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Når samfunnet rammes av en pandemi, oppstår det 
et stort behov for informasjon. Befolkningen preges 
av usikkerhet og lurer på hvordan de skal forholde 
seg. Gjennom hele perioden har vi derfor lagt vekt 
på at lokal og sentral informasjon skal være lett 
tilgjengelig på forskjellige plattformer. I håndteringen 
av en pandemi er dette helt sentralt også for å få 
forståelse i befolkningen for de tiltak som innføres, 
men også for hvorfor tiltak ikke innføres. Nødvendig 
informasjon skal også formidles til politikerne. Dette 
er ivaretatt gjennom informasjon direkte fra ordfører 
og redegjørelser fra administrasjonen i politiske 
møter.

Helt sentralt i bekjempelsen av pandemien er 
testing og smittesporing. Fra provisoriske løsninger 
i starten er det etter hvert kommet på plass gode 
løsninger for legevakt, testing og smittesporing i det 
regionale samarbeidet. Relokalisering av legevakten 
og teststasjon til Åkershagan har vært sentralt i 
dette (sak 29/20 i kommunestyret). Opplæring av 
nytt personale i smittesporingen har kunnet frigjøre 
helsepersonell. Dette gjør det mulig å ha større 
oppmerksomhet på andre oppgaver, spesielt overfor 
barn og unge.

Samfunnsmedisinsk enhet er et regionalt samarbeid. 
Ingen funksjoner/enheter er i utgangspunktet 
dimensjonert for å håndtere en pandemi, heller 
ikke samfunnsmedisinsk enhet. Pandemien har 
synliggjort hvor viktig kommuneoverlegene er i 
en slik situasjon. Medisinskfaglige vurderinger er 
førende for de tiltak som skal iverksettes og ofte er 
også kommuneoverlegene involvert i tolkningen av 
regelverk. Det har gjennom hele forløpet vært stor 
belastning på denne enheten.

På en eller annen måte er alle enheter berørt av 
pandemien og det er ikke mulig å kommentere alle 
forhold. Det går fra de spesielle utfordringer dette 
gir i økonomistyringen til den helt avgjørende rollen 
renholderne har i den daglige smittebekjempelsen. 
Jeg vil overbringe en takk for den innsatsen som er 
lagt ned i dette arbeidet. Fra kriseledelsens styring 
til den enkelte medarbeiders bidrag har vi vist at vi 
er i stand til å håndtere en pandemi. Men det er ikke 
over og utfordringene er med oss inn i 2021. Det 
gode arbeidet må fortsette og så setter vi vår lit til at 
vi etter hvert får hjelp av den vaksineringen som nå 
er i gang. 

Som følge av pandemien er rehabiliteringen av 
Løten helsetun utsatt inntil det er mulig å gjenoppta 
arbeidet. For å bidra til aktivitet i samfunnet 
disponerte Kommunestyret deler av overskuddet 
fra 2019 til rehabilitering av ungdomsskolen. 
Dette arbeidet er nesten avsluttet og det har også 
vært mulig å gjøre mindre vedlikeholdsarbeider 
på Østvang. Det er å håpe at arbeidene på Løten 
helsetun kan komme i gang i løpet av 2021.

Videre bevilget kommunestyret også midler til økt 
næringsstøtte med kr 700 000,- og kr 300 000,- blant 
annet til utbedringer på Haverbekkvika. Det ble 
også bevilget kr 100 000,- til å utvikle en nettbasert 
løsning for å synliggjøre lokale næringsaktører. 
Senere er det fra statlig hold kommet ytterligere en 
bevilgning på kr 785 00,- til næringsstøtte og totalt er 
det dermed utdelt kr 1 685 000,- i næringsstøtte.

Øvrige hendelser og drift
Noe av utfordringen med håndteringen av 
pandemien, er forventninger om at øvrig drift 
nærmest skal gå upåvirket. Det er selvfølgelig ikke 
mulig, men likevel er det flere hendelser som er 
verdt å nevne også fra 2020.

Det har vært et ønske om å holde 
samfunnsmaskineriet mest mulig i gang og 
planavdelingen har hatt et aktivt år der det er lagt 
til rette for videre utvikling. Dette gir seg blant 
annet utslag i nye vegnavn og i 2020 har vi gitt 
navn til veger på hyttefelt H9 på Budor, Venslihagen, 
Kildetunet og Ådalsfeltet vest. Vi har vedtatt 
reguleringsplan for Kildetunet, felt B4 på Jønsrud, 
Løkjavegen 124, Bergum hage, og for tomtene på 
Ådalsfeltet har vi fastsatt grunnlaget for tomtepriser. 
Det er videre inngått avtale med Eiendomsmegler 1 
Innlandet om salg av tomter – en løsning som skal 
bidra til å styrke markedsføringen og profesjonalisere 
denne aktiviteten.

Den største plansaken i 2020 har vært områdeplanen 
for Budor sør. Dette er en sak som legger føringer 
for videre utvikling av Budorområdet. Den har vært 
viktig for Løiten Almenning, men har også skapt 
stort engasjement i et bredt lag av befolkningen og 
spesielt de som har brukerinteresser i området. Budor 
sør kom som et alternativ til utbygging i Nordhue, og 
forarbeidene til reguleringsarbeidet startet etter at 
kommuneplanens arealdel ble vedtatt i april 2016. 
Selve planprosessen har pågått gjennom 2019 og 
2020 etter at det i forkant var gjennomført blant 

Rådmannens 
tilbakeblikk
Den nye normalen – når pandemien styrer 
hverdagen.

2020 skulle bli året da vi måtte lære å forholde oss 
til truende smitte i samfunnet. Etter 12. mars da 
landet ble stengt ned, har vi i varierende grad måttet 
ta hensyn til dette. Et nytt vokabular har preget 
hverdagen. Ord som pandemi, korona, smittevern, 
smittevernutstyr, kohort, holde avstand, håndhygiene, 
trafikklysmodellen, risikonivå, hjemmeundervisning, 
teamsmøte, vaksine, smittesporing, TISK-strategi, 
nærkontakter, hjemmekontor osv. har preget den 
daglige samhandlingen. Og ved utgangen av året var 
vi på ingen måte der at faren var over, selv om vi nå 
er der at vaksinering så smått kan begynne.

Det ble en bratt læringskurve i digitalisering 
for mange. Usikkerheten var til å ta og føle på 
når kommunestyremøtet skulle avholdes som 
teamsmøte. Men både politikere og ansatte har lært 
å tilpasse seg den nye hverdagen og det meste løser 
seg selv om teknikken ikke alltid spiller på lag.

Vi var tidlig klar over at kampen mot pandemien 
ville bli langvarig. Dette er en fiende som kommer 
snikende og med stadig nye angrep. Fra utbruddet 
i februar/mars har vi lokalt opplevd at trusselbildet 
har variert. Etter at den første bølgen var slått tilbake, 
hadde vi en roligere periode gjennom sommeren. 
Høsten var mer ustabil med stadig nye smitteutbrudd. 
Dette kulminerte med en svært uoversiktlig situasjon 
i hele regionen i desember og det var bekymring 
knyttet til hvordan jule- og nyttårsfeiringen ville 
påvirke smittespredningen. Strenge lokale og 
nasjonale tiltak ser imidlertid ut til å ha hatt god 

effekt og lokalt er det ved utgangen av januar god 
kontroll i regionen.

Gjennom hele pandemiforløpet er det en ting 
vi har fryktet mer enn noe annet: et utbrudd på 
Løten helsetun. På tross av omfattende tiltak for 
å sikre oss mot dette, fikk vi den 13. desember 
bekreftet smitte på helsetunet. Arbeidet med å 
slå ned dette utbruddet varte inn i romjula med 
siste bekreftede smittetilfelle den 21. desember. 
Totalt ble det registrert smitte hos 10 ansatte og 5 
beboere. Dessverre fikk dette et tragisk utfall for to 
av beboerne og vi måtte registrere ett dødsfall den 1. 
januar og ett den 5. januar. 

Også for oppvekstsektorene har pandemien bydd på 
utfordringer. Smitteverntiltak på forskjellige nivåer 
har gitt en krevende bemanningssituasjon. Når 
ansatte skal være hjemme ved milde symptomer på 
luftveissmitte samtidig som smitteverntiltakene skal 
ivaretas, gir dette utfordringer over tid.

Vårhalvåret ga oss erfaring med hva det vil si å 
drive hjemmeundervisning. Da var det nyttig at vi 
hadde læringsbrett til elevene og kunne benytte 
det i undervisningen. Etter at vi startet nytt skole- 
og barnehageår, har vi kunnet opprettholde såkalt 
gult nivå på smitteverntiltakene i barneskolene og 
barnehagene. På ungdomsskolen hadde vi et utbrudd 
den 16. desember som først og fremst berørte 
de ansatte. Som følge av bemanningssituasjonen 
innførte derfor ungdomsskolen hjemmeundervisning 
fram til juleferien.

Tollef Imsdalen
RÅDMANN
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annet kulturminneundersøkelser. I en slik sak vil det 
alltid være motstridende interesser. Her mener jeg 
likevel at vi har klart å finne en god balanse som vil gi 
en god løsning for videre utvikling av Budorområdet. 
Kommunestyret vedtok planen i sak 34/20 den 
24. juni. Det kom i etterkant et antall klager som 
i hovedsak var belyst i tidligere saksbehandling. 
Disse ble behandlet av kommunestyret den 16. 
september, sak 62/20, og oversendt fylkesmannen 
for videre behandling etter at klagene ble avvist av 
kommunestyret. I brev av 21. desember avvises 
klagene av fylkesmannen som dermed stadfester 
kommunestyrets vedtak av 24. juni.

Etter at planprogrammet for kommunedelplan for 
Løten sentrum ble vedtatt av kommunestyret i sak 
63/19 den 27. november i 2019, har arbeidet med 
planen pågått gjennom 2020 – riktig nok påvirket av 
de restriksjoner som pandemien har medført. I løpet 
av året er det blant annet gjennomført en fortettings- 
og en mobilitetsanalyse. Ferdigstillelsen av planen 
skal skje i 2021 og blir en spennende plan for videre 
utvikling av Løten sentrum.

Av øvrig planarbeid nevnes kommunal planstrategi 
– vedtatt av kommunestyret i sak 61/20. Planen 
gir føringer for det planarbeid som skal gjøres 
i kommunestyreperioden. På samme måte 
som kommuneplanen er dette førende for 
administrasjonens prioriteringer.
I 2019/2020 har det vært sett på muligheten 
for å flytte legesentrene til Løten meieri, og 
reguleringsarbeid er gjennomført. Nåværende lokaler 
er fullt benyttet og vi må forvente at vi må utvide 
legekapasiteten i nær framtid. Samtidig ville dette 
være et godt bidrag til utviklingen av Løten sentrum. 
Kommunestyret ga i sak 7/20 rådmannen fullmakt til 
å fremforhandle en leieavtale og ga formannskapet 
fullmakt til å godkjenne denne. I vedtatt økonomiplan 
er det avsatt midler til økte kostnader som følge 
av en mulig flytting. Rådmannen har meldt tilbake 
til formannskapet at kostnadene er betydelige og 
fått aksept for at det også er mulig å vurdere eie av 
lokalene – noe som vil gi betydelig lavere kostnader. 
I sluttfasen er det imidlertid kommet opp uklarheter 
om romløsningen i bygget, noe som må avklares før 
det er mulig å gå videre i prosessen.

Tilstandsrapport for grunnskolen ble presentert 
for kommunestyret i sak 19/20. Rapporten 
viser noe varierende resultater og at vi har flere 
forbedringspunkter vi skal jobbe med. Som en del av 

vedtaket i saken ble det bestilt en ekstern analyse 
av ressursbruken i skolen, og denne vil komme til 
politisk behandling tidlig i 2021. Dette må naturlig 
også sees i sammenheng med den planlagte 
tjenestegjennomgangen for hele kommunen.

Kommunen er også valgt ut til å delta i 
oppfølgingsordningen. Dette er et tilbud i regi 
av utdanningsdirektoratet med et 3-årig løp for 
skoleutvikling. En analysefase er gjennomført høsten 
2020 og fortsetter til utgangen av februar 2021. 
Resultatet av analysefasen vil være førende for 
skoleutvikling de nærmeste årene. Dette er en gyllen 
anledning til å drive god, målrettet skoleutvikling.
Startskuddet for byggingen av Revhiet barnehage 
betyr omlegging til en annerledes barnehage enn 
vi er vant til. Ryli og Skøienhagan slås sammen, 
og kapasiteten utvides, når Revhiet etter planen 
står klar ved oppstart av barnehageåret 2021/22. I 
byggeperioden drives det en midlertidig barnehage 
på Hauglandtomta. Framdriften er så langt etter 
planen, men det er en stram framdriftsplan som 
skal følges for å komme i mål til rett tid. Med sin 
plassering i sentrum og nærhet til Skøienhagan, 
Løtenhallen og idrettsplassen ligger alt til rette for at 
vi skal få en flott ny barnehage.

Vi fortsetter å bygge innhold til Munch i Løten selv om 
pandemien har gjort det vanskelig med arrangement. 
Et tiltak i 2020 er prosjektet «Sett farge på sentrum 
– Munchs fargepalett». Et prosjekt der kommunen 
i samarbeid med gårdeiere bidrar til fornyelse og 
setter farge på sentrum. Dette vil videreføres i 
2021. Rapporten fra mulighetsstudien angående 
Munchsenteret på Klevfos ble ferdigstilt på våren og 
etter politisk behadnling ble administrasjonen bedt. 
Under behandlingen ble administrasjonen bedt om å 
videreføre arbeidet i samarbeid med Anno museum. 
Dette er under forberedelse og vil bli presentert våren 
2021.

Den viktigste enkelthendelsen i 2020 er likevel 
åpningen av ny riksvei 3/25. Veien ble åpnet den 30. 
juli med stor bilparade. Med det er en lang historie 
kommet til en ende. Samarbeidet med entreprenøren 
i anleggsperioden har vært utmerket og det er funnet 
gode løsninger underveis. Det ferdige anlegget 
framstår som et pent og vel gjennomført anlegg. 
Kostnadene ble også langt lavere enn forutsatt. At 
dette skulle bli problematisk synes merkelig, men 
når lavere byggekostnader ikke medfører lavere 
bomtakster framstår det som fullstendig urimelig. 

Dette er fulgt opp overfor statlige myndigheter i flere 
omganger. Slik saken nå står kan det synes som om 
dette har hatt en ønsket virkning og at det i første 
omgang blir en prøveperiode med lavere takst og 
bomfri sideveg (gammel rv3/25). Som en konsekvens 
av ny riksvei, vil det også bli gjennomført en rekke 
avbøtende tiltak på nedklassifisert vei i 2021 og 2022.

Pandemien har gjort økonomistyring mer krevende 
enn normalt. Mange virksomhetsområder har hatt 
merutgifter som følge av pandemien, men uavhengig 
av dette er det mange virksomhetsledere som har 
store utfordringer med å holde driften innenfor tildelt 
ramme. Dette var kjent allerede ved begynnelsen 
av året og fremsto som et innsparingskrav. 
Rapporteringen både ved 1. tertial og 2. tertial viste 
at dette var vanskelig og at varslet merforbruk var 
betydelig.

Regnskapet viser også at utfordringene er betydelige 
for de store tjenesteområdene, velferd og oppvekst. 
Men også for flere av disse enhetene må bildet 
nyanseres fordi det er påløpt utgifter knyttet til 
pandemien som bare delvis er kompensert på 
virksomhetsnivå. Det krever derfor videre analyser 
for å kunne si noe mer om hvordan dette vil være 
i en normalsituasjon. Overordnet er det likevel slik 
at kommunen har et vesentlig merforbruk i drift, 
uavhengig av pandemivirkninger.

Når årets resultat likevel må betegnes som 
tilfredsstillende i et krevende år for kommunen, 
skyldes dette flere forhold. Merutgifter som 
følge av pandemien, er i stor grad kompensert 
gjennom overføringer fra staten eller reduserte 

avgifter. En annen virkning av pandemien er et lavt 
lønnsoppgjør med tilhørende lavere pensjonsutgifter 
og finansutgiftene er også vesentlig lavere enn 
forutsatt. Endelig kompensasjon fra staten knyttet til 
pandemien i 2020 vil ikke være kjent før i 2021.

Endring i utbetaling av utbytte fra Innlandet Energi 
Holding AS gjør at kommunen også mottar vesentlig 
større utbytte i 2021 enn budsjettert.

Samlet gjør dette at kommunen får et mindreforbruk 
for 2021 på ca 14 millioner kroner og et netto 
driftsresultat på ca 11,4 millioner kroner. Dette er 
lavere enn kommunens uttalte målsetting, men 
likevel i tråd med nasjonale anbefalinger. Kommunens 
økonomiske stilling må fortsatt betegnes som god, 
men den varslede tjenestegjennomgangen er helt 
nødvendig for å sikre en bærekraftig drift.

Ved utgangen av 2020 ble det også klart at 
kommunen står foran flere lederskifter. Kommunalsjef 
Oppvekst har sagt opp sin stilling og rådmannen 
varslet i september sin avgang. Rekruttering til disse 
posisjonene er gjennomført og de nye vil tiltre sine 
stillinger i løpet av mai 2021. Som avtroppende og 
siste rådmann vil jeg benytte anledningen til å ønske 
påtroppende kommunedirektør lykke til i sitt virke og 
takker samtidig for 10 givende år som rådmann. 

Avslutningsvis vil jeg takke alle ansatte for 
innsatsen gjennom 2020. Det har vært et krevende 
år med betydelig merbelastning for mange. Når 
kommunen så langt har kommet godt gjennom 
pandemihåndteringen, er det først og fremst alle 
kommunens medarbeidere vi har å takke for dette.
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Politisk organisering

En hilsen fra ordføreren
Årsmelding og regnskap for 
2020 viser det store omfanget 
av tjenestene våre. Det er høy 
aktivitet i organisasjonen og 
dyktige ansatte leverer gode 
tjenester til våre innbyggere.

2020 har vært året som vi alle 
kommer til å huske og som 
skrives inn i historiebøkene. 
Kommunen har hatt en langvarig 
håndtering av koronapandemien, i 
tillegg til ordinær drift. Det er med 
stor ydmykhet jeg ser den enorme 
innsatsen som gjøres i alle ledd, 
for å sikre gode tjenester 24 
timer i døgnet - året rundt. Det 
er slik at en kommune er bedre 
trent på å håndtere kortvarige 
kriser, enn et slikt maratonløp 
vi har stått i nå. Vi har nå rigget 
en kommuneorganisasjon hvor 
det unormale har blitt den nye 
normalen. Det er utfordrende å 
samtidig skulle levere ordinære 
tjenester på samme nivå og følge 
den nasjonale forventningen om 
at det ikke skal gå ut over noe. Vi 
er heldige i Løten med korte linjer 
og oversikt, i tillegg til alle de 
dedikerte ansatte som har stått på 
mer enn noen kan forvente. Alle 
bretter opp ermene for å finne 
gode løsninger

Jeg tar av meg hatten! Mange 
takk! Den dagen vi alle kan 
«slippes fri» igjen, da trenger 
vi alle en markering. Vi skal 
feire og takke for innsatsen til 
alle innbyggere og ansatte. Det 
trenger vi!

Til tross for et utfordrende år 
så har det vært et stort fokus 
på å holde hjulene i gang i de 
virksomheter som spesifikt er med 
på å motvirke negative effekter 
av pandemien. Vi har plan- og 
eiendomsavdelingene som så 
på «gryteferdige» prosjekter 
og dermed ble etableringen av 
mini-parken gjennomført i 2020. 
Det er et flott tilskudd til sentrum 
og det er et av flere tiltak som 
er gjort. Utskifting av tak på 
Løten ungdomsskole og noen 
utbedringer ved Østvang skole ble 
iverksatt når det ble vanskelig å 
komme i gang med renovering 
av Løten helsetun som planlagt. 
Byggingen av ny barnehage er 
også godt i gang og det vil bli et 
flott tilskudd med åpning allerede 
til høsten.

Den politiske virksomheten har 
holdt aktiviteten oppe til tross 
for pandemi. Det har blitt mange 
digitale møter og det har vært 
nytt for oss alle. Det er en annen 
måte å ivareta demokratiet på, 
men sammen har vi også klart 
dette.

Driftsutvalget har behandlet 
47 saker, formannskapet 95 
saker og kommunestyret 74. 
Det er høy aktivitet og det viser 
til at det er mye som skjer. 
Politiske organer har jevnlig blitt 
orientert om håndteringen av 
pandemien og har behandlet 
lokale næringstiltak i forbindelse 
med koronasituasjonen. Blant 

årets store plansaker kan nevnes 
områdereguleringsplan Budor-
Sør, reguleringer vedrørende 
blokkbebyggelse, prosjektet sett 
farge på sentrum, kommunal 
planstrategi mm.

Tollef Imsdalen har vært rådmann 
i Løten Kommune i 10 år og 
hadde i januar 2021 sin siste 
arbeidsdag. Det har vært 10 år 
med høyt tempo, stor utvikling, 
godt lederskap og hele tiden 
fokus på samfunnsutvikler rollen 
med de lange linjer. Jeg vil på 
vegne av organisasjonen få 
takke for innsatsen og det gode 
samarbeidet Tollef har utvist som 
vår rådmann.

Takk for all innsats i et 
ekstraordinært år!

Marte Larsen Tønseth
ORDFØRER
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Som følge av Covid 19 som inntraff i mars, var forventet 
lønnsvekst på 3,6 % vesentlig høyere enn resultatet på 1,7 %.

Det sentrale forhandlingsresultatet ved hovedoppgjøret i 2020 
presiserte at det skulle «legges til grunn at lønnsutvikling for 
ledere (HTA kap 3) og arbeidstakere i HTA kap 5 må følge de 
samme økonomiske rammene som for arbeidstakere i HTA kap 4». 
Denne tydeliggjøringen og sikkerhetsklausulen medførte et svært 
beskjedent forhandlingsrom for kap 3 og pr pr 1.1.21; 
0,3 %. Alle arbeidstakerorganisasjonene, med unntak av NITO og 
Naturviterne, ble enige med arbeidsgiver om å unngå unødvendig 
tids- og ressursbruk og fordele tillegget flatt uten gjennomføring 
av lokale forhandlinger. Det ble brudd i forhandlingene med NITO 
og Naturviterne, og tvisten skal avgjøres i lokal nemnd.

Medbestemmelse
Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøutvalget og 
Partssammensatt utvalg har vært normal med fire og to møter i 
2020. I tillegg har det vært sju møter i Sentralt samarbeidsforum, 
hvilket er noe mer enn normalt. Økt møteaktivitet tilskrives behov 
for tett og god dialog med arbeidstakerorganisasjonene ved 
oppstart av pandemien. Noen møter har av smittevernhensyn 
vært gjennomført via Teams.

Seniorpolitikk
Løten kommune skal ha egne seniorkurs, med fokus på 
henholdsvis sen-karriere og forberedelse til pensjon annethvert år. 
Det ble ikke arrangert seniorkurs med SPK eller KLP i 2020.

Trivselstiltak
Grunnet Covid-19 ble det ikke arrangert trivselsuke i 2020.

Erkjentlighetsmarkering
Erkjentlighetsmarkeringen i 2020 ble planlagt gjennomført 
i november, men pga. økning i smitte og lokale tiltak, ble 
den planlagte felles erkjentlighetsmarkeringen avlyst. 
Virksomhetslederne ble derfor bedt om å gjøre litt stas på 
jubilantene lokalt, og rådmannen og ordfører spilte inn en 
videohilsen til jubilantene.

Sykefravær
Løten kommune hadde i 2020 et totalt sykefravær på 10,37 %. 
Det er 676 dager som er knyttet mot koronafravær. Dette tilsvarer 
3,65 % av det totale sykefraværet. Det innebærer at sykefravær 
av andre årsaker er 6,72 %, noe som er et godt resultat, og en 
nedgang fra 2019.

Smitteverntiltak som er gjennomført kan dermed ha hatt en 
effekt også på sykefravær som ikke er relatert til Covid – 19 for 
organisasjonen som helhet.

I de virksomheter som i størst grad har hatt ekstra oppgaver 
og tiltak er fraværet noe høyere enn i 2019 (Løten Helsetun, 
Hjemmebasert omsorg og Renhold). Flere barnehager har også et 
høyt sykefravær.

Det er ikke gjort kartlegginger som viser om bruk av 
hjemmekontor direkte eller indirekte har påvirket sykefraværet. 
Signaler i vernerunden peker imidlertid mot at noen medarbeidere 
har opplevd den situasjonen som krevende.

Ledere har også i 2020 jobbet mye og godt med oppfølging av 
sykmeldte arbeidstakere. Alle ledere har selv hatt krevende dager 
i 2020, og tid til sykefraværsoppfølging har bydd på utfordringer. 
Møter har likevel vært gjennomført slik regelverket tilsier, med 
nødvendige smitteverntiltak. Stab og bedriftshelsetjeneste har 
bistått i saker som lederne opplever som utfordrende. Dette 
har vært både individuelle saker, og saker som har omfattet 
arbeidsmiljøspørsmål og flere ansatte.

Det er inngått avtale med NAV Arbeidslivssenter om bistand i 
flere virksomheter, blant annet vil Arbeidslivssenteret bidra med 
lederopplæring og opplæring av medarbeidere knyttet til plikter 
og rettigheter ved sykefravær. Tiltakene iverksettes så snart smitte 
– og bemanningssituasjonen gjør det mulig

1 og 2: Virksomheten ble slått sammen iløpet av 2020.

Organisasjon
Lønnsoppgjør
HTA kap 4
Grunnet Covid 19 ble oppstart av sentrale forhandlinger utsatt 
til 3.9. med frist 15.9. Rammen for det sentrale hovedoppgjøret 
i kommunesektoren i 2020 var 1,7 %. Før forhandlingene var 
allerede 1,6 % disponert (overheng/glidning). Pandemien 
endret forutsetningene for lønnsoppgjøret fra relativt høye 
forventninger med stor lokal pott, til kun sentralt oppgjør med 
svært lite disponible midler å forhandle om. Med virkning fra 
1.9.20, ble det avtalt beskjedne sentrale lønnstillegg; mellom 
kr 1 400,- og kr 1 900,- pr år i hel stilling, og generelt tillegg 
på 0,3 % til ledere i kap 4. Det ble ikke rom for å avsette 
midler til lokale forhandlinger slik det ble varslet ved sentralt 
oppgjør i 2019. Lørdags- og søndagstillegget etter HTA pkt 5.2.1. 
ble økt til kr 53,- pr time, med virkning fra 1.10.2020. Videre 
resulterte oppgjøret i protokolltekster med tema heltidskultur og 
kompetanse, og det ble vedtatt tydeliggjøring av stillingskoder 
med særaldersgrenser (B-rundskriv 4/20). I tillegg har HTA fått en 
strukturendring ved at stillingskoder sorteres på stillingsgrupper, 
deretter hovedbenevnelse, rapporteringsbenevnelser og til 
slutt stillingskode. Det sentrale oppgjøret ble på mange måter 
langdryge, ettersom det ble brudd og mekling med flere 
arbeidstakerorganisasjoner. Siste meklingen var med NSF i januar 
2021. Lønnsoppgjøret for de som hadde godtatt ble lagt inn til 
utlønning i november i Løten.

HTA kap 3 og 5
Kommunens nye lønnspolitikk ble iverksatt 1.5.19, og den 
underbygger prioriteringene i arbeidsgiverstrategien. Ettersom det 
var kort tid siden gjennomføring av lokal lønnsregulering med 

grunnlag i lønnspolitikkens kriterier høsten 2019, og at partene 
var enige om å flytte virkningsdato for lønnsregulering fra 1.5. til 
1.1. fra 2020, ble det enighet med alle arbeidstakerorganisasjoner 
om å gjennomføre en forenklet prosess uten forhandlinger for 
lønnsreguleringen pr 1.1.20 («overgangsåret»). Det ble gitt 
2,5 % til ansatte som omfattes av HTA kap 3.4.2, 3.4.3 og 5. 
Lønnsreguleringen ble gjort i januar med grunnlag i anslag 
lønnsvekst i statsbudsjettet, og en sikkerhetsklausul om å 
korrigere evt. feilanslag ved neste ordinære forhandlingsrunde. 

Sykefravær/ egenmelding (%) 2019 2020 

Rådmannen, hans ledergruppe og deres 
rådgivere

7,04 8,17

Økonomi 8,00 4,32

Personal og lønn 4,85 5,83

Eiendom 1,35 7,52

Renhold 5,76 10,55

Teknisk drift 7,99 9,54

Hjemmebasert omsorg og boenheten 1 7,22 10,89

Bolig, rehabilitering og aktivisering 1 12,69 10,43

Løten helsetun 13,82 17,77

Kvalifisering 8,76 17,17

NAV 8,18 9,3

Barnevern 2 14,97 10,75

Helse og familie 2 3,56 4,52

Jønsrud barnehage 6,04 3,33

Lund barnehage 21,84 20,38

Ryli barnehage 4,95 2,64

Skøienhagan barnehage 2,91 11,92

Ådalsbruk barnehage 13,79 15,72

Jønsrud skole 8,77 5,3

Lund skole 8,16 5,07

Østvang skole 13,82 10,99

Ådalsbruk skole 4,05 3,67

Løten ungdomsskole 4,11 4,8

Teknisk forvaltning 2,82 10,91

Kultur og kommunikasjon 0,97 5,83

SUM 9,21 10,37

Resultat lokal lønnsregulering 2020

HTA kap Pr 1.1.20 Pr 1.1.21

5.1. (akademikere, rådgivere m.fl.) 421 300,- 51 000,- 1

3.4.2. (virksomhetsledere) 402 500,- 47 000,-

3.4.3. (avdelingsledere) 220 000,- 18 000,-

3.4.1. (tre kommunalsjefer)
         (rådmann)

108 000,-
32 000,-

76 000,- 2

Totalt gjennomførte vi 92 lønnsforhandlinger og 
lønnsfastsettelsesmøter i 2020, herunder krav i 
forbindelse med tilbud om stilling i Løten kommune. 
Kompetanseforhandlinger for medarbeidere som har tatt etter 
–og videreutdanning ble gjennomført som vanlig i oktober.

1 Brudd med NITO og Naturviterne 2 Inkl. lønnsglidning rekruttering
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Heltidskultur har vært tema i mange ledermøter, og 
retningslinjer for heltidskultur ble lagt fram for revisjon i Sentralt 
samarbeidsforum uten at det kom fram ønsker om endringer. 
Det er jobbet med et nytt styringsdokument med framdriftsplan 
for videre arbeid, målsettinger på kort og lengre sikt, forslag 
til nullpunktsanalyse, og vurdering av verktøy og metoder for 
å fremme heltidskultur. Aktuelle ledere og tillitsvalgte deltok i 
september på digital konferanse om heltidskultur over to dager. 
Det har ellers ikke vært mulig å avsette egne ressurser til arbeidet 
i 2020. I alle tilsettingssaker skal det vurderes om det er mulig å 
utvide deltidsstillinger før ny rekruttering skjer.

Rekruttering
I 2020 ble det annonsert 49 stillingsutlysninger for 57 stillinger 
i rekrutteringsportalen, hvorav seks hadde søknadsfrist i 
2021. Generell utlysning etter tilkallingsvikarer og ferievikarer 
er ikke med i beregningen. 41 av de utlyste stillingene var 
heltidsstillinger, 13 var mellom 50 % - 85 % og tre var under 
50 %. Det kom totalt inn 905 søknader på de aktuelle stillingene. 
I tillegg ble det 560 registrerte søkere på generell utlysning etter 
tilkallingsvikarer og ferievikarer i kommunen. Det er fortsatt en 
større andel kvinner enn menn som søker jobb i Løten kommune; 
70 % kvinner og 30 % menn, som er en økning på 6 % av 
mannlige søkere siden 2019.

Det samarbeides med Hamar og Stange kommune om vår felles 
rekrutteringsportal, og ledige stillinger fra alle tre kommuner er 
enkelt tilgjengelig i portalen på hjemmesiden.

Sammen med Hamar og Stange kommuner jobber vi nå med å 
digitalisere ansettelsesprosessen, hvor vi i større grad vil kunne 
gjenbruke informasjon. Vi ser at vi kan oppnå stor gevinst ved å 
digitalisere og kunne sende ansettelsesdokumenter digitalt for 
digital signering.

Opplæring – fellestiltak
Kompetanseutvikling planlegges i den enkelte virksomhet. 
Erfaringen etter to års bruk av ny mal for planlegging er at flere 
virksomhetsledere nå gjør grundigere analyser av virksomhetens 
kompetansebehov, og at planene er mer langsiktige.

Tiltak det er meldt behov for i flere virksomheter samordnes og 
gjennomføres som fellestiltak.

Det har vært svært begrenset opplæringsaktivitet i form av 
fellestiltak for hele kommunen etter 12.3.20, i hovedsak grunnet 
koronasituasjonen. Lederopplæring i forvaltning for nye ledere 
ble oppdatert i mai og igangsatt i august. Det er gjennomført 
kurs i muntlig kommunikasjon med 12 påmeldte deltakere. Kurs 
i muntlig kommunikasjon vil bli videreført i 2021, finansiert med 
midler fra Kompetanse Pluss. Før 12. mars, da smitteverntiltak 
ble innført, gjennomførte vi førstehjelpskurs i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten Salutis HMS. Normalt gjennomføres kurs 
i bruk av saksbehandlingssystemet ESA, publiseringsverktøyet 
CorePublish og kvalitetssystemet EQS hvert år. Dette har til en viss 
grad vært gjort i 2020, men både koronasituasjonen og skifte av 
stillingsinnehaver i flere stillinger har ført til noe redusert aktivitet 
på opplæringsfronten.

Løten kommune har valgt å ta i bruk den digitale læringsportalen 
KS læring, og det er også brukt ressurser på å produsere egne 
digitale kurs. Fagutviklingssykepleier på Løten Helsetun gjorde en 
formidabel jobb med å legge til rette og orientere om aktuelle 
kurs for ledere og ansatte på Løten Helsetun og i Hjemmebaserte 
tjenester. Dette omfatter mange kurs utviklet av andre, bl.a. store 
kommuner med mye utviklingsressurser, men også av andre 
aktører med kompetanse innen f.eks. smittevern. 

Mange ansatte måtte brått i mars omstille seg til en situasjon 
med hjemmekontor, og en rekke møter ble flyttet til den digitale 
plattformen Teams. Det ble formidlet digitale opplæringspakker 
for Teams ut til ledere og andre, og kursene har bidratt til ny 
læring og endrede samarbeidsformer. Det er positivt at mange 
ansatte har lært seg å benytte digitale møteplattformer både for 
samhandling internt, og i en del tilfeller ut mot bruker.

Mange medarbeidere har gjennomført etter- og videreutdanning 
på alle nivåer fra grunnleggende kompetanse til masterstudier, 
både ved å delta på digitale forelesninger og ved 
oppmøte på høyskole eller annen undervisningsinstitusjon. 
Kompetansehevingen bidrar til at kommunen kan levere tjenester 
med høy kvalitet til innbyggerne. 

Samarbeidspartnere
Oversikt over våre samarbeidspartnere, og tilskudd til disse (tall i 
tusen). Du kan lese mer om dem på deres egne hjemmesider.

Medarbeidere
Årsverk pr. 31.12.20 inkluderer alle fast ansatte, prosjekter, 
engasjementer, fungering og turnuslege.
Vikarer, lærlinger, avlastere og ordfører er ikke inkludert. 

1 og 2: Virksomheten ble slått sammen iløpet av 2020.

Inkluderende arbeidsliv
Det ble gjennomført tre møter i IA-utvalget. Første del 
av utvalgets møter er brukt til gjensidig informasjon om 
aktuelle saker og tiltak i kommunens virksomheter som er 
under gjennomføring/planlegging fra både arbeidsgiver, NAV 
Arbeidslivssenter og Salutis HMS. Del to av møtene er avsatt til 
innmeldte saker fra virksomhetene. Det er ikke innmeldt noen 
saker fra virksomhetene vedrørende enkeltansatt. 

Utvalget har fått i oppdrag fra Arbeidsmiljøutvalget å sette seg 
nærmere inn i nye målsettinger og virkemidler i ny IA-avtale, 
og komme med forslag til overordnede satsingsområder. 
Dette omfatter vurdering av opplæringsbehov blant ledere og 

ansatte som følge av den nye avtalen. Det har tatt lang tid før 
NAVs virkemidler i ny IA-avtale ble konkretisert, og også hva 
bransjesatsingen avtalt mellom de sentrale parter ville innebære. 
Dette er fortsatt noe uavklart, både for NAV lokalt og for de ulike 
bransjer som omfattes, herunder kommunesektoren. Rådgivere fra 
NAV Arbeidslivssenter har deltatt på ledermøte hos kommunalsjef 
Velferd, og det er inngått avtaler om tiltak i flere virksomheter. 
Dette dreier seg om både lederopplæring og informasjonsarbeid 
rettet mot ansatte. Målet er fortsatt å forebygge og redusere 
sykefravær, slik det har vært jobbet med i lengre tid.

Flere virksomheter har jobbet med forebyggende tiltak ut fra 
målet om helsefremmende arbeidsplasser. Bedriftshelsetjenesten 
(BHT) har vært engasjert i flere virksomheter som har opplevd at 
de har hatt behov for deres kompetanse til håndtering av ulike 
utfordringer i arbeidsmiljøet. BHT får gode tilbakemeldinger for sitt 
bidrag.

Det har vært mulig å gjennomføre noen aktiviteter for å forebygge 
fravær/øke nærvær. Av kurs/tiltak kan nevnes:

 • Målrettede helseundersøkelser for de grupper der det er 
pålegg om dette 

 • Systematisk veiledning i arbeidsteknikk for ansatte med plager 
knyttet til muskel/ledd/skjelett

 • Bruk av BHT til arbeidsplassundersøkelser for kartlegging og 
veiledning på arbeidsplassen

BHT har også forestått influensavaksinering av definerte 
målgrupper i helse – og omsorgsyrkene.

Kommunen har på grunn av den pågående pandemien 
dessverre tatt imot færre personer til arbeidstrening 
og utprøving/arbeidspraksis enn det som er tilfelle i et 
normalår. Løten kommune tilbyr praksis for studenter, elever, 
arbeidstreningskandidater og språktrening.

Heltidskultur
Retningslinjer for heltidskultur ble vedtatt i kommunestyret 
19.6.19. Mål for arbeidet med heltidskultur er: 

 • Heltidsarbeid er hovedregelen
 • Fokus på heltidskultur skal sikre kvalitet i tjenestene og gi et 

helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • Arbeidstidsordninger skal være tilpasset brukernes/

innbyggerne behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester
 • Løten kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som 

tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft
 • Alle ansatte har riktig formell fagkompetanse 
 • Benytte potensielt ubenyttet og kompetent arbeidskraft
 • De ansatte ansvarliggjøres til å forbedre sitt daglige arbeid, 

med basis i faglig kompetanse og med fokus på innbyggere
 • Fokus på heltidskultur skal fremme et godt og lærende 

arbeidsmiljø
 • Gjennom en heltidskultur ønsker vi å frigi tid til ledelse
 • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse skal økes. Det skal 

minst en gang årlig lages oversikter over gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse pr virksomhet for å se om gjennomførte tiltak 
har effekt

 • Arbeidet med heltidskultur skal bidra til et godt omdømme for 
Løten kommune

Årsverk 2019 2020

Rådmannen, hans ledergruppe og deres 
rådgivere, legetjenesten

18,93 18,21

Økonomi 8,00 6,00

Personal og lønn 7,03 6,90

Eiendom 10,5 10,93

Renhold 21,79 21,79

Teknisk drift 6,50 6,10

Hjemmebasert omsorg og boenheten 1 39,31 36,50

Bolig, rehabilitering og aktivisering 1 47,92 44,79

Løten helsetun 76,77 75,99

Kvalifisering 18,10 17,90

NAV 6,00 5,50

Barnevern 2 7,50 9,60

Helse og familie 2 10,3 9,30

Jønsrud barnehage 6,10 6,90

Lund barnehage 7,10 8,10

Ryli barnehage 8,05 8,05

Skøienhagan barnehage 13,00 13,00

Ådalsbruk barnehage 8,12 7,45

Jønsrud skole 14,80 15,65

Lund skole 15,12 17,47

Østvang skole 47,13 46,37 

Ådalsbruk skole 16,39 16,03

Løten ungdomsskole 30,30 34,09

Teknisk forvaltning 5,80 5,80

Kultur og kommunikasjon 13,14 12,63

SUM 463,7 461,05

Samarbeidspartnere 2019 2020

Hamarregionen interkommunale PPT 1 906  2 083 

Hamarregionen utvikling og reiseliv 1 130  1 161 

Hedmark Revisjon IKS 814  863 

Hedmarken IKT 7 285  7 672 

Hedmarken interkommunale brannvesen 
(HIB)

6 234  6 603 

Hias IKS 9 073  10 474 

Sirkula IKS 10 626  11 676 

IKA Øst IKS * 366  -   

Interkommunal barnevernsvakt 462  444 

Hedmark Interkommunale Legevakt ** 2 273  5 286 

Hedmarken landbrukskontor 1 533  1 577 

IK Psykososial krisegruppe 80  79 

Samfunnsmedisinsk enhet 709  827 

SMISO Hamar – Støttesenter mot incest og 
seksuelle overgrep

61  65 

Stiftelsen Hamar Krisesenter 632  670 

Øyeblikkelig hjelp, somatikk 1 308  664 

TOTALE UTGIFTER  43 878  50 143 

* Selskapet ble avviklet i 2020
** Økning i 2020 ut over ordinær prisvekst skyldes i hovedsak Covid-19
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Klimatiltak 2020
Løten kommune arbeider kontinuerlig for å ivareta langsiktige 
klimahensyn, og vedtok 18.09.2019 ny Kommunedelplan for klima 
og energi 2019 – 2030. Status for tiltakene i handlingsplanen skal 
rapporteres årlig gjennom kommunes årsmelding. Nedenfor vises 
tiltak som er gjennomført i 2020 for de ulike temaområdene i 
planen. For 2020 er det naturlig nok en del tiltak som ikke har 
blitt gjennomført pga. pågående pandemi. I tillegg gis det en 
kort beskrivelse av utviklingen i utslipp av klimagasser for Løten 
kommune som helhet.

Transport- og arealplanlegging
 • Deltagelse i Mjøsbyen – et samarbeid om felles areal- og 

transportstrategi som blant annet skal bidra til at flere reiser 
kollektivt, sykler og går.

 • Utarbeiding av mobilitetsanalyse- og fortettingsanalyse for 
Løten sentrum ved hjelp av Klimasatsmidler fra MD. Analysene 
gir et viktig grunnlag for klimavennlig sentrumsutvikling.

 • Gang- og sykkelveg fra Segla til Ånestad er ferdigstilt (SVV i 
forbindelse med ny rv 3/25).

 • Pendlerparkering i Nye Brennerikrysset og ved Ånestad er 
ferdigstilt.

 • Bedret kollektivtilbud - utvidet busstilbud/hyppigere avganger 
mot Hamar (Innlandstrafikk).

 • Generelt høy fokus på klimavennlig løsninger og et 
klimavennlig transportsystem ved planlegging av ny bolig- og 
fritidsbebyggelse.

 • Gang- og sykkelveg fra Segla til Ånestad og fra Grøholt til 
Ånestad er ferdigstilt (SVV i forbindelse med ny rv 3/25).

Landbruk og mat
 • Prosjekt for kompetanseheving og veiledning om 

klimavennlige driftsbygninger – landbruksbygg i tre, bruk av 
biogass, bioenergi, solenergi mv. Det er bl.a. gjennomført 
fem fagmøter om ulike energikilder. Prosjekt finansiert med 
Klimasatsmidler fra MD.

 • Tilskudd til tettere planting som klimatiltak – 39 skogeiere har 
søkt om og fått tildelt støtte.

 • Løpende informasjon og rådgiving om klimavennlige tiltak.
 • Praktisering av strengt jordvern.

Innkjøp og forbruk
 • Arbeidet med utskifting av kommunale gatelys til LED er 

fullført. Dette har stor betydning for både energiforbruk 
driftskostnader.

 • Det er igangsatt «Indikatorprosjekt» i samarbeid med Hamar, 
Stange og Gjøvik kommuner. Dette er et verktøy som skal 
bidra til at miljø og klima kan vektes og sammenlignes 
på en bedre måte i innkjøpsavtaler. Kommunene har fått 
Klimasatsmidler fra MD til prosjektet.

Avfallsbehandling
 • Klima har vært et viktig tema i arbeidet med ny avfallsplan for 

Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Ny avfallsplan vedtas etter 
planen 2021.

 • Søppelryddeaksjon gjennomført mai 2020.
Bygg, eiendom og energi

 • Nye Revhiet barnehage er tilrettelagt for påkobling til 
fjernvarmenett og for lading av el-bil.

Kommunen som inkubator og endringsagent
 • Sommer i sentrum med fokus på gjenbruk – Loppemarked, 

bruktsalg m.m.
 • Løten kommune er en del av Sirkula med åpning av 

bruktbutikker/Resirkula som nytt gjenbrukskonsept tilknyttet 
kretsløpsparken på Gålåsholmen utenfor Hamar.

Kommunal styring/drift
 • Klima er fra 2020 innarbeidet som fast obligatorisk del i alle 

saksframlegg.
 • Generelt mindre reising og økt bruk av videomøter. Dette er 

i hovedsak relatert til korona-pandemien, men det forventes 
mindre reising og flere videomøter også i framtida.

 • Reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringer 
er innarbeidet læreplanverket LK20 i grunnskolen. Klima er et 
viktig tema i mange ulike fag.

 • Alle de kommunale barnehagene er resertifisert som 
Miljøfyrtårn i 2020.

Klimatilpasning
 • Langsiktige klimahensyn er tema i all arealplanlegging. 

Treleddsstrategien legges til grunn -  lokal 
overvannshåndtering/infiltrasjon, fordrøyning og trygg 
avledning.

Utvikling i utslipp av klimagasser
Løtenkommune hadde i 2019 et utslipp på totalt 54 994,6 tonn 
CO2-ekvivalenter (Kilde: Miljødirektoratet, MD). Dette er en 
økning fra 2017. Tabellen nedenfor viser at økningen kommer fra 
kategorien «Annen mobil forbrenning». Her inngår blant annet 
utslipp fra motorredskaper drevet med avgiftsfri diesel. Dette 
benyttes blant annet i jord/skogbruk, forsvar og bygg og anlegg.

Det er grunn til å anta at den store anleggsvirksomheten siste år 
med bygging av ny rv3/25 er noe av hovedårsaken til økningen. 
Utslipp fra øvrige kilder slik som oppvarming av husholdninger, 
veitrafikk, jordbruk og avfall og avløp har gått noe ned i samme 
periode. I Løten kommune sin klima- og energiplanen er det gjort 
en utslippsanalyse avgrenset til kommunens egen virksomhet.

Det er naturlig å gjøre slik utslippsanalyse på nytt for å følge 
utviklingen, men da med et noe lenger tidsintervall mellom 
analysene.

Tabellen viser totalt utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter) i Løten kommune fordelt på ni sektorer i perioden 2009 – 2019. 
Kilde: Miljødirektoratet (MD)
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Organisasjonskart
Visjoner og mål
Delmål Måloppnåelse:

1) Løten kommune 
jobber tverrfaglig og 
helhetlig

Velferdsområdet har slått sammen, omorganisert og samlet tjenestetilbudet i større enheter både innenfor 
hjemmebaserte tjenester og tjenester for barn og unge. Det er i løpet av året blitt kjørt en grundig involveringsprosess 
fram mot åpning av nytt Tildelingskontor som startet opp 1.1 2021. Denne enheten gir en inngang til helsetjenestene for 
bruker og tverrfaglig tilnærming i tjenestevurderingen. Det er ellers et bredt samarbeid mellom Oppvekst og tjenesten for 
barn og unge. Ny psykolog som skal jobbe på tvers startet i mai.

2) Løten kommune 
har attraktive 
boområder

Løten kommune jobber aktivt for å tilrettelegge for nye boligtomter. I 2020 ble Ådalsfeltet Vest ferdig tilrettelagt med 25 
nye tomter. I tillegg pågår planleggingsarbeidet for nye boligtomter på Bergum Syd. 2020 var også året for igangsettelse 
av flere store boligprosjekter og leilighetsbygg i sentrum, noe som har gitt et fint tilskudd til et variert botilbud. Det 
legges i nye reguleringsplaner stor vekt på gode gang- og sykkelvegforbindelser til skole og daglige gjøremål. I tillegg til 
tilrettelegging av gode grønt- og uteområder som fremmer sosial kontakt.

3) Løten skal ha god 
digital infrastruktur i 
bo-, rekreasjons- og 
næringsområder

Løten kommune har sammen med kommersielle aktører ferdigstilt utbyggingen av fiber-infrastruktur i området Jønsrud 
vest, samt fått tildelt nasjonale midler for videre fiberutbygging fra Brenneriroa og oppover langs Budorvegen. Det ble i 
høst satt i drift ny mobilmast fra Telia i Brenneriroa som dekker store deler områdene i Løten vestbygd og nedover mot 
Ådalsbruk. Det er søkt om tilskudd via fylkeskommunen og Mjøskraft-fondet til videre utbygging av mobilt bredbånd i 
området Myklagard, Østre og Vestre Skogbygd, samt langs Rokosjøen. Det er innført digital innbyggerdialog inn til NAV 
sine systemer, og det er etablert et Tjenestekontor for å ivareta innbyggerdialog innen pleie- og omsorgstjenester

4) Løten 
skal ha gode 
oppvekstsvilkår med 
stort engasjement 
for læring og 
mestring

Oppvekstområdet har levert tjenester som har bidratt til gode oppvekstsvilkår. Pandemien har preget området i stor grad, 
og har utfordret etablert praksis. Omstillingsevnen og det store engasjementet som ble vist ved nedstengingen, viser at 
alle ansatte strekker seg langt for å legge til rette for det best tenkelige barnehage- og skoletilbudet. Relasjonsutviklingen 
mellom barnehage/skole og hjem har fortsatt selv om møtepunktene er flyttet til digitale arenaer. De skolefaglige 
resultatene, representert ved nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn skårer tilnærmer likt som i 2019. Grunnskolepoengene 
endte på 38,4 som er noe under målsettingen om 40 grunnskolepoeng. Elevundersøkelsen viser at læringsmiljøet på 
skolene er godt. Det er vesentlig å understreke at arbeidet med å sikre et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, 
trivsel og læring for alle barn er et kontinuerlig arbeid som har høy prioritet hos alle virksomhetene.

5) Løten kommune 
skal legge til rette 
for et godt kultur-, 
idretts- og friluftsliv 
som bidrar til bolyst, 
trivsel og godt 
omdømme

Løten kommune har i 2020, som tidligere, samarbeidet tett med frivilligheten for å opprettholde og utvikle gode 
aktiviteter innen kultur, idrett og friluftsliv. Koronasituasjonen har lagt mye begrensninger og gjort at mye av den vanlige 
aktiviteten i perioder er satt på pause. Men, det har også kommet til nye aktiviteter tilpasset situasjonen, som Kultur på 
hjul og Bilbingo. I Løten idrettspark har to tennisbaner blitt oppgradert i samarbeid med Løten tennis.

6) Løten kommune 
skal bidra til å gjøre 
den enkelte i stand 
til å mestre eget liv

Endringsprosessene som er gjennomført innenfor velferdstjenestene, jfr. delmål 1, har hatt utgangspunkt i Føringer for 
folkehelsearbeidet i Løten. Arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet ved Løten helsetun har vært fulgt opp tross 
pandemi. Mestringsperspektivet er innført som et bærende prinsipp i helsetjenestene. NAV har fått kompetanse på 
metodikk for å fremme mestring  -dette er særlig rettet mot arbeidet med yngre brukergrupper.

7) Løten kommune 
skal ha fokus på 
klimavennlige 
løsninger, ivareta 
kultur- og 
naturmiljøer og 
dyrket jord

Løten kommune arbeider kontinuerlig for å ivareta langsiktige klimahensyn, kultur- og naturmiljøer i reguleringsplaner. 
I tillegg vil bevaring av dyrka jord bli et sentralt tema ved framtidig rullering av kommuneplanen. Ivaretagelse av 
klimahensyn og reduksjon av klimagassutslipp har også stort fokus hos Hedmarken landbrukskontor. Det er fortsatt 
stort potensial for å få flere til å velge gange eller sykkel fremfor bil. I forbindelse med sentrumsplan fikk Løten tildelt 
klimasatsmidler en mobilitetsanalyse og en fortettingsanalyse for sentrum. Mobilitetsanalysen viser at Løten har et godt 
utbygd gang- og sykkelvegnett mellom tettstedene, men at det fortsatt er behov for mindre tiltak i kryssområder mv. 
Dette følges opp i planarbeid. Det vises for øvrig til status for kommunes klimaarbeid på side 14.

8) Løten 
kommune skal 
jobbe aktivt med 
næringsutvikling 
med vekt på 
områder hvor Løten 
har et naturlig 
fortrinn

Løten kommune har hatt tett dialog med eksisterende næringsliv for å avhjelpe i den krevende koronasituasjonen. Det 
er arrangert flere digitale møter og workshops. I tillegg er det tildelt rekordhøye beløp innen næringsstøtte. Kommunen 
ordinære støtte er økt til 900.000 kr. I tillegg er det delt ut 785.000 kr etter en statlig bevilgning. Det har vært jobbet 
med næringsarealet på Ånestad, jf. orientering gitt i k-sak 38/20. Løten og Hamar kommune har samarbeidet om 
utvikling av Heggvin som areal for kraftkrevende industri. Næringskontakten har vært i dialog med flere aktører som 
ser på muligheter for etablering i Løten. I løpet av året har det vært flere næringsetableringer i Løten, blant annet Auto 
plan AS sin etablering i Køff-hallen, og mange som vurderer å etablere bedrift har fått veiledning. Det er i løpet av året 
55 nyetableringer i Løten. Næringskontakten har jobbet sammen med Løten næringslivsforening om utviklingen av 
Løtenportalen og hjulpet flere næringsaktører med forretningsutvikling.

9) Løten sentrum 
skal videre-utvikles 
som en levende og 
attraktiv møteplass 
tilrettelagt for 
næringsliv og bolyst 

Arbeidet med revidering av sentrumsplan har pågått i 2020 og fortsetter i 2021. Parallelt med dette har det skjedd tiltak i 
sentrum. Blant annet har det blitt etablert en ny minipark ved lekeplassen i sentrum og prosjektet Sett farge på sentrum 
startet på høsten med maling av to sentrumsbygg.

10) Løten skal 
være en populær 
hyttekommune der 
kommunen bidrar 
aktivt til utvikling

Budor har utviklet seg til å bli et svært attraktivt hytteområde. Kommunestyret vedtok i sommer Område-reguleringsplan 
for Budor Sør. Planen tilrettelegger for videre utbygging av hytter i området mellom Svaenlia og skistadionen. I 
tillegg legger planen opp til fortetting av senterområdet på Budor. I planarbeidet har det vært lagt vekt på å gi de 
nye utbyggingsområdene en beliggenhet som ivaretar verdifull grønnstruktur, ski- og løypenett, naturlige vannveier/
myrområder og ulike kultur- og naturmiljøer. Kommunen har et godt samarbeid med Løiten Almenning, og for tiden pågår 
det også et omfattende arbeid med framføring av offentlig vann- og kloakk til Budor.
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Staben
Tjenesteområdet Stab består av 
Økonomi, Personal og lønn, Renhold, 
Eiendom, Teknisk drift, IKT-rådgiver og 
innkjøpsrådgiver. 

De fem avdelingene presenterer sin egen 
virksomhet i egne presentasjoner, men 
det er grunn til å trakke fram Eiendoms 
bekymring over om at nivået på ressurser 
til vedlikehold ligger på 20% av anbefalt 
nivå. Et så lavt nivå over tid vil forringe 
kvaliteten og verdien på kommunens 
bygg.

Driften
Staben utfører felles-/støttefunksjoner til 
alle virksomheter i kommunen.

Løten kommune har egen IKT-rådgiver 
selv om kommunen kjøper alle 
sine IKT-tjenester gjennom det 
interkommunale selskapet Hedmark IKT. 
IKT-rådgiveren bistår virksomhetene i 
IKT-relaterte spørsmål. Alle virksomheter 
i kommunen benytter IKT-verktøy og 
behovet er stadig økende. I Løten 
kommune har vi stor fokus på IT-sikkerhet 
og kommunen er medlem av KINS 
(Kommunal Informasjonssikkerhet). KINS 
jobber med å spre informasjon og høyne 
kompetansen til medlemskommunene 
gjennom kurs og konferanser. Lokalt 
betyr dette at vi gjennomfører årlige 
IKT-sikkerhetsrevisjoner der vi tester 
virksomhetsområdenes praksis for 
IKT-sikkerhet.

Stabssjefen er kommunens 
beredskapskoordinator, noe som 
innebærer å være bindeledd mellom 
kommunen, Fylkesmannen og øvrige 

aktører i krise. Staben har dermed hatt en 
sentral rolle i kommunens overordnede 
håndtering av Covid-19. 

Renhold har også hatt en viktig rolle i 
forbindelse med forebyggende smittevern 
mot Covid-19. Renholdsfaget har blitt 
verdsatt og fått den statusen det bør ha. 
Det har blitt stilt krav og forventninger 
til renholderne. Våre ansatte skal ha 
ros og honnør for den ståpåviljen og 
innsatsen de har vist. Nøkkelen til godt 
smittevernsrenhold ligger, i tillegg til 
fagkompetanse, i god kommunikasjon 
og samarbeid mellom renholderne og de 
enkelte virksomheter. Løten kommune har 
lykkes i dette arbeidet.

Fremtidige utfordringer
Kommunesektoren står stadig overfor 
utfordringer med å tilpasse driften etter 
sentrale føringer og rammer. Dette 
er viktige oppgaver som er avhengig 
av god kompetanse. Vi i staben 
satser mye på å være fremtidsrettet i 
kompetanseutvikling, noe som er viktig 
for å kunne være støttespillere for resten 
av organisasjonen.

Økonomisk resultat
Totalt har staben et økonomisk 
mindreforbruk i forhold til budsjett i 
2020 dersom vi korrigerer for utgifter til 
Covid-19 og bredbåndsutbygging (som 
skal dekkes fra avsatte midler). Alle 
avdelingene har vist god økonomisk 
styring gjennom hele 2020. 

STABSSJEF
Tore Edvardsen
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2020 ble året da koronapandemien 
ankom Norge. De ansatte ved 
økonomiavdelingen hadde hjemmekontor 
fra midten av mars til det nærmet seg 
sommeren. Alle tok utfordringen på strak 
arm og oppgavene ble fulgt opp og løst 
som vanlig. 

I løpet av året har virksomheten fått ny 
økonomisjef og en ny økonomirådgiver. 
Petter Skåret fratrådte sin stilling i februar 
2020. Laila Irene Stenseth tiltrådte som 
økonomisjef fra 15. mai 2020. I tillegg 
var en økonomirådgiverstilling vakant fra 
medio februar til medio juni 2020. 

2020 har ikke vært året for store reformer 
eller endringer. Koronapandemien og 
vakanse i stillinger har bidratt til et 
hektisk, begivenhetsrikt og utfordrende 
år. Økonomiavdelingen har likevel sørget 
for å levere tjenester med tilstrekkelig 
kvalitet til rett tid. 

Arbeidet med budsjett 2021 og 
økonomiplan 2021 – 2024 ble mer 
krevende enn vanlig. Det er all grunn til 
å berømme avdelingens ansatte som 
virkelig har stått på i en krevende tid.  

Budsjettverktøyet Framsikt ble tatt i bruk 
for hele kommunen i 2019. Arbeidet 
med å innføre og utvikle bruken av 
verktøyet har fortsatt gjennom 2020, og 
vil videreføres inn i 2021.

Skatteoppkreverfunksjonen var planlagt 
overført til skatteetaten 1. juni 2020, 
men ble utsatt til 1. november 2020. To 
ansatte er overført til skatteetaten. 

Fra 1. november 2020 har avdelingen 
seks ansatte som leverer tjenester innen 
kommuneregnskap, budsjett, finans og 
kommunal innfordring. 

Samlet sykefravær i 2020 var på 4,32 %. 
Det er på samme nivå som for 2018  
(4,99 %) og vesentlig lavere enn for 
2019 (8,00 %). Arbeidet med å redusere 
sykefravær vil fortsette inn i 2021.

Økonomiavdelingen har holdt seg godt 
innenfor den økonomisk rammen i 2020. 
Det skyldes i stor grad vakante stillinger, 
i tillegg til noe redusert aktivitet som 
følge av koronapandemien. Det kan ikke 
forventes tilsvarende besparelse i 2021. 

I løpet av 2020 ble det sendt ut 2 950 
purringer /inkassovarsler. Videre er det 
sendt 44 saker til namsmannen. Dette er 
færre enn for tidligere år, og kan tilskrives 
den krisen Norge har vært i dette året. 

Virksomheten har en målsetting om at 
88 % av mottakere kommunale fakturaer 
skal betale til rett tid. Resultatet er noe 
høyere enn for 2019, og ble 86 %.

Antall leverandører har økt fra 2 300 til 2 
800 i løpet av året. Andelen EHF fakturaer 
gått noe ned. Økonomiavdelingen har et 
mål om at tilnærmet alle leverandører 
skal sende EHF fakturaer og vil jobbe 
videre mot målet i 2021.

Økonomi
Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt 5,2 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor 4 – Bruk av kompetanse 4,0 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 89 % 100 % 89,8 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Mottakere av kommunale fakturaer skal betale i rett tid 85 % 88 % 86 %

Skyldnere med purringer skal betale før saken går til namsmann/tingretten. 98 % 99 % 98 %

Leverandører skal bruke EHF faktura 91 % 100 % 89 %

* Samlet resultat fra brukerundersøkelse. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall utsendte fakturaer 25 990 26 850 26 557

Antall utsendte purringer/inkassovarsel 3 804 4 140 2 950

Antall saker til namsmann/tingretten 92 91 44

Antall leverandører 2 100 2 300 2 800

* Antall årsverk ble redusert fra 8 årsverk til 6 årsverk fra 1. november 2020 da ansatte hos skatteoppkrever ble overført til skatteetaten (statlig).

ØKONOMISJEF
Laila Irene Stenseth

Netto budsjettramme: 7,5 mill.

Antall årsverk: 6

Sykefravær: 4,32 %
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2020 har vært et krevende år som følge 
av pandemien. Virksomheten utarbeidet 
pandemiplan i februar, og medarbeidere 
benyttet hjemmekontorløsning fra 
midten av mars til juni. I denne tiden 
var medarbeidere tilgjengelig på 
arbeidsstedet ved nødvendige møter med 
ansatte og ledere. 

Kritisk oppgave er lønnsutbetaling 
som har gått som normalt. Det var 
viktig å skjerme lønningsfunksjonen 
for å unngå en situasjon som i verste 
fall ville sette den ut av drift. Under 
nedstenging hadde vi daglige møter og 
kontakt via Teams, og fant andre måter 
å løse oppgavene på. Personal/lønn har 
hatt økt arbeidsbelastning knyttet til 
arbeidsgiver-relaterte problemstillinger 
i forbindelse med koronasituasjonen, 
bl.a. oppdatere systemer, korrekt 
fraværsregistrering, informasjon til 
ledere og ansatte i forbindelse med 
regelendringer, kartlegging av personell 
for omdisponering til andre oppgaver og 
koordinere arbeid med interkommunale 
avtaler om smitteberedskap i 
kommunene i Hamarregionen. Avtalene 
avstedkom mye oppfølging lokalt for å 
sikre riktig utlønning.

I tillegg til ordinære drifts- og 
utviklingsoppgaver har de viktigste 
hendelser i 2020 vært: 

 • Bistått virksomhetene i riktig 

håndtering av utfordrende og 
kompliserte personalsaker

 • Bistått i organisasjonsendringer og 
lederutvikling innen velferd 

 • Digitalisert opplæring, oppdatert 
lederopplæring i forvaltning

 • Forbedret rekrutteringsprosesser 
gjennom kompetanseheving og nye 
verktøy

 • Automatisert innlesing av timer fra 
VISMA (pilot i en skole – avventer 
flere)

 • Automatisert utligning
 • Prosjekt Evryone som skal digitalisere 

ansettelsesprosessen 
 • Flere rekrutteringsprosesser er kjørt 

heldigitalt som følge av korona
 • Ajourført delegeringsreglement og 

fremmet sak til politisk behandling
 • Overføring av skatteoppkreverfunksjon 

til staten 
 • Lærling i virksomheten fra august til 

november
 • Anbudsprosess bedriftshelsetjeneste. 

Ny avtale med samme leverandør fra 
1.1.21

 • Rekrutteringsprosess ny 
kommunedirektør – anbudsprosess og 
deltatt i rekrutteringsutvalg

 • Utsatt sentralt lønnsoppgjør med 
påfølgende mekling medførte 
at resultat måtte legges inn i 
lønnssystemet manuelt i flere 
omganger

I 2020 ble det varslet mindreforbruk. 

Syke er i liten grad erstattet med 
vikar, trivselsuka ble avlyst og 
erkjentlighetsgaveutdeling ble 
gjennomført lokalt istedenfor 
fellesarrangement. 

Kompetansetiltak i egen virksomhet 
er gjennomført iht. plan, bl.a. har en 
rådgiver gjennomført 15 stp i HRM - 
digital transformasjon med strålende 
resultat. Fellestiltak i kompetanseplanen 
er ikke gjennomført som forutsatt grunnet 
korona (avlyst, utsatt eller gjennomført 
digitalt), uten kostnader til reise, opphold 
og bevertning. 
Vi mottok ca. kr 130 000 i OU-midler fra 
KS som ikke var budsjettert, og kostnader 
til rekruttering av kommunedirektør 
ble 150 000 kr lavere enn avsatt. 
Lisenskostnader ble lavere enn 
budsjettert, og det har vært merforbruk til 
juridisk bistand grunnet personalsaker.

Det har vært to sykmeldte i virksomheten 
i år, og tilrettelagt ved at andre 
medarbeidere har fått utvidet oppgave- 
og ansvarsområde, og ved innleie av 
pensjonert vikar på lønn.

PERSONALSJEF
Oddveig Sandvold Klafstad

Netto budsjettramme: 8,1 mill.

Antall årsverk: 6,90

Sykefravær: 5,83 %

Personal og lønn
Område/Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikator: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt 5,3 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**:Faktor 1 – Oppgavemotivasjon (indre jobbmotivasjon) 4,0 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 88,4 % < 100 % 88,4 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Kvalitet på opplæringstiltak** 4,3 > 4,3 Ikke målt. 

Gjennomføringsgrad felles opplæringstiltak 80 % > 95 % 40 %

Enhetens styrende dokumenter skal til enhver tid være oppdatert i EQS 96 % > 95 % 95 %

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
** Skalaen for evaluering av opplæringstiltak er fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Lønnsutbetalinger pr år 10 233 10 422 10 170

Antall planlagte/gjennomførte opplæringsaktiviteter (felles) 34 20 10

Ressursbruk planlegging/gjennomføring opplæringstiltak (timer) 409 299 268

Antall styrende dokumenter i EQS i enheten 236 232 207

Antall prosjekter med frist i perioden 2 1 2
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Eiendom besørger forvalting, drift, 
vedlikehold og utvikling på kommunens 
bygningsmasse.

I 2020 består porteføljen av ca 51 000 
kvm fordelt på formålsbygg og boliger. 
Sist år er det revet to bygninger, Haugland 
i Ådalsbrukvegen og Skøienhagan 
barnehage. I perioden er det solgt fire 
eneboliger, alle på det åpne marked. To 
eiendommer er utflyttet i påvente av salg; 
LAOS på brenneriet og tidligere Sentralen. 

Drift:
Driftsmessig er 2020 tilnærmet ett 
normalår. Bygninger og installasjoner er 
driftet etter forutsetningene. Dog med 
en god del mindre, akutte og uønskede 
hendelser uten at det har påvirket 
beboere og brukere i stor grad. Utskifting 
av teknisk utstyr er utført ved økende 
grad av feil og svikt.

Vedlikehold:
Vedlikehold er utført med de ressurser 
som er til rådighet. Sommeren ble 
benyttet til utvendig maling og 
annet vedlikehold. Utført innvendig 
vedlikehold er i stor grad knyttet til 
nødvendig opp-pussing av bo enheter 
ved ledighet. Planlagt vedlikehold 
i formålsbyggene i 2020 er utført i 
liten grad. Vedlikeholdsbidrag er nå 
i størrelsesorden 25 kr pr kvm. For 
verdibevarende vedlikehold er dette kun 
20% av nødvendige ressurser.

Prosjekter:
I sammenheng med riving av 
Skøienhagan barnehage er ny 
seksavdelingers barnehage, Revhiet, 
under oppføring. På Haugland-tomta er 
det etablert midlertidig modulbygg for 
drift av tidligere Skøienhagan barnehage 
inklusive avdelingen Kongla fra Sentralen. 

Rehabilitering av Løten helsetun er 
oppstartet, men i vesentlig mindre 
omfang enn forutsatt. Tiltak og 
gjennomføring er tilpasset Helsetunets 
pandemisituasjon med lockdown og 
smittevernregime. Utbedring teglfasader, 
retekking flate tak og utskift av utelys er 
gjennomført utvendig. Innvendig er det 
oppstartet arbeid med etablering av nytt 
kjøleanlegg.

Det ble tilført midler til rehabilitering av 
Løten Ungdomsskole rett før sommeren. 
Tak er retekket og det er skiftet vinduer 
inn mot skolegården.

Ved Løten virke er det oppstartet arbeid 
med oppføring av lagerbygg.

Ådalsbruk barnehage er blitt tilbygget 
med areal til wc for bruk fra ute.

Forsterket avdeling ved Østvang skole er 
ombygget og utvidet.

Baner for Tennis på idrettsanlegget er 
oppgradert.

Energi:
Energipostene for 2020 har ett vesentlig 
mindreforbruk, ca 600 000 kr. Året har 
vært veldig gunstig både forbruks- og 
prismessig.

Pandemi:
I nedstengingsperioden ble det 
prioritert innvendige arbeider som ikke 
lar seg gjøre i normal driftssituasjon. 
Virksomheten har hatt noe fravær som 
følge av karantene eller forkjølelse.

VIRKSOMHETSLEDER
Erik Adolfsen

Netto budsjettramme: 18,2 mill.

Antall årsverk: 10,93

Sykefravær: 7,52 %

Eiendom

Område/Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Fellesindikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt 5,1 Ikke målt

Fellesindikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/10-faktor**: Faktor 9 – Mestringsklima 3,4 Ikke målt Ikke målt

Fellesindikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 105 % 100 % 100,3 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Uønskede driftsstans på tekniske anlegg >4 timer 3 0 2

Fortetninger/lekkasjer i VA-anlegg 0 0 3

Registrerte avvik på inneklimafaktorer, lyd, lys, luft, temperatur 0 < 2 2

Avvik på brann – sikkerhetsinstallasjoner 1 0 1

Avvik i forhold til vedlikeholdsplan 4 < 3 5

Avvik fra strategiplan 2 2 1

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Etter/videreutdanning 4 0 0

Studiepoenggivende utdanning

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall kommunale bygg for vedlikehold 71 72 64

Antall kvadratmeter for vedlikehold 51 500 51 700 50 700

Vedlikehold kr pr kvm 30 25 25

Antall kvm for kommunal energibetaling 48 500 48 500 48 500

Antall gjennomførte energisparetiltak. Med størrelse over 10 000 kwh pr år. 1 0 0

Forbruk energi pr kvm 153 153  141

Antall personalmøter 7 7 1

Gjennomførte velferdstiltak for ansatte 2 2 1

Antall uønskede hendelser, innbrudd, vannskade, brann osv. 2 2 2

STABEN | ÅRSMELDING 2020 25STABEN | ÅRSMELDING 2020



Teknisk drift har ansvaret for følgende 
kommunal tjenester:

 • Drift av vannledninger
 • Ettersyn og vedlikehold av 

kloakkledninger
 • Drift av veger (strøing, brøyting, 

gatelys)
 • Tilrettelegging for asfaltering/bygging 

av veger og bruer
 • Løten idrettspark og andre utendørs 

kommunale anlegg, inkludert 
islegging av skøytebane i Løten 
idrettspark

Veger:
Norderhovskogen og deler av Milevegen 
ble asfaltert i juni.
Det har blitt skiftet ut gammel 
gatelysarmatur til moderne LED belysning. 
Løten kommune er dermed av de 
første kommunene i landet der alle 
gatelysarmaturer er erstattet med LED.

Vann og avløp:
I 2020 er det sanert totalt 2254 m 
med vannledning og lagt ny vann og 
avløpsledning mot Budor.

Arbeidet med ny vannforsyning til 
Budor har pågått i hele 2020.  Anbudet 
på graving og legging av rør var delt 
inn i to parseller på til sammen 8370 
meter. Parsell 1 var på 4670 meter og 
utførende entreprenør var John Galten 
AS. Parsell 2 var på 3700 meter og her 

var det Dobloug Entreprenør som hadde 
jobben.  Målet var å bli ferdig med 
prosjektet i 2020, men en del leveranser 
til høydebasseng og pumpestasjoner har 
blitt forsinket pga Covid-19. Dette har 
skapt en del utfordringer, men det ser 
nå ut til at vi skal kunne levere vann opp 
til høydebassenget på Budor i løpet av 
februar 2021.

Prosjektet med nytt boligfelt på 
Ådalsfeltet er gjennomført. Her møtte vi 
på mer fjell enn det som var forventet, 
men prosjektet er i mål og tomtene blir 
lagt ut for salg i februar 2021.

Lekkasjer:
I 2020 har det vært 22 vannlekkasjer 
på det kommunale ledningsnettet og 
vi har påvist to lekkasjer på private 
stikkledninger. Landsgjennomsnittet for 
lekkasjer er ca 60 %. Løten kommune 
har i dag ca 40 % lekkasje. Sett i forhold 
til landsgjennomsnittet er ikke det 
skremmende høyt, men vi må ha fokus 
på å redusere lekkasjene da innlekking 
i spillvannsledningene og lekkasjer på 
vannledningene er en stor kostnad for 
kommunen.

I dag benyttes det rør og rørdeler som 
har en beregnet levetid på mist 100 år og 
de nasjonale målene er at kommunene 
skal fornye 1 % av ledningsnettet hvert 
år for å ha en utskiftingstakt på 100 år. 
Totalt har vi i Løten 120 462 m med 

kommunal vannledning. I år har vi 
fornyet 2254 meter med vannledning 
som tilsvarer 1,87 %, men for å få ned 
lekkasjeprosenten og antall ledningsbrudd 
bør det framover være fokus på å øke 
utskiftingstakten.

VIRKSOMHETSLEDER
John Olav Løkken

Netto budsjettramme: 10,3 mill.

Antall årsverk: 6,10

Sykefravær: 9,54 %

Teknisk drift 

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet * Ikke målt Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/10-faktor**: Faktor 1–Oppgavemotivasjon (indre jobbmotivasjon) Ikke målt- Ikke målt 1,7

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 96,4 % Ikke målt 100,1 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Vannkvalitet, avvik i.h.t drikkevannsforskriften, antall/år 2 0 0

Andel av befolkningen med kommunal vannforsyning i % 78 > 78 > 78

Andel utskifting av vannledninger Løten vannverk gjennomsnitt siste 5 år i % 0,6 > 0,6 > 0,6

Andel av befolkningen med kommunalt avløp i % 61 > 61 > 61

Andel utskifting av avløpsledninger hovedavløpsnettet gjennomsnitt siste 5 år i % 0,3 > 0,2 > 0,2

Andel kommunale kjøreveger med asfalt i % 43 > 43 > 43

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat  
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 

Nøkkeltal 2018 2019 2020

Budsjettramme selvkost (Inkl.HB, Renovasjon, Septik fra 2018) -4 139 - 5793 - 5 219

Brutto driftsutgifter i kr/km kommunal
veg inkl. gang / sykkelveg

46 41 47

Antall gatelyspunkt 1 402 1 446 1 446

Transportsystem for Løten vannverk:

Planlagte avbrudd (kundetimer/år) 785 608 30 

Ikke planlagte avbrudd (kundetimer/år) 523 1 736 150

Nye vannledninger Løten vannverk m/år 1 100 805 4 000

Nye avløpsledninger m/år 1 100 495 4 000

Sanering av vannledninger Løten vannverk m/år 0 484 2 254

Sanering av avløpsledninger Løten m/år 0 244 1 000

Nye vannledninger Budor vannverk m/år 962 1 456 8 370

Nye avløpsledninger Budor m/år 1 070 1 386 8 370

Gjennomføring av investeringstiltak 11 609 000 45 000 000 40 000 000
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Renhold utføres i egen regi i alle eide 
og til dels leide bygg. I Løten kommune 
omfatter det barnehage, skole, idrettshus, 
ungdomshus, sykehjem, trygdeboliger, 
legesenter og administrasjonsbygg. 
Renholdet er bygd opp som behovsprøvd 
renhold, vi vasker etter behov og i 
henhold til regelverk for inneklima og 
hygiene.

Vi har ansvar for alt av daglig og periodisk 
renhold, og utfører vedlikeholdsoppgaver 
som medvirker til lengere levetid på 
byggene. Siden vi har fått et større fokus 
på miljø, begrenser vi bruk av kjemikalier 
til et minimum. Mye bruk av mikrofiber, 
svanemerkede produkter og moderne 
renholdsmetoder blir brukt. Dette året 
er det også kjøpt inn mye maskinelt 
utstyr. For å kunne gjennomføre moderne 
renhold er vi avhengig av at brukerne er 
involvert. Dette gjelder spesielt på skoler, 
hvor det for eksempel bør brukes innesko.  
Avfallssortering på alle brukersteder er 
også et viktig element.

Året 2020 ble et utfordrende år også for 
Renhold. Fagkunnskapen om smittevern 
ble satt ut i praksis på samtlige 
arbeidssteder. Det ble laget nye planer 
for gult og rødt nivå. Og renholderne ble 
omdirigert etter hvor behovet var størst.  
En god dialog med øvrige yrkesgrupper 
ble helt avgjørende for det gode 
samarbeidet vi fikk til.

Det ble i 2019 kjøpt et dataprogram for 
renholdsplanlegging, en renholds-modul 
til kvalitetssystemet IK-bygg.  Arbeidet 
med å legge inn tegninger på alle 
kommunens bygg er gjennomført, og 
detaljerte lister over ulike rom er lagt inn i 
programmet. På grunn av pandemien ble 
dessverre sluttarbeidet med registrering 
av renholdsfrekvenser satt på vent. Det 
blir tatt opp igjen januar 2021 og satt i 
drift så snart som mulig.

I tillegg har alle renholdere fått hver sin 
Ipad - noe som blir et nyttig verktøy for å 
sikre god planlegging og gjennomføring 
av arbeidsoppgavene.

Det ble gjennomført veldig få 
personalmøter. De to første møtene gikk 
som normalt. Ett møte gjennomførte vi i 
kinoen, ett utendørs med god avstand, og 
ett møte på Teams på nettbrett.

Det økonomiske resultatet i 2020 bærer 
tydelig preg av at vi hadde store utgifter 
med et merforbruk på renholdsartikler og 
håndtørkepapir. Vi investerte dessuten i 
flere renholdsmaskiner.  Og vi hadde et 
høyt sykefravær.

VIRKSOMHETSLEDER
Anne Kristin Knudsen

Netto budsjettramme: 13,1 mill.

Antall årsverk: 21,79

Sykefravær: 10,55 %

Renhold
Område/Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikator: Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet * Ikke målt 5,3 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/10-faktor**:
Faktor 2, mestringstro 

4,3 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 98 % 100 100,3

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Prosentandel medarbeidere på kurs gjennom året (i %) 95 100 0

Antall interne og eksterne kurs 3 3 0

Antall personalmøter 9 9 5

Antall ansatte med fagbrev 11 9 9

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall m2 rengjort 36 500 37 000 37 000

Antall m2 rengjort pr årsverk 1 780 1 800 1 800
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Oppvekst
Oppvekstområdet har som alle 
andre områder vært sterkt preget 
av koronapandemien gjennom store 
deler av 2020. Selv med et komplisert 
og uforutsigbart utfordringsbilde har 
oppvekstområdet levert gode tjenester 
gjennom året. 

Overgangen til fjernundervisning i skolene 
ble betydelig enklere siden alle elever 
og ansatte allerede var utstyrt med sitt 
eget læringsbrett. Selv om perioden med 
fjernundervisning var krevende ble det 
høstet viktige erfaringer til en forbedret 
pedagogisk praksis. 

Ledergruppa innenfor Oppvekst har 
opplevd flere endinger. Ved Østvang 
skole sluttet nytilsatt rektor etter kort 
tid pga tilbud om annen stilling. Arild 
Pytte Solum ble, etter en periode som 
konstituert, tilsatt som rektor på tampen 
av året. Ved Ådalsbruk skole ble Anne 
Berit Nomerstad tilsatt som nye rektor fra 
1. august og ved Ådalsbruk barnehage 
har Kjersti Benningstad fungert som 
styrer under Arnhild Blystads permisjon. 
Kristian Øverby gikk fra stillingen som 
ungdomskoordinator til å bli assisterende 
rektor på Løten ungdomsskole. 
Mot slutten av året ble stillingen 
som ungdomskoordinator lyst ut.  
Kommunalsjef oppvekst var sykemeldt 
fra oktober og har sagt opp sin stilling. 
Oppgaver ble i hennes fravær håndtert av 
rådmann og skolefaglig rådgiver.

Deler av det planlagte utviklingsarbeidet 
og kompetansehevingstiltakene 
har under pandemien blitt sterkt 
redusert eller forskjøvet. Det har 
likevel vært gjennomført mange gode 
prosesser for å styrke virksomhetene. 
Lederutviklingsprogrammet Collaborative 
Leadership Learning programme (CLLP), 
hvor de britiske professorene Louise Stoll 
og Jane Creasy har stått for det faglige 
innholdet, har vært videreført som et 
regionalt samarbeid. Kultur for læring har 
også vært med å prege året, slik denne 
satsingen har gjort siden 2017. I 2020 
ble siste, og avsluttende kartlegging T3, 
gjennomført for skolene. Det har vært 

gjennomført kompetanseheving gjennom 
fagdager tilrettelagt av Høgskolen 
Innlandet. 

Under Kultur for læring-rammeverket 
har det i barnehagene vært gjennomført 
kompetansepakker innenfor 
Språkstimulerende læringsmiljø og 
Barns lek og eksperimenterende 
virksomhet. Alle barnehagene er 
også med i prosjektet «Hopp i Løten» 
(Helsefremmende oppvekst). Dette 
er et lokalt tverrfaglig prosjekt hvor 
målsetningen er bedre folkehelse, 
forebygging av livsstilsykdommer 
gjennom økt fysisk aktivitet og sunt 
kosthold i barnehagene. I løpet av 
året gjennomførte også Jønsrud og 
Skøienhagan de siste samlingene i 
De utrolige årene. Det vil si at alle 
barnehagene i Løten nå er ferdig 
skolert i denne nasjonale satsningen 
fra Helsedirektoratet. Målet er å 
fremme barns psykiske helse ved 
å trygge foreldrene i foreldrerollen, 
styrke barns sosiale-, emosjonelle- 
og problemløsningsferdigheter, og å 
forebygge og behandle atferdsvansker. 

Det ble i høst gjort endringer på 
4-årskontrollen ved at denne nå 
gjennomføres i barnehagen.  Dette fører 
til er enda tettere samarbeid mellom 
helsestasjon og barnehagene.

I årets hovedopptak fikk alle med rett 
til plass i barnehagene tilbud om plass. 
I løpet av året har det vært noen få 
plasser ledig i de kommunale og private 
barnehagene, noe som har gitt nye 
søkere tilbud. Bygging av nye Revhiet 
barnehage startet opp i 2020 og følger 
forventet progresjon frem mot oppstart 
høsten 2021. 

I vår fikk vi beskjed fra Fylkesmannen om 
at kommunen var trukket ut til å delta i 
Utdanningsdirektorats Oppfølgingsordning. 
Dette er en ordning hvor kommuner som 
over tid har svake resultater på sentrale 
områder i opplæringen får tilbud om 
statlig støtte og veiledning. Ordningen 
går over 3 år, hvor det første året 

brukes til en forfase med analysearbeid 
før det iverksettes tiltak i år 2 og 3. 
En betydelig del av høsten, for både 
skolene og administrativ skoleeier, har 
gått med til dette arbeid. I forfasen er 
Løten kommune veiledet av Senter for 
praksisrettet utdanningsforskning (SePU) 
ved Høgskolen i Innlandet. 

Ungdomstjenesten har videreført arbeidet 
med å samordne og utvikle tilbudet til 
ungdommene på fritiden, og videreutvikle 
det tverrfaglige forebyggende arbeidet. 
Målet er mer helhetlig jobbing rundt 
barn og unge i Løten. Pandemien har 
dessverre lagt begrensninger for mange 
av tilbudene. Både Ungdommens 
hus og Åpen hall har hatt godt 
besøk, innenfor de begrensningene 
som settes av smitteverntiltakene.  
Ungdomskontakten har i perioden uten 
Ungdomskoordinator hatt ansvaret for 
Ungdommens hus og Barn og unges 
kommunestyre. I de perioder hvor 
Ungdommens hus har vært stengt har 
de ansatte hatt oppsøkende arbeid ute. 
Juniorklubben på mandager har hatt 
en inndeling som følger skolekretsene, 
for å unngå smittefare på tvers. Elever 
på videregående har hatt et tilbud på 
annen hver tirsdag gjennom høsten og 
dette var godt besøkt. Torsdager har det 
vært vanlige klubbkvelder rettet mot 
ungdomsskoleelever. Ungdomskontakten 
har også hatt sine «kveldstreff» på Brakka 
for eldre brukergrupper to kvelder i uka i 
de perioder hvor dette har vært mulig pga 
smittevern.

KOMMUNALSJEF
Inger Torun Holmgren

Teksten er skrevet av  
kons. kommunalsjef  
Kristian Kjølhamar
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2020 blir naturlig nok husket for 
koronapandemien og nedstengningen av 
skolene 12. mars. Løten ungdomsskole 
var stengt til begynnelsen av mai, 
og som et resultat av dette ble både 
skriftlig og muntlig eksamen for 10. trinn 
avlyst. På grunn av smittevernhensyn 
kunne vi heller ikke gjennomføre den 
tradisjonelle vitnemålsutdelingen med 
foreldre til stede. Løsningen ble at vi 
streamet seremonien og delte dette med 
foreldrene digitalt.  

Også lederprogrammet CLLP 
(Collaborative Learning Leadership 
Programme) ble rammet av pandemien. 
CLLP er et lederprogram regi de 
anerkjente professorene Louise Stoll 
og Jane Creasy som tilbys skoleledere 
i Løten, Hamar, Ringsaker og Stange. 
CLLP-samlingene ble i stor grad digitale.

Pandemien og de ulike smittenivåene 
har selvsagt påvirket skolen daglige drift 
og hverdagen til de ansatte og elevene. 
Løten ungdomsskole har hatt lange 
perioder med drift på rødt nivå etter 
smittevernveilederen, og store deler 
av undervisningen har vært digital på 
plattformen Teams. De ansatte har virkelig 
strukket seg langt i denne perioden 
gjort en formidabel innsats for elevene. 
Begrepene Teams, hjemmeskole, 
fjernundervisning og karantene har blitt 
flittig brukt. På tampen av 2020 ble 
skolen rammet av et smittetilfelle hos en 

elev og noe senere fikk vi et smittetilfelle 
hos en ansatt. Begge disse hendelsene 
førte til karantene for et stort antall elever 
og ansatte. 

Ved oppstart av skoleåret i august 
2019/2020 fikk alle elever og ansatte 
ved Løten ungdomsskole, og Løten 
kommune for øvrig, et læringsbrett til 
bruk i undervisningen. I oppstarten av 
inneværende skoleår kunne vi fastslå at 
læringsbrettene er implementert i daglig 
drift på en naturlig måte. Læringsbrettene 
vil være et av flere virkemidler for å nå 
målene i kommunens strategiske plan 
for oppvekst. Uten læringsbrettene ville 
periodene med digital fjernundervisning 
vært umulig å gjennomføre.
 
Parallelt med innføring av læringsbrett er 
Løten ungdomsskole inne i sitt femte år 
med Kultur for læring. Med SePu (Senter 
for utdanningsrettet praksis) i spissen 
er alle kommuner i Hedmark med i 
prosjektet. Resultatene fra T3 vil bli nøye 
analysert med bistand fra SePu.

Skolen har fokus på skolemiljø, og 
flere tiltak er gjennomført for å styrke 
skolemiljøet. Løten ungdomsskole gikk 
skoleåret 2020/2021 inn i sitt sjette år 
som MOT-skole. MOT-satstingen skal gi 
elevene verktøy, slik at de får: MOT til å 
leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. 
Løten ungdomsskole jobber målrettet 
med å oppnå 40 grunnskolepoeng som 

er det overordnete målet i kommunes 
strategiske plan for oppvekstsektoren. 
I juni 2020 ble grunnskolepoengene 
offentliggjort og resultatet var 38,4 
dessverre noe under vårt overordnede 
mål. Det er noe uvisst om dette kan 
tilskrives koronasituasjonen.

VIRKSOMHETSLEDER/REKTOR
Kjell-Arne Østvold

Netto budsjettramme: 23,2 mill.

Antall årsverk: 34,09

Sykefravær: 4,80 %

Løten ungdomsskole

Område/Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Fellesindikatorer: Tjenesteproduksjon*

Brukertilfredshet, foreldre (Kultur for læring)
Kultur for læring: «Positiv støtte til skolegang»
Kultur for læring: «Dialog og involvering

Gjennomføres 
høst 2020

500
500

502
518

Fellesindikatorer: Arbeidsmiljø**

Medarbeidertilfredshet/10-faktor: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse
Medarbeidertilfredshet/10-faktor: Faktor 9 – Mestringsklima 

4,1
4,6

4,5
4,5

Avholdes 
høst 2021

Fellesindikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 101,9 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Eksamen, vår

Norsk hovedmål 2,9 3,2 Avlyst

Norsk sidemål 2,8 3,2 Avlyst 

Engelsk 3,4 3,5 Avlyst

Matematikk 2,5 3,0 Avlyst

Årsresultat

Standpunkt (gjennomsnittskarakter) 3,95 4,0 3,84

Grunnskolepoeng 39,5 40 38,4

Nasjonale prøver 8. trinn, høstprøver***

Lesing 48 50 48

Regning 48 50 49

Engelsk 48 50 47

Nasjonale prøver 9. trinn, høstprøver***

Lesing 54 54 53

Regning 50 54 51

Elevundersøkelsen****

Støtte fra lærer 3,9 4,5 3,9

Motivasjon 3,2 4,0 3,2

Mobbing (skala i %, ikke 1-5 som tidligere) 4,5 15,9

Trivsel på skolen 3,9 4,5 3,9

Vurdering for læring 3,2 4,0 3,2

* Resultat fra Kultur for læring. 500 poeng er satt som gjennomsnitt for Hedmark, <500 = over snittet
**Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat
*** Skalaen for nasjonale prøver går ut fra et landssnitt på 50 «skalapoeng», <50 = over snittet
**** Skalaen på elevundersøkelsen fra 1 til 5, der 5 er beste resultat (mobbing oppgis i %)

Nøkkeltall 2018  2019 2020

Elever i skolen pr. 01.10 233 229 236

Lærerårsverk ordinær undervisning 16,50 17,43 16,97

Lærerårsverk spesialundervisning 4,50 4,00 3,92

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 0,65 0,45 0,54

Lærerårsverk andre oppgaver 3,28 2,77 3,28

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.) 10,00 8,62 8,60
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Vi har lagt bak oss et utfordrende år hvor 
det i perioder har vært hjemmeskole og 
drift på rødt nivå grunnet den pågående 
pandemien. Østvang har, som alle andre, 
vært berørt av situasjonen rund koronaen. 

I tillegg har det vært en uklar situasjon 
vedrørende ledelsen ved skolen. Ny rektor 
har blitt ansatt, og prosessen med å få 
plass assisterende rektor er i gang og blir 
avklart tidlig på nyåret. Vi har kommet 
oss igjennom dette ikke minst på grunn 
av et fantastisk personale som står på 
og viser stor fleksibilitet og er utrolig 
løsningsorienterte.

Vi lever i en brytningstid hvor utvikling og 
formidling av kunnskap finner nye veier. 
Det digitale har de siste 20 år endret 
de fleste arbeidsplasser. I det digitale 
skiftet oppstår fantastiske muligheter til 
økt læring, men man vet at tetthet av 
digitale verktøy ikke er ensbetydende 
med økt læringsutbytte.  Vi ser nå 
effekten av satsningen med læringsbrett 
til alle elever. Dette har økt den digitale 
kompetansen blant elever og ansatte på 
skolen.

Skolen har fortsatt arbeidet med å bygge 
opp et Skaperverksted. Vårt ønske er 
å dyrke skaperglede og innovasjon 
i skjæringspunktet mellom kunst og 
håndverk, teknologi og vitenskap.

De siste årene på Østvang har vært preget 
av arbeid knyttet til forbedringsprosjektet 
«Kultur for læring». Alle grunnskoler 
og barnehager i alle kommuner i 
Hedmark har deltatt i prosjektet.  
Sentrale innsatsområder for Østvang er 
«systematisk arbeid», «overbyggende 
mål for å skape felles retning» og 
«Kapasitetsbygging og utvikling av 
kollektive læringskulturer og ledelse på 
alle nivå». Innsatsområdene er i tråd med 
Strategisk plan. Det har blitt gjennomført 
tredje runde med kartlegging, T3, i høst.

De ansatte har i arbeidet med Kultur for 
læring bl.a. jobbet fram et motto for vårt 
arbeid: «Østvang – Vi skaper muligheter!». 
Kartleggingsresultater brukes aktivt på 
alle nivå for å forbedre den pedagogiske 
praksis.

Østvang deltar i lederopplæringen CLLP. 
De britiske professorene Louise Stoll og 
Jane Creasy leder læringsfellesskapet hvor 
skoleledere i Løten, Hamar, Ringsaker 
og Stange deltar. Dette brukes aktivt i 
utviklingsarbeidet vårt.

Videre har utviklingstid dette skoleåret 
også blitt benyttet til arbeidet med 
nytt læreplanverk; Fagfornyelsen. 
Samfunnet og arbeidslivet endrer seg 
med ny teknologi, ny kunnskap og nye 
utfordringer. Vi trenger barn og unge som 
reflekterer, er kritiske, utforskende og 
kreative. Overordnet del erstatter generell 

del av læreplanverket. Den er fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet og er gjeldende 
nå fra høsten 2020.

Det er verdt å nevne at vi har fått en 
ny og fin forsterket avdeling. Den har 
gjennomgått en kraftig oppgradering slik 
at vi er bedre rustet til å ivareta barna. I 
perioden med oppussing var avdelingen 
lokalisert på «Sentralen». Dette medførte 
utfordringer som de ansatte igjen har løst 
på en flott måte.

Vi vil aktivt jobbe videre til beste for den 
enkelte elev og for skolens resultater som 
helhet.

VIRKSOMHETSLEDER/REKTOR
Arild Pytte Solum

Netto budsjettramme: 23,6 mill.

Antall årsverk: 46,37

Sykefravær: 10,99 %

Østvang skole og SFO

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* KFL: «Positiv støtte til skolegang»
Brukertilfredshet* KFL: «Dialog og involvering»

Ikke målt
Ikke målt

> 530
> 510

524
515

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor 10 – Prososial motivasjon 4,8 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 110 % 100 % 109,8 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver 

Lesing 1. klasse 72 % > 85 % 85 %

Lesing 2. klasse 88 % > 85 % 82 %

Lesing 3. klasse 72 % > 85 % 89 %

Regning 2. klasse 84 % > 80 %  75 %

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver ***

Lesing 50 > 50 45

Regning 48 > 50 44

Engelsk 50 > 50 45

Elevundersøkelsen****

Vurdering for læring 4,2 4,1 3,7

Støtte fra lærer 4,6 4,5 4,15

Motivasjon 4,1 4,5 3,9

Mobbing Ikke offentlig 0,0 Ikke offentlig

Trivsel på skolen 4,3 4,5 4,1

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 87 % > 85 % 71 %

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 54 % > 50 % 40 %

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp 12 % 40 % 45 %

* Foreldreundersøkelse. Skala hvor snittet i fylket er 500. Standardavvik regnet i 10.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
*** Landssnittet er 50.
**** Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 0 er best (f.o.m 2019 oppgis mobbing i %). Det er 7. trinn som blir målt i barneskole.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Elever i skolen pr. 01.10 260 271 270

Elever i SFO pr. 1.10. 125 110 110

Elever på leksehjelp pr 1.10 (3. – 7. klasse) 75 54 54

Lærerårsverk ordinær undervisning 18,5 17,1 17,1*

Lærerårsverk spesialundervisning (inkl. Forst.avd) 3 4,25 4,25*

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 1,5 1,0 1*

Lærerårsverk andre oppgaver 1,8 1,6 1,6*

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/assistenter i 
skole), inkludert forsterket avdeling

14 15,85 16*

Årsverk SFO/leksehjelp 5,8 5,5 5,5*

* Totalt antall årsverk jft Agresso er 47,13 (prognosen som er utarbeidet av tidligere rektor viser 45,45 årsverk)
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Ådalsbruk skole fikk på høsten ny rektor. 
En av skolens viktigste oppgaver er 
å skape en god forebyggende arena 
med fokus på elevens utviklings- og 
læringsprosess, både faglig og sosialt. 
For å få til det må vi se elevene i et 
helhetsperspektiv. Vi har et mål om 
å være tydelig som skole på hva vi 
forventer og hva foreldrene kan forvente 
av oss.  Visjonen til Ådalsbruk skole er; 
«Sammen er vi gode». Ådalsbruk skole 
skal gi elever og ansatte mulighet til å 
realisere hele sitt potensiale. For å lykkes i 
dette arbeidet er det tre faktorer vi mener 
er viktige; elevens, skolens og hjemmets 
innsats. Det er mange måter å støtte 
sitt barn på og det viktigste er å skape 
holdninger om at skole og utdanning er 
viktig!

PÅ SFO har det vært arbeidet med 
utarbeidelse av eget informasjonshefte, 
årsplan og videreutvikling av ukeplaner. 

På planleggingsdagene på høsten ble det 
startet et arbeid med rydding, etablering 
av systemer og orden. Vi har som mål 
å være en skole med orden og ha 
garderober uten gjenglemt tøy.  Hvordan 
vi har det rundt oss påvirker alle og vi 
ønsker at skolen skal være ryddig og pen 
med barn og voksne som trives. Dette har 
ført til at SFO-lokalene har blitt malt og 
garderobe er skiftet.

Skolens strategi videreføres slik at vi skal 
nærme oss visjonen for skoleåret om å 
øke å lese- og regnekompetansen, ha 
det bra på skolen, ha gode klasseledere/
relasjonsbyggere og øke muntlig 
engelskferdighet.

Ådalsbruk skole har «børstet 
støv» av rutiner når det gjelder 
livsmestringsprogrammet PALS. Vi har sett 
på hva dette betyr for oss i hverdagen 
og hvordan vi skal sette dette arbeidet 
bedre i system. Ansvar, respekt, omsorg, 
positiv adferd, støttende læringsmiljø og 
samhandling er begreper som er drøftet i 
forhold til hva dette egentlig betyr for oss 
i utøvelsen av vår praksis.

I fellestid der alle ansatte er samlet er 
det blitt arbeidet med skolens rutiner 
og profesjonsfellesskap. I ny overordnet 
del av lærerplanen forventes det nå at 
skolene skal være et profesjonsfellesskap 
der lærere, ledere og andre ansatte 
reflekterer over felles verdier, og vurderer 
og videreutvikler sin praksis.

Vi har gjennom hele skoleåret arbeidet 
med forbedring av praksis knyttet 
til forbedringsprosjektet «Kultur for 
læring». Ådalsbruk skole skal ta i bruk 
forskning på noen utvalgte områder, 
bevisstgjøre og utvikle det profesjonelle 
læringsfelleskapet.  Målet med et 
forbedringsarbeid i skolen er å forbedre 
lærerens praksis i klasserommet slik 

at elevene skal oppnå et så godt 
læringsutbytte som mulig, både faglig og 
sosialt.

Tjenesteproduksjon og resultater er gode 
og vil være noe vi som skole arbeider 
med å stadig forbedre. Lesing i alle fag er 
et av satsningsområde. Vi ønsker å utvikle 
elevenes grunnleggende ferdigheter, og 
jobbe med et godt psykososialt miljø med 
å ha forventninger til elever, ansatte og 
foresatte. Skolens resultater er på rett vei 
og gir motivasjon, glede og inspirasjon til 
videre arbeid med felles fokus.

Korona medførte at vi ikke har fått 
gjennomført så mange fellesopplegg 
og vært sammen på tvers av klasser. 
Elevene har vært flinke og tålmodige når 
det gjelder skolens regler og håndtering 
av smitte. Vårens leirskole ble ikke 
gjennomført for 7. klasse og av den grunn 
reiser to trinn neste skoleår.

Økonomisk så har skolen i 2020 et
merforbruk. Dette knyttes til lovpålagte
oppgaver styrt av opplæringsloven.

VIRKSOMHETSLEDER/REKTOR
Anne Berit Nomerstad

Netto budsjettramme: 11,3 mill.

Antall årsverk: 16,03

Sykefravær: 3,76 %

Ådalsbruk skole og SFO

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen * KFL (500 er landssnittet): Trivsel
Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen * KFL (500 er landssnittet): Vurdering for læring

Ikke målt.
> 500
> 500

490
582

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor: 5- Mestringsorientert ledelse 3,5 > 4,5 Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat ****** 110 % 100 % 122 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver *******

Lesing 1. klasse 47 % > 85 87,5

Lesing 2. klasse 98 % > 85 60

Lesing 3. klasse 89 % > 85 100

Regning 2. klasse 98 % > 80 60

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver***

Lesing 54 > 50 58

Regning 49 > 50 56

Engelsk 50 > 50 51

Elevundersøkelsen****

Vurdering for læring 3,4 4,5 4,1

Støtte fra lærer 4,0 4,5 4,4

Motivasjon 3,6 4,5 3,7

Mobbing Ikke offentlig 1,0 4,9=0,1

Trivsel på skolen 3,8 4,5 4,2

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 85 % 86 % 92,8 %

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 53 % 60 % 56,1 %

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp (kun 3. og 4. klasse) 78 % 78 %  52,8 %

* KFL – foreldresvar. Skala hvor snittet i fylket er 500. Standardavvik regnet i 10 
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
*** Landssnittet er 50- ikke offisielle tall før 1.des.
**** Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 1 er best.  Det er 7. trinn som blir målt i barneskole.
****** Økonomisk resultat er omtalt i rapporteringssystemet Framsikt. 
******* Resultat 2020 er etter nedstengning av covid 19- kompetansemål ikke fullført. 1.klasse ikke ferdig med bokstav innlæring.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Elever i skolen pr. 01.10 110 113 105

Elever i SFO pr. 1.10 42 53 46

Elever på leksehjelp pr 1.10 (3. 4 klasse 2019, +5.-6. klasse 2019) 40 40 43

Lærerårsverk ordinær undervisning 7,0 7,5 7,5

Lærerårsverk spesialundervisning 2,3 2,3 2,4

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 0,5 0,3 0

Lærerårsverk andre oppgaver 0,8 0,8 0,8

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass. i 
skole), inkl. forst.avd

5,2 5,2 5,2

Årsverk SFO/leksehjelp 2,2 2,2 2,2
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Hovedmålet til skolen har vært under 
revidering dette skoleåret. Skolen ønsker 
å jobbe mot kapittel 3.2. i overordnet 
del i Fagfornyelsen: «Skolen må gi 
alle elever likeverdige muligheter til 
læring og utvikling, uavhengig av deres 
forutsetninger». Jønsrud skole skal skape 
robuste og ansvarsbevisste elever og 
gi elevene mulighet til å se sine egne 
kvaliteter og hvordan disse kan komme 
til nytte i samfunnet. Skolen skal også 
kunne bidra til at elevene strekker seg i 
hele sin proksimale utviklingssone, og blir 
faglig så kompetente de kan ut fra sine 
forutsetninger. Det er viktig at skolen har 
ambisjoner på vegne av elevene.

Dette skoleåret har vært preget av 
arbeidet med implementering av 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 
(LK20). Året har også vært preget av 
arbeid knyttet til forbedringsprosjektet 
«Kultur for læring». Kultur for læring er 
et forbedrings- og innovasjonsarbeid der 
alle grunnskoler og barnehager i alle 
kommuner i Hedmark deltar. Jønsrud skole 
har og skal jobbe kollektivt. Å trene på 
samarbeid og ta i bruk forskning er noen 
av målene for skolen. Jønsrud jobber med 
å bevisstgjøre og utvikle det profesjonelle 
læringsfelleskapet, gjennom blant 
annet å utvikle gjensidig støtte og tillitt 
mellom lærere. Felles visjoner og verdier 
er ting skolen lykkes med. Fokus på 
lærernes vekst og profesjonelle utvikling 
har vært viktig. Relasjonskompetansen 

står høyt som verdi for å få gode 
klasseledere og læringskultur. Målet 
med et forbedringsarbeid i skolen er å 
forbedre lærerens praksis i klasserommet 
slik at elevene skal oppnå et så godt 
læringsutbytte som mulig, både faglig og 
sosialt.

Jønsrud skole satser på tverrfaglighet 
og dybdelæring i fag. Et eksempel er 
uteskoledager for alle klasser. Skolen 
jobber også temabasert i fag på fastlagte 
uker gjennom året. Det gir gode 
muligheter for å ivareta skolens helhetlige 
dannelsesambisjoner og intensjonen om 
tilpasset opplæring, slik disse er formulert 
i opplæringsloven og i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet.

Skolen jobber bevisst med å utvikle skole-
hjem-samarbeidet. Dette gjøres gjennom 
utviklingssamtaler, foreldremøter, FAU, 
SU og SMU i tillegg til den daglige, 
kontinuerlige kontakten mellom skole 
og hjem. Jønsrud skole er på god vei til 
å bli digitalisert og ser fremover mot 
fremtidens skole.

Rektor har i år deltatt på 
lederopplæringen CLLP (Collaborative 
Learning Leadership Programme) i regi av 
de anerkjente professorene L. Stoll og J. 
Creasy. CLLP er et lederprogram som tilbys 
skoleledere i Løten, Hamar, Ringsaker og 
Stange. Dette er en viktig satsning for å 
utvikle ledelsen i Løtenskolen.

Tjenesteproduksjon og resultater ligger 
på og over målene. Dette er noe skolen 
er meget fornøyd med. Lesing i alle fag 
er en prioritet og er et satsningsområde 
for skolen. Forbedringsprosjektet «Kultur 
for læring» viser meget gode resultater 
på alle indikatorer. Dette er noe skolen 
vil bygge videre på i skolekulturen samt 
lærings- og elevkulturen ved skolen. 
Ved å utvikle elevenes grunnledende 
ferdigheter, og jobbe med et godt 
psykososialt miljø med å ha forventninger 
til elever, ansatte og foresatte. 
Datagrunnlaget og resultatene for skolen 
inspirerer og sporer til videre felles innsats 
i kollektiv retning.

Skolen har i 2020 noe merforbruk innen
økonomiske ramme. Dette knyttes
opp til lovpålagte oppgaver innen
opplæringsloven.

VIRKSOMHETSLEDER/REKTOR
Audhild Køhl

Netto budsjettramme: 9,3 mill.

Antall årsverk: 15,65

Sykefravær: 5,30 %

Jønsrud skole og SFO

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*: KFL: «Positiv støtte til skolegang»
Brukertilfredshet*: KFL: «Dialog og involvering»

Ikke målt
> 500
> 500

512
592

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse
Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor 10 -Prososial motivasjon

4.7
4,9

>4,5
Ikke målt

Ikke målt
Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat ****** 108 % 100 % 121,7 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver *******

Lesing 1. klasse 71,4 > 8 5 50,0 

Lesing 2.klasse 89,7 > 85 93,3

Lesing 3. klasse 74,0 > 85 80,3

Regning 2. klasse 76,9 > 80 100,0

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver***

Lesing 52 > 50 49

Regning 55 > 50 52

Engelsk 53 > 50 48

Elevundersøkelsen****

Vurdering for læring 4,2 4,5 3,7

Støtte fra lærer 4,7 4,7 4,5

Motivasjon 4,0 4,5 3,8

Mobbing Ikke offentlig 1,0 Ikke offentlig

Trivsel på skolen 4,2 4,5 4,1

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 86 % 80 % 72,2 %

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 40 % 50 % 58,6 %

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp- 5 % 10 % Ikke målt

* KFL – foreldresvar. Skala hvor snittet i fylket er 500. Standardavvik regnet i 10 
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
*** Landssnittet er 50- ikke offisielle tall før 1.des.
**** Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 1 er best.  Det er 7. trinn som blir målt i barneskole.
****** Økonomisk resultat er omtalt i rapporteringssystemet Framsikt.
******* Resultat 2020 er etter nedstengning av covid 19- kompetansemål ikke fullført. 1.klasse ikke ferdig med bokstav innlæring.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Elever i skolen pr. 01.10 105 101 89

Elever i SFO pr. 1.10 30 34 30

Elever på leksehjelp pr 1.10 20 22 Ikke målt

Lærerårsverk ordinær undervisning 6,7 6,9 6,8

Lærerårsverk spesialundervisning 2,1 3,6 3,5

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 0,6 0,6 0,6

Lærerårsverk andre oppgaver 1,1 1,1 1,2

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.) 2,0 1,3 2

Årsverk SFO/leksehjelp 1,5 1,5 1,5

*Økning i lærenorm og lovpålagt etter opplæringsloven §5.1

OPPVEKST | ÅRSMELDING 2020 39OPPVEKST | ÅRSMELDING 2020



Lund skole har som mål å bidra til å 
utvikle; «trygge, lærende, glade, aktive 
og inkluderende barn og voksne som 
SAMMEN utvikler sosiale og faglige 
ferdigheter for framtiden». Med bakgrunn 
i strategisk plan for barnehage og skole 
har skolen satt seg følgende mål innenfor 
de tre satsingsområdene:
Ledelse: Elever, foreldre og ansatte skal 
oppleve at Lund skole er et trygt og godt 
sted å være, for å utvikle kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger for å mestre 
livene sine.
Psykososialt miljø: Alle elever skal 
oppleve et trygt, godt og inkluderende 
læringsmiljø som bidrar til sosial og faglig 
utvikling og en opplevelse av å mestre 
livet.
Grunnleggende ferdigheter: 
Alle elevene skal heve lese- og 
skrivekompetansen utfra sitt nivå, 
med det for øye å øke læringsutbyttet 
i alle fag. Elevene må inneha digital 
kompetanse og se sammenhenger 
mellom fagene, samfunnet og eget liv.

De siste årene har vi hatt stort fokus på 
relasjonsarbeid, og en økt bevissthet 
om at læringsmiljø er ferskvare som 
må jobbes med kontinuerlig. Skolen 
fornyet i høst sitt samarbeid med Lions 
og livsmestringsprogrammet «Mitt 
valg». Skolen opplever at foreldrene er 
gode samarbeidspartnere. Skolen har 
utarbeidet en sosialpedagogisk plan 
som setter fokus på sosiale ferdigheter. 

Korona medførte at vi ikke har fått 
gjennomført så mange fellesopplegg som 
vi kunne ønsket. Vi har forsøkt å tenke 
kreativt innenfor gjeldende regler og har 
fått til utstilling av 100 hjemmelagde 
fuglekasser, «ØnskeTre» før påsken, 
17.maitog, «Blime-dansen», kohortvis 
moteoppvisning med plast som tema, 
mm. Vi savner også å møte foreldrene 
fysisk. 

I kultur for læring har den kollektive 
jobbinga hatt stort fokus, og fagfornyelsen 
understreker dette ytterligere. De ansatte 
har fokus på å jobbe kollektivt og utvikle 
delingskulturen og fokuset på at vi er en 
skole som står sammen. Dette medfører 
at vi tørr å gå hverandre nære, og utfordre 
eksisterende praksis. Det profesjonelle 
læringsfellesskapet skal støtte, utfordre 
og bidra til en høyere kvalitet og 
mer helhetlig praksis ved skolen, og 
innbefatter alle voksne. 

Vi opplever at elevene i stor grad har fått 
økt motivasjon gjennom digitale verktøy, 
og vi ser helt klart en større elevaktivitet. 
Vi opplever at læringsbrettet har bidratt 
til at vi klarer å tilpasse undervisningen 
i enda større grad til den enkelte, 
og at et konkret, felles prosjekt som 
dette er har bidratt til økt samarbeid i 
personalet. Elevene har «Koding» på 
timeplanen, og skolen har fått bra med 
utstyr til dette gjennom prosjektet «Den 
teknologiske skolesekken». Elevene og 

de voksne spesielt fikk i løpet av våren 
rask progresjon i bruken av læringsbrettet 
som et samarbeidsverktøy og som 
en møtearena. Vi ser også at dette 
gir utfordring som ikke alltid er av det 
gode, og en engasjert foreldregruppe 
har initiert et samarbeide med skolen 
om tematikken. Vårens leirskole ble ikke 
gjennomført, og av den grunn reiser to 
trinn neste skoleår. 

Ved skolestart var LK-20 satt ut i livet. 
Det er spennende med nye planer, og 
vi har brukt mye tid på å skulle forstå 
intensjonene og endre praksis slik at vi 
etter hvert får planen under huden.  Vi 
har jobbet godt med overordnet del, og 
har invitert foreldrene til et samarbeid 
om å bygge «verdigrunnmuren» for Lund 
skole sammen med oss. Lesing er en 
grunnleggende ferdighet som vi gir ekstra 
oppmerksomhet. Vi opplever at vi har noe 
strekk i laget, og ser at motivasjon også 
er et område som vi må vie mer fokus. Vi 
jobber målrettet med å heve de faglige 
prestasjonene utfra den enkeltes nivå.
Økonomisk så har vi et merforbruk. Dette
knyttes til lovpålagte oppgaver styrt av
opplæringsloven.

VIRKSOMHETSLEDER/REKTOR
Pål Marius Skjærstad

Netto budsjettramme: 9,8 mill.

Antall årsverk: 17,47

Sykefravær: 5,07 %

Lund skole og SFO

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet: KFL: «Positiv støtte til skolegang»
Brukertilfredshet: KFL: «Dialog og involvering»

Ikke målt
> 500
> 500

500
546

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** : Faktor 10 – Prososial motivasjon 4,9 > 4,5 Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat ****** 116 % 100 % 117,4 % 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver

Lesing 1. klasse 52,3 % > 85 57,14

Lesing 2. klasse 36,5 % > 85 68,89

Lesing 3. klasse 69,3 % > 85 66,67

Regning 2. klasse 33,3 % > 80 56,25

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver****

Lesing 47 > 50 51

Regning 49 > 50 54

Engelsk 50 > 50 48

Elevundersøkelsen*****

Vurdering for læring 3,8 4,5 3,8

Støtte fra lærer 4,3 4,7 4,4

Motivasjon 3,7 4,5 3,7

Mobbing Ikke offentlig 1,0 4,8=0,2

Trivsel på skolen 3,9 4,5 4,2

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 100 % 80% 100%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 59 % 50% 65,5%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp****** 82 % 30% Ikke målt

* KFL – foreldresvar. Skala hvor snittet i fylket er 500. Standardavvik regnet i 10 
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
*** Landssnittet er 50- ikke offisielle tall før 1.des.
**** Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 1 er best.  Det er 7. trinn som blir målt i barneskole.
****** Økonomisk resultat er omtalt i rapporteringssystemet Framsikt.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Elever i skolen pr. 01.10 94 89 93

Elever i SFO pr. 1.10 36 38 40

Elever på leksehjelp pr 1.10 57 50 50

Lærerårsverk ordinær undervisning 7,1 6,4 7,3

Lærerårsverk spesialundervisning 1,1 2,7 2,8

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 0,2 0,5 0,45

Lærerårsverk andre oppgaver 0,8 0,9 0,85

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.) 2,8 3,9 4,0*

Årsverk SFO/leksehjelp 1,9 1,8 2,3

* Økning i lærenorm og lovpålagt etter opplæringsloven §5.1
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Vi har i 2020 jobbet med 
kompetansepakken Barns lek og 
eksperimenterende virksomhet, som en 
del av prosjektet Kultur for læring. Her 
får hele personalet kompetanseheving 
gjennom året på personalmøter og 
planleggingsdager.

2020 har vært et annerledes år, preget av 
korona, noe som har ført til andre måter 
å organisere hverdagen i barnehagen 
på. Vi har jobbet i små grupper, noe som 
har både positive og mer utfordrende 
sider. Det positive har vært at barna i 
smågruppene har hatt tettere oppfølging 
av en ansatt, og ulempen er at det har 
vært begrenset med lekekamerater. 
Det har ført til en annerledes hverdag 
for både små og store, men på tross av 
en krevende situasjon har vi også hatt 
positive opplevelser.

Vi har fortsatt den gode jobben med 
LØFTsmart, styrkepedagogikk, som er vår 
arbeidsmetode. Gjennom dette arbeidet 
skaper barn og ansatte gode relasjoner, 
vi har fokus på egne og andres styrker, 
samtidig som barna får utfordringer 
tilpasset seg selv og derfor får oppleve 
god mestring og utvikling. For oss er 
det viktig å fokusere på å skape gode 
relasjoner, da blir barna trygge og de får 
vilkår hvor de kan utvikle seg og lære.

Smart som er barnehagens LØFTmaskot 
har i 2020 fått seg en venn som heter 

Glede, disse to har sammen gjort 
spennende og morsomme ting med 
barna. Smart og Glede sendte også 
små videohilsninger til barna når 
barnehagen var nedstengt i starten av 
pandemien, fordi de savnet barna så 
veldig. Glede som er en liten elg, har som 
fokusområdet å glede andre.

Barnehagen jobber også med prosjekt 
HOPP, som står for helsefremmende 
oppvekst. Dette prosjektet er initiert 
av helsestasjonen, men videreført av 
barnehagene. Her jobber vi for at barna 
skal få mye fysisk aktivitet men også 
å lære og finne roen. Barna får også 
i barnehagen et sunt og næringsrikt 
kosthold, og får også erfaringer med 
å smake på ny ting. Målet er at barna 
senere skal kunne balansere livstilen 
sin med kost og fysisk aktivitet ut fra 
erfaringer de får når de er små.

Det økonomiske resultatet gikk med 
et lite underforbruk, dette skyldes at 
virksomhetsleder har hatt permisjon i 
fra sin stiling i fra februar. Dette fører til 
sparte lønnskostnader, da vi på grunn 
av internt opprykk har fått en helt 
nyutdannet pedagog på avdelingen.

Øvrig drift har forløpt som normalt.

Vi har et lavt egenmeldt fravær, noe 
vi er meget fornøyd med. Å arbeide i 
barnehage fører til at man blir eksponert 

for mye smitte via barn og foreldre, slik 
at noe sykefravær må man regne med. Til 
tross for dette så har vi et lavt egenmeldt 
fravær.

Det sykemeldte fraværet er høyere enn 
målsettingen, dette fraværet skyldes 
faktorer utenfor arbeidsplassen. Det blir 
jobbet raskt med tilretteleggingstiltak. I 
tillegg har vi i år hatt strengere korona-
retningslinjer ved sykdom eller mistanke 
om sykdom, som påvirker sykefraværet.

Kompetanseheving hos personalet er 
viktig for oss, og i løpet 2020 har ingen 
ansatte fått ekstern kompetanseheving 
grunnet korona. Barnehagen har likevel 
klart å oppretthold noe av den interne 
kompetansehevingen, noe som også 
hadde høy prioritet da barnehagen var 
nedstengt.

Teksten er skrevet av  
kons. Virksomhetsleder/Styrer  
Kjersti Benningstad

VIRKSOMHETSLEDER/STYRER
Arnhild Blystad

Netto budsjettramme: 5,1 mill.

Antall årsverk: 7,45

Sykefravær: 15,72 %

Ådalsbruk barnehage
Område Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer

Tjenesteproduksjon Brukertilfredshet* 5,2 5 Ikke målt

Økonomistyring Økonomisk resultat 103 % < 100 % 98,8 %

Virksomhetens egne indikatorer

Hovedmål: Psykososialt miljø

Barnes trivsel* 5,1 5 Ikke målt

Personalets omsorg for barnet* 5,6 5 Ikke målt

Barnehagens samarbeid med hjemmet* 4,9 5 Ikke målt

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter

Tilrettelegger for det enkelte barns læring* 5,1 5 Ikke målt

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* 5,1 5 Ikke målt

Hovedmål: Ledelse

Mestringsorientert ledelse, for hele oppvekst** 5,0 4 Ikke målt

Mestringstro, for enhet** 4,8 4 Ikke målt
* Resultater fra brukerundersøkelsen, Bedre kommune. Skalaen fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.    Ikke målt i 2020.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. Ikke målt i 2020.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall barn under tre år 15.12.15 9 9 9

Antall barn over tre år 18 18 18

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august (barnehagegaranti) 2 1 1

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 3 3 3

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp 4 % 4 % 4 %
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Ryli barnehage hadde ingen 
foreldreundersøkelse eller 
medarbeiderundersøkelse dette året, 
men vi fikk i januar 2020 resultatene fra 
«Kultur for læring» (KFL). Undersøkelsen 
ble foretatt høsten 2019 og barn, 
foreldre og ansatte svarte. Vi hadde 
samme undersøkelse 2017 og var 
spent på utviklingen etter å ha jobbet 
med kompetansepakker fra KFL i to 
år. Undersøkelsen viste at vi hadde 
hatt god utvikling på alle områder. Ryli 
barnehage lå over gjennomsnittet til 
Hedmark på 94 % av spørsmålene. 
Barneundersøkelsen viste svært god 
fremgang fra 2017-2019 på sosial 
fungering og språk. Vi ser at vår satsing 
og jobbing med programmet «De Utrolige 
Årene» og KFL sin kompetansepakke 
«Språkstimulerende læringsmiljø» har gitt 
resultater. Undersøkelsen viste også at vi 
har svært fornøyde foreldre og ansatte. 
Kompetansehevingen vi har holdt på 
med i personalgruppa de siste årene har 
gitt meget høy kvalitet på den jobben de 
ansatte på Ryli gjør hver dag, og fornøyde 
barn og foreldre.

Ryli jobber også med «HOPP» 
(helsefremmende oppvekst) og mye 
fysisk aktivitet og sunt kosthold. Allsidige 
motoriske øvelser/utfordringer gjennom 
hele året for å gi alle barn grunnleggende 
motorisk ferdigheter. Vi ser stor fremgang 
på barnas motoriske utvikling, dette viste 
også KFL undersøkelsen, barna skåret bra 

på motorikk. «Alt henger sammen med 
alt». Forskning viser at god motorikk er 
vesentlig for all annen utvikling, også 
språk og sosiale ferdigheter.

Avdelingene startet 2020 med temaene: 
«Sanse- og bevegelsesleker», «Tour de 
ski» og «Rugekasse» fra egg til kylling. 
Så kom 12. mars med nedstenging og 
pandemiplaner.

Dette året ble annerledesåret da ansatte 
måtte lære nye digitale verktøy. Møtene 
gikk på Teams og opplegget for barna 
på Youtube. Påskeformingsmateriell 
hentet foreldre ute i barnehagen for 
å lage påskepynt hjemme med barna 
selv. Ansatte filmet sangsamlinger, 
dramatiserte eventyr og gymopplegg som 
barna kunne bli med på via Youtube.
Gjenåpning med rødt nivå og mange små 
kohorter inne og ute. Barn og ansatte i 
smågrupper, mest ute og på tur i skogen. 
Reduserte åpningstider for de som ikke 
måtte ha fulldag.
Resten av 2020 levde vi med kohorter, 
håndsprit, strenge smittevernregler og 
avlyste arrangementer, men vi prioriterte 
gode pedagogiske opplegg for barna.

Visma appen kom i slutten av året, 
mere digitalisert registrering av barn og 
kommunikasjon med foreldre.

Byggingen av storbarnehagen Revhiet 
som Ryli og Skøienhagan skal inn i 

august 2021 startet på sommeren og 
det var mye planlegging gjennom hele 
året. Mange planer om samarbeid 
på tvers av personalgruppene ble 
avlyst pga smittevernregler. En felles 
planleggingsdag «Kick off» fikk vi til i 
november. 

Budsjettrammen var det umulig å 
holde, da den ikke dekket lønn og helt 
nødvendige driftsutgifter. Ikke investert 
noe annet enn det en må ha for å få 
driften til å gå rundt. Gått på bena på alle 
turer, kun kurs i Løten og brukt materiellet 
som vi har.

Målekortet viser lavt sykefravær, godt 
psykososialt miljø, ansatte som er glad 
i jobbe sin og står på. Ekstra ressurser 
til «barn med nedsatt funksjonsevne» 
har vært avgjørende for å gi et godt 
barnehagetilbud til barn som trenger litt 
ekstra. Vi gikk ned igjen til ni barn på 
småbarn for å spare lønnsutgifter. Styrer 
10% frikjøpt som gruppeleder for De 
utrolige årene, som er et satsningsområde 
i Løten.

VIRKSOMHETSLEDER/STYRER
Iren Skyltbekk

Netto budsjettramme: 4,8 mill.

Antall årsverk: 8,05

Sykefravær: 2,64 %

Ryli barnehage

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen* 5,6 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Felles indikatorer: Økonomi styring

Økonomisk resultat (i %) 100 % a) < 100 % 100,1 % 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Hovedmål: Ledelse

Medarbeidertilfredshet / 10 faktor ; Fakt. 5. Mestringsorientert ledelse** 4,9 Ikke målt Ikke målt

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter.

Tilrettelegger for det enkelte barns læring* 5,7 Ikke målt Ikke målt

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* 5,4 Ikke målt Ikke målt

Hovedmål: Psykososialt miljø

Barnets trivsel* 5,6 Ikke målt Ikke målt

Personalets omsorg for barnet* 5,7 Ikke målt Ikke målt

Barnehagens samarbeid med hjemmet* 5,5 Ikke målt Ikke målt

Medarbeidertilfredshet / 10 faktor** Faktor 2 : Mestringstro 4,5 Ikke målt Ikke målt

*Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
**Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
a) Økonomisk resultat 100% ved bruk av fond

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall barn under tre år 12 9-12 2) 12-9**

Antall barn over tre år 18 18 18

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august 1 3 2) 0

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 6 6 4

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp 10 % 18 % 14 %

Svarprosent brukerundersøkelse Ikke målt 71 % Ikke målt

*Styrer frikjøpt 10 % i 2020 (20 % i 2019 og 30 % i 2018) for å jobbe som gruppeleder med prosjektet DUÅ (De Utrolige Årene).
**12 barn på småbarnsavdeling frem til 14.08.20, gikk ned til 9 barn høsten 2020 for å spare lønnskostnader.
1) Ekstra bemanning på barn med nedsatt funksjonsevne
2) Vi hadde 12 barn på småbarn fra 01.01.19 – 14.08.19. I perioden 15.08 - 09.12.19 er det 9, da tre ønsker oppstart i perioden 09.12 - 02.01.20
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Dette året har på mange vis vært 
forskjellig fra vanlige hverdager med 
tanke på ulike korona-tilpasninger. Dette 
har vært på godt og vondt, men vi har 
prøvd ut nye rutiner og har blitt kjent med 
hverandre på nye måter, og dette har lært 
masse av.

I en periode etter gjenåpning, hadde vi 
begrensede åpningstider og rødt nivå hvor 
alle i personalgruppen var tilstede når alle 
barna var i barnehagen. I dette samholdet 
og organiseringen hvor vi kunne være 
enda tettere på barna hele åpningstiden, 
så vi hvordan relasjonene mellom barn og 
voksne i kohortene blomstret. Muligheten 
til å skape enda tryggere omgivelser 
med små grupper og fastere rutiner og 
tilstedeværende voksne var gull verdt. Det 
å kunne ha så stor voksentetthet rundt 
barna hele dagen, ga oss muligheter 
til å følge de opp i deres utvikling og 
den sosiale samhandling med de andre 
barna. Vi var mye ute og laget alternative 
pedagogiske opplegg som vi kan ta med 
oss videre. Her fikk vi virkelig sett hvor 
god effekt stor voksentetthet rundt barna 
har si for tidlig innsats i barnehage.

Fysisk aktivitet og sunn livsstil har vi 
jobbet videre med i HOPP prosjektet 
i Løten (Helsefremmende oppvekst). 
Nettverk er dannet mellom alle 
barnehagene i Løten, vi deler erfaringer 
og tips om aktiviteter og måltider. God 
kommunikasjon i ulike relasjoner og 

fokus på god sosial utvikling gjennom 
barnehageprogrammet «De utrolige 
årene» har vi fortsatt med oss i 
hverdagene.

Kompetansepakken «språkstimulerende 
læringsmiljøer» har vært fokus for de 
ansattes kompetanseløft dette året. 
Her har vi videreutviklet arbeidsmetode 
med felles fokus, og nye aktiviteter 
og pedagogisk materiale har vi 
opparbeidet for enda bedre læringsmiljø. 
Gruppeledere har styrt denne prosessen 
og lederutviklingen har vokst godt med 
dette.

Av nytt satsningsområde dette året har 
vi valgt «Bærekraftig utvikling», som er 
et tema fra rammeplanen. Her er fokuset 
at barna skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barnehagen 
skal bidra til at barna kan forstå at 
dagens handlinger har konsekvenser for 
fremtiden. Med dette ønsker å legge 
grunnlag for barnas evne til å tenke 
kritisk, handle etisk og vise solidaritet.

Vi jobber etter mål fra vår 
virksomhetsplan og dekkes godt gjennom 
de ovenfornevnte områdene, mot målene 
grunnleggende ferdigheter, ledelse og 
psykososialt miljø.

Organisering av barnehagen dette året har 
variert med hensyn til Koronatilpassede 
tiltak. I utgangspunktet har vi tre 

avdelinger, en med barn fra 1-3 år og to 
med barn fra 3-6 år. Fra i høst har det 
vært seks barn på småbarnsavdelingen 
og 24 barn til sammen på de store. Dette 
året var det seks barn som søkte Jønsrud 
barnehage på første ønske som ikke fikk 
plass. Barnehagen vår er for liten til å ta 
imot alle som tilhører kretsen.

Økonomisk har dette året også vært 
preget av koronatiltak. Med små rammer 
i utgangspunktet, inntektstap og flere 
tilrettelegginger med materiale og 
vikarer for å dekke lovlig og forsvarlig 
bemanning, har barnehagen endt opp 
med et overforbruk. Lønnsrammene har 
vært for små allerede ved starten av 
året, og det har ikke vært mulig å spar 
inn igjen noe av dette. Vi har i 2020 hatt 
et lavt sykefravær og det kan se ut som 
om forebyggende smitteverntiltak, som 
er satt inn på grunn av korona, kan ha 
god virkning. Dette sammen med stor 
bevissthet rundt helsefremmende arbeid 
og tilrettelegging, har gitt gode resultater 
for vår enhet.

VIRKSOMHETSLEDER/STYRER
Tove Paulsen Trætteberg

Netto budsjettramme: 4,1 mill.

Antall årsverk: 6,90

Sykefravær: 3,33 %

Jønsrud barnehage
Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen* Ikke målt > 5 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Felles indikatorer: Økonomi styring

Økonomisk resultat 108,7 % 100 % 107,5 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Hovedmål: Ledelse

Medarbeidertilfredshet/10 faktor: Faktor 5. Mestringsorientert ledelse 4,6 Ikke målt Ikke målt

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter

Tilrettelegger for det enkelte barns læring* Ikke målt > 5 Ikke målt

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* Ikke målt > 5 Ikke målt

Hovedmål: Psykososialt miljø

Barnets trivsel* Ikke målt > 5 Ikke målt

Personalets omsorg for barnet* Ikke målt > 5 Ikke målt

Barnehagens samarbeid med hjemmet* Ikke målt > 5 Ikke målt

Medarbeidertilfredshet/10 faktor: Faktor 9 Mestringsklima** 4,5 Ikke målt Ikke målt

*Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat – for lav svarprosent til å benytte resultater
**Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall barn under tre år 6 7 6

Antall barn over tre år 24 22 23

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august 0 0 2

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 5 7 5

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp 3,3 3,3 0

Svarprosent brukerundersøkelse Ikke målt 39 % Ikke målt
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Korona ga mange ekstra oppgaver 
knyttet til en trygg og god gjenåpning av 
barnehagen etter nedstengingen. Det var 
viktig å legge til rette for et best mulig 
tilbud, og å følge smittevernreglene. 
Ansatte har vært fleksible og 
løsningsorienterte. De la godt til rette 
med pedagogiske opplegg og materiell til 
den enkelte kohort, både ute og inne.

Vi gjennomførte et fint ukesopplegg med 
markering av samefolkets dag, blant 
annet med lassokasting, joik og samisk 
matrett. I vinteraktivitetsuka hadde vi en 
fin tur på Budor, som var ekstra stas når 
uterommet i barnehagen bare bød på 
blåholke.

Utover året ble det mange fine turer i 
gangavstand til de flotte skogsområdene 
vi har i nærheten. Miljøfyrtårn-
barnehagen gjenspeiles her med fokus 
på å skape gode holdninger når det 
gjelder å ta vare på naturen, og gode 
naturopplevelser er et viktig bidrag i 
så måte. Trafikksikkerhet, i ordets rette 
forstand, er også alltid et element som er 
med når vi er på tur.

Senhøstes jobbet vi med tema 
«Verdensrommet». Målet var at ungene 
skulle få oppleve, utforske, undre seg over 
himmellegemer, og lære navn på noen 
planeter solsystemet. Kreative ansatte 
og ivrige, delaktige unger resulterte i en 
spennende og lærerik prosess. 

Sosial kompetanse, fysisk aktivitet 
og språk:
Barnehagen har videreført arbeidet med 
De Utrolige Årene (DUÅ) i barnehagen; 
som er et utviklings-program for å styrke 
ansattes kompetanse rundt godt samspill 
og god kommunikasjon. Vi jobber daglig 
med DUÅ og benytter verktøyet i mange 
situasjoner. All læring og ikke minst 
språktilegnelse avhenger av gode, trygge 
relasjoner mellom voksne og barn.

Barnehagen har jobbet aktivt med tiltaket 
Helsefremmende Oppvekst (HOPP). 
Det fokuseres på sunn mat og fysisk 
aktivitet. Hopp-koordinatoren vår ivaretar 
dette arbeidet og sørger for at det er på 
agendaen.  

Kultur for læring-resultater (KFL): 
Resultatene av andre kartlegging i 
dette forsknings og utviklingsprosjektet 
kom tidlig på nyåret. Det viste god 
fremgang fra forrige kartlegging på 
samtlige måleindikatorer. Barnehagen 
har jobbet videre med å opprettholde 
områder med bra score og fortsetter 
med forbedringsarbeid. Vi har deltatt på 
Læringskaravane og fått god veiledning. 

Kompetanseheving: I januar deltok 
alle ansatte på en kursdag i regi av 
HIPPT, med tema Språkkompetanse. 
I perioden det var nedstengt ble de 
ansatte iverksatt med oppgaver knyttet 
til kompetansepakka; språkstimulerende 

læringsmiljø og rammeplanen for 
barnehager. Utover høsten fortsatte 
arbeidet med språkpakka. I KFL det vært 
digitale workshops i løpet av året. Den 
digitale kompetansen har naturlig nok 
også fått seg et løft dette året. 

Sykefraværet er et stykke unna 
måloppnåelse. Fraværet er ikke 
arbeidsrelatert. Vi har stadig fokus på 
tiltak som fremmer et helsefremmende 
arbeidsmiljø. KFL resultater i andre 
kartlegging gir en bra score av ansattes 
besvarelse.

Økonomi: Budsjettramma var strammere
enn noen gang og dette året ble det ei
umulig oppgave å holde ramma. Den
var ikke tilstrekkelig til å dekke lovpålagt
grunnbemanning, ei heller andre løpende
driftsutgifter.

VIRKSOMHETSLEDER/STYRER
Gunn Slettvold

Netto budsjettramme: 4,0 mill.

Antall årsverk: 8,10

Sykefravær: 20,38 %

Lund barnehage
Område/Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Fellesindikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* 5 > 5 Ikke målt

Fellesindikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet / 10 faktor** Faktor 5: Mestringsorientert ledelse 4,6 > 4,5 Ikke målt

Medarbeidertilfredshet / 10 faktor** Faktor 9: Mestringsklima 4,7 > 4,5 Ikke målt

Fellesindikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 105 % 100 % 114,9 %  

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Psykososialt miljø:

Personalets omsorg for barnet* 5,6 > 5 Ikke målt

Barnets trivsel* 5,3 > 5 Ikke målt

Barnehagens samarbeid med hjemmet* 4,8 > 5 Ikke målt

Grunnleggende ferdigheter:

Tilrettelegger for det enkelte barns læring* 5,0 Ikke målt Ikke målt

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* 4,8 Ikke målt Ikke målt

Brukerundersøkelse. Brukerundersøkelser gjennomføres annet hvert år og det er ikke gjennomførings år i 2020.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 
Faktor 9: I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode. 
Faktor 5: Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at 
medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall barn under tre år 9 9 9

Antall barn over tre år 18 18 18

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august 1 0 0

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp. 15 % 10 % 4 %

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 2 2 1

Svarprosent brukerundersøkelse Ikke målt 54 % -
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2020 har vært ett år litt utenom «det 
vanlige» for Skøienhagan barnehage, der 
avvikling av drifta i de gamle lokalene 
og flytting inn i midlertidige lokaler 
har satt sitt preg på året. Det ble lagt 
ned mye jobb i planlegging, rydding, 
pakking og flytting i tillegg til at vi skulle 
håndtere koronapandemien i tråd med 
de retningslinjer vi fikk. Da vi måtte 
stenge barnehagen 12. mars var det 
mye som måtte endres på. For at alle i 
personalgruppa skulle ha oppgaver de 
kunne utføre hjemme ble det lagd faglige 
og praktiske oppgaver til alle. Vi hadde 
jevnlig oppsummering og kontakt digitalt. 
I tillegg skulle vi gi et barnehagetilbud 
til de barna der foreldrene hadde 
samfunnskritiske jobber, eller av andre 
årsaker trengte et tilbud. Mange endringer 
måtte gjøres på kort tid, og vi kom fram 
til gode løsninger som fungerte bra.  Da 
vi endelig kunne åpne opp igjen i april 
var det mange smittevernhensyn vi måtte 
ivareta, blant annet å dele avdelingene 
inn i kohorter. Dette var krevende å få 
til med den bemanningen vi hadde, og 
åpningstida ble redusert. Hverdagen vår 
ble med andre ord ganske annerledes, 
men vi kom fram til gode løsninger på 
det meste.

Så kom tida for flytting, så fra midten 
av mai var alle tre avdelinger og begge 
spesialpedagogene samlet i midlertidige 
lokaler på den gamle Hauglandtomta, der 
vi skal være til vi flytter inn i nye Revhiet 

barnehage august 2021. Ansatte, foreldre 
og barn fant seg fort til rette, og lokalene 
fungerer bra. Styrer har vært med i 
prosjektgruppa for planlegging av ny 
barnehage, noe som har vært spennende 
og tidkrevende.

Satsningsområder: Gjennomgående 
satsningsområder for dette året har vært 
å styrke barns sosiale, emosjonelle, 
språklige og motoriske ferdigheter. 

Hovedfokus har vært på språk og 
språkmiljø, da barns språklige ferdigheter 
var et av de områdene som T1 i Kultur 
for læring viste at det var behov for å 
jobbe med. Hele personalgruppa har 
jobbet målrettet med Kompetansepakke 
om «Språkstimulerende læringsmiljø i 
barnehagen», som er utarbeidet gjennom 
prosjektet Kultur for læring i regi av 
Sepu. Pedagogisk analyse har vært et 
hjelpemiddel her.

HOPP-prosjektet, der målsettingen er å 
styrke barns fysiske og psykiske helse og 
å gi inspirasjon til sunt kosthold, har vært 
med i planer og opplegg gjennom hele 
året.  Her er fysisk aktivitet og et sunt 
kosthold viktige elementer. Vi har brukt 
nærmiljøet, uteområdet i barnehagen og 
Basishallen aktivt hele året.

«De utrolige årene», med fokus på å 
styrke personalets og barnas kompetanse 
på samspill, relasjoner og kommunikasjon 

er et godt verktøy som alle benytter. 
De som går siste året i barnehagen har 
også i år hatt eget opplegg og aktiviteter 
som skal bidra til å gi dem best mulig 
grunnleggende ferdigheter.

Sykefravær: Egenmeldt fravær har stort 
sett vært relatert til koronasituasjonen. 
Sykemeldt fravær har dette året vært 
høyt, men i liten grad jobbrelatert. Det 
ble meldt en yrkesskade i forbindelse 
med flyttinga, som medførte 
langtidssykmelding. Det har vært jobbet 
med tett oppfølging av de sykemeldte 
hele året, og ved årets slutt var nesten 
alle tilbake igjen.

Økonomi og drift generelt: Med en
budsjettramme som i utgangspunktet ikke
var tilstrekkelig til lønn og daglig drift, har
det ikke vært mulig å levere et regnskap
i balanse.

VIRKSOMHETSLEDER/STYRER
Ingrid Bjørnstad

Netto budsjettramme: 7,6 mill.

Antall årsverk: 13

Sykefravær: 11,92 %

Skøienhagan barnehage
Område/Måleindikatorer Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet * 4,9 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Felles indikatorer: Økonomi styring

Økonomisk resultat 96,5 % 100 % 102,4 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Hovedmål: Psykososialt miljø

Barnets trivsel*  5,3 Ingen måling Ikke målt

Personalets omsorg for barnet* 5,4 Ingen måling Ikke målt

Barnehagens samarbeid med hjemmet* 5,2 Ingen måling Ikke målt

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter.

Barnehagens tilrettelegging for det enkelte barns læring* 5 Ingen måling Ikke målt

Barnehagens tilrettelegging for barns språkutvikling* 5,1 Ingen måling Ikke målt

Barnehagens tilrettelegging for fysisk aktivitet* 5,2 Ingen måling Ikke målt

Hovedmål: Ledelse

Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor Mestringsorientert ledelse** 4,1 Ingen måling Ikke målt

Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor Relevant kompetanseutvikling** 3,7 Ingen måling Ikke målt

*Resultat fra brukerundersøkelsen Bedre kommune Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Svarprosent =51%. Gjennomført vår 2019
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
Gjennomført november 2019.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall barn under tre år 16 12 17

Antall barn over tre år 22 22 20

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august 2 2 4

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn 8 8 8

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp 0,3 % 0,3 % 0 %

Svarprosent brukerundersøkelse Ikke målt 62 % Ikke målt
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Velferd
I likhet med store deler av organisasjon 
har kommunalsjefområdet Velferd 
hatt et spesielt og travelt år preget 
av koronasituasjonen. Flere planlagte 
utviklingsaktiviteter har blitt satt 
på vent grunnet nedstenging og 
smittevernrestriksjoner og ressursbruk inn 
mot nye oppgaver i koronasituasjonen. 
Dette gjenspeiles i virksomhetenes 
årsmeldinger. Allikevel er det blitt 
gjennomført mye godt utviklingsarbeid, 
og driften har, med unntak av perioder 
med utbrudd, gått tilnærmet som normalt 
med smitteverntiltak. Det er likevel slik at 
det ikke er mulig for organisasjonen å stå 
i en slik ekstraordinær situasjon over tid 
uten at det medfører at noen oppgaver 
tidvis må nedprioriteres. Kommunalsjefen 
vil berømme alle ledere og ansatte som 
har stått og står i denne situasjonen for 
fleksibilitet, godt fokus og ekstra innsats 
når det har vært nødvendig.

Kommunalsjefområdet gikk inn 
i 2020 med til dels omfattende 
effektiviseringstiltak fremmet i forbindelse 
med budsjett- og økonomiplanprosessen. 
De aller fleste av disse tiltakene er 
gjennomført som planlagt. Harmonisering 
av driften mot økonomiske rammer har 
vært krevende men helt nødvendig – og 
vil måtte fortsette i årene som kommer. 
I så måte har 2020 vært et år der mange 
i tillegg til koronasituasjonen har måtte 
forholde seg til strukturelle endringer og 
krav om ny praksis.  

På kommunalsjefnivå er det verdt å 
merke seg følgende i 2020:

 • Etablering av to nye 
virksomhetsområder; Barn, ungdom 
og familie (BUF) fra 1.1.  og 
Hjemmebaserte tjenester fra 1.3. 
De nye virksomhetsområdene er 
en sammenslåing av fire tidligere 
virksomhetsområder. Målet med 
organiseringen er å fremme 
kommuneplanens mål om økt 
tverrfaglighet og mer helhetlige 
tjenester. 

 • Egen plan for legetjenesten skulle 
etter planen fremmes for politisk 
behandling i første tertial, men ble 
utsatt på grunn av koronasituasjonen. 
Planen planlegges fremmet i 
løpet av høsten 2021. Arbeidet 
med nye lokaler for legetjenesten 
som sikrer nødvendig plass til 
allmennlegetjenesten i framtiden 
er pr nå ikke endelig avklart. 
Legetjenesten og interkommunal 
legevakt vært en av spydspissene i 
arbeidet med å bekjempe korona og 
etablering av ny midlertidig legevakt 
med felles teststasjon har krevd mye 
arbeid og stor omstillingsevne.

 • Kommuneoverlegefunksjonen i 
Samfunnsmedisinsk Enhet har ledet 
det smittevernfaglige arbeidet med 
råd og veiledning, smittesporing, 
planlegging og oppfølging rundt tiltak 
under epidemien. Arbeidsbelastningen 
har vært svært stor i hele perioden.

 • Innenfor velferdsteknologiområdet 
er det etablert samarbeid mellom de 
sju kommunene innenfor Hedmarken 
IKT med felles anskaffelsesprosjekt 
og samarbeid rundt implementering 
av velferdsteknologisk plattform. 
Kommunen deltar fortsatt i 
interkommunalt prosjekt i regi Norsk 

Velferdsteknologiprogram sammen 
med Stange og Hamar.

 • Arbeidet med å skape heltidskultur 
innenfor helse- og omsorgstjenestene 
ble satt på vent store deler av året. 
På slutten av året er det arbeidet med 
indikatorer og planlegging av stegvis 
tilnærming med brukerperspektivet 
som utgangspunkt.

 • Samarbeidet rundt barn og unge er 
styrket med tilsetting av psykolog i 
100 % stilling. 

Bidrag fra frivillige har i året som 
har gått vært særledes viktig både 
for befolkningen generelt og for 
enkeltgrupper innenfor velferdstjenestene 
spesielt. Frivilligsentralen, Røde Kors, 
Venneforeningen og andre har ytt 
store bilag for å fremme livskvalitet for 
grupper av mennesker som er og har 
vært rammet av nedstenging og sosial 
isolering. En stor takk til alle som bidrar 
inn i dette arbeidet og til VilMer som har 
tilrettelagt og organisert i tillegg til egne 
bidrag.

I denne sammenhengen er det naturlig 
å takke av to personer som i løpet av 
2020 har gått over i pensjonistenes 
rekker: Mangeårig leder av Løten 
Frivilligsentral Torild Edvardsen og tidligere 
virksomhetsleder Odd A. Jakobsen har 
vært med å prege det sosiale arbeidet i 
Løten i mange tiår. Takk for innsatsen!

KOMMUNALSJEF
Arne Jørstad
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Fra 1. mars 2020 ble Bolig, rehabilitering 
og aktivitet (BRA) slått sammen med 
Hjemmebasert omsorg til ett nytt felles 
virksomhetsområde; Hjemmebaserte 
tjenester. I tillegg er boenheten og 
hjemmesykepleien slått sammen 
med felles avdelingsleder. Boenheten 
driftes som bemannet kommunal bolig. 
Koronapandemien har vært en stor ekstra 
belastning for både ansatte og brukere.  
Den har forårsaket mye fravær og tiltak 
for å hindre smitte.

Det jobbes godt med fokus på mestring 
og å kunne bo hjemme lengst mulig. Vi 
ser effekt av en klar prioritering av å få 
eldre inn i sentrumsnære omsorgsboliger. 

Løten Kommune er kåret til årets 
kommune for demensvennlig samfunn av 
Nasjonalforeningen for Folkehelse.

Tjenesten deltar i:

 • Prosjekt «Sjelden hørte stemmer» 
- medvirkning fra personer med 
demens eller kognitiv svikt i tjeneste- 
og samfunnsutvikling.

 • Interkommunalt utviklingsprosjekt for 
implementering av velferdsteknologi. 
Marius Stråbø Johansen er 
delprosjektleder og frikjøpt i 40% 
stilling til arbeidet. 

 • «Det store heltidsvalget» som ser på 
arbeidstidsordninger, vurdert opp mot 
kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitet

 • Aktivitetstiltak for å motvirke 
ensomhet og passivitet med Cafe 
etterpå er satt på vent på grunn av 
koronapandemi

Merforbruk innenfor virksomhetsområdet 
skyldes økte kostnader på grunn av 
korona, vedtak innenfor Brukerstyrt 
Personlig Assistanse (BPA) og 
omsorgsstønad. Det jobbes godt med 
sykefraværsoppfølging. Sykefraværet er 
høyere på grunn av korona. Tjenesten 
har hatt økt fokus på vaksinering mot 
influensa og tilbud om gratis vaksine. 
Arbeidsmiljøet er godt, men det 
merkes at det ikke har vært mulig å 
gjennomføre personalmøter eller sosiale 
sammenkomster. Pandemien gir store 
utfordringer både på det fysiske – og det 
psykiske arbeidsmiljøet.

Antall besøk av hjemmesykepleie har økt. 
Andel behandlede pasienter med mer 
komplekse tjenester og behov for høyere 
kompetanse øker. Flere og flere ønsker 
å bo hjemme med store tjenestebehov. 
Time-vedtak på hjemmehjelpstjenester 
har gått ned. Det er i tråd med fokus på 
egen mestring og husstandens samlede 
ressurser.

Kartlegging av demensteamet og 
oppfølging av kreftkoordinator er stabilt. 
Antall som har fått hverdagsrehabilitering 
har gått ned. Det har sammenheng 
med pandemien. Dagsentrene har holdt 

stengt eller hatt redusert drift i perioder 
av smittehensyn. I stengte perioder har 
det vært telefonkontakt med brukere og 
individuelle tilbud til de med behov. Antall 
tildelte boliger er økt. Antall som står på 
venteliste er redusert fra 11 til to. Det er 
innarbeidet gode rutiner for tildeling av 
bolig og et godt samarbeid med eiendom 
og NAV. Det jobbes for å få vedtatt 
forskrift for boligtildeling i 21.

Tidligere BRA-området
Avdelingsleder Marianne Eidem, 
Erik Moberget og Trude H. Øien har 
i perioden 01.05.19 til 01.03.2020 
hatt virksomhetsleder-rollen for Bolig, 
rehabilitering og aktivitet etter at Odd 
Jacobsen begynte i annen stilling. I 
mars 2020 ble virksomhetsområdet 
sammenslått med Hjemmebasert omsorg 
og Cecilie Nilsen ble virksomhetsleder. 

VIRKSOMHETSLEDER
Cecilie Nilsen

Netto budsjettramme:
- Hjemmebasert omsorg
- BRA

22,3 mill.
48,9 mill

Antall årsverk:
- Hjemmebasert omsorg
- BRA

36,5
44,79

Sykefravær:
- Hjemmebasert omsorg
- BRA

10,89 %
10,43 %

Hjemmebaserte tjenester
Ansatte i virksomhetsområdet har deltatt 
i prosessarbeid for å bestemme ny 
organisering og har hatt representanter 
i arbeidsgruppa for opprettelse av 
tjenestekontor/Tildelingsteam.

Koronapandemien har påvirket tjenesten 
i stor grad med høyt fravær og smitte 
tiltak.

Rehabilitering
Fysio- og ergoterapeutene har hatt 
fokus på rehabilitering i institusjon, 
hverdagsrehabilitering og demensteam. 
De har en representant i det 
interkommunale

Velferdsteknologiprosjektet. Antall brukere 
som fikk hverdagsrehabilitering i 2020 
har gått ned på grunn av smitteverntiltak. 
Helsesykepleier har drevet forebyggende 
virksomhet knyttet til eldre med 
helsesamtaler, helsestasjon for eldre 
og kognitiv terapi frem til sommer 
2020. Tilbudet ble vedtatt avsluttet i 
virksomhetsgjennomgang 2019. Det ble 
realisert i august 2020. Helsesykepleier 
har fått andre oppgaver innen Rus og 
psykisk helseteam og ivaretar samtale- 
og kognitiv terapi. Det planlegges 
helsesamtaler for eldre i grupper i 
samarbeid med Frivilligsentralen. Arbeidet 
er satt på vent på grunn av pandemien. 
«Mestringstjenesten» er avsluttet som 
prosjekt og implementert som tjeneste i 
virksomhetsområdet. I prosjektet er det 

gitt praktisk bistand med opplæring og 
fokus på mestring av egen hverdag og 
bo-ferdigheter. Prosjektlederstillingen er 
avviklet i oktober og det er omdisponert 
personalressurser til mestringstjenesten 
fra januar 2021. Frem til årsskiftet bidrar 
alle tjenesteområdene med å dekke 
tilbudet. Etterspørsel og tildeling av 
støttekontakter har vært høyt. Økningen 
gjelder særlig fra mennesker med 
demens som ønsker å bruke støttekontakt 
for å være mer aktive og delta på 
fritidsaktiviteter.

ROP-tjenester deltar i interkommunalt 
FACT-team (Flexible Assertive Community 
Treatment) med stillingsressurs på 
100 %. FACT gir langvarig oppfølging 
til mennesker med alvorlige psykiske 
lidelser i deres lokalsamfunn. Ved 
utgangen av 2020 har totalt 11 brukere 
kommet i ordinært arbeid via IPS 
(Individuell jobbstøtte), et samarbeid 
mellom NAV Hedmark, kommunene i 
FACT-samarbeidet og Sykehuset Innlandet. 
Det er så langt gode erfaringer med 
dette arbeidet. Vi har flere brukere med 
behov for heldøgns omsorg der det 
kjøpes tilbud av private aktører. Volumet 
på tjenesten tilsier at det koster mindre 
enn å etablere tilbud i egen regi, noe 
som vurderes kontinuerlig. Merforbruket 
i 2020 skyldes i stor grad tjenestekjøp 
på dette området. Det jobbes med 
å prioritere yngre aldersgrupper og 
småbarnsfamilier, flere gruppebaserte 

tilbud med fokus på egenmestring, samt 
bruk av andre mestringsarenaer, som for 
eksempel Værestedet. Det er etablert 
tilbud om utlevering av brukerutstyr for 
sprøytemisbrukere.

En ansatt har fullført videreutdanning 
i traumer. Det er ansatt en 
erfaringskonsulent innen rus og psykisk 
helse og en innen forebyggende rusarbeid 
rettet mot yngre i prosjektstillinger med 
midler fra Fylkesmannen.

Sykehusvegen 2 og 12
Bofellesskapene har mange 
ansatte i deltidsstillinger og deltar i 
utviklingsarbeidet for Heltidskultur. 
Heltidskultur vil skape økt kvalitet 
i tjenesten og mer attraktive 
arbeidsplasser. Det er et stort spenn når 
det gjelder brukergruppene i tjenesten 
og det er behov for nytenkning i tilbudet. 
Dagens tilbud omfatter aldrende beboere 
med økte behov for tjenester i hjemmet, 
unge voksne, barn i avlastning, samt 
tjenestemottakere som bor utenfor 
bofellesskapene. Det har vært en økning i 
sistnevnte gruppe.
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Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt 2 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** :Faktor 7. Relevant kompetanseutvikling 3,8 4 Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 104 % 100 % 110,9 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Alle som søker om hjemmesykepleie skal motta vurderingsbesøk innen 24 timer. 100 100 100

Alle som søker om andre tjenester skal få vurderingsbesøk innen 3 uker 85 85 100

Alle som har fått tildelt tjeneste skal ha vedtak innen 14 dager 90 100 90

Årsverk i brukerrettede tjenester med høyskoleutd./helsefagarb.ut i hjemmesykepleien 39/33 60/40 50/50

Andel ansatte med stillingsstørrelse < 50 %, uønsket deltid.  2 < 2 4 

Antall ansatte som har gjennomført kurs/kompetansehevende tiltak (NY) 100 20 0

Antall nye søkere i 2020 (NY) 80 74

Alle brukere som mottar tjeneste har registrert IPLOS (% av total) (NY) 100 75

Antall brukere med registrert vedtakstid og vedtak på aktuell tjeneste (% av total) (NY) 100 70
*Samlet resultat fra brukerundersøkelse forenklet utgave. Skala fra 1 til 2, der 2 er beste resultat.
**Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall behandlede pasienter/ brukere 422 400 415

Antall journaler/besøk av hjemmesykepleien 56 844 59 485 82 786

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere 0-66 år 20 16 14

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere 67 – 79 år 124 147 139

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere  80 år og over 494 520 496

Timer vedtak hjemmesykepleie pr. uke 802,92 847 828

Timer vedtak hjemmehjelp pr. uke 158,59 143 129,44

Antall kartlegginger av demensteamet 26 28 22

Samtaletimer, kreftkoordinator pr. uke 18,2 79,55 19,07

Ressursbruk til hverdagsrehabilitering (stillingsprosent) 
Antall brukere som har hatt hverdagsrehabilitering

80% st.
44

20% st 
46

20 % st
27

Timer vedtak BPA pr uke 241 240,5 198,3

Timer vedtak omsorgslønn pr. uke 23 15 45

Antall utførte tjenester fra ambulerende vaktmester 1518 800 1115

Antall trygghetsalarmer 117 178 175

Dagsenteropphold - Kvennhaugen / Grønn omsorg 26 / 15 20 / 14 32

Tildelte boliger i løpet av året 34 14 13

Antall som står på venteliste omsorgsbolig og annen bolig 47 11 2

Leasingbiler
- Kjørte kilometer i løpet av året
- Antall skademeldinger

7
138 000

7

7
132 757

2

7
151 550

4

Møter i samarbeidsutvalget 4 2 0

Kompetanseutvikling

Antall ansatte under utdanning 2 3 3

Antall ansatte med høyskoleutdanning 17 19 18

Antall ansatte helsefagarbeidere 21 17 18

Antall ansatte uten utdanning 16 18 5+8 BPA

Antall studenter/ lærlinger pr. år 20 19 14

Antall ansatte (vikarer i parantes) 54 (3) 54 faste (2) 54

Hjemmebasert omsorg

Bolig, rehabilitering og aktivitet (BRA)

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikator: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet Ikke målt Ikke målt Ikke målt

Felles indikator: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor: Faktor 5 – mestringsorientert ledelse 3,8 >= 4,2 Ikke målt

Målte resultater på 10 faktor-undersøkelsen, indikator 7,8 og 10 4,5 >= 4 Ikke målt

Felles indikator: Økonomistyring

Økonomisk resultat 112 % 100 % 113,5 %

Virksomhetens egne indikatorer

Antall vedtakstimer samlet for beboere ved bofellesskapene  (nytt mål) (1) 883 870 945,5

Antall personer over 77 år som helsesøster har besøkt 103 56 21

Antall personer med støttekontakt 52 40 42

Antall brukere i ROP med vedtak totalt 212 100 217

Antall brukere i ROP under 25 år 23 45 17

Psykolog, antall personer (2) 45 30 0

Psykologer, antall personer under 25 år (2) 6 0

Antall brukere ergoterapi pr. år: totalt 198 220 174

Ergoterapi, nye saker Hverdagsrehabilitering 23 35 9

Ergoterapi, habilitering/ rehabilitering i institusjon (Løten Helsetun) (ny) 33 14 36

Ergoterapi, nye saker Demensteam (ny) 28 22 22

Antall brukere fysioterapi pr. år 129 140 135

Fysioterapi, nye saker Hverdagsrehabilitering (ny) 23 35 9

Fysioterapi, Habilitering/rehabilitering i institusjon (Løten Helsetun) (ny) 26 15 36

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Minst 15 ansatte skal ha gjennomført et kompetansegivende kurs/opplæring hvert år 7+15+ (ROP) 15 15

Antall ansatte  med 80 % fast stilling eller høyere i Sykehusvegen 2 og 12 totalt 18 av 57 32 31

1) Antall vedtakstimer: Økning skyldes nedgang i dagtilbud for beboere med 1:1 bemanning.
Økning skyldes økt hjelpebehov grunnet aldring/nedsatt funksjonsnivå, samt reduksjon i brukernes tilbud ved Løten Virke.
2) Tall til og med mai da psykolog sluttet.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Totalt antall ansatte (3) 53 77 64

Samarbeidsutvalg – antall møter pr. år 4 4 0

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemmede - antall møter pr. år 3 3 0

3) Gjelder Fast, engasjementer og vikarer (kilde: Agresso)
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Løten Virke: Korona har påvirket driften 
ved Løten Virke, med nedstenging 
på våren. Deltakere har senere fått 
redusert tilbudet sitt, og det har kun 
vært begrenset inntak av nye deltakere. 
I perioden hvor senteret var stengt, 
ble produksjonen i ved og service og 
vaskeriet oppretthold ved de ansattes 
innsats. Disse tiltakene har igjen påvirket 
måltallene. Alderssammensetningen har 
blitt noe høyere, og antall deltakere med 
tilsagn fra NAV har vært lavt.

Etter avsluttet arbeidsmiljøprosess 
vinteren 20 har det blitt jobbet med mer 
forutsigbar struktur i avdelingen, roller, 
ansvarsfordeling, rutiner, relasjonsarbeid 
m.m. Det har også vært viktig i denne 
prosessen å tydeliggjøre innhold i, og 
størrelse på våre tilbud. Prosedyrer 
knyttet til inntak og oppfølging er 
utviklet og kommunisert overfor våre 
samarbeidsparter.

Fokusområdene til Løten Virke ble 
revidert 2019 med følgende målsetning: 
«Bygge en sterkere profil med konkrete 
arbeidsrettede kvalifiseringstiltak for 
ungdom og unge voksne i samarbeid 
med NAV». I forbindelse med dette er 
det utviklet en jobbkafé i samarbeid 
med NAV. Det ble gjennomført seks 
kafé-dager i kantina i høst. NAV hadde 
ansvar for innhold og opplæring og 
ansatte ved Løten Virke deltok som 
ledd i kompetanseoverføring. Tiltaket 

blir videreført i 2021. Lagerhall til ved 
og utstyr er under oppføring, men det 
gjenstår fortsatt en del arbeider utomhus.

Voksen/-norskopplæringen: 
Reiserestriksjoner har rammet innreise 
for hele målgruppen og tilfanget av 
elever har vært mer begrenset. Til tross 
for dette har det vært opprettholdt et 
elevtall som har dannet grunnlag for 
en funksjonell inndeling på fire nivåer. I 
perioder med nedstengning har det vært 
digital undervisning.  Året har også vært 
preget av regjeringens arbeid med en 
ny integreringslov som trådte i kraft 1. 
januar 2021. Det vil bli en del endringer 
med hensyn til mål, virkemidler og 
arbeidsdeling av norskopplæring og 
forberedelse til arbeid og utdanning for 
innvandrere i Norge. Løten har et tett 
samarbeid med kommuner i regionen 
for å forberede disse endringene. I 
2020 var det totalt 51 elever innom 
norskopplæringen med ca. 38 på hvert 
semester. De kom fra 21 forskjellige land 
med Syria som den største gruppene.

Spesialpedagogisk undervisning: 
Spesialpedagogisk undervisning på 
grunnskolens område for voksne ble 
samlet administrativt og faglig under 
voksenopplæringen på slutten av 2019. 
Dette har vist seg som en god løsning for 
det pedagogiske miljøet, men også her 
har korona lagt store begrensninger på 
arbeidet.

Flyktningtjenesten: Lenge så det ut til 
at det kun ville bli en bosetting i løpet av 
året, men takket være en utsatt bosetting 
kunne vi takke ja til en hastebosetting 
med fem personer rett opp mot jul. 
I tillegg takket vi ja til ytterligere en 
bosetting av en enslig voksen i desember 
slik at totalantallet kom opp i sju av et 
vedtak på 10.

Samlet sykefravær for hele året 
ligger langt over virksomhetens mål, 
men fraværet er knyttet til flere 
langtidssykemeldinger. Det er ingenting 
som tilsier at sykefraværet har bakgrunn 
i arbeidsmiljøfaktorer selv om vi 
har jobbet med slik problematikk i 
arbeidsmiljøprosessen på Løten Virke som 
ble avsluttet vinteren 2020.

VIRKSOMHETSLEDER
Geir Arne Nilsen

Netto budsjettramme: 13,5 mill.

Antall årsverk: 17,90

Sykefravær: 17,17 %

Kvalifisering

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet Flyktningtjenesten* > 5 >  5 Ikke målt

Brukertilfredshet Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere* > 5 > 5 Ikke målt

Brukertilfredshet Løten Virke** > 3 > 3 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor*** : Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse 3,2 3,9 Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 94,8 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Av antall deltagere ved Løten Virke skal andelen av deltagere i aldersgruppen 20-40 
være overrepresentert

63,64 % > 60 % 55 %

Deltagerne i Løten Virkes sysselsettingstiltak henvist fra Nav skal kvalifisere seg til 
ordinær jobb, skolegang eller videre arbeidsrettede tiltak i regi Nav

50 % > 60 % 50 %

Antall tildelte voksenopplæringstimer etter Opplæringslovens § 4A2 skal dekkes innen 
rammen av en lærerstilling

100 % </= 100 % 100 %

Andel beståtte norskprøver muntlig, minimum nivå A2, av oppmeldte 
introduksjonsdeltagere og elever med rett og/eller plikt til norskopplæring 

87 % > 70 % 85 %

Andel beståtte norskprøver skriftlig, minimum nivå A2, av oppmeldte 
introduksjonsdeltagere og elever med rett og/eller plikt til norskopplæring

64 % > 50 % 69 %

En andel av deltagerne på introduksjonsordning skal gjennomføre introduksjonsperioden 
på normert tid på 2 år****

85 % > 60 % 70 %

*Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
**Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 4, der 4 er beste resultat.
*** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 
****Alle blir forlenget i gjennomsnitt 21/2 mnd., frem til naturlig avslutning, jul eller sommer.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall møter i samarbeidsutvalget* 4 2 3

Antall tildelte timer dagaktivitet Løten Virke pr. uke (Vedtak etter Helse og 
omsorgstjenesteloven)

320 306,75 310

Antall tildelte årstimer voksenopplæring etter Oppl. lovens § 4A2 1200 990 760

Antall deltakere i Løten Virke med kommunalt vedtak etter Helse- og 
omsorgstjenesteloven og  deltagelse i introduksjonsprogram**

25 17 19

Antall deltagere i Løten Virkes sysselsettingstiltak med tilsagn fra Nav 10 16 10

Antall samarbeidsavtaler i Løten Virkes sysselsettingstiltak 7 6 3

Antall elever i voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere*** 60 57 51

Antall flyktninger, familiegjenforente og innvandrere med rett og/eller plikt til 
norskopplæring

30 27 28

Antall i introduksjonsordning i løpet av året 20 12 12

Antall flyktninger bosatt pr. år 8 10 7

Totalt antall ansatte 24 22 22

*Samarbeidsutvalg sammen med Nav **Inkl. språkpraksis  ***Alle elever, også arbeidsinnvandrere ****Inkl. 160% stilling på lønnstilskudd
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NAV Løten har gjennom 2020 jobbet 
videre med kvalitet i avtalt oppfølging 
og intern kompetanseheving. Som følge 
av situasjonen med covid-19 har vi i stor 
grad gjennomført arbeidsrettet oppfølging 
via digitale kanaler (dialog i aktivitetsplan, 
oppfølging via telefon eller videomøter). 
I april innførte vi digital søknad om 
økonomisk sosialhjelp (DigiSos) samt 
tjenesten Svar Ut. Vi opplever at en stor 
andel av søknadene om økonomisk 
sosialhjelp blir sendt digitalt.

NAV Løten har siden mars 2020 
hatt ubemannet veiledningssenter. 
For å sikre forsvarlighet i vårt 
tjenestetilbud, opprettet vi en telefon 
for drop-in henvendelser samt for kriser. 
Veiledningssenteret har hele perioden 
vært åpent for bruk av publikums-
pc-er, tilgang på manuelle søknader 
om økonomisk sosialhjelp, samt for 
gjennomføring av planlagte samtaler for 
brukere som ikke kan nyttiggjøre seg av 
digital oppfølging. Vi opplever at denne 
ordningen har fungert bra.

Ungdomsarbeid
I regionen foregår det mye samarbeid 
mellom NAV, Fylkesmannen (nå 
Statsforvalteren) og næringslivet, med 
tilbud om kompetansehevende tiltak 
for ungdomsgruppa med bistandsbehov. 
I Hamarregionen er det etablert 
IPS-tiltak; et samarbeid mellom DPS, 
rus- og psykiatriteam i kommunene, 

jobbspesialister og NAV. IPS er et tilbud 
til personer med moderate til alvorlige 
psykiske helseproblemer, og/eller 
rusproblemer, som ønsker hjelp til å 
komme i arbeid eller beholde ordinært, 
lønnet arbeid. IPS-tiltaket har i løpet av 
2020 vært et prioritert tiltak, og det har 
i perioder vært ventelister. Vi ser at bruk 
av IPS gir gode resultater, spesielt for 
ungdomsgruppen. Det har imidlertid vært 
utfordringer knyttet til arbeidsmarkedet i 
løpet av 2020. Dette da mange bedrifter i 
løpet av året har permittert eller sagt opp 
egne ansatte.

I løpet av 2020 har NAV Løten i samarbeid 
med Løten Virke startet opp jobbcafe. 
Jobbcafe er et lavterskeltilbud for ungdom 
opp til 30 år som mottar økonomisk 
sosialhjelp, som en del av kommunen sin 
aktivitetsplikt. Hensikten med jobbcafeen 
er å skape motivasjon og mestringstro for 
den enkelte deltager, med mål om at den 
enkelte skal komme seg ut i arbeid eller 
utdanning. 

Husbankens virkemidler
NAV Løten hadde i 2020 låneramme 
til startlån på kr. 25.000.000. Vi fikk 
tilskuddsmidler til etablering og utbedring 
av bolig med til sammen kr. 586.712. 
Disse midlene er sterkt behovsprøvd, hvor 
blant annet vanskeligstilte barnefamilier 
er ei prioritert gruppe. Vi har i løpet av 
2020 utbetalt 11 startlån, herav lån til 
10 barnefamilier. I startlånsordningen 

skal prinsippet «fra leie til eie» ha stort 
fokus. I 2020 innvilget NAV Løten startlån 
til åtte familier som gikk fra midlertidige 
leieforhold til å eie egen bolig.

Resultater
I løpet av 2020 har kontoret hatt en 
økning i utbetalt økonomisk sosialhjelp, 
sammenlignet med hva som ble utbetalt 
i 2019. Utbetalt økonomisk sosialhjelp 
er imidlertid lavere sammenlignet med 
utbetalinger for perioden 2014-2018. 
Kontoret har i løpet av 2020 hatt en 
økning i tjenesten opplysning, råd og 
veiledning.

NAV Løten har stort fokus på arbeidsrettet 
oppfølging i form av at våre veildere skal 
ha mestringstro knyttet til den enkelte 
bruker. En av våre viktigste målsettinger 
er at utenforskapet i Løten skal minskes, 
ved at en høyere andel skal ha overgang 
til arbeid eller utdanning. I 2020 hadde 
78% av våre arbeidssøkere overgang til 
arbeid.

VIRKSOMHETSLEDER
Kamilla Østli

Netto budsjettramme: 9,1 mill.

Antall årsverk: 5,50

Sykefravær: 9,30 %

NAV Løten

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Årlig bedriftsundersøkelse Ny 70% 100%

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet* Ikke målt Minst 23 på HKI Minst 23 på HKI 

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 112 % 100 % 112,4 %

Virksomhetens egne indikatorer

Andel unge (18-25) som har mottatt økonomisk sosialhjelp (B103***) 2,5 % 1,7 % 2,5 %

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogram ved utgangen av mnd 6 10 2

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp (BL151) 185 175 170

Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp – antall mnd (PL152) 4,66 4,0 4,60

Andel personer under 30 år med situasjonsbestemt innsatsbehov som har hatt dialog, 
møte eller samtale siste 30 dager (B.47)

Ny 65 % 76 %

Andel personer under 30 år med spesielt tilpasset innsatsbehov som har hatt dialog, 
møte eller samtale siste 30 dager ((B.48)

Ny 55 % 56 %

Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid (B15) 71 % 69 % 78 %

Andel brukere med sykdom/nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid (B16) 46 % 45 % 42 %

Antall formidlinger og fått jobben for personer med spesielt tilpasset innsatsbehov (B.37) Ny 1 0

Antall formidlinger og fått jobben (B.35) Ny 3 1

* Elektronisk HKI undersøkelse hver høst. Måler holdninger, engasjement og fagkunnskap.
*** Henvisning til indikator til statlig målekort i parentes.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Brutto driftsutgifter til øk. stønad pr mottaker (KOSTRA) 40 000 42 500 Ikke klare

Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker (KOSTRA) 78 700 82 000 Ikke klare*

Antall møter i Samarbeidsutvalg 4 4 3

Antall alderspensjonister 1 500 1 535 1 609

Antall uføretrygdede 670 710 742

Antall kommunale gjennomgangsboliger/boenheter 45 40 36

Kommunalt ansatte i 100% stilling 6 6 6

Statlig ansatte i 100% stilling 6,7 6,7 6,7
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Helse og familietjenesten og 
Barneverntjenesten ble slått sammen 
til ett virksomhetsområde fra 2020 
med det nye navnet Barn, ungdom 
og familie. Virksomheten ledes av 
felles virksomhetsleder og fagleder for 
helsestasjonstjenester og barnevernleder 
for barneverntjenesten.
Stillingene konsulent for barn med 
bistandsbehov, fysioterapeut og psykolog 
er direkte underlagt virksomhetsleder. 
Psykologstillingen ble flyttet fra 
ROP-teamet i 2020. Psykolog har satt 
fokus på psykisk helse og nødvendigheten 
av tverrfaglig samarbeid med helse/
familie, barnevern, skoler og barnehager, 
PP-tjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
Det er satt fokus på skolefravær/
skolevegring og er bekymring knyttet til 
elever som over lang tid ikke har vært 
i stand til å følge ordinært skoletilbud. 
Mange av elevene har behov for tjenester 
fra flere instanser.

Helse og familietjenesten
Det har vært en krevende og 
uforutsigbar arbeidssituasjon for ansatte 
i avdelingen grunnet arbeidsoppgaver 
rettet mot covid 19. Helsesykepleiere 
og fysioterapeut ble omdisponert 
til smittesporing. Helsesykepleierne 
deltok på koronatelefonen til den ble 
flyttet til legevakten, og de har deltatt i 
smittesporing ut året. Jordmorstillingen 
var vakant i seks uker i høst. Det 
har i perioder av året vært liten 

tilstedeværelse av helsesykepleiere 
på skolene. Smittesituasjonen gjorde 
at man i perioder fant andre måter 
å ha kontakt med elevene på. Flere 
samtaler ble gjennomført ute på tur i 
stedet for på kontoret. Fysioterapeut og 
helsesykepleiere har innledet et tettere 
samarbeid med barnehagene og har i 
høst gjennomført 4 års-undersøkelsen 
i barnehagene. Fysioterapeut har 
deltatt i prosjektgruppen for utvikling 
av tjenestekontor og i planleggingen av 
ny barnehage. Konsulent for barn med 
bistandsbehov deltar i tjenestekontoret 
fra 2021. Det er økning i barn og unge 
med behov for koordinerte tjenester/
Individuell plan, en økning fra 21 til 
27 barn i 2020. Det er gjennomført 
foreldreveiledningskurs i DUÅ (De Utrolige 
Årene) i vår, noe amputert grunnet 
korona-situasjonen. Prosjektet DUÅ for 
flyktninger ble avsluttet våren 2020.

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten har fulgt faglige 
råd og retningslinjer fra Bufdir for drift 
under pandemien. I perioder med stort 
smittepress, har deler av tjenesten hatt 
hjemmekontor etter oppsatt plan. 
Barneverntjenesten har, i første halvdel 
av året, prioritert internkontroll og 
utarbeidelse av prosedyrer, noe som ga 
en mulighet for faglige diskusjoner og 
erfaringsutveksling – viktig i utvikling av 
tjenesten. Avdelingen har innført digital 
journal og SvarUt / SvarInn. De ansatte 

VIRKSOMHETSLEDER
Gunn Toril Larsen

Netto budsjettramme:
- Helse og familietjenesten
- Barneverntjenesten

9,4 mill
19,6 mill

Antall årsverk:
- Helse og familietjenesten
- Barneverntjenesten

9,3
9,6

Sykefravær:
- Helse og familietjenesten
- Barneverntjenesten

4,52 %
10,75 %

Barn, ungdom og familie

opplever dette som en forbedring og 
kvalitetssikring av dokumentflyten, 
i tillegg til at familiene får raskere 
informasjon og tilbakemelding på 
henvendelser og avtaler.

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med 
undersøkelser i barneverntjenesten i 
november. Det er under tilsynet avdekket 
avvik, ved at vi ikke sikrer at alle 
undersøkelser blir forsvarlig gjennomført. 
Det utarbeides plan for lukking av avviket. 

I siste del av året var det sterk økning 
i bekymringsmeldinger. Det er en stor 
utfordring for tjenesten når det kommer 
mange meldinger som skal vurderes og 
undersøkes samtidig. 50 % av mottatte 
meldinger har gått til undersøkelse. 
Nøkkeltall viser at Barneverntjenesten har 
hatt en økning i antall tilsyn med barn fra 
andre kommuner.

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat, tidligere helse og familie 99 % 100 % 107 %

Økonomisk resultat, barnevern 124 % 100 % 125,9 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel gravide får undersøkelse og oppfølging etter anbefalt program 100 % 100 % 100 %

Vaksinasjonsdekning MMR-vaksine 98 % 99 % 97,1 %

Andel nyfødte med tilbud om hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst 100 % 100 % 100 %**

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen 8.leveuke 100 % 100 % 100 %

Ved foreldrekurset i ”De utrolige årene” gjøres det en kartlegging via Eybergs skjema før 
og etter deltagelse. Forventer etter gj. gått kurs positiv endring i adferd

100 % 100 % 100 %

Andel elever i 8. klasse - gjennomført helseundersøkelse 100 % 100 % 100 %

Andel av søknader etter Helse - og omsorgs-tjenesteloven – vedtak fattet innen 4 uker 90 % 90 % 90 %

Andel av barnefysioterapistilling benyttet til primærforebyggende arbeid 5 % 5 % 5 %

Andel barn plassert, med oppfylt krav til oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten 100 % 100 % 100 %

Andel barnevernmeldinger konkludert innen frist 100% 100 % 100 %

Andel barnevernmeldinger gått til undersøkelse 60 % 70 % 50 %

Barnevern: Andel undersøkelser uten fristoverskridelse 100 % 100 % 93 %

Barnevern: Andel undersøkelser konkludert innen ordinær frist (3 mnd.) 100 % 100 % 90 %

Tiltaksplaner barnevern 100 % 100 % 100 %

Omsorgsplaner barnevern 100 % 100 % 100 %

*Brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser er ikke gjennomført i 2020 og derfor ikke rapportert
**Ikke gjennomført hjembesøk i en periode i mars/april– kontakten gjennomført på helsestasjonen

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall ansatte, tidligere helse og familie 16 14 15

Antall ansatte, barnevern 9 11 11

Antall nye gravide 75 72 90

Antall nyfødte 74 64 85

Antall barn 0-6 år 457 437 449

Antall barn 6 – 20 år 1 467 1350 1 419

Antall faste konsultasjoner-helsestasjon / skolehelse 3 393 3145 2 816

Ekstra konsultasjoner helsestasjon/skolehelse 2 014 1800 1 473

Antall brev sendt ut 1 389 1215 1 279

Antall barn / unge med behov for koordinerte tjenester / Individuell plan 20 21 27

Antall deltagere foreldrekurs - DUÅ 12 18 20

Antall nye barn med oppfølging fra fysioterapeut for barn 28 15 46

Antall hjemmebesøk av barnefysioterapeut pr. år Ikke målt 52 60

Andel barn med barnevernstiltak 76 95 71

Antall barn med ettervernstiltak 7 17 9

Barnevern: netto driftsutgifter pr barn under tiltak (kilde:  SSB, KOSTRA) 241 656 241 656 Ikke målt

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet 315 570 393 107 454 074

Antall barn i fosterhjem/institusjon 25 18 25

Antall barnervernmeldinger mottatt 99 218 140

Antall barnevernmeldinger gått til undersøkelse 81 59 71

Barnevern: antall undersøkelser med fristoverskridelse 21 10 5

Barnevern: antall undersøkelser gjennomført innen ordinær frist, 3 måneder 63 74 64

Barnevern: tilsyn av barn fra andre kommuner 19 22 26
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Barneverntjenesten

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** : Faktor 3 selvstendighet 4,4 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 124 % 100 % xxx %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel barn plassert, med oppfylt krav til oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten 100 % 100 % 100 %

Andel meldinger konkludert innen frist 100 % 100 % 100 %

Andel meldinger gått til undersøkelse 60 % 70 % 50 %

Andel undersøkelser uten fristoverskridelse 100 % 100 % 93 %

Andel undersøkelser konkludert innen ordinær frist (3 mnd.) 100 % 100 % 90 %

Tiltaksplaner 100 % 100 % 100 %

Omsorgsplaner 100 % 100 % 100 %

*Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Andel barn med barnevernstiltak 76 95 71 

Antall barn med ettervernstiltak 7 17 9

Netto driftsutgifter pr barn under tiltak (kilde:  SSB, KOSTRA) 241 656 241 656 Ikke målt

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet* 393 107 393 107 454074

Totalt antall årsverk 8,5 7,5 9,6

Totalt antall ansatte 9 11 11

Antall barn i fosterhjem/institusjon 25 18 25

Antall meldinger mottatt 99 218 140

Antall meldinger gått til undersøkelse 81 59 71

Antall undersøkelser med fristoverskridelse 21 10 5

Antall undersøkelser gjennomført innen ordinær frist, 3 måneder 63 74 64

Tilsyn av barn fra andre kommuner 19 22 26

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** Faktor 1 - Oppgavemotivasjon 4,5 4,4 Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 99 % 100 % xxx %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel gravide får undersøkelse og oppfølging etter anbefalt program 100 % 100 % 100 %

Vaksinasjonsdekning MMR-vaksine 98 % 99 % 97,1 %

Andel nyfødte med tilbud om hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst 100 % 100 % 100 %***

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen 8.leveuke 100 % 100 % 100 %

Ved foreldrekurset i ” De utrolige årene” gjøres det en kartlegging via Eybergs skjema før 
og etter deltagelse. Forventer etter gjennomgått kurs positiv endring i adferd

100 % 100 % 100 %

Andel elever i 8. klasse - gjennomført helseundersøkelse 100 % 100 % 100 %

Andel søknader etter Helse- og omsorgstjenesteloven – vedtak fattet innen 4 uker (i %) 90 % 90 % 90 %

Andel av barnefysioterapistilling benyttet til primærforebyggende arbeid 5 % 5 % 5 %

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
*** Ikke gjennomført hjembesøk i en periode i mars/april– kontakten gjennomført på helsestasjonen.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall ansatte 16 14 15

Antall nye gravide 75 72 90

Antall nyfødte 74 64 85

Antall barn 0-6 år 457 437 449

Antall barn 6 – 20 år 1 467 1 350 1 419

Antall faste konsultasjoner-helsestasjon / skolehelse 3 393 3 145 2 816

Ekstra konsultasjoner helsestasjon/skolehelse 2 014 1 800 1 473

Antall brev sendt ut 1 389 1 215 1 279

Antall barn / unge med behov for koordinerte tjenester / Individuell plan 20 21 27

Antall deltagere foreldrekurs - DUÅ 12 18 20

Antall nye barn med oppfølging fra fysioterapeut for barn 28 15 46

Antall hjemmebesøk av barnefysioterapeut pr. år Ikke målt 52 60

Helse og familietjenesten
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2020 har vært et annerledes år på mange 
måter etter at korona fikk sitt inntog i 
samfunnet i mars, og det har utfordret oss 
på flere områder. Det har allikevel vært 
levert gode tjenester, og pasienter har fått 
den hjelpen de har hatt behov for. Vi har 
fortsatt et godt omdømme, og samarbeid 
med sykehusene fungerer godt.

Mye av året har forebyggende 
smittevernsarbeid, og en større grad av 
ivaretakelse av pasientenes livskvalitet, 
stått mest i fokus, og vi har opplevd en 
økt kompetanse innen begge områder.

Aktivitetstilbudet har av naturlige årsaker 
begrenset seg noe, men Venne- og 
pårørendeforeningen har arrangert 
konserter i hagen til glede for beboerne. 
Vi har også mottatt pengegave øremerket 
julepynt. Dette bidro til en fantastisk 
julestemning inne på alle avdelinger og 
glede i en tid med besøksrestriksjoner.

Vilmer har også vært en fin arena for økt 
aktivitet. De har under perioden utviklet 
flere digitale tilbud som avdelingene har 
benyttet seg av.

Fylkesmannen i Innlandet annonserte 
muligheten for å søke midler med mål 
om å øke aktiviteten blant pasienter i 
perioder med besøksrestriksjoner. Vi søkte 
og fikk tilsagn om midler til anskaffelse av 
blant annet besøksverter, Motitechsykkel, 
VR-briller og Nintendo Wii. Vi er nå 

i oppstartfasen for bruk av dette. 
Besøksverter er på plass fra Røde Kors, 
dette skaper en god stemning og ramme 
rundt besøksordningen. Som tidligere blir 
pengegaver brukt til angitte og ønskelige 
formål som gir hygge for både pasienter 
og ansatte. Dette settes stor pris på og 
gleder mange!

Året vi har vært igjennom har medført en 
enorm utvikling og kompetanseheving 
innen digitale hjelpemidler for 
både ledere og ansatte, og vi har 
gjennomført en mengde digitale 
kurs og erfaringskonferanser til stor 
nytte. Dette gjelder i hovedsak innen 
smittevern, dokumentasjon og «Leve hele 
livet»-konferanser.

Vedtak fra 2019 om kutt av ni 
sykehjemsplasser og redusering i antall 
stillinger ble vel gjennomført og medførte 
ingen oppsigelser.

Renovering av sykehjemmet utvendig er 
så å si ferdigstilt, men den innvendige 
renoveringen er utsatt på grunn av 
korona.

Den 01.07.2020. opphørte avtalen om 
akuttplass ved Tømmerli i Brumunddal, og 
den ble opprettet i egen regi ved Løten 
Helsetun.

Vi har også gjennom 2020 kjøpt plass ved 
forsterket enhet i Stange. Avtalen som 

omhandlet salg av tre sykehjemsplasser 
til Hamar kommune opphørte i mai.

På grunn av korona har kantina ved Løten 
Helsetun vært stengt for publikum og 
ansatte siden i vår, noe som har medført 
betydelige tapte inntekter.

Sykefraværet har vært jevnt høyt gjennom 
hele året, høyere enn normalt. Økningen 
skyldes i hovedsak retningslinjer 
gjeldende korona, der ingen ansatte får 
møte på jobb med forkjølelsessymptomer 
og krav om svar på test før tilbakekomst 
på jobb.

VIRKSOMHETSLEDER
Ann Kristin Engen

Netto budsjettramme: 55,4 mill.

Antall årsverk: 75,99

Sykefravær: 17,77 %

Løten Helsetun

Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer

Brukertilfredshet1) Pårørende/pasient Ikke målt Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor gj. snitt/ Faktor 7 – relevant kompetanseutvikling 4,4 /3,9 4.3 / 3.9 Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 103,3 % 100 % 103,2 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Bruk av antall sengeplasser (i %) 95,02 97   87,76 / 93,33

Antall betalings døgn for utskrivningsklare pasienter 4 < 10 døgn 2

Andel avvik i % av utdelte legemidler (124 100 utdelinger pr. år) 0,03 < 0,01 0,05

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel høgskoleutdannede ansatte i forhold til helsefagarbeidere og ufaglærte i pleie 40/60 50/50  40/60

Antall deltakere på kompetansehevende tiltak 282 225 195*

Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 
5 er beste resultat.
* Tallet viser dokumenterte kompetansehevende tiltak via KS-læring og førte deltakerlister. I tillegg har 2020 ført med seg kompetanseheving via 
annen e-læring, webinarer og erfaringskonferanser vi har kjørt digitalt. 

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Kostnad pr. bruker * SSB KOSTRA 957 388 Ikke klart 1 140 090

Antall pasienter i løpet av året 177 181 176 / 168

Antall utskrivningsklare pas. fra 2. linjetjenesten med behov, meldt kommunen 147 183 132

Antall pasienter innlagt øyeblikkelig hjelp tilbud, Tømmerli 8 (19 døgn) 6** (22 døgn) 8 (22 døgn)

Antall plasser på Helsetunet 76 76 76 / 68

Antall rehabiliteringsopphold 22 33 36

Antall avlastnings pasienter /opphold/ døgn 8/15/178 6/10/90 4/9/86

Antall korttidsopphold 107 105 103

Antall middager til hjemmeboende/Boenhet 12 414/8 395 13 657/7 393 14687/8594

Antall ansatte under utdanning 6 9 9

Antall studenter / lærlinger i løpet av året 23/4 22/5 20/6**

Møter i Samarbeidsutvalget 4 2 0

Andel over 50% stilling i avdeling 86 88 90

Antall ansatte i 100% stilling i avdeling 20 25 23

Antall ansatte fast / inkl. vikarer 120/172 122/205 109/187

* Strenge restriksjoner grunnet Covid-19 førte til et jevnt høyt sykefravær gjennom 2020. 
** To helsefaglærlinger var ferdig med læretiden sommeren 2020. To nye ble ansatt i august. De to som startet høsten 2019 har vært her gjennom 
hele året. Vi har da til enhver tid 4 lærlinger i 100% stilling.
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To nyansatte startet opp; barnebibliotekar 
og konsulent post/arkiv. Ved årsskiftet ble 
en deltidsansatt flyttet over til eiendom. 
Det ble redusert 50 % av en stilling på 
servicekontoret.

Virksomheten har knapp økonomi, men 
holder seg innenfor rammen. Biblioteket 
har det strammeste budsjettet. Ulike faste 
utgifter øker uten at dette kompenseres, 
og dette tærer på midlene som skal 
brukes til innkjøp av bøker. KK har tapt 
drøyt 200.000 kr i inntekter pga korona.

I februar ble det arrangert Munch 
vinterfestival på Budor. Staskveld ble 
erstattet med en lukket Stasmiddag. 
Sommer i sentrum ble arrangert i en 
smittevennlig versjon. Utekino, ordinære 
kinoer, arrangement på biblioteket og 
kulturskolen, planlagt St. Hans-feiring, 
Camp Munch og internasjonal kveld 
ble ikke arrangert. For å lyse opp i en 
tung tid ble det arrangert Kultur på hjul 
i april, med omreisende underholdning 
og bilkortesje. Babysang var et populært 
tiltak på biblioteket, arrangert i samarbeid 
mellom biblioteket, kulturskolen og 
helsestasjonen.

Løten fikk sitt fjerde Munch-inspirerte 
street-art verk med et flott veggmaleri 
på Tingberg. Til åpningen av rv 3/25 stod 
også verket Fire klart i Brennerikrysset. 
Denne skulpturen er inspirert av 
drikkehornet i kommunevåpenet. I 

oktober ble ny minipark åpnet ved 
lekeplassen i sentrum. I parken står 
den flotte skulpturen Alma Mater som 
er gitt til kommunen av Sparebankens 
kunstfond.

Ved biblioteket ble deltagelsen i 
Sommerles fordoblet. Utlån til barn 
økte litt, mens utlånet til voksne sank. 
Under nedstengingen fikk innbyggerne 
tilbud om «Bestill og hent». Skolene 
og barnehagene brukte tilbudet om 
bokkasser de kunne ha stående i 
klasserommene. Besøket ble nærmest 
halvert. Biblioteket har hatt fokus på 
formidling der folk er, og hadde 2171 
publikum på ni digitale arrangement. 
Skolene fikk 24 formidlingsbesøk av 
biblioteket. Løten har nå minibibliotek 
i Mosjømarka, på Løten Nærstasjon og 
Budor Gjestegård.

Lærere og elever ved kulturskolen 
omstilte seg raskt til digital undervisning 
i de periodene kulturskolen har måttet 
holde stengt. Mye er gjennomført 
digitalt, mens visuell kunst og dans har 
vært avlyst i perioder. I tillegg til små 
huskonserter er det gjennomført digitale 
formidlingsprosjekter, blant annet digital 
julekalender og kunstutstilling. En svært 
engasjert lærer tok i mars initiativ og 
ansvar for å lage en musikkvideo klippet 
sammen av opptak med elever, lærere 
og noen foreldre. Det er grunn til å være 
stolte over videoen som har over 39000 

avspillinger på Facebook.
Idrettsaktivitetene i Løten har lidd under 
koronapandemien og kommunen har 
hatt mye dialog med lagene om tolkning 
av regelverk, informasjon om endringer 
osv. Løten tennis åpnet på høsten sitt 
renoverte anlegg.

Virksomhetsleder er en del av 
kommunens kriseledelse og det har 
vært stort fokus på krisekommunikasjon 
gjennom hele året. Kommunikasjonsfeltet 
som også inkluderer servicekontor og 
post/arkiv jobber videre med digitalisering 
og selvbetjeningsløsninger.

KK har ansvaret for oppfølgingen av 
de interkommunale samarbeidene 
innen næring, reiseliv og landbruk. 
Næringskontakten har sammen med 
ordfører og varaordfører gjennomført 
40 bedriftsbesøk. Det er også delt 
ut rekordhøye beløp i næringsstøtte. 
Kommunens ordinære næringsstøtte 
ble økt til 900.000 kr. I tillegg mottok 
kommunen ekstraordinært næringsfond 
fra Staten på 785.000 kr.

Kultur og kommunikasjon
Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt > 5 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/10-faktor** : Faktor 9 – Mestringsklima 4,4 > 4,0 Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100% 101 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – Kommunikasjon

Andelen ”følgere” i sosiale medier i forhold til befolkningsmengde 58,3 % > 55 % 70,4 % 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon -Service

Antall forsendelser med Svar ut pr år 2 137 > 1 300 11 914

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Kultur

Antall prosjekter/tiltak knyttet til Munch 5 > 5 5

Antall besøk på kinoforestillingene våre pr år 1 726 > 1500 861 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Kulturskole

Andelen barn i grunnskolealder som er medlem i kulturskolen (inkl. skolekorpset) 18 % > 17 % 16,9 %

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) 3,9 > 4,5 2,3 

Utlån alle medier pr innbygger (antall) 2,6 > 2,5 12,4

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Idrett

Antall deltakere på idrettsskolen 53 > 50 48
 
* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
1 Kinoen har vært stengt pga korona 2 Biblioteket har vært helt eller delvis stengt pga korona.

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall ansatte 24 23 22

Netto driftsutgifter kultursektoren av kommunens totale netto driftsutgifter (%) 3,2 % 3,2 % 3,0 %

Antall besøk (”unike gjester”) på nettsider – snitt pr uke 2 148 2 221 2 674

Antall objekter i kommunens kunstsamling 414 415 416

Tilskudd tildelt lag og foreninger 850 000 850 000 850 000

Tilskudd til kirken 2 771 000 4 261 000 3 030 000

KULTUR OG KOMMUNIKASJONSSJEF
Bente Hagen

Netto budsjettramme: 20,6 mill.

Antall årsverk: 12,63

Sykefravær: 5,83 %
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Teknisk forvaltning har til sammen 
5,8 stillinger som leverer tjenester 
på områdene arealplan, byggesak, 
oppmåling, kartteknisk, eiendomsskatt 
og miljø. 

2020 var en milepæl for flere store planer 
og prosjekter, med blant annet åpning 
av ny rv3/. Vegen er en viktig styrking 
av vegforbindelsen mellom Oslo og 
Trondheim, og bidrar også til å styrke 
den bo- og arbeidsmarkedsregionen 
som Løten er en del av. Ny veg gir økt 
trafikksikkerhet og framkommelighet. 
Samtidig pågår planleggingen av flere 
avbøtende tiltak på det gamle vegnettet; 
utskifting av Fura bru, bygging av 
ny rundkjøring i Prestegårdskrysset, 
oppgradert kryssløsning for bedre flyt og 
sikkerhet i Brenneriroa og ny rundkjøring i 
Veenskrysset. 

Ådalsfeltet Vest ble ferdig tilrettelagt 
med 25 nye tomter. Reguleringsplan 
for Budor Sør ble vedtatt i juni. Planen 
tilrettelegger for videre utbygging av 
hytter i området mellom Svaenlia og 
skistadionen. I tillegg legger planen 
opp til fortetting av senterområdet på 
Budor. I planarbeidet har det vært lagt 
vekt på å gi de nye utbyggingsområdene 
en beliggenhet som ivaretar verdifull 
grønnstruktur, ski- og løypenett, naturlige 
vannveier/myrområder og ulike kultur- 
og naturmiljøer. Arbeidet med tematisk 
kommunedelplan for Løten sentrum 

har pågått gjennom 2020, og det er i 
samarbeid med kultur- og kommunikasjon 
igangsatt flere tiltak parallelt med 
planarbeidet. Blant annet utvidelse av 
lekeplassen med minipark. 

2020 var også året for igangsettelse 
av flere store leilighetsbygg i Løten 
sentrum. Mange og komplekse 
byggesaker kombinert med andre forhold 
førte til noe kapasitetsutfordringer på 
byggesaksområdet. Dette har vært løst 
med innleid bistand. Den store aktiviteten 
har ført til større gebyrinntekter enn 
forventet, og en har derfor også 
hatt midler til å ansette ekstra hjelp 
i midlertidig stilling. Arbeidet med 
kommunal planstrategi for 2020-2024 har 
vært en viktig oppgave. Planstrategien 
setter fokus på de planoppgavene som 
bør prioriteres for å legge til rette for 
en positiv samfunnsutvikling, herunder 
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og 
de ulike sektorenes virksomhet. 

På det karttekniske området har det vært 
gjennomført et stort samarbeidsprosjekt 
mellom 12 kommuner i Innlandet 
for anskaffelse av nytt GIS-system/
karttjenester. Prosjektet skal bidra til 
effektivisering av kommunale tjenester 
gjennom bedre og mer effektiv bruk av 
GIS og geodata. Samtidig vil en felles 
plattform gi større og mer robuste 
fagmiljøer. På oppmålingsområdet 
har aktiviteten vært omtrent som 

forventet både i forhold til aktivitet og 
gebyrinntekter.

Hvert tiende år skal det etter 
eiendomsskatteloven gjennomføres ny 
taksering av alle eiendommer. Dette 
for å fange opp verdiendringer, nybygg 
mv. som har betydning for utregning 
av eiendomsskatten. Alle eiendommer 
i Løten har blitt befart. Dette er en stor 
jobb, og firmaet ESKAN AS fikk anbudet 
for å gjennomføre dette i praksis. På 
miljøområdet er ansvaret for oppfølging 
av fallviltgruppa en viktig oppgave. 
Gruppa gjør en stor innsats for kommunen 
med ettersøk og eventuell avlivning av 
skadet hjortevilt langs veger og jernbane. 

Teknisk forvaltning har et positivt 
økonomisk resultat som i hovedsak 
skyldes større gebyrinntekter enn 
forventet. Virksomhetsområdet har et 
sykefravær som er en god del høyere enn 
målsettingen og dette skyldes forhold 
både på og utenfor arbeidsplassen. Det 
er gjort tiltak for å bedre situasjonen så 
langt det er mulig.

PLANSJEF
Kristin Ødegård Bryhn

Netto budsjettramme: 6,8 mill.

Antall årsverk: 5,80

Sykefravær: 10,91 %

Teknisk forvaltning
Område / Måleindikator Resultat 2019 Mål 2020 Resultat 2020

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet. * Ikke målt > 5 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/10-faktor** : Faktor 9 – Mestringsklima 4,0 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 98,6 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Solgte boligtomter målt i antall boenheter*** 0 0 0

Andel saker etter matrikkelloven behandlet innenfor gjeldende tidsfrister (i %) > 90 > 90 > 90

Andel byggesaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister (i %) 100 > 90 > 95

Andel av byggesaker med utført tilsyn (i %) **** < 1 5 6

Andel plansaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister 100 > 95 > 95

Antall miljøfyrtårn-sertifiserte avdelinger i Løten kommune 3 6 5

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat  
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 
*** Ingen tomter tilgjengelig. Ådalsfeltet Vest tilgjengelig fra 2021.
**** I hovedsak tilsyn med kvalifikasjoner (dokumenttilsyn).

Nøkkeltall 2018 2019 2020

Antall behandlede byggesakssøknader * 158 170 180

Antall utførte oppmålingsforretninger 115 49 54

Antall vedtatte reguleringsplaner 6 5 6

Antall søknader tilskudd vedovn ** 59 55 44

**Gjelder totalt antall vedtak
**Ordning avviklet i 2020
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Høydepunkter

Demenspris: 
Løten ble kåret til årets demensvennlige 
samfunn 2019! Demenskoordinator i Løten, 
Guro Brenden mottok prisen fra eldre- og 
folkehelseminister Terje Søviknes.

Munch vinterfestival arrangeres på Budor 
i vinterferien. Barn og unge koser seg 
med kunstaktiviteter i peisestua på Budor 
gjestegård.

Koronaviruset treffer for fullt og mye av 
informasjonen fra kommunen handler om 
dette. En rekke arrangement avlyses.

FebruarJanuar Mars MaiApril Juni

Kultur på hjul:
Kommunen arrangerer bilkortesje gjennom 
store deler av kommunen, men sang og 
musikk fra tilhenger. Svært mange kjøretøy 
deltar, til stor glede for publikum hjemme i 
egne hager.

17. mai blir annerledes, men fin. 
Pandemien gjør at folk ikke kan samles, 
men dagen feires med veteranbilparade 
og ulike spredde innslag rundt i bygda. 
Alle barnehager og skoler får pølser og is 
fredagen før nasjonaldagen.

Næringsstøtte:
22 bedrifter mottar totalt 900.000 kr 
i kommunal næringsstøtte. Dette er 
en rekordhøy sum for Løten, etter at 
kommunestyret bevilget 700.000 kr ekstra i 
forbindelse med pandemien.

Vegåpning:
Ny riksveg 3/25 åpner.

Kunst:
Løten får sitt fjerde street art motiv og et 
stort og vakkert veggbilde på Tingberg lyser 
opp omgivelsene.

Juli August September Oktober November Desember

Drikkehorn:
Kunstverket «Fire» i Brennerikrysset har 
offisiell åpning. Kunstner Kristine Sandøy 
har latt seg inspirere av drikkehornet i 
kommunevåpenet.

Skulptur:
Ny minipark åpner ved lekeplassen i 
sentrum. Midtpunktet i denne er skulpturen 
Alma Mater av Birthe Marie Løveid.

Priser:
Driftsutvalget bestemmer at Løten 
kommunes kulturpris for 2020 tildeles Bjørn 
Monsbakken, mens ildsjelprisen 2020 går 
til Anne Berit Ommundsen. Prisene deles 
ut i 2021.

Jul:
Løten pyntes til jul med ny julegate til 
glede for innbyggere, besøkende og 
næringsdrivende.
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Foto: Simen Prestaasen (forsiden) - Oppdatert: 9. desember 2022

TINGBERG
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Staben | Personal og Lønn | Økonomi | Kultur og 
Kommunikasjon | Teknisk forvaltningUTGARDSVEGEN

Renhold | Eiendom | Teknisk drift

ÅDALSBRUK
Ådalsbruk skole og SFO
Ådalsbruk barnehage

JØNSRUD
Jønsrud skole og SFO 
Jønsrud barnehage

SLETTMOEN
Lund skole og SFO 
Lund barnehage

LØTEN SENTRUM
Kvalifisering | Barn, ungdom og familie  
Bristol legesenter | Løten legesenter | Kulturskolen  
Løten ungdomsskole | Ungdommens hus  
Kvennhaugen | Løten Virke

KARUDHAGAN
Ryli barnehage

HELSETUNET
Løten Helsetun   
Hjemmebaserte tjenester

ØSTVANG
Østvang skole og SFO

 62 56 40 00

 Postboks 113, 2341 Løten

 post@loten.kommune.no

Kildevegen 1, 2340 Løten 

Orgnr: 964 950 679


www.loten.kommune.no

HAUGLAND
Skøienhagan barnehage
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