
for kommunale bygg 

3 200 0 3 200 1 600 1 600 0 0 3 200 

19262 Enøk-tiltak på 
kommunale bygg 

4 000 0 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

19330 Mulighetsstudie 
Fjellvoll BBS 

600 0 600 300 300 0 0 600 

19334 8 enheter for rus og 
psykiatri 

44 000 0 44 000 2 000 42 000 0 0 44 000 

19336 Planlegging og 
etablering av 24 boliger i 
kommunal regi, jfr. "Ny 
velferd 2040" 

52 000 0 52 000 2 000 18 000 16 000 16 000 52 000 

19400 Riving av Lena bad 
og utvikling/regulering av 
badekvartalet 

0 0 0 0 0 0 0 0 

19700 Digitalt 
registreringsverktøy for 
brøyting og strøing 

550 0 550 550 0 0 0 550 

19710 Kloppen bru. Ny bru 
over Lenaelva 

4 500 0 4 500 4 500 0 0 0 4 500 

19712 Valsetvegen på Lena 3 500 0 3 500 3 500 0 0 0 3 500 

19770 Reinvesteringer 
kom. veger 

12 060 0 12 060 3 000 3 020 3 020 3 020 12 060 

19820 
Kommunikasjonsverktøy 
innenfor renholdstjenesten 

220 0 220 220 0 0 0 220 

Balke BBS- 
Mulighetsstudie for 
etterbruk 

600 0 600 300 0 0 0 300 

Hoffsvangen - 
Bruksendring av 
Klokkergården 

1 500 0 1 500 500 0 0 0 500 

Kapp BBS - 
Mulighetsstudie for 
etterbruk 

600 0 600 300 0 0 0 300 

Kapp Melkefabrikk - Atriet 500 0 500 0 0 0 0 0 

Klimasatsing - Etablering 
av alternative energibærere 
på bygg 

14 000 0 14 000 0 3 500 5 000 2 500 11 000 

Labo - Nytt helse og 
omsorgssenter 

636 897 0 636 897 246 300 0 0 0 246 300 

Lagerbygg for 
utstyrssentralen 

1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 

Lokalisering av framtidige 
helse- og omsorgstjenester 
i Lena 

1 000 0 1 000 500 0 0 0 500 



Løsning for framtidig 
eierskap og drift av gatelys 

5 500 0 5 500 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Nordli Barnehage 50 100 0 50 100 0 0 20 000 29 000 49 000 

Omsorgsbygg - 24 enheter 
for omsorgstjenester på 
Laboområdet 

70 000 0 70 000 21 000 22 000 23 000 0 66 000 

Parkeringsløsning ved 
Totenhallen og Rådhuset 

4 800 0 4 800 0 0 0 0 0 

Riving av Østre Toten 
sykehjem 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Toalett på Skreia 
stasjonsområde 

601 0 601 0 601 0 0 601 

Tomtefelt ved Kolbu skole 750 0 750 0 0 0 0 0 

Trafikksikkerhet i skole og 
barnehage 

2 200 0 2 200 500 500 500 0 1 500 

Utskifting av brannbiler 7 425 0 7 425 2 450 4 400 575 0 7 425 

Utskifting nye heiser 2 000 0 2 000 0 2 000 0 0 2 000 

Badekvartalet 1 000 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 

Bredbåndsutbygging 4 000 0 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Sum Teknikk, utbygging og 
infrastruktur 

937 903 0 937 903 295 220 103 221 73 395 55 820 527 656 

         

Fellesområde         

Forvaltningslån   120 000 0 0 0 0 0 

Sum Fellesområde   120 000 0 0 0 0 0 

         

Sum   983 453 309 270 105 871 74 645 56 570 546 356 

 

Avgiftsfinansierte investeringer 
         

Beløp i 1000         

Investeringsprosjekter Brutto utgift Ørem. fin. Netto utgift 2019 2020 2021 2022 2019-22 

         

Teknikk, utbygging og infrastruktur         

Avløp Kolbu RA - Lena RA, 21 900 0 21 900 0 0 0 19 900 19 900 

Biler spredt avløp 500 0 500 0 0 0 0 0 

Fordelingsstasjon Smitborg 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 

Hammerstad randsone 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 

Nye tilknytninger avløp 2018 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 

Nye tilknytninger avløp 2019 5 000 0 5 000 5 000 0 0 0 5 000 

Nye tilknytninger avløp 2020 2500 0 2 500 0 2 500 0 0 2 500 



Olterud - Faraasbrua - Overn 35300 0 35 300 10 000 12 000 3 800 0 25 800 

Oppgradering av planverk VA 500 0 500 0 0 0 0 0 

Oppgradering Kihlestrand (Ny UV og 
inntaksledning, brannsikring) 

8000 0 8 000 3 000 5 000 0 0 8 000 

Overføringsledning Lena RA - Skreia 
RA 

72000 0 72 000 18 000 0 0 0 18 000 

Pumpestasjon Fjellhaug 3000 0 3 000 0 0 0 0 0 

Skreia Renseanlegg 93000 0 93 000 23 000 0 0 0 23 000 

Utskifting biler 2400 0 2 400 500 600 600 700 2 400 

Utskifting biler 2018 500 0 500 0 0 0 0 0 

VA Bendikshagen - Sauehågan 2000 0 2 000 0 0 0 0 0 

VA Bernsgutua 1400 0 1 400 1 400 0 0 0 1 400 

VA Bjørnstad - Breili 1000 0 1 000 0 0 0 0 0 

VA Grøttberg sør 2500 0 2 500 0 0 2 500 0 2 500 

VA Prøven - Stange 4000 0 4 000 0 1 000 0 0 1 000 

VA Rogneby - Slagsvoll 3600 0 3 600 0 3 600 0 0 3 600 

VA Starum - Solli 10000 0 10 000 0 0 0 10 000 10 000 

VA Totenviken skole - Hammerstad 
(Reinsby-Taraldrud) 

6700 0 6 700 0 4 200 0 0 4 200 

VA Vilberg - Kleiva - Lensbygda - 
Smeby 

15000 0 15 000 5 000 0 0 8 000 13 000 

Vann Fauchaldsplassen - Bjørnstad 6000 0 6 000 0 0 0 5 000 5 000 

Vann Kapp kirke - Melkefabrikken 2000 0 2 000 0 2 000 0 0 2 000 

Vann Kvikstad Sethneenga 12500 0 12 500 0 0 0 0 0 

Vann Labo - Fagerlundkrysset (nytt 
sykehjem) 

2000 0 2 000 0 0 0 0 0 

Vann Nordlia Barnehage 4000 0 4 000 0 0 0 0 0 

Vann Skjeppsjøen Kjøsethsvea - 
Sluken 

25000 0 25 000 6 400 6 700 4 000 2 700 19 800 

Vann Solgløtt 3000 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 

Vann Totenvika skole - Skreia 61000 0 61 000 20 000 10 500 0 0 30 500 

Sum Teknikk, utbygging og 
infrastruktur 

419 300 0 419 300 95 300 48 100 10 900 46 300 200 600 

         

Sum 419 300 0 419 300 95 300 48 100 10 900 46 300 200 600 

  



 

ENDRINGER I BUDSJETTET 
     

EIENDOMSSKATT 2019 2020 2021 2022 

Fjerning av næring, verk og bruk 2 673 000 2 673 000 2 673 000 2 673 000 

Nedgang 0,1 promille hvert år 1 051 515 2 103 030 3 154 545 4 206 060 

Integreringstilskudd for lag og 
foreninger     

Nytt tilskudd fra bruk av fond 100 000 100 000 100 000 100 000 

Endret finansiering av Flere Farger 
Toten     

Flyttet bort fra bruk av fond −100 000 −100 000 −100 000  

Avsatt til Innovasjonsfond 1 500 000 2 500 000 2 000 000 1 000 000 

Endringer i budsjettrammer −5 342 000 −7 394 000 −7 945 000 −7 897 000 

     

ENDRINGER I INVESTERINGER 
 2019 2020 2021 2022 

Fjernet prosjekt 19400 −1 500 000 −500 000   

Lagt til nytt prosjekt Badekvartalet 1 000 000    

Fjerne riving av ØT Sykehjem  −5 400 000   

Investering i bredbåndsutbygging 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Økt ramme til veivedlikehold 800 000 800 000 800 000 800 000 

 
 
  



MULIGHETSROM OG PRIORITERINGER  
Så klart noen vil protestere mot prioriteringene og føle at ting er umulige. Men tiden krever 
endring og man må møte endringsvegringen med optimisme. Det er mye å hente på 
effektivisering av kommunen Siden FrP / Høyre kom i regjering har kommunene fått mye 
penger og fått store overskudd. Dette har også ført til at det har blitt ansatt VELDIG MANGE 
i rådgiverstillinger etc. Årets budsjett er beskjedent, men man kan plukke fra fjorårets.  
 
Østre Toten FrP ønsker å prioritere. Vi vil at det i effektiviserings tiltakene skal skjermes de 
som faktisk utfører tjenestene i størst mulig grad. Det vil si barnehageansatte, lærere, 
hjemmesykepleiere / sykepleiere etc. Organisasjonen trenger en slanking, men det bør 
starte fra toppen og nedover. Har man gode, sterke ledere behøver man trolig ikke tre 
rådgivere og to nestledere for å gjøre jobben dens. Man trenger ledere som evner å 
prioritere og også ha evnen til å delegere, ikke spre tynt over.  
 
Det er som rådmannen selv sier gang på gang: Det økte ressursbehovet må dekkes innenfor 
tildelt ramme. Den eksisterende rammen vil i fremtiden om FrPs Innovasjonsfond og «Mitt 
Arbe» prosjektet blir satt i gang riktig føre til enda større tjenesteyting og trivsel enn i dag. 
Men da må vi ha ledere som evner å se mulighetene og potensialer.  
 
ANDRE SAKER VI SER PÅ 
Østre Toten FrP arbeider med å finne andre løsninger på SFO, revurdere hele 
matombringingen i kommunen, Integreringsbarometer samt finne løsninger for å ha 
kantinedrift på LABO på kveldstid og i helger. Dette jobber vi mer med i 2019.  
 

 
FAKTAINFORMASJON OG NYTTIG LESING FOR SPESIELT INTERESSERTE  
KOSTRA – Sammenligne mot andre kommuner  
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra 
Fylkesmannens kommunebilde 2017 – Utfordringer og situasjonen sett fra deres side  
https://www.fylkesmannen.no/oppland/kommunal-styring/2017-kommunebilder/bildene/ostre-toten/  
NHO Service - Mulighetsstudier for Østre Toten  
https://www.nhoservice.no/siteassets/prosjekter/200-kommuneanalyser/0528-ostre-toten.pdf  
Forbrukerrådet – Etterse hvordan kommunen har klart seg i test  
https://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/#/kommune/528  
Kommunebarometeret – Analyse av hva kommunen er gode / dårlige på  
https://kommunebarometeret.no/kommune/528 
IMDI – Faktainformasjon om flyktninger i kommunen  
https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K0528 
Skoleporten – Sjekk skoleresultater  
https://skoleporten.udir.no/  
Effektivitetsanalyse fra Regjeringen  
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/effektivitetsanalyse/id25
20380/   

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra
https://www.fylkesmannen.no/oppland/kommunal-styring/2017-kommunebilder/bildene/ostre-toten/
https://www.nhoservice.no/siteassets/prosjekter/200-kommuneanalyser/0528-ostre-toten.pdf
https://www.forbrukerradet.no/kommunetesten/#/kommune/528
https://kommunebarometeret.no/kommune/528
https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K0528
https://skoleporten.udir.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/effektivitetsanalyse/id2520380/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/effektivitetsanalyse/id2520380/


VERBALE FORSLAG TIL KOMMUNESTYRETS BEHANDLING 
Forslag 01 - JA-kommune  
Legges inn under “Overordnede mål” på alle sektorer 
Østre Toten kommune skal være serviceinnstilt og ha en JA-holdning overfor søknader fra 
innbyggere og næringsliv. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 02 - Rentesikringsfond 
Kommunestyret oppretter et disposisjonsfond kalt “Rentesikringsfond”.  
Økonomisk handlingsregel: Rentesikringsfondet skal til enhver tid utgjøre minst 1,5 prosent 
av kommunens samlede gjeld. Kommunestyret overfører 12.750.000 kroner fra 
Disposisjonsfondet til Disposisjonsfond Rentesikringsfond.  
Administrasjonen kommer tilbake til kommunestyret med egen sak om ytterligere 
retningslinjer for fondet med kommunens økonomiske handlingsregler.  
Budsjettkonsekvens: 12.750.000 fjernes fra Disposisjonsfondet og tilsvarende sum 
legges til Disposisjonsfond Rentesikringsfond. 
 
Forslag 03 - Låneopptak 
Kommunestyret skal i alle saker som innebærer låneopptak få vist kostnader med renter og 
avdrag over tidsperioden låneopptaket har, alternativt 25 år. Kostnadsreduksjon ved 
forskjellige egenfinansieringsgrader skal også vises.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 04 - Skole og utviklingsmål 
Endre setning på overordnede mål Grunnskole (s43) 
Fra: Kommunen skal ligge på fylkesgjennomsnittet når det gjelder grunnskolepoeng. 
Til: Kommunen skal ligge over fylkesgjennomsnittet når det gjelder grunnskolepoeng. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 05 - Skole og utviklingsmål 2 
Ny setning på overordnede mål Grunnskole (s43) 
Andel elever med spesialundervisning skal under fylkesnivå innen 2020. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 06 - Skole og utviklingsmål 3 
Ny setning på overordnede mål Grunnskole (s43) 
Ved samarbeid med kommunens andre tjenester arbeide proaktivt med barn og unges 
psykiske helse.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 07 - Skole og utviklingsmål 4 
Ny setning på overordnede mål Helsestasjonstjenesten (s47) 
I samarbeid med kommunens andre tjenester være en naturlig del av lavterskeltilbudet for 
psykologisk hjelp blant barn og unge og arbeide proaktivt med psykisk helse. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 



Forslag 08 - Skole og utviklingsmål 5 
Rådmannen undersøker mulighetene for å organisere mer leksehjelp i skolen, særskilt på 
barnetrinnet. Dette må være mer enn et tilbud på SFO, det bør treffe særskilt de som har 
dårlig råd. Rådmannen oppfordres til å benytte kommune 3.0 og involvere innbyggerne.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 09 - Barnehage i Nordlia  
Rådmannen kommer tilbake med en sak der investeringskostnadene og driftskostnader for 
en ny barnehage i Nordlia presenteres i et 20-års perspektiv.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 10 - Barnehage i Nordlia 2 
Endre setning på overordnede mål Barnehagetjenesten (s41) 
Fra: Bygge ny kommunal barnehage i Nordlia. 
Til: Bygge ny barnehage i Nordlia. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 11 - Oppfølging av Idrettsrådets anleggsplan  
Kommunestyret får en sak senest oktober 2019 hvor administrasjonen har gjort en vurdering 
av hva kommunen kan bidra med i forbindelse med Idrettsrådets anleggsplan om en 
svømmehall i Lena. I saken må det utredes minimum følgende:  
- Hvilke kostnader har kommunen med svømming i dag?  
- Hvordan kan kommunen utnytte et nytt svømmeanlegg?  
- Hvilke besparelser kan kommunen ha ved å legge ned sine eksisterende svømmeanlegg?  
- Hvilke ekstrautgifter får kommunen ved å eventuelt ha all svømmeopplæring etc i ny 
svømmehall, deriblant skyss og merforbruk i tid?  
- Hvilke fordeler og ulemper har ett nytt svømmeanlegg sett mot dagens situasjon? 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 12 - Frivillig Forum 
Ny setning på side 10: Oppgaveutvalget for frivillighet skal vurdere behovet for og eventuell 
organisering av et Frivillig Forum.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 13 - Rus og psykiatri  
Kommunestyret ber om at det åpnes et lavterskeltilbud likt Møteplassen og at det sees 
synergier mot brukerstyrt senter og øyeblikkelig psykisk hjelp.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 14 - Lena Bad 
Riving av Lena Bad tas bort fra investeringsbudsjettet. Det opprettes en ny investeringspost 
som heter Badekvartalet som avsettes med 1.000.000 i 2019. Kommunestyret ber 
rådmannen fremme sak der man får vurderinger av kommunens boligsosiale behov sammen 
med en helhetlig analyse av behovene til Lena tettsted ved en regulering av Badekvartalet.  
Budsjettkonsekvens: 500.000 i investering fjernes fra Investeringsplan TUI for 2019 og 
500.000 for 2020. 



 
Forslag 15 - Østre Toten Sykehjem 
Riving av Østre Toten Sykehjem tas bort fra investeringsbudsjettet. Kommunestyret ber 
rådmannen fremme sak nærmere 2020 der vi får en helhetsvurdering på tjenestebehovene 
og boligsituasjonen i kommunen. Mulig etterbruk / avhending og regulering av Østre Toten 
Sykehjem bør komme frem i saken.  
Budsjettkonsekvens: 5.400.000 i investering fjernes fra Investeringsplan TUI for 2020. 
 
Forslag 16 - Bredbåndsutbygging 
Det legges inn penger i investeringsbudsjettet til prosjekt Bredbåndsutbygging, 1 million i 
2019 og 1 million i 2020, 2021 og 2022. Totalt 4 millioner. 
Budsjettkonsekvens: 1.000.000 i investering legges til prosjekt Bredbåndsutbygging i 
Investeringsplan TUI for 2019, 2020, 2021 og 2022. 
 
Forslag 17 - Ta igjen vedlikeholdsetterslep vei 
Prosjekt 19770 (Reinvesteringer kommunale veger) økes med 800.000 i 2019, 2020, 2021 
og 2022. Totalt 3,2 millioner. 
Budsjettkonsekvens: Prosjekt 19770 (Reinvesteringer kommunale veger) økes med 
800.000 i Investeringsplan TUI for 2019, 2020, 2021 og 2022.  
 
Forslag 18 - Området ved skysstasjonen Lena 
Administrasjonen vurderer mulighetene for en annen planløsning i krysset Rådhusgata / 
Silogata og starter en prosess rundt dette.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 19 – Gjennomgang av forskrifter  
Kommunestyret får til behandling revidering av Forskrift om politivedtekt og Forskrift om 
åpen brenning og brenning av avfall i småovner.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 20 - Tjenester 2040 
Kommunestyret får en sak om Tjenester 2040 mot slutten av 2019. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 21 - Integrering - Bedre utdanning 
Ny setning under Arbeidet i 2019 under strategien Integrering 
70 % av introduksjonsdeltakerne oppnår nivå A2 (muntlig og skriftlig) ved den avsluttende 
Norskprøven og 80 % av introduksjonsdeltakerne er over i utdanning og/eller i arbeid etter 
endt introprogram. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 22 - Integrering - Klarere mål 
Endre setning på overordnede mål Læringssenteret (s44) 
Fra: Ønsker avklaring og tydeligere føringer for samarbeid med videregående skole, slik at 
deltakere med ungdomsrett og mulighet til å ta videregående fag i introprogrammet blir 
formalisert. 



Til: Skal ha avklaring og tydeligere føringer for samarbeid med videregående skole, slik at 
deltakere med ungdomsrett og mulighet til å ta videregående fag i introprogrammet blir 
formalisert. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 23 - Integrering - Samordning Læringssenteret og NAV 
Ny setning på overordnede mål NAV (s53) 
Videreutvikle og formalisere samarbeidet med Læringssenteret for å sikre gode overganger, 
hensiktsmessig bruk av virkemidler for så langt som mulig å kvalifisere deltakerne til å bli 
aktive og selvgående innbyggere i kommunen. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 24 - Flere Farger Toten  
Integreringsprosjekt Flere Farger Toten (KST 46/18) endrer finansiering fra 
“Disposisjonsfond Integrering” til “Kultur, bygde- og næringsutvikling”. 
Budsjettkonsekvens: 100.000 i utgift fjernes fra Disposisjonsfond Integrering (Bruk av 
ubundne avsetninger) i 2019, 2020 og 2021.. 
 
Forslag 25 - Integreringstilskudd for lag og foreninger 
Bruk av ubundne avsetninger økes med 100.000 som trekkes fra Disposisjonsfond 
Integrering for prosjektet “Integreringstilskudd lag og foreninger” (KST 115/17). 
Budsjettkonsekvens: 100.000 i utgift legges til Disposisjonsfond Integrering (Bruk av 
ubundne avsetninger) i 2019, 2020, 2021 og 2022. 
 
Forslag 26 - Aktivitetsplikt  
Østre Toten kommune innfører tvungen aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 50 år 
som et prøveprosjekt tom 2019.  
Budsjettkonsekvens: Ingen. 
 
Forslag 27 - Aktivitetsplikt tilbakemelding 
Kommunestyret ønsker tilbakemelding fra NAV om hvordan aktivitetsplikten benyttes i 
kommunen, hva slags tiltak / tilbud som benyttes samt erfaringer med aktivitetsplikten. 
Kommunestyret ønsker også tilbakemelding på hvordan arbeidsgruppen for aktivisering av 
ungdom og integrering av flyktninger har fungert.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 28 - Innovasjonsfond 
Kommunestyret får en sak om opprettelse av et innovasjonsfond med forslag til 
retningslinjer.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 29 – Prosjekt MITT ARBE  
Rådmannen legger frem sak til kommunestyret om prosjektet «MITT ARBE» som skal bygge 
på LEAN og kommune 3.0 prinsippet og startes i organisasjonen. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 



Forslag 30 – Organisasjon og struktur  
Kommunestyret får opp egen sak om struktureringen i organisasjonen med 
forbedringsforslag og vurderinger av kommunalsjefer mot assisterende rådmann.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 31– Ansettelser  
Rådmannen holder formannskapet skriftlig informert hvert møte om strukturendringer i 
organisasjonen samt alle ansettelser.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 32 - Kommunale eiendommer 
Kommunestyret får opp en sak om mulighetsrommet som oppstår om et eget selskap drifter 
kommunens eiendommer.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 33 - Utleie av kommunale bygg  
Kommunestyret får en sak om utleiereglement for resterende kommunale bygg med 
beskrivelse av hvordan dette er tenkt organisert.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 34 - Avfall og gjenvinning 
Kommunestyret får opp en sak med muligheter for at Kraby miljøstasjon kan bli 
Gjenbrukstorg og at det kan leveres SMÅ mengder restavfall gratis / innbefattet i 
renovasjonsavgiften. Dette krever godt samarbeid / aktiv eierstyring av Horisont Miljøpark.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 35 - Avfall og gjenvinning 2 
Kommunestyret får opp en sak med muligheter for at Kraby miljøstasjon får et gjenbrukstorg 
etter modell fra Elverum, Trysil og Åmot.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 36 - Budsjettprosessen 
Politikerne budsjetterer på rammer, men får selve budsjettdokumentet ihht lovverk utdelt til 
behandling av budsjettet. Dette for at politikerne kan få oversikt og fatte gode vedtak. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 37 - Fritt brukervalg  
Kommunestyret mener prinsippet om fritt brukervalg skal legges til grunn innenfor de av 
kommunens tjenesteområder som er aktuelle for dette. Kommunestyret ber derfor om en 
utredning som viser hvilke tjenester som er aktuelle for innføring av fritt brukervalg, og 
hvordan dette kan gjennomføres.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
  



Forslag 38 - Biladministrasjon 
Kommunestyret vil ha en sak om Biladministrasjon. Vurderinger i saken vil være blant annet 
om kommunen kan kjøpe inn denne tjenesten samt tjenester for elektronisk kjørebok og 
kostnadsbil 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 39 - Stor-Oslo Nord 
Østre Toten kommune trekker seg fra prosjektet Stor-Oslo Nord. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 40 - Mjøsbyen 
Østre Toten kommune trekker seg fra prosjektet Mjøsbyen. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 41 - Statlig finansiert eldreomsorg 
Kommunestyret ber administrasjonen melde interesse og komme tilbake med sak om 
prøveprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen utvides i 2019.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 42 - Leirskole 
Leirskole i grunnskolen for alle elever på mellomtrinnet gjennomføres fra skoleåret 
2018/2019 basert på gratisprinsippet.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 43 - Barnevernet 
Legge til setning under strategi Barn og unge (under “Arbeidet i 2019”): 
BTI med Barnevernet prioriteres 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 44 - Barnevernet 2 
Kommunestyret får tilbake en sak om tiltaket “Familieråd” i Barnevernstjenesten hvor det 
utredes kostnader ved dagens situasjon. Det utredes også muligheter for samarbeid med 
Vestre Toten, alternativt å opprette familierådskoordinator i egen regi. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 45 - Gjennomgang av selvkost 
Kommunestyret får tilbake en sak med beregningsgrunnlag og faktiske utgifter innenfor 
selvkost satt opp mot gebyrsatsene. 
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
Forslag 46 - Tydeligere gebyrregulativ 
Kommunestyret får i kommende år ved behandling av gebyrregulativ oversikt over hvor hva 
hver enkelt avgift er forventet å bringe inn i neste budsjettperiode.  
Budsjettkonsekvens: Ingen 
 
 


