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sjonene herfra støtter opp om det 
arbeidet som gjøres i Kultur for 
læring, og de føringer og mål som er 
gitt i vedtatt strategiplan.

Budor er et viktig utviklingsområde 
for Løiten Almenning og for Løten 
kommune. I 2018 ble det lagt til 
rette for videre utbygging i området 
gjennom en samarbeidsavtale som 
sikrer framtidig utbygging av vann og 
avløp til området. Arbeidet med dette 
ble umiddelbart satt i gang. Parallelt 
er det gjennomført omfattende 
kartlegging av fortidsminner i det 
framtidige utbyggingsområdet. Dette 
er et viktig premiss for det planar-
beidet som nå settes i gang for Budor 
sør. Ellers er det også i 2018 ferdig 
regulert et område for utbygging og 
kommunen registrerer at det er mye 
positiv aktivitet rundt Budor-området.

Næringsarbeid har stor oppmerk-
somhet. Rammene rundt dette skal 
nå tydeliggjøres gjennom en egen 
næringsplan. Planprogrammet er 
vedtatt og arbeidet er i gang. Det er 
også aktivitet for å se på hvordan 
næringsarealene på Ånestad kan 
utnyttes. Dette er en diskusjon som 
føres med de aktuelle grunneierne.
Kommunen fortsetter arbeidet med 
å legge til rette for nye boligfelt. I 
2018 har reguleringen av Ådalsfeltet 
vest hatt prioritet og regulerings-
planen klar for godkjenning. Videre 
planarbeid for Bergum syd er noe 
utsatt som følge av flere initiativ 
rundt Løten sentrum og behov for å 
se nærmere på alternative konsepter 
for utbygging.
Munch har preget kulturarbeidet i 
2018. En viktig milepæl er at vi nå 
har på plass en plan dette arbeidet. 
Samarbeidsprosjektet Munch – den 
nordlige ruten går videre og det er 
gjennomført nok et vellykket Camp 
Munch arrangement. Det er også 
bevilget midler til et samarbeids-
prosjekt med Anno for å kartlegge 
hvordan Munch skal være en del 
av museet på Klevfos. Behovet for 

kulturbygg/øvingslokaler har lenge 
vært diskutert. Det er nå gjort en 
gjennomgang av dette med repre-
sentanter for brukerne som er 
oppsummert i en rapport. Anbefa-
lingene er nøkterne og slik at det er 
mulig gjennomføre flere av tiltakene 
ganske raskt. Også for Løten kirke er 
det gjort en kartlegging av behov for 
vedlikehold. Spesielt er det fyrings-
anlegget som krever utskifting. Dette 
er det gjennom budsjettbehandlingen 
bevilget midler til og det er som følge 
av behovsvurderingen utarbeidet en 
vedlikeholdsplan for Løten kirke.

Velferdsområdet utgjør det klart 
største ansvarsområdet i kommunen 
med om lag halvparten av 
kommunens budsjett. Løten helsetun 
er den største virksomheten og en 
institusjon som mange har et forhold 
til. Vi har nå fått på plass forskrifter 
for langtidsopphold slik at dette 
også er formalisert og tilgjengelig 
for alle. Og kjøkkenet fortsetter å stå 
fram som gode ambassadører for 
Løten kommune. Også styringen av 
legevaktordningen ble formalisert 
i 2018. Dette er et interkommunalt 
samarbeid som har eksistert i mange 
år, men har inntil avtaler nå kom på 
plass ikke hatt en god nok formell 
styringsstruktur. Ny lovgivning har 
gjort det nødvendig å se på hvordan 
barnevernvakten har vært organisert. 
Dette har resultert i en ny interkom-
munal barnevernvaktordning med 
tilhold i Ringsaker kommune.

Kommunen er med i et regionalt 
velferdsteknologiprosjekt. Dette 
skal bidra til at vi står bedre rustet 
når antall eldre etter hvert øker. 
Prosjektet er også et eksempel på 
nødvendig nytenkning og at vi evner 
å ta i bruk nye hjelpemidler for å løse 
gamle og nye oppgaver. Et annet 
eksempel er lanseringen av Min 
Side som gir innbyggerne tilgang 
til opplysninger om sitt forhold til 
kommunen og flere offentlige etater. 

Det har gjennom lang tid vært 
jobbet med grunnlaget for en god 
organisasjonskultur i kommunen. 
Dette startet med å utarbeide etiske 
retningslinjer som gjelder for oss 
alle, også politikerne. Nå er dette 
fulgt opp med verdigrunnlag og 
leder- og medarbeiderkjennetegn. 
Verdigrunnlaget – Respekt, Ansvar, 
Mot – sier hvordan vi ønsker at 
organisasjonen skal oppfattes og 
leder- og medarbeiderkjennetegn sier 
noe om hvordan ledere og medar-
beidere skal framstå for å leve opp 
til verdigrunnlaget. Vi har nå også 
vedtatt en arbeidsgiverstrategi og vi 
står foran en revisjon av kommunens 
lønnspolitikk.

Også 2018 vil bli et år med et godt 
økonomisk resultat. Skatteinn-
tektene for landet ble betydelig 
høyere enn antatt og kommunen 
har fått en ekstraordinær inntekt 
som eier i Eidsiva. Mindreforbruket 
(overskuddet) vil være ca. 10 mill 
kr utover budsjettert mindreforbruk. 
Det betyr at vi i all hovedsak har 
god økonomisk kontroll. Nøkkeltall 
viser imidlertid at utgiftene øker 
raskere enn inntektene. Det er ut fra 
dette iverksatt en virksomhetsgjen-
nomgang som en forberedelse til 
budsjettprosessen for 2020.

Løten kommune har en omfattende 
kompetanseplan. Dette skal gjøre 
oss i stand til å løse morgendagens 
oppgaver og leve opp til de forvent-
ninger som politikere og innbyggere 
har til oss. Like viktig for å oppnå 
dette er den læring vi får gjennom 
det daglige virke og at vi bygger opp 
under den organisasjonskulturen vi 
har beskrevet gjennom verdigrunnlag 
og leder- og medarbeiderkjennetegn. 
Et godt eksempel er når Frank 
Engebakken får utmerkelse som årets 
byggdrifter.

Takk til alle medarbeidere for godt 
utført arbeid gjennom 2018!

Rådmannens  
forord
Vi er inne i en periode med stor 
aktivitet i Løten. Det som merkes 
aller mest er bygging av ny RV 
3/25. Anlegget setter sitt tydelige 
fotavtrykk og endrer landskapet 
gjennom store deler av kommunen. 
Det andre store utbyggingspro-
sjektet, søndre jernbaneundergang, 
begynner også å ta form. Med den 
er det lagt til rette for to spor på 
Rørosbanen. I neste omgang må vi 
jobbe for at det også blir en elektri-
fisering av strekningen som gjør det 
mulig å styrke kollektivtilbudet og 
derigjennom befeste Løten stasjon 
som kollektivknutepunkt.

Etter lang tids diskusjoner med Bane 
NOR er det endelig gitt klarsignal 
for renoveringen av Løiten Meieri. 
Utbygger har her måttet legge ned 
mye arbeid for å få muligheten til å 
gjennomføre vedtatt reguleringsplan. 
Løten kommune har hele tiden støttet 
opp om dette arbeidet og bistått 
utbygger i prosessen.

Løten arbeids- og opplæringssenter 
og vedgruppa har nå fått ferdigstilt 
sine nye lokaler. Løten Virke er blitt et 
praktbygg og et godt utgangspunkt 
for tilrettelegging, integrering og 
arbeidstrening. Dette er også et godt 
grunnlag for et forsterket samarbeid 
med NAV i samsvar med samarbeids-
avtalen mellom NAV og Kvalifisering. 
Løten Virke har også bidratt til infra-
struktur i området som legger til rette 
for en utvikling av tilliggende regulert 
tomteområde.

Aktivitetsparken ved Løtenhallen 

er også ferdigstilt og utgjør nå et 
tilbud til de som ønsker å trene/
mosjonere ute og som kanskje ikke 
finner seg til rette på et trenings-
studio eller er en del av organisert 
aktivitet. Takk til Ingvild Sveen som 
har bistått i utformingen og som gjør 
at aktivitetsparken også er inspirert 
av Munchs strek på samme måte 
som lekeparken. Det må også nevnes 
at 2018 var året da Løten ble en del 
av «street-art»-trenden. Maleriene 
på ungdomsskolen og i sentrum er 
blitt spennende og flotte bidrag til 
sentrum. Og igjen med inspirasjon fra 
Munch som utgangspunkt.

Løten kommune har nå bestemt 
å gå videre med et prosjekt for å 
bygge en ny 6-avdelings barnehage 
som erstatning for Skøienhagan og 
Ryli barnehager. Dette vil også bidra 
til sentrumsutviklingen, men er 
først og fremst et svar på de utfor-
dringer som er pekt på i barneha-
geutredningen, både med tanke på 
struktur og kapasitet. Som følge av 
dette prosjektet er utbyggingen på 
Haugland foreløpig utsatt.

Rehabiliteringen av Jønsrud skole 
er nå ferdig og bygget fremstår 
som lyst, trivelig og funksjonelt – et 
viktig bidrag til gode læringsmiljø. 
Oppvekst er i en aktiv periode med 
Kultur for læring og gjennomføring 
av strategisk plan som førende. Det 
er stor oppmerksomhet knyttet til 
resultatene i skolen og høsten 2018 
ble det gjennomført en analyse 
av tilstanden i Løten-skolen av en 
politisk ledet arbeidsgruppe. Konklu-

Tollef Imsdalen
RÅDMANN
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Politisk organiseringEn hilsen fra 
ordføreren
2018 – veksten fortsatte i Løten 

Årsberetningen for Løten kommune 
2018 er en beretning om en organi-
sasjon i godt driv og et lokalsamfunn 
preget av optimisme og vekst. 

Gladsakene har vært mange. Det 
største løftet er etter min mening 
åpningen av Løten Virke – bygget 
som huser dagaktiviteter for hjemme-
boende. Et kjærkomment tilbud etter 
altfor mange år for brukere og ansatte 
ved tidligere LAOS. Vi har fått stifte 
bekjentskap med konseptet Street Art 
for første gang i Løten sentrum. Det 
ble endelig gitt grønt lys fra øverste 
hold til ombygging av Løiten Meieri til 
leiligheter. Grabben ble satt i jorda for 
utbyggingen av Rv3/25 Ommangs-
volden – Elverum, etter en lang 
prosess med reguleringer og vedtak. 

Nytt supplement til trening og 
livsglede ble det også, da aktivi-
tetspark ved Løtenhallen ble åpnet 
høsten 2018. 

Løten fortsetter arbeidet sitt som 
Munch kommune og i desember 
2018 var Munch et tema på arran-
gement i Brussel på fødselsdagen 
12.12., i forbindelse med det 
europeiske kulturarvåret. 

2018 var også året hvor vi fattet 
vedtak om bygging av ny storbar-
nehage i Løten.

En kommune er ingenting uten 
innbyggerne som bor her. Jeg gleder 
meg over at folketallsveksten 
fortsetter og at vi ved utgangen av 
2018 var (7664) innbyggere. Dette 
er et tegn på positivitet, optimisme 
og tru på framtida! De kommunale 
tjenestene som innbyggerne skal ha, 
enten det er i barnehagen eller på 
Løten Helsetun, ytes av flinke ansatte 
under ledelse av Rådmannen. 

Jeg vil ønske god lesing på de 
kommende sidene –  
takk for et fint år!

Med vennlig hilsen
Bente Elin Lilleøkseth
Ordfører

Bente Elin Lilleøkseth
ORDFØRER
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En slik ordning er mer hensiktsmessig av flere grunner; 
 • Mer effektivt og arbeidsbesparende da vi bl.a. slipper 

problematikk rundt beregning av overheng og glidning i 
fbm lønnsutvikling

 • Enklere å sammenligne lønnsutvikling over tid når alle 
ledere har samme virkningstidspunkt

 • Forhandlinger/lønnsfastsettelse kan gjennomføres på 
en tid av året som er «roligere», og som er tidsmessig 
nærmere den perioden resultatene skal måles på 
(årsmelding/10-faktor/regnskap følger kalenderåret)

Det er foreløpig ikke gjort endringer verken i overføring til 
nytt kap 3.4.3., eller virkningstidspunkt da enkelte arbeids-
takerorganisasjoner vil avvente revidering av lokal lønnspo-
litikk. Dette står på planen første halvår 2019.

Rekruttering
I løpet av 2018 annonserte Løten kommune totalt 82 
stillingsutlysninger i rekrutteringsportalen, inkludert tre 
annengangsutlysninger, hvorav åtte av disse ble publisert 
internt. Utlysningene inkluderer 92 stillinger, hvor utlysning 
etter støtte-/fritidskontakter, generell utlysning etter tilkal-
lingsvikarer og ferievikarer i kommunen ikke er med i 
beregningen. 

Det har kommet inn 1 194 søknader på de aktuelle 
stillingene. I tillegg er det 702 registrerte søkere på utlys-
ningene som støtte-/fritidskontakter, generell utlysning 
etter tilkallingsvikarer og ferievikarer i kommunen. Det ble 
i snitt brukt 66 dager fra publisering av stillingsutlysning til 
ansettelse ble foretatt (ansettelsesdokumenter returnert 
fra den ansatte). Det er fortsatt en større andel kvinner 
enn menn som søker jobb hos oss; 76 % kvinner og 24 % 
menn. Andelen mannlige søkere har gått ned med 2,5 % 
fra 2017. Gjennomsnittsalderen blant søkerne er 34 år for 
begge kjønn.

Løten kommune har ikke store utfordringer med å få kvali-
fiserte søkere til ledige stillinger. Det samarbeides med 
Hamar og Stange kommuner om vår felles rekrutterings-
portal, og ledige stillinger fra alle tre kommuner er enkelt 
tilgjengelig i portalen på hjemmesiden.

Seniorpolitikk 
Løten kommune har egne seniorkurs, med henholdsvis 
fokus på sen-karriere og forberedelse til pensjon annet-
hvert år. Seniorkurs i regi av KLP ble gjennomført i 
november 2018, med 14 deltagere. KLP tilbyr ikke indivi-
duell pensjonsberegning lengre, men på seniorkurset ble 
det gjennomgang av beregningsmuligheter via Min side på 
klp.no. 

Opplæring – fellestiltak 
Løten kommune legger til rette for, og oppmuntrer til, 
kompetanseutvikling. Det gjennomføres mange tiltak på 
individ- og gruppenivå, fra grunnleggende kompetanse 
til masterutdanninger. Dette har også vært tilfelle i 2018. 
Virksomhetene er i enda større grad enn tidligere opptatt 
av å målrette kompetansetiltak på høyskolenivå, og en 
revisjon av retningslinjene for støtte til etter- og videreut-
danning er planlagt i 2019, etter at ny arbeidsgiverstrategi 
er iverksatt. 

Kompetanseutvikling planlegges i den enkelte virksomhet. 
Tiltak som det er meldt behov for i flere virksomheter 
samordnes og gjennomføres som fellestiltak. Både 
interne og eksterne forelesere er benyttet. Det har vært 
gjennomført 34 fellestiltak inkludert trivselsuken.
Også i 2018 har arbeidet med å øke ansattes digitale 
kompetanse, både på grunnleggende og videregående 
nivå, blitt videreført. Det ble gjennomført grunnleggende 
datakurs for renholdere og tre kurs i bruk av Windows 365 
i samarbeid med Tepas Personal AS. Formålet er bedre 
utnyttelse av de dataverktøy vi har og effektivisering av 
oppgaver. 

Det er også i 2018 gjennomført felleskurs og tiltak av 
forebyggende art;

 • Førstehjelpskurs, både for spesielle målgrupper og åpne 
kurs for alle ansatte

 • Opplæring i gjennomføring av risikovurdering/
vernerunde

 • 40 -timers grunnopplæring

Som tidligere år har interne forelesere undervist i bruk av 
rekrutteringsportalen WebCruiter, bruk av saksbehandlings-
systemet ESA, publiseringsverktøyet CorePublish og kvali-
tetssystemet EQS. 

Nye ledere har gjennomgått intern opplæring i forvaltning. 
Personal/Lønn har tilbudt korte, målrettede temakurs om 
f.eks feriepenger, skriving av midlertidige arbeidsavtaler, 
lønnsforhandlingsprosess og advarsel til ansatt. Det digitale 
verktøyet Nano – læring har blitt tatt i bruk for å nå flere 
ansatte på en rask og rimelig måte.

Trivselsuka 2018
Årets trivselsuke ble gjennomført i uke 42 (15. – 18. 
oktober). På programmet sto leirdueskyting, kinoforestil-
linger, strikkekveld, 60 grader Nord (quiz-orientering med 
ulike oppgaver i Løten sentrum) og trening ved FSC. Det ble 
kjørt ut frukt og quiz til alle virksomhetene. 

Organisasjon
Medbestemmelse
Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøut-
valget og Partssammensatt utvalg har vært normal med 
hhv fire og to møter i 2018. I tillegg har det vært fire møter 
i Sentralt samarbeidsforum. 

Lønnspolitikk
Rammen for det sentrale hovedoppgjøret i 2018 (beregnet 
årslønnsvekst 2017-2018) var 2,8 % inkl. overheng/
glidning. Det ble avtalt sentrale tillegg med virkning fra 
1.5.18, men ikke satt av midler til lokale forhandlinger for 
ansatte som omfattes av HTA kap 4 i 2018.

Lokale forhandlinger/lønnsregulering for ansatte som 
omfattes av HTA kap 3.4.2. og 5.1. ble gjennomført på 
høsten. For kapittel 5.1. (rådgivere, akademikere med flere) 
ble det brukt kr 381 000,-, og for kapittel 3.4.2. (virksom-
hetsledere) ble det brukt kr 395 600,-. Virkningstidspunkt 
for disse var 1.5.2018. 

Lønnsregulering for rådmann og kommunalsjefer er ikke 
gjennomført ennå.

Totalt gjennomførte vi 24 lønnsforhandlinger og 26 lønns-
fastsettelsesmøter i 2018. De fleste av disse var krav i 
forbindelse med tilbud om stilling i Løten kommune. 

Det er mange medarbeidere som har tatt etter- og videre-
utdanning i løpet av 2018. Vi gjennomførte kompetan-
seforhandlinger samtidig med ordinære lokale forhand-
linger i høst, og det ble gitt kompetansetillegg og evt. ny 
stillingskode i hht kommunens retningslinjer for dette. Disse 
kostnadene belastes det enkelte virksomhetsområde.

Partene har drøftet om avdelingsledere skal overføres fra 
HTA kap 4 og 5 til nytt HTA kap 3.4.3., hvilket vil innebære 
at disse får sin lønn i sin helhet fastsatt lokalt på samme 
måte som øvrige ledere. Det har også vært diskusjoner om 
å flytte virkningsdato for virksomhetsledere (HTA kap 3.4.2.) 
og medarbeidere i HTA kap 5 fra 1. mai til 1. januar slik 
rådmannen og kommunalsjefnivået har. 
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Vi har behandlet 12 merarbeidskrav i 2018 der flere deltids-
tilsatte fikk økt stilling. Kravene har hovedsakelig kommet 
fra ansatte innen velferd.

Inkluderende arbeidsliv – ”IA” 
Det ble gjennomført tre møter i IA-utvalget i 2018. IA-ut-
valget behandlet i løpet av året en enkeltsak innmeldt 
fra virksomhet. IA–utvalget har fra 2017 vært innrettet 
slik at første del av de faste møtene er brukt til gjensidig 
informasjon om aktuelle saker og tiltak i Løten kommunes 
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. 

Bedriftshelsetjenesten Salutis HMS har også i 2018 bidratt 
i vanskelige enkeltsaker. Antallet saker der leder ønsker 
bistand fra Personal/lønn og/eller bedriftshelsetjeneste er 
stort og stadig økende. Dette er komplekse saker, der også 
andre instanser (lege/behandlingsapparat eller andre for 
eksempel ekstern konsulent/jurist) i flere og flere tilfeller 
må trekkes inn.  

Flere virksomheter har jobbet med forebyggende tiltak ut 
fra målet om helsefremmende arbeidsplasser, et mål som 
også er tydeliggjort i ny arbeidsgiverstrategi. NAV Arbeids-
livssenter har bidratt med prosesstøtte ved flere enheter, 
og bedriftshelsetjenesten har vært engasjert i virksomheter 
som har opplevd at de har hatt behov for BHTs kompetanse 
til håndtering av ulike utfordringer i arbeidsmiljøet. 

Det er også i 2018 gjennomført aktiviteter for å forebygge 
sykefravær. Av kurs/tiltak kan nevnes:

 • «Dytt» - kampanjen. Lavterskeltilbud/trimkonkurranse 
mellom påmeldte lag fra april – juni. Stort engasjement 
og god deltakelse

 • Målrettede helseundersøkelser for de grupper det er 
pålegg om dette 

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

 • Rådgivning knyttet til flytting/nye lokaler Løten Virke
 • Bruk av BHT til arbeidsplassundersøkelser og for 

veiledning på arbeidsplassen
 • Det har vært utstrakt bruk av forebyggings – og tilrette-

leggingstilskudd til kurs, hjelpemidler og for vikar som 
avlaster den fast ansatte for oppgaver. Til sammen er 
det gitt tilsagn på tilretteleggingstilskudd i 2018 på  
kr 158 600. 

Løten kommune har også i 2018 tatt imot mange 
personer som står utenfor arbeidslivet til arbeidstrening og 
utprøving/arbeidspraksis, slik handlingsplanen for inklude-
rende arbeidsliv har hatt som mål. Bedriftsintern attføring 
er brukt ved flere anledninger, og det er foretatt vellykkede 
omplasseringer av ansatte som ikke lenger har hatt helse til 
å stå i sin opprinnelige stilling. 

Det er gjennomført pensjonsveiledningsseminar sammen 
med KLP for våre seniorer. 

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

Det ble ikke nedsatt egen komite for trivselsuka i år, men 
Personal/lønn fastsatte programmet sammen med hoved-
tillitsvalgt i Fagforbundet. Kontorfaglærling bisto med deler 
av planleggingen og gjennomføring. For få påmeldte resul-
terte i at flere av arrangementene måtte avlyses. Gode 
tilbakemeldinger fra de som deltok på arrangement, og 
frukt og quiz ble verdsatt.

Arbeidsgiverstrategi
Kommunestyret vedtok 28.11.18 (K-sak 60/18) ny arbeids-
giverstrategi for Løten kommune. Strategien bygger på de 
overordnede temaområder som er fastsatt i Planprogram 
for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030: 

 - Kommunen som samfunnsutvikler 
 - Løten for barn og unge 
 - Helse og livskvalitet 

Strategiens formål er å danne en felles referanseramme 
for folkevalgte, ledere, tillitsvalgte, verneombud og medar-
beidere. Den skal: 

 • Bidra til å veilede både ledere og medarbeidere i det 
daglige for å nå felles mål, jobbe i samme retning 
og løse kommunens utfordringer og underbygge 
mulighetene 

 • Bidra til å utvikle en moderne og tilpasningsdyktig 
organisasjon og gi retning i planlegging og utvikling av 
tjenesteområdene 

 • Gi lederne et verktøy for å styre og lede for riktig 
kvalitet og ressursbruk i de kommunale tjenestene 

 • Styrke ledernes beslutningskompetanse 

Prosessen startet opp i februar. Det ble gjennomført 
workshop med rådmannens ledergruppe, dialog- og invol-
veringsprosesser med virksomhetsledere, tillitsvalgte og 
verneombud under veiledning og prosesstøtte fra KS-Kon-
sulent (i all hovedsak finansiert av OU-midler), samt en 
høringsrunde med frist i oktober.

Arbeidsgiverstrategien tydeliggjør de handlinger, holdninger 
og verdier som arbeidsgiver står for i møte med medar-
beiderne. Den er derfor et viktig verktøy for å rekruttere, 
utvikle og beholde medarbeiderne. Videre bidrar strategien 
også til å bevisstgjøre folkevalgte i deres arbeidsgiverrolle.

Strategien inneholder fem prioriterte satsingsområder, som 
skal sikre Løten kommune som en bærekraftig kommune 
for framtida: 

 • Utvikling, nytenking og omstilling 
 • Kompetanse og rekruttering 
 • Arbeidsvilkår 
 • Medvirkning og arbeidsmiljø 
 • Identitet og omdømme 

Forventningene til tjenesteutvikling og tjenesteleveranser 
forutsetter en robust og omstillingsdyktig organisasjon. 
De fem satsingsområdene er sentrale for å bygge Løten 
kommune slik at organisasjonen kan møte disse forvent-
ningene i framtiden. Vedtatt arbeidsgiverstrategi setter 
rammen for øvrige overordnede styringsdokumenter det 
skal jobbes videre med framover; bla Løten kommunes 
lønnspolitikk.

Verdigrunnlag, leder- og med-
arbeiderkjennetegn 
I forbindelse med arbeidet med ny arbeidsgiverstrategi 
ble også arbeidet med Løten kommunes nye verdig-
runnlag (RESPEKT – ANSVAR – MOT), lederkjennetegn og 
medarbeiderkjennetegn sluttført og vedtatt. Prosessene 
som har ledet fram til nye kjennetegn har pågått et par 
år under rådmannens ledelse og med bred involvering i 
virksomhetene (ledere og arbeidstakerorganisasjoner).

Heltidskultur 
Løten kommune har fra 2016 satt heltidskultur på 
agendaen, og dette arbeidet har fortsatt i 2018. Politikere 
og ansatte er gjort kjent med heltidstankegangen gjennom 
seminarer og presentasjoner, og kommunalsjef Velferd 
er sterkt involvert i arbeidet. Lederne ved virksomhetene 
Løten Helsetun, Hjemmebasert omsorg og Bolig, rehabi-
litering og aktivisering har fått et meget bevisst forhold 
til heltidstankegangen, og ved ledighet i deltidsstillinger 
gjøres det vurdering av om det er mulig å slå stillinger 
sammen for å få flere stillinger i høyere 

En heltidskultur er avgjørende for å kunne:

 • Sikre kvalitet i tjenestene
 • Fremme kommunen som en attraktiv arbeidsgiver
 • Bruke eksisterende - men ubenyttet - kompetent 

arbeidskraftpotensiale
 • Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, som frigir tid 

til ledelse

Lokale retningslinjer for heltidskultur er under utarbeiding, 
og arbeidet vil bli videreført i 2019.

Samarbeidspartnere 2017 2018

Hamarregionen interkommunale PPT  2 060  1 935 

Hamar-regionen Reiseliv (HaRR)  504  587 

Hamarregionen Utvikling  575  558 

Hedmark Revisjon IKS  761  790 

Hedmarken IKT  8 174  7 758 

Hedmarken interkommunale 
brannvesen (HIB) 

 5 886  6 068 

Hias IKS  8 151  7 087 

Sirkula IKS  8 530  9 392 

IKA Øst IKS 166  190 

Interkommunal barnevernsvakt 158  178 

Hedmark Interkommunale Legevakt   1 789  1 945 

Regionalt landbrukskontor for Hamar, 
Løten og Stange 

 1 359  202 

IK Psykososial krisegruppe  73  76 

Samfunnsmedisinsk enhet 645  726 

SMISO Hamar – Støttesenter mot incest 
og seksuelle overgrep 

33  38 

Stiftelsen Hamar Krisesenter 544  571 

Øyeblikkelig hjelp, somatikk  1 248  1 269 

TOTALE UTGIFTER 40 656 39 370
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Sykefravær
Sykefraværstall i prosent %. 

Medarbeidere
Årsverk per 31.12.17 inkluderer alle fast ansatte, prosjekter, 
engasjementer, pensjonistlønn o.a. Vikarer er ikke inkludert.

Årsverk 2017 2018

Rådmannen, hans ledergruppe og 
deres rådgivere

17,83 20,19

Regnskap og skatt 6,00 6,00

Personal og lønn 8,95 7,45

Eiendom 11,00 11,00

Renhold 21,77 21,39

Teknisk drift 6,00 6,00

Hjemmebasert omsorg og boenheten 38,01 37,19

Bolig, rehabilitering og aktivisering 43,.82 52,20

Løten helsetun 78,15 75,42

Kvalifisering 18,69 18,30

NAV 6,00 6,00

Barnevern 8,50 8,50

Helse og familie 10,80 10,40

Jønsrud barnehage 5,80 5,40

Lund barnehage 7,30 4,90

Ryli barnehage 6,25 7,25

Skøienhagan barnehage 11,80 12,90

Ådalsbruk barnehage 9,00 7,45

Jønsrud skole 12,60 13,60

Lund skole 9,93 13,65

Østvang skole 34,23 41,50

Ådalsbruk skole 17,10 15,71

Løten ungdomsskole 31,96 31,24

Teknisk forvaltning 5,00 5,80

Kultur og kommunikasjon 15,44 12,03

SUM 441,86 451,47

Sykefravær/egenmelding 2017 2018

Rådmannen, hans ledergruppe og deres 
rådgivere

5,1 3,38

Regnskap og skatt 5,3 5,08

Personal og lønn 2,3 0,45

Eiendom 9,3 5,10

Renhold 7,9 11,05

Teknisk drift 8,8 11,24

Hjemmebasert omsorg og boenheten 11,1 4,29

Bolig, rehabilitering og aktivisering 10,0 12,36

Løten helsetun 12,8 10,87

Kvalifisering 15,9 10,29

NAV 5,9 12,40

Barnevern 9,9 27,85

Helse og familie 5,7 6,63

Jønsrud barnehage 9,4 8,21

Lund barnehage 19,6 10,02

Ryli barnehage 1,9 1,32

Skøienhagan barnehage 12,5 7,24

Ådalsbruk barnehage 9,8 11,05

Jønsrud skole 2,8 4,80

Lund skole 11,8 5,44

Østvang skole 6,2 7,51

Ådalsbruk skole 3,4 3,77

Løten ungdomsskole 6,4 7,01

Teknisk forvaltning 4,7 1,27

Kultur og kommunikasjon 6,2 2,60

SNITT 9,00 8,12
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Organisasjonskart

RÅDMANN
Tollef Imsdalen

Visjoner og mål

Gjeldende samfunnsplan har 12 hovedmål. Dette er resultatet for disse:

Hva handler det om? Hva er hovedmålet? Målbart mål Resultat

1) Det skal være attraktivt å bli 
boende og å flytte til Løten

En moderat 
befolkningsvekst

Kommunen skal i løpet av 2015 
passere 7 600 innbyggere

 31.12.17: 7 615
31.12.18: 7 663

2) Løten skal være attraktiv for unge 
familier i etableringsfasen

Et økt antall nyfødte Antall nyfødte i kommunen i løpet av 
et år skal være mer enn 70

2017: 77 barn
2018: 74 barn

3) Det skal være trygt å vokse opp i 
Løten

Trygg oppvekst Barnehagedekning > 100%  2017: 100%
2018: 100%

4) Skolebarna våre skal ha en trygg og 
god skolehverdag

Godt læringsmiljø Elevtilfredshet: 
ETI1) > 4,0

 2017: 4,2
2018: senere

5) Gode skoler Godt læringsutbytte Nasjonale prøver >2 (barneskolene) 
Nasjonale prøver og eksamen 
(U-skolen) >3,2

2017: 
5.trinn: 48 
8.trinn: 47 
9.trinn: 51
2018: 
5.trinn: 48,0 
8.trinn: 47,5 
9.trinn: 50,5
Grunnskolepoeng4:
40,5

6) Brukerne av de kommunale 
tjenestene skal være godt fornøyde 
med de tjenestene de får

Tilfredse brukere Bruker-tilfredshet 
BTI2)> 5. 
Skala 1-6

 2017: Ikke målt
2018: se enkeltet 
virksomhets målekort

7) Løten kommune skal være en god 
og attraktiv arbeidsplass

God medarbeider- 
tilfredshet

 2017: Erstattes av 
10-faktor
2018: Erstattes av 
10-faktor

8) Løten kommune skal være en 
trygg, trivelig og sunn arbeidsplass

Lavt sjukefravær Mål 2015: <8,0%  2017: 9,0%
2018: 8,1%

9) Det skal være attraktivt å etablere 
nærings-virksomhet i Løten

Vekst i antall foretak 
med ansatte

>200 foretak med ansatte  2017: 199
2018: 201

10) Kommunen skal ta vare på 
alle ressursene i kommunen på en 
”bærekraftig” måte

Samsvar mellom 
budsjett og regnskap

Netto driftsresultat >3 %  2017: 24,6 mill, 4,6%
2018: 27,8 mill, 4,7%

11) Riktig ressursforvaltning God økonomistyring Økonomisk resultat3) 
på alle ansvar.  
<100% av netto budsjettramme

Antall enheter med 
<100%
2017: 22 av 30 ansvar
2018: 23 av 30 ansvar

12) Bærekraftig ressursforvaltning Håndterbar gjeld Netto lånegjeld <50 % av brutto 
driftsinntekt

2017: 58%
2018: 57%

1) ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5) 2) BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1 -6). Måles annet hvert år.
3) Resultat før avsetning til og bruk av disposisjonsfond (oppsparte midler) 4) Grunnskolepoengene er for avgangskullet 
våren 2018.
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Staben 

Driften
Staben utfører felles-/støttefunksjoner 
til alle virksomheter i kommunen. 
Løten kommune har egen IKT-råd-
giver selv om kommunen kjøper 
alle sine IKT-tjenester gjennom det 
interkommunale selskapet Hedmark 
IKT. IKT-rådgiveren bistår virksom-
hetene i IKT-relaterte spørsmål. Alle 
virksomheter i kommunen benytter 
IKT-verktøy og behovet er stadig 
økende. Kravet om innføring av 
digitalt førstevalg stiller store krav 
til kommunen. Siden 2016 har vi 
hatt fokus på å få på plass løsninger 
for å kunne kommunisere digitalt 
med innbyggerne. I 2018 lanserte vi 
«Min side»-portalen på kommunens 
hjemmeside. Den har blitt tatt godt 
imot og vi kommer til å tilby nye 
tjenester via denne portalen i tiden 
fremover.

I Løten kommune har vi stor fokus 
på IT-sikkerhet og kommunen er 
medlemmer av KINS (Kommunal 
Informasjonssikkerhet). KINS jobber 
med å spre informasjon og høyne 
kompetansen til medlemskom-
munene gjennom kurs og konfe-
ranser. Lokalt betyr dette at vi 
gjennomfører årlige IKT-sikkerhetsre-
visjoner der vi tester virksomhetsom-
rådenes praksis for IKT-sikkerhet.

Den 20.juli 2018 trådte den nye 
Personvernforordningen (GDPR) i 
kraft og i tråd med reglene har vi 
oppnevnt et eget Personvernombud. 
Kommunen lagrer mye personopplys-

ninger. Det har derfor vært nødvendig 
å gjennomføre et stort og grundig 
kartleggingsarbeid og flere rutiner har 
blitt revidert.

Økonomirådgivernes viktigste 
arbeidsoppgaver i 2018 har vært å 
bistå virksomheter, som har ønsket 
det, med å styre virksomheten mot 
budsjettmålet. Det gjøres også konti-
nuerlig økonomisk analysearbeid for 
virksomhetene. Dette er en viktig 
controller-oppgave for å kunne være 
forberedt på eventuelle endringer i 
kommunens økonomiske ramme-
vilkår i fremtiden. 

Fremtidige utfordringer
Kommunesektoren står stadig overfor 
utfordringer med å tilpasse driften 
etter sentrale føringer og rammer. 
Rådgiverne i stabens oppgave i 
slike tilpasninger er blant annet å 
kvalitetssikre faktagrunnlaget og 
samtidig være med å gi anbefalinger 
om mulige tiltak. Dette er viktige 
oppgaver som er avhengig av god 
kompetanse. Opparbeiding av ny 
kompetanse i takt med utviklingen 
vil være viktig for fremtiden. Dette 
gjelder både innenfor økonomi og IKT. 

Økonomisk resultat
Totalt har staben et økonomisk 
mindreforbruk i forhold til budsjett. 
Merforbruket på Eiendom og Teknisk 
drift skyldes i hovedsak høye energi-
priser. Alle virksomhetene har vist 
god økonomisk styring gjennom hele 
2018.

STABSSJEF
Tore Edvardsen
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Regnskap/skatt 
Regnskap og skatt skiftet navn 1. 
januar og het tidligere økonomisek-
sjonen. Vi leverer tjenester innen 
kommuneregnskap, finans, kommunal 
innfordring og skatteinnkreving. 

Vi er stolte av å levere tjenester av 
høy kvalitet, og både regnskap og 
skatt mottok ren revisjonsberetning 
i forbindelse med ekstern revisjon.  I 
2018 har det skjedd mye positivt for 
virksomheten; 

Andelen EHF fakturaer (elektroniske 
fakturaer fra våre leverandører) har 
gått opp fra 71 % i 2016, 82 % i 
2017 og til 89 % i 2018. Dette er 
meget gledelig og viser at vi lykkes 
i arbeidet med å kreve EHF fakturaer 
fra våre leverandører. 

Ny versjon av UBW Agresso (økono-
misystemet) kom på plass i august 
og har bidratt til at kommunens 
virksomheter har fått en mye bedre 
arbeidsflate på web. Oppgraderingen 
er også viktig for videre digitalisering 

på økonomiområdet. 

Regnskap og skatt sammen med våre 
nabokommuner fikk i 2018 ansvar 
for anskaffelse av en «Multikanal». 
«Multikanal» skal være integrert mot 
vårt økonomisystem og skal levere 
digitale lønnsslipper, fakturaer, vipps-
fakturaer, purringer og andre digitale 
dokumenter til mottakere. «Multi-
kanal» bidrar til effektive prosesser og 
våre innbyggere vil få større valgmu-
ligheter på hvordan man ønsker å 
motta f.eks. en faktura. 

Det økonomiske resultatet ble meget 
godt i 2018. Resultatet er godt 
innenfor økonomisk ramme. 
Antall utsendte purringer/
inkassovarsler er stabilt og vi klarer 
å bidra til at 98 % av skyldnere 
betaler før saker går til namsmann/ 
tingretten. Virksomheten får jevnt 
over gode tilbakemeldinger på 
brukertilfredsheten selv om resultatet 
er noe lavere enn målsetning.

Målekort

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* - 5,4 4,9

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** : Faktor 2 – Mestringstro 4,6 - -

Sykefravær - egenmeldt 0,89 % < 1 % 0,70 %

Sykefravær – sykemeldt 4,36 % < 6 % 4,38 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 100 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Mottakere av kommunale fakturaer skal betale i rett tid 88 % 89 % 84 %

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

98 % 99 % 98 %

Leverandører skal bruke EHF faktura 82 % 80 % 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. Ny måling 2019.

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall årsverk 6,8 6 6

Antall utsendte fakturaer 25 832 25 852 25 990

Antall utsendte purringer/inkassovarsel 4 226 3 200 3 804  

Antall saker til namsmann/tingretten 96 60 92

Antall leverandører 3 860 1 850 2 100

Nøkkeltall skatt - resultatkrav: 3 622 3 860 1 850

Nøkkeltall skatt - resultatkrav: 
Restskatt person 
Forskuddsskatt person 
Forskuddstrekk 
Arbeidsgiveravgift 
Restskatt upersonlige 
Forskuddsskatt upersonlige 

91,8 %
99,2 %
99,8 %
99,8 %
89,2 %

100,0 %

93,5 %
99,2 %
99,9 %
99,8 %
99,8 %

100,0 %

*
94,5 %
99,1 %

100,0 %
99,9 %
99,0 %

100,0 %

* Resultatkrav 2018

VIRKSOMHETSLEDER 
Petter Skåret

Budsjett: 5,8 mill.

Antall årsverk: 6,0

Sykefravær: 5,0%
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Personal/lønn 
Administrasjonsseksjonen skiftet navn 
til Personal / Lønn den 1. januar. I 
løpet av knappe to år er 50 % av 
medarbeiderne skiftet ut som følge 
av pensjonering eller jobbskifte. 
Virksomheten har likevel levert 
tjenester med høy kvalitet til rett tid 
til resten av organisasjonen. Siste 
brukertilfredshetsmåling oppnådde et 
fortsatt meget godt resultat på 5,3. I 
tillegg til ordinære driftsoppgaver har 
de viktigste hendelser og utviklings-
oppgaver i 2018 vært: 

 • «Dytt-kampanjen» (forebyg-
gende HMS-tiltak vedtatt i 
Arbeidsmiljøutvalget) med stor 
oppslutning, engasjement og 
gode tilbakemeldinger

 • Prosessdriver ved utarbeidelse av 
ny arbeidsgiverstrategi gjeldende 
fra 1.1.2019. 

 • Bistått virksomhetene i riktig 
håndtering av flere svært 
utfordrende og kompliserte 
personalsaker

 • Organisert og gjennomført 
lederopplæring for flere nye 
virksomhetsledere  

 • Bistått i utviklingsarbeid heltids-
kultur innen velferd 

 • Rekruttert en ny medarbeider 

 • Oppgradert kontor og teknologisk 
utstyr slik at vi kan følge nettba-
serte kompetansehevende tiltak 
på arbeidsplassen (reduserte 
kostnader til reise/kurs)

 • Innført nano-læring som digitalt 
verktøy for kompetanseheving.

Ved rapporteringene i 2018 ble det 
varslet underforbruk. Dette kan 
forklares med at vi ikke fullt ut har 
satt inn vikar i vakant stillingsbrøk. 
De planlagte fellesaktivitetene i 
kompetanseplanen er i hovedsak 
gjennomført, men kostnadene i 
forbindelse med opplæringstiltak 
ble noe lavere enn forventet. Vi fant 
rom for å oppgradere kursrommet 
i samsvar med dagens krav til 
teknologi da projektor og smartboard 
sluttet å virke i november. Vi er 
påpasselig med å søke OU-midler fra 
KS til kompetansehevende tiltak og 
har fått innvilget flere søknader som 
har gitt inntekter til kommunen. 

Om måloppnåelse: 
Brukerundersøkelsen viser meget 
gode resultater. Sykefraværet har 
stabilisert seg og er sunket til 0,45 % 
totalt.

Målekort
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* - 5,3 5,3

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** : 
Faktor 1 – Oppgavemotivasjon (indre jobbmotivasjon)

3,8 - -

Sykefravær – egenmeldt 0,77 % < 3 % 0,38 %

Sykefravær – sykemeldt 1,49 % < 3 % 0,07 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat (i %) 95,7 % < 100 % 94 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Feilmargin på lønnsutbetalinger 0,20 < 1,0 % 0,3 %

Kvalitet på opplæringstiltak ** 4,4 > 4,3 4,4

Gjennomføringsgrad felles opplæringstiltak 95 % > 85 % 94 %

Enhetens styrende dokumenter skal til enhver tid være oppdatert i EQS 96 % > 95 % 98 %

* 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 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall årsverk 6,75 8,95 (7,8*) 7,05 (7,45*)

Lønnsutbetalinger pr år 9700  10 017 10 233 

Antall planlagte/gjennomførte opplæringsakti-viteter (felles) 40 22 34

Ressursbruk planlegging/gjennomføring opp-læringstiltak (timer) 272 363 409

Antall styrende dokumenter i EQS i enheten 251 249 236

Antall prosjekter med frist i perioden Ingen Ingen 2
Heltid/deltid 
arbeidsgiver- 

strategi

Netto budsjettramme 6 168 500 6 678 000 7 705 200

* Reell bruk årsverk pr 31.12.18 var 7,05, men tilsettingsprosent årsverk er 7,45 (gir utslag ved gradert stilling etter oppnådd 
maksdato).Totalt antall årsverk: frikjøpte tillitsvalgte / hovedverneombudet er med i antall årsverk.

VIRKSOMHETSLEDER 
Oddveig Sandvold Klafstad

Budsjett: 7,7 mill.

Antall årsverk: 7,45

Sykefravær: 0,45%
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Eiendom 
2018 har vært ett år tilnærmet 
normalen. Første del av året var 
preget av mye reparasjons-kost-
nader på tekniske anlegg. Andel til 
reparasjon for året har gått noe ned 
fra 2017. 

Boligmassen har relativt stor 
utskifting av beboere og krever både 
ettersyn og utbedringsarbeider. 
Generelt har boligmassen stort 
vedlikeholdsbehov. 

Energipostene har i 2018 et 
merforbruk på nær 1,2 mill kr. Energi-
fondet er tømt med bruk av 400 
000 til delvis dekning. Forbruket har 
fra 2017 til 2018 gått noe nedover, 
merforbruk skyldes høyere strøm-
priser per kwh. 
Driftspostene har for året et mindre-
forbruk på 270 000. Dette skyldes 
mindre reparasjonsandel i andre 
halvår samt at håndverkere har utført 
en del prosjektarbeid for å spare 
driftskostnader. 

Av investeringsprosjekter er Løten Ved 
og Service, nå Løten Virke ferdigstilt 
og innflyttet. Rehabilitering av Jønsrud 
skole er nær ferdigstilt. 
Skisseprosjekt til ny barnehage 
i Skøienhagan er utarbeidet for 
behandling i 2019. Prosjektet 
omsorgsboliger på Haugland har blitt 

utsatt, dog er tilbudsgrunnlag nær 
ferdigstilt. Det er også etablert ny 
strømforsyning på tomta og eksis-
terende bygning vil bli revet i 2019. 
Overbygg og reservekraft-aggregat 
på Helsetunet er ferdigstilt, og det er 
også istandsetting av kapellhagen. 
Det er kjøpt en ny bolig for bosetting 
av flyktninger i 2018. For bevilgning 
til kjøp av lift er det anskaffet 2 lifter, 
en til Løtenhallen og en tilhengerlift. 
Aktivitetsparken ved Løtenhallen er 
også ferdig. 

Vedlikeholds-andelen er nå veldig 
lav. I 2018 er det en følge av å bruke 
egne ansatte til prosjektarbeid i 
stedet for vedlikehold, samt en liten 
nedgang for året i reparasjonskost-
nader. Antatt vedlikeholds-bidrag er 
på rundt 30 kr pr kvm. Dette er langt 
under anbefalt nivå for å ivareta 
byggene og hindre verdiforringelse. 
Fortsetter dette vil det i løpet av 
relativt kort tid føre til alvorlige avvik 
og store utbedringskostnader.  

Sykefravær i virksomheten er på 
0,42% egenmeldt og sykemeldt 
4,69%. 

Brukerundersøkelse ga en score på 
5,1, noe Eiendom er veldig godt 
fornøyd med.

Målekort 
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*  4,8 5,1-

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær - egenmeldt (i %) 0,24 <2% 0,42

Sykefravær – sykemeldt (i %) 9,05 < 2% 4,69

 Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat (i %) 102,8% 100% 102,7

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Antall klager på kvalitet på utført arbeid 0 0 0

Klage på mangler ved arbeidet 0 0 0

Registrerte avvik på utført arbeid (drift, vedlikehold, utvikling, reparasjon) 0 0 1

Klager på svikt i fremdrift i aktivitet 0 0 1

Uønskede driftsstans på tekniske anlegg >4 timer 7 <3 7

Fortetninger/lekkasjer i VA-anlegg 0 <3 2

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

Avvik på brann – sikkerhetsinstallasjoner 1 <2 2

Avvik i forhold til vedlikeholdsplan 5 0 2

Avvik fra forskrift/lov eller skriftlige rutiner 7 0 7

Avvik fra strategiplan 1 0 2

Stillingsbrøk pr 1000kvm bygg, 0,21 0,21 0,205

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Etter/videreutdanning 0 1 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 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall årsverk (eksempel) 10,5 10,5 10,5

Netto budsjettramme(eksempel) 17,8 17,0 17,8

Antall kommunale bygg for vedlikehold 69 68 70

Antall kvadratmeter for vedlikehold 50 000 50 400 51 500

Vedlikehold kr pr kvm 60 40 30

Antall kvm for kommunal energibetaling 47 400 47 788 48 588

Antall gjennomførte energisparetiltak 3 2 0

Med størrelse over 10 000 kwh pr år. 3 2 0

Forbruk energi pr kvm 150 156  152

Antall personalmøter 7 7 7

Gjennomførte velferdstiltak for ansatte i BVS 2 2 2

Antall uønskede hendelser, innbrudd, vannskade, brann osv. 4 3  3

VIRKSOMHETSLEDER 
Erik Adolfsen

Budsjett: 17,8 mill.

Antall årsverk: 10,5

Sykefravær: 5,1%
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Teknisk drift 
Tjenesteområdet har hatt høy 
aktivitet. 

Veger
Vinteren 2018 medførte mye 
ekstraarbeid på grunn av mye snø. 
Snømengden medførte også mye 
mer bortkjøring av snø enn normalt.
Det er mye vegetasjon som har 
lagt seg ut i veiene, og her har vi 
2018 både hugget trær og fjernet 
vegetasjon.  

I 2018 har disse boligvegene blitt 
asfaltert: Nedre Gimleveg, Esporan-
tovegen, Næstadgutua og Lyngvegen.

Vi har også rensket elva Vingerjessa 

og bygd flomvoll fra Seglavegen og 
et stykke sørover i Karudhagan.

Vann og avløp
Vann- og avløpsanlegg for Skauen 
Reksla, tredje etappe ble utført. 
Sanering (utbytting/rehabilitering) av 
vann og avløpsrør under Fylkesveg 
166, Søndre jernbaneundergang 
pågår, og sluttføres til våren. I tillegg 
er kloakkpumpestasjon på Fløta 
byttet ut.

Det ble registrert 19 lekkasjer på 
kommunale hovedvannledninger i 
2018.

Målekort

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet * Ikke målt >4 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/10-faktor** : Faktor 1 – Oppgavemotivasjon
(indre jobbmotivasjon)

4,1 >4 4,38

Sykefravær - egenmeldt 0 <4 0

Sykefravær – sykemeldt 8,1 <4 18,08

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 99% 100% 104%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Vannkvalitet, avvik i.h.t drikkevannsforskriften, antall/ år 0  0     4

Andel av befolkningen med kommunal vannforsyning 78% >78% 80%

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

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

Andel utskifting av avløpsledninger hoved avløpsnettet gjennomsnitt siste 
5 år

0,2 >0,2 0,2

Andel kommunale kjøreveger med asfalt 43% >43 44

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Ikke målt i 2017.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 

Nøkkeltall
Resultat 2017 Prognose 2018 Resultat 2018

Totalt antall årsverk 6 6 6

Netto budsjettramme 4 960 9 915  10 325

Budsjettramme selvkost (Inkl.HB, Renovasjon, Septik fra 2018)          - 3 718 -3 962 -5 080

Brutto driftsutgifter i kr/km kommunal veg inkl. gang / sykkelveg 41 45 45 

Antall gatelyspunkt 1 418 1 418 1 421

Driftsutgifter gatelys pr. pkt 770 740 931

Transportsystem for Løten vannverk:

Planlagte avbrudd (kundetimer/år) 88 30 785 

Ikke planlagte avbrudd (kundetimer/år) 1096 200 523

Nye vannledninger Løten vannverk m/år 221 2 330 1 100

Nye avløpsledninger m/år 183 2 330 1 100

Sanering av vannledninger Løten vannverk m/år 643 640 0

Sanering av avløpsledninger Løten m/år 74 0 0

Nye vannledninger Budor vannverk m/år 517 500 962

Nye avløpsledninger Budor m/år 517 500 1070

Gjennomføring av investeringstiltak mill. kr 8 800 18 800 13 298

VIRKSOMHETSLEDER 
Jens Petter Østerhaug

Budsjett: 10,3 mill.

Antall årsverk: 6,0

Sykefravær: 18,0%
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VIRKSOMHETSLEDER 
Anne Kristin Knudsen

Budsjett: 12,3 mill.

Antall årsverk: 21,4

Sykefravær: 11,0%

Renhold 
Renhold leverer tjeneste til alle 
kommunens bygg; barnehage, skole, 
idrettshus, ungdomshus, sykehjem, 
trygdeboliger, legesenter og adminis-
trasjonsbygg. Vi har ansvar for både 
daglig og periodisk renhold, og utfører 
vedlikeholdsoppgaver som medvirker 
til lengere levetid på byggene. 
Brukerundersøkelser som gjennom-
føres annethvert år viser med 
tydelighet at vi leverer en tjeneste av 
god kvalitet.

I virksomheten har vi hatt både 
interne og eksterne kurs hvor 
renholderne har fått faglig påfyll og 
utvekslet erfaringer med renholdere 
fra nærliggende kommuner.  
I tillegg har 5 renholdere tatt fagbrev 
som renholdsoperatører.

Det økonomiske resultatet i 2018 ble 
av forskjellige årsaker godt også i år, 
og vi har kunnet gå til anskaffelse 
av nye renholdsmaskiner og nytt 
nødvendig utstyr.

Målekort
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikator: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet * Ikke målt 5,3 5,1

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

4,4

Sykefravær - egenmeldt 1,55% < 3% 1,7%

Sykefravær - sykemeldt 6,30% < 5,5% 9,35%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100,3% 100% 100,3%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Prosentandel medarbeidere på kurs gjennom året 100% 100% 90%

Antall interne og eksterne kurs 2 > 2 2

Antall personalmøter 9 9 9

Antall ansatte med fagbrev 5 12 9

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Ikke målt i 2017.  
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Netto budsjettramme 12 305 000 13 142 600

Totalt antall årsverk (inkl vaskeri) 21,75 21,75 21,4

Totalt antall ansatte (inkl vaskeri) 27 27 27

Antall m2 rengjort 36 500 36 500 37 000

Antall m2 rengjort pr årsverk 1780 1 780 1 800
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Oppvekst 

Fra 2018 fikk Oppvekst ansvar for 
Ungdommens Hus, SLT, BUK (Barn -og 
unges kommunestyre) og Ungdoms-
kontakten. Dette gir mulighet for 
mer helhetlig jobbing rundt barn og 
unge i Løten.  Stillingen som leder 
for Ungdommens Hus, SLT og BUK 
var vakant i store deler av 2018, 
ny leder startet januar 2019. Bjørn 
Erik Hornberg har fungert som leder 
frem til nyttår. Ungdommens hus har 
ulike tilbud, som juniorklubb, LAN, 
Mopedbua og Åpen hall. I tillegg ble 
det arrangert Ferieklubben i juni. 
Ungdommens hus og ungdoms-
kontakten er involvert i arbeid med 
vurdering av ny skatepark i Løten. Det 
ble i denne forbindelsen gjennomført 
tur til Ringsaker for befaring på deres 
anlegg og besøk av fritidsklubben 
Garveriet i Moelv. Ungdomskontakten 
har organisert tilbud til ungdommer 
fra 18 år og oppover og har 
gjennomført «Kveldstreff for bil og 
motorinteresserte» med godt besøk. 
Ungdomskontakten organiserer også 
natteravnene i samarbeid med FAU 
ved Løten Ungdomsskole.

Kommunen har ikke lenger egen 
logoped, men har i 2018 kjøpt 
tjenester fra private logopeder.

Pål Marius Skjærstad ble tilsatt som 
ny rektor ved Lund skole fra mars 
måned og er godt i gang med å 
bygge det nye laget. Ellers er det 
et stabilt lederteam i skoler og 
barnehager. 

Strategisk plan for barnehager og 
skoler 2017 – 2021 har i 2018 hatt 
første år med implementering der 
virksomhetsplan er utarbeidet. I Kultur 
For Læring arbeidet er alle de ansatte 
i skolene og barnehagene i ferd med 
å lære verktøyet pedagogisk analyse. 
Blant annet ser en stor nytte av den 
nettressursen det gis tilgang til, hvor 
kompetansepakker kan tas i bruk og 
nettverksgrupper kan dele kunnskap 
og refleksjoner. Samordningen av 
dette arbeidet i Hedmark oppleves 
som en god støtte for alle nivåer i 
barnehagene og skolene. 

Alle de kommunale barnehagene har 
implementert et program for psyko-
sosialt arbeid, herunder De utrolige 
årene (DUÅ) og Løsningsfokuser 
tilnærming. Tre lærere fra Løtenskolen 
gjennomfører videreutdanning i den 
nasjonale satsningen Kompetanse for 
kvalitet. Løten kommune har også fått 
to lærere godkjent i lærerspesialis-
tordningen Begynneropplæring Norsk.  

I 2018 ble skoler og barnehager 
med i prosjektet «Hopp i Løten» 
(Helsefremmende oppvekst). Dette 
er et tverrfaglig prosjekt i Løten 
der målsetning er å bedre folke-
helsa, forebygge livsstilsykdommer 
gjennom økt fysisk aktivitet og sundt 
kosthold i barnehagene i Løten. Økt 
lærenorm ble innført fra august 2018. 
Ingen av de kommunale skolene lå 
under normen og de statlige midlene 
ble fordelt til tidlig innsats på barne-
skolene. Barnehagestart 2018 med 

KOMMUNALSJEF
Inger Torun Holmgren

innføring av den nye pedagognormen 
ble i flere av de kommunale barne-
hagene løst ved å bytte ut fagar-
beidere med barnehagelærere.

I årets hovedopptak fikk alle som 
søkte plass innen fristen tilbud om 
plass. Ved årets slutt var det ingen 
plasser ledig i de kommunale og 
private barnehager og nye søkere 
blir satt på venteliste. Bygging av ny 
barnehage står på investeringsplanen 
til kommunen fra 2019 og det har 
i denne sammenhengen vært en 
prosjektgruppe i gang med forpro-
sjekt og skisseprosjekt i 2018. 

I 2018 hadde Løten kommune tilsyn 
av Fylkesmannen på to skoler: Løten 
Ungdomsskole og Ådalsbruk skole. 
Tilsynsrapporter blir lagt frem for 
kommunestyret våren 2019. 

Grunnskolepoengene for 
avgangskullet på Løten ungdoms-
skole viser en score på 40,5 som 
er en forbedring når en ser trenden 
over flere år. De nasjonale prøvene 
er også svakt stigende. Nasjonale 
prøver 5. trinn viser å variere noe 
mellom skolene, men det er gledelig 
at noen av de som har jobbet syste-
matisk over år ser at dette arbeidet 
svarer seg også ved at resultatene 
forbedres. 

Sammen med flere nabokommuner 
valgte vi i 2018 Visma som nytt 
oppvekstadministrativt system. 
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REKTOR
Kjell-Arne Østvold

Budsjett: 22,5 mill.

Antall årsverk: 33,0

Sykefravær: 7,0%

Målekort
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Fellesindikatorer: Tjenesteproduksjon (Udirs resultater klare i desember

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

---
---

>500
>500

522
472

Fellesindikatorer: Arbeidsmiljø (10-faktors resultater klare i desember)

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor: 5- Mestringsorientert ledelse --- 4,0 4,2**

Sykefravær – egenmeldt 0,67% <1 0,92%

Sykefravær - sykemeldt 3,59% <3 6,08%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100% 100% 100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Eksamen – vår***

Norsk 3,3 3,3 3,0

Norsk sidemål 3,3 3,0 3,0

Engelsk 3,6 3,8 4,3

Matematikk 3,3 3,0 3,2

Årsresultat

Standpunkt (gjennomsnitt) 3,8 3,9 4,05

Grunnskolepoeng 37,9 39,0 40,5

Nasjonale prøver 8. trinn, høstprøver****

Lesing 47 50 48

Regning 48 50 47

Engelsk 46 50 48

Nasjonale prøver 9. trinn, høstprøver****

Lesing 53 52 51

Regning 53 52 51

Elevundersøkelsen*****

Støtte fra lærer 4,0 4,5 3,9

Motivasjon 3,3 4,0 3,6

Mobbing --- 4,0 4,8

Trivsel på skolen 4,1 4,5 3,9

Vurdering for læring 3,3 4,0 3,6

* Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. **Svar fra «10-faktor» 2017, ny undesøkelse 
holdes høsten 2019. ***Karakterskala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. ****Nasjonale prøver har alltid 50 «skalapoeng» som 
gjennomsnitt. *****Udirs elevundersøkelse har en skala fra 1 til 5, der 5 er best.

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Netto budsjettramme 22 194 000 22 417 000 22 542 000

Elever i skolen pr. 01.10 221 235 233

Totalt antall årsverk 32,16 32 33

Lærerårsverk ordinær undervisning 17,05 16,50 16,50

Lærerårsverk spesialundervisning 4,40 4,00 4,50

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 0,55 0,60 0,65

Lærerårsverk andre oppgaver 3,28 3,28 3,28

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og 
ungdomsarbeidere/assistenter)

8,73 8,0 10,0*

*Vi har måtte ansette 2 ekstra assistenter/elevveiledere for gjesteelever som er fosterhjemsplassert i Løten kommune. Disse 
elevene har store sammensatte psykososiale behov, derav en økning på 2.

Løten ungdomsskole 
I desember ble rapporten fra Fylkes-
mannens tilsyn ved skolen høsten 
2017 publisert. Fylkesmannens 
tilsyn omfattet: skolens arbeid med 
opplæring i fag, underveisvurdering 
for å øke elevenes læringsutbytte, 
underveisvurdering som grunnlag for 
opplæring og spesialundervisning 
og vurdering av behov for særskilt 
norskopplæring. Tilsynet påpeker 
at Løten ungdomsskole har gode 
rutiner og strukturer for å gi elevene 
det tilbudet de har krav på. De 
avvikene som ble bemerket gjelder 
i første rekke Løten kommunes 
tilbud til minoritetsspråklige 
elever når det kommer til tolk og 
morsmålsopplæring. 

Løten ungdomsskole jobber målrettet 
med å oppnå 40 grunnskolepoeng 
som er det overordnete målet i 
kommunes strategiske plan for 
oppvekstsektoren. I juni 2018 ble 
grunnskolepoengene offentliggjort og 
resultatet var 40,5.

Den nasjonale satsingen på ungdom-
strinnet, Ungdomstrinnet i utvikling, 
er nå bli integrert i den daglige 
driften. Formålet med satsingen er at 
elever skal oppleve tiden på ungdom-
strinnet motiverende, med variert og 
praktisk undervisning, samt at under-
visningen skal oppleves relevant 
med tanke på framtida. Rektorene 
i region 3 (Hamar, Løten, Stange og 
Ringsaker) har regelmessige møter 
hvor fokuset er i 2018 har vært 
fagfornyelsen, samt jobbe for en best 
mulig overgang mellom ungdoms-
skole og videregående opplæring. 
Rektorsamarbeidet inkluderer også 

rektorene fra de videregående 
skolene i region, hvor hensikten 
er å få til et mer helhetlig 13-årig 
skoleløp.   

Skolen har hatt fokus på skolemiljø, 
og flere tiltak er gjennomført for å 
styrke skolemiljøet. Løten ungdoms-
skole gikk skoleåret 2017/2018 inn i 
sitt fjerde år som MOT-skole. MOT-sat-
stingen skal gi elevene verktøy, slik 
at de får: MOT til å leve, MOT til å bry 
seg og MOT til å si nei

Løten kommune og de andre 
kommunene i fylket er med 
SePu (Senter for utdanningsrettet 
praksis) i spissen inne i sitt tredje 
år med prosjektet Kultur for læring. 
Prosjektet skal hjelpe skolene til å 
bli å bli datadrevet og i større grad 
benytte seg av forskning. Skoleåret 
2017/2018, samt første halvdel 
av skoleåret 2018/2019 har Løten 
ungdomsskole hatt blant annet 
disse kartleggingsundersøkelsene: 
Udirs elevundersøkelse, Ung data, 
MOT-undersøkelsen, Kultur for læring 
T2. Disse undersøkelsene som tar for 
seg hovedsakelig trivsel, skole-hjem 
samarbeid og forhold på fritiden, 
samt nasjonale prøver og eksamens-
resultater, tilsier at Løten ungdoms-
skole går i riktig retning når det 
gjelder å oppnå de målene skolen er 
pålagt. For å nå målene jobbes det nå 
både lokalt på skolen og i kommunen 
med profesjonelle læringsfellesskap 
(PLF).
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REKTOR
Målfrid Haugbotn Hagen

Budsjett: 18,7 mill.

Antall årsverk: 40,5

Sykefravær: 7,5%

Målekort
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

516
536

>500
>500

522
500 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** : 
Faktor 10 – Prososial motivasjon 4,6

-
ikke i år

-
ikke i år

Sykefravær – egenmeldt 1,49 < 1 % 1,71 %

Sykefravær – sykemeldt 4,71 < 5 % 5,81 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat (i %) 101% 100% 102%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver 

Lesing 1. klasse 74,2% > 90% 76%

Lesing 2. klasse 81,9% > 80% 72%

Lesing 3. klasse 84,1% > 80% 87%

Regning 2. klasse 73,0% > 80% 68%

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver ***

Lesing 48 >50 47

Regning 47 >50 44

Engelsk 49 >50 48

Elevundersøkelsen****

Vurdering for læring 3,5 4,4 4,1

Støtte fra lærer 4,3 4,5 4,8

Motivasjon 3,7 4,4 4,3

Mobbing (OBS! Riktig tall kommer fra UDIR i mars) 1,2 1,0 1,1

Trivsel på skolen 4,2 4,5 4,7

SFO brukerundersøkelse Ikke målt - -

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 82% 95% 73%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 68% 68% 57%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp 40% 38% 22%

* KFL – foreldresvar. Skala hvor snittet i fylket er 500. ** 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.

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

 Totalt antall årsverk 34,2 38,54 40,5

Netto budsjettramme 18 361 000 18 656 000 18 734 000

Elever i skolen pr. 01.10 251 258 260

Elever i SFO pr. 1.10.  122 125 125

Elever på leksehjelp pr 1.10 (3. – 6. klasse)  76 81 75

Totalt antall årsverk 33,62 38,54 40,5

Lærerårsverk ordinær undervisning 12,76 14,9 15,5

Lærerårsverk spesialundervisning (inkl. Forst.avd) 2,47 2,6 3

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 1,27 1,5 1,5

Lærerårsverk andre oppgaver 2,75 0,6 1

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

9,07 13,4 14

Årsverk SFO/leksehjelp 5,3 5,5 5,5

Østvang skole og SFO 
På Østvang er det 54 ansatte som 
til enhver tid jobber for å skape rom 
for vekst og læring. I likhet med 
alle skoler i Hedmark deltar Østvang 
i forbedringsprosjektet «Kultur for 
læring». Med bakgrunn i grundig 
kartlegging av skolens ståsted, 
har skolen valgt ut noen sentrale 
innsatsområder: 

 • Systematisk arbeid med å 
formulere felles, overbyggende 
mål for å skape felles retning

 • Kapasitetsbygging og utvikling 
av kollektive læringskulturer og 
ledelse på alle nivå. 

 • Forbedre læringsresultater med 
særlig blikk på lesing

 • Alle innsatsområdene er i trå 
med Strategisk plan skole og 
barnehage 2017-21.

Gjennom året har de ansatte bl.a. 
jobbet fram et motto for vårt arbeid: 
«Østvang – Vi skaper muligheter!». 
I etterkant av Londonturen høsten 
2017, har man jobbet systematisk i 
pedagogisk utviklingsarbeid og det 
ble etablert møter hvor hele perso-
nalet er tilstede.  Både lærere og 
assistenter er viktige i skolens forbe-
dringsarbeid. De ansattes kompe-
tanse skal økes gjennom kollektiv 
og samordnet kompetanseutvikling i 
profesjonelle læringsfellesskap. Det 
overordnede målet er: «På Østvang 
skal barnet møtes på sine premisser 
og blir gitt muligheter til å utvikle 
sitt potensiale.» Dette oppnår vi ved 
inkluderende samarbeid og at de 
ansattes praksis justeres gjennom 
forskningsbaserte tiltak (pedagogisk 
analyse). 
Tiltak som er gjennomført i utviklings-

arbeidet, bygger på handlinger der 
forskning viser at de har effekt. 
Kartleggingsresultater brukes aktivt 
på alle nivå for å forbedre den 
pedagogiske praksis. Skolen har gjort 
noen strukturelle endringer for å øke 
samarbeidstid. Dette gjør at lærere og 
assistenter har 1,5 time til kollektivt 
arbeid hver uke. Dette er nokså unikt 
i skole-Norge. Deler av denne samar-
beidstiden har blitt brukt til at lærerne 
har jobbet i grupper for å planlegge 
ei felles temauke for hele skolen. 
Høstens store hendelse var «Inter-
nasjonal uke». Dette ble en STOR 
suksess både for store og små. Det 
var en unik opplevelse å være vitne 
til alle hendelser denne uka. Elevenes 
tilbakemeldinger er viktig drivkraft 
for å videreføre ordningen. Til våren 
arrangeres «Bokuke». Vi gleder oss!

Tjenesteproduksjon og resultater 
ved skolen ligger noe i underkant 
av de vi ønsker. For skolen er det 
viktig at tiltak man har enes om 
opprettholdes, og at vi med tid klarer 
å løfte resultatene dit vi ønsker at 
de skal være. I trå med Strategisk 
plan, satses det på leseferdigheter 
innenfor området «Grunnleggende 
ferdigheter».  Et av tiltakene i høst, 
har vært å innføre Lærerspesialist. To 
lærere har frigjort tid til observasjon 
og veiledning av lærere på 1. og 2. 
trinn. Hovedfokus er leseopplæringen. 
Videre analyse av tall fra Elevunder-
søkelsen, viser at vi har gode resul-
tater på viktige områder som danner 
et godt og avgjørende grunnlag 
for at elevene skal være i en god 
læringsposisjon.
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REKTOR
Heidi Amundsen

Budsjett: 8,4 mill.

Antall årsverk: 18,0

Sykefravær: 2,7%

Ådalsbruk skole og SFO 
Ådalsbruk skole har hatt fremgangen 
på resultater i forskjellige kartleg-
ginger. Vi har fremgang både i kultur 
for læring (KFL), nasjonale prøver og 
UDIR sine kartleggingsprøver. Dette 
er noe vi har jobbet systematisk og 
hardt mot i flere år.
Hele skolen har jobbet kollektivt med 
å nå vår visjon: Ådalsbruk skole – vi 
skal gi elever og ansatte mulighet til 
å realisere hele sitt potensiale!

For å få fremgangen har vi jobbet 
bredt, med flere innsatsområder: 

 • Systematisk arbeid med klasse-
miljø og skolemiljø. Vi vet fra 
forskning hvor mye relasjoner 
betyr.

 • Hjem – skolesamarbeid
 • Systematisk arbeid med 

klasseledelse.
 • Systematisk arbeid med å oppøve 

ferdighetene i lesing og regning 
har vært fokus på hele skolen. 
Arbeidsmetoder som har vært 
viktig er modellering av praksis og 
repetisjon, og tørre å jobbe lenge 
nok med de ulike temaene. Dette 
sammen med å oppøve uthol-
denhet har gitt resultater. 

 • Gjennomføring; skolen har laget 
en standard for gjennomføring 
av nasjonale prøver, dette for at 

barna skal få vist det de ferdig-
hetene de har. Denne har tatt 
utgangspunkt i forskning og hva 
de som har vært best før har gjort.

 • Skolen har jobbet mot å øke 
leseengasjement og leseglede. 

 
Skolen har i 2018 hatt tilsyn fra 
Fylkesmannen på skolebasert 
vurdering, der det vurderes om vi har 
gode og relevante kilder om elevenes 
måloppnåelse, og om vi som 
skole avdekker årsaken der det er 
manglende måloppnåelse, om vi har 
flere parter med i vurderingsarbeidet 
og om vi vurderer oss jevnlig. Fylkes-
mannen fant ingen avvik og konklu-
derte med at skolen har en etablert 
vurderingspraksis som har elevenes 
måloppnåelse i fokus.

Skolen har utfordringer med å få 
driften til å harmonere med økono-
miske rammer. Det er hovedsakelig 
store spesialpedagogiske tiltak, i 
skolen vår og på skoler der vi har 
barn som hører til vår skolekrets, og 
tiltak knyttet til Opplæringsloven §9a 
som går på barnas psykososiale miljø 
som gjør at vi ikke når de økono-
miske målene. Skolen har gjennom 
hele året vært i samhandling med 
kommunalsjefen på disse områdene. 

Målekort

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet KFL *
Positiv støtte til skolegang
Dialog og involvering

500
476 

500
500

516
558

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** :  Faktor: 5- Mestringsorientert ledelse 4,5 - -

Sykefravær  - egenmeldt  (i %) 0,68 Under 1 0,73 

Sykefravær – sykemeldt (i %) 2,69 3 1,99

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat (i %) 100% 100% 103%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver 

Lesing 1. klasse 83,3% 80% 90%

Lesing 2. klasse 86,5% 80% 72%

Lesing 3. klasse 64,7% 80% 83%

Regning 2. klasse 58,4% 80% 83%

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver ***

Lesing 42 >50 55 

Regning 50 >50 55

Engelsk 47 >50 47

Elevundersøkelsen****

Vurdering for læring 4,3 4,5 4,2

Støtte fra lærer 4,6 4,5 4,5 

Motivasjon 4,3 4,5 4 

Mobbing 1,2 1,0 1,4

Trivsel på skolen 4,7 4,5 4,2

SFO brukerundersøkelse - - -

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 92% 90 % 92%

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

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp 38% 30% 15%
* Foreldreundersøkelse. Landssnittet er 500
** 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 1 er best.  Det er 7. trinn som blir målt i barneskole.

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall årsverk 16,5 18

Netto budsjettramme 8 227 000 8 431 000 8 438 000

Elever i skolen pr. 01.10 113 110 110

Elever i SFO pr. 1.10. 41 42 42

Elever på leksehjelp pr 1.10 (1. – 4 klasse 2015, 1.-5. klasse 2016)  33 21 40

Lærerårsverk ordinær undervisning 7 7 7

Lærerårsverk spesialundervisning (inkl. Forst.avd) 2,1 2,3 2,3

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 0,3 0,3 0,5

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

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

4,1 5,1 5,2

Årsverk SFO/leksehjelp 2,2 2,2 2,2
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REKTOR
Audhild Køhl

Budsjett: 8,0 mill.

Antall årsverk: 12,6

Sykefravær: 4,8%

Jønsrud skole og SFO 
Hovedmålet til Jønsrud skole er å 
kunne bidra med at barn 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.

Jønsrud skole har og skal jobbe 
kollektivt. Trene på samarbeid og ta i 
bruk forskning er noen av målene for 
skolen. Kollektiv kompetanseutvikling 
er satt på dagsorden også i 2018. 
Jønsrud jobber med å bevisstgjøre 
og utvikle det profesjonelle lærings-
felleskapet. Gjensidig støtte og 
tillitt mellom lærere. Felles og delte 
visjoner samt verdier er ting skolen 
lykkes med. Fokus på lærernes vekst 
og profesjonelle utvikling har vært 
viktig i 2018. Dette arbeidet er satt 
inn i virksomhetsplanen frem til 2021.

Kultur for læring er et forsknings- og 
utviklingsprosjekt der alle skoler i 
alle kommuner i Hedmark er invitert 
til å delta.  Resultater for 2018 viser 
at vi er meget fornøyd med våre 
satsninger og ser at ved bruk av 
datagrunnlag kan vi spisse og utvikle 
skolen i alle vekstsoner. Målet er å 
arbeide med utdanningskvalitet i alle 
ledd.  Løfte læringsmålene i «flokk», 
utvikle egen skole og Løten skolene. 

Jønsrud skole satser uteskoledager 
for alle klasser. (I klasserommet sitter 
elevene stille og arbeider med tekst-
baserte versjoner av virkeligheten. 
Utenfor klasserommet må elevene 
forholde seg til de fysiske og sosiale 
omgivelsene i praktiske og handlings-

rettede aktiviteter. Dette krever både 
fysisk og mental aktivitet. Uteskole 
tilbyr elever og lærere nye og bedre 
rammebetingelser for en variert og 
praktisk opplæring. Det gir gode 
muligheter for å ivareta skolens 
helhetlige dannelsesambisjoner og 
intensjonen om tilpasset opplæring, 
slik disse er formulert i opplæ-
ringsloven og i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet (LK06).)

Jønsrud skoles fokus er: fysisk 
aktivitet og faglig fokus.

Skolen jobber bevisst med å utvikle 
skole-hjemsamarbeidet gjennom 
prosjektet Kultur for læring. Dette 
gjøres gjennom utviklingssamtaler, 
foreldremøter, FAU, SU og SMU i 
tillegg til den daglige, kontinuerlige 
kontakten mellom skole og hjem.

Tjenesteproduksjon og resultater ved 
skolen ligger på måloppnåelse med 
resultater over eller på landsnittet for 
elever på nasjonale prøver. Det er noe 
variasjon på UDIR sine kartleggings-
prøver. Dette er noe skolen er meget 
fornøyd med. Lesing i alle fag er en 
prioritet og er et satsningsområde 
skolen jobber bevist med.

Skolen var i 2018 130 år og dette 
er blitt markert med ny skolesang 
og omtale i boka til historielaget 
«Lautin». Skolen har i 2018 nådd 
sine mål innen økonomiske ramme. 
Skolen sto ferdig renovert i 2018. 

Målekort
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

516
536

Ikke gjennom-
føringsår 495

551

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** :  Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse 4,6 - -

Sykefravær - egenmeldt (i %) 0,2 < 1 0,43

Sykefravær – sykemeldt (i %) 2,6 < 3 4,37

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat (i %) 100% 100% 100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vår-prøver 

Lesing 1. klasse 90,9 >80          61,5

Lesing 2. klasse feil i inn-
rapportering

>80          81,2

Lesing 3. klasse 88,8 >80          70,5

Regning 2. klasse 86,6          >80          45,4        

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver ***

Lesing 48 >50             54 

Regning 54 >50             53

Engelsk 51 >50             50

Elevundersøkelsen****

Vurdering for læring 3,1 4,5            3.8

Støtte fra lærer 4,4 4,7 4.3

Motivasjon 4,2 4,5 3.9

Mobbing 1,1 1,0 1.2

Trivsel på skolen 4,7 4,5 4.1

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass         75% 80% 93%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 51,7% 50% 47%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp 27,3% 30% 5% *****

*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.
***** Prognose vil være feil da leksehjelp høst 2018 er redusert fra 1-4.kl til 3-4. kl. Derfor lavere tall.

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall årsverk 11,6 12,6 14,0

Netto budsjettramme 7 998 000 7 994 000 8 036 000

Elever i skolen pr. 01.10 104 99 105

Elever i SFO pr. 1.10. 25                    30                              30             

Elever på leksehjelp pr 1.10 15 20 20

Lærerårsverk ordinær undervisning 5,6 5,8 6,7

Lærer-årsverk spesialundervisning 1,5 1,7 2,1

Lærer-årsverk særskilt språkopplæring 0,5 0,5 0,6

Lærer-årsverk andre oppgaver 1,1 1,1 1,1

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelse, barne- og ungdomsarb/ass.) 2 2 2

Årsverk SFO/leksehjelp 1,3 1,3 1,5
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REKTOR
Pål Marius Skjærstad

Budsjett: 7,7 mill.

Antall årsverk: 15,0

Sykefravær: 5,5%

Målekort

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet Foreldreundersøkelsen i   KFL 
«Positiv støtte til skolegang»
«Dialog og involvering»

509
476

>500
>500

511
535

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor 3 - Mestringstro 4,5 Ikke i år Nye tall -19 

Sykefravær - egenmeldt 1,5 < 1 0,85

Sykefravær – sykemeldt 3,9 < 3 4,62

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 97,3% 100% 106%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver 

Lesing 1. klasse  65,5 >80 67,9

Lesing 2. klasse 85 >80 66,0

Lesing 3. klasse*** 47,2 >80 86,4

Regning 2. klasse 100          >80 100

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver ***

Lesing 45 >50 43

Regning 49 >50 42

Engelsk 48 >50 42

Elevundersøkelsen****

Vurdering for læring 3,8 4,2 4,5

Støtte fra lærer 4,3 4,6 4,7 

Motivasjon 3,6 4,4 4,0

Mobbing (Korrekte tall kommer 1.mars) 1,4 1,0 1,1

Trivsel på skolen 3,9 5 4,3

SFO brukerundersøkelse - - -

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 86% 80% 88%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 63% 50% 62%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp ( % av elever 3./4.tr) 51% 30% 88%
*Foreldreundersøkelse. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. ** 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 1 er best.  Det er 7. trinn som blir 
målt i barneskole

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall årsverk 10,89 12,8 15

Netto budsjettramme 6 794 000 7 547 000 7 690 000

Elever i skolen pr. 01.10 93 95 92

Elever i SFO pr. 1.10. 38                     42         38

Elever på leksehjelp pr 1.10 25 61 57

Lærerårsverk ordinær undervisning 4,8 6,4 7,3

Lærerårsverk spesialundervisning 0,8 0,8 2,0

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 0,2 0,2 0,15

Lærerårsverk andre oppgaver 0,6 0,6 0,8

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

2,3 2,5 3.0

Årsverk SFO/leksehjelp 2,1 2 1,75

Lund skole og SFO 
Lund skole og Sfo fikk i 2018 ny 
rektor. Felles mål for skolen/sfo er å 
rette blikket framover og utvikle en 
kollektiv og inkluderende kultur med 
fokus på relasjonsarbeid og tilpasning 
til den enkelte for å motivere for 
læring og utvikling. Systematisk 
jobbing og tydelige strukturer på alle 
nivåer er viktig, samt et fokus på 
å bedre skolens omdømme. Bedre 
informasjon, tydelig og rask kommu-
nikasjon med foreldrene, samt en 
dialogisk tilnærming mot foreldrene. I 
samarbeid med FAU er det igangsatt 
jobbing med å utarbeide en foreldre-
møtetrapp for å lage gode, samhand-
lende møter med rom for både 
foreldre og skole. 

Sfo-lokalene fikk i løpet av året nye 
møbler som ble montert på forel-
dredugnad. Skolens gamle Ikt-utstyr 
ble byttet inn 35 læringsbrett til 
elevene på 1. og 7.trinn. For at lærere 
og elever på 7.trinn kunne utnytte 
mulighetene i det å ha et «eget» 
læringsbrett prioriterte foreldrene å 
gi skolen «kompetansedager med 
en Ipad-lærer» i gave. Vi ser et 
stort potensial i å bruke det digitale 
verktøyet i pedagogisk øyemed. 

Prosjektet «Kultur for læring» ble 
gjenopptatt med ny rektor. Vi er på 
vei til å bli en skole som i større grad 
utnytter resultatene fra kartlegginger, 
undersøkelser og prøver til å endre 
praksis til det beste for elevenes 
læring. Resultater fra prøver og 
kartlegginger viser en vedvarende 
negativ utvikling. Vi ligger lavere 
enn de kommunale og nasjonale 
målene innen grunnleggende ferdig-
heter. Skolen har valgt å fokusere 
på elevenes leseferdigheter, og har 
startet arbeidet med å overvåke 
deres leseutvikling, for så å kunne 
sette i verk egnede tiltak. Skolens 

plan for vurderingsarbeid ble ferdig-
stilt i løpet av våren, og framstår som 
en helhetlig plan fra 1.-7. trinn.

I samarbeid med Fau arrangerte 
vi en felles tur for hele skolen til 
Målia, med overnatting for de eldste 
elevene. Fokuset var på å bygge 
relasjoner, samt gi en positiv felles 
opplevelse basert på fysisk aktivitet, 
felles måltider og spennende utfor-
dringer. For å kunne skape høyere 
motivasjon og bedre trivsel startet vi 
høsten 2018 med «Ænnslesvikuer». 
Dette er uker med fokus på relasjons-
bygging, praktiskestetiske fag, sosiale 
ferdigheter og felles opplevelser. 
Skolen holder på å ferdigstille en 
sosialpedagogisk plan for å trene 
sosiale ferdigheter.  «Ænnslesvi-
kuene» kommer med ca. 6 ukers 
mellomrom, og vi opplever at vi får 
gått dypere inn i temaer i de fagene 
som har få uketimer. 

Lærerne har ukentlige plenums/
team og vurderingsøkter. Vi har 
også forsøkt å skape en arena for 
samarbeid med «assistent/fagarbei-
dergruppa» med felles møtetid hver 
14. dag, samt noe samarbeidstid 
mellom lærere og assistenter/fagar-
beidere som følger enkeltelever. 
Gode samarbeidspartnere for skolen 
er foreldre, helsesøster, Hippt og 
Habiliteringstjenesten. Arbeidet med 
skolens virksomhetsplan er påbegynt, 
og vi ser for oss at den ligger klar 
høsten 2019. Det egenmeldte 
sykefraværet er lavt, men vi har en 
arbeidstager ute i en langtidssyke-
melding fra skolestart høsten 2018. 
Høsten 2018 startet en lærer videre-
utdanning innen matematikk.
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STYRER
Arnhild Blystad

Budsjett: 4,3 mill.

Antall årsverk: 8,0

Sykefravær: 10,5%

Målekort

Område Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikator

Tjenesteproduksjon Brukertilfredshet* - 5 -

Arbeids-miljø Sykefravær - egenmeldt (i %) 1,04% 2,5%           0,47%

Sykefravær – sykemeldt (i %) 8,78% 5%              10%

Økonomi-styring Økonomisk resultat (i %) 100% <100% 103%

Virksomhetens egne indikatorer

Hovedmål: Psykososialt miljø

Barnes trivsel* - 5 -

Personalets omsorg for barnet* - 5 -

Barnehagens samarbeid med hjemmet*                  -                  5 -

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter

Språkløyper andre kompetanse pakke a leksjo-ner 
10.stk 

9 4                   4          

Tilrettelegger for det enkelte barns læring* - 5 -

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* - 5 -

Hovedmål: Ledelse

Mestringsorientert ledelse, for hele oppvekst** 4,9 4 4,9

Mestringstro, for enhet** -                  4                 4,8           

* Resultater fra brukerundersøkelsen, Bedre kommune. Skalaen fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.  
  Denne undersøkelsen ble ikke gjennomført i 2018
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.

Nøkkeltall 2016 2017 2018

Totalt antall årsverk 10*** 9*** 8**

Antall barn under tre år 15.12.15 11 11 9

Antall barn over tre år 14 15 18

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

1 1 2

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 2 3 3

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp 4% 4% 4%

Netto budsjettramme 4 130 000 4 205 000 4 249 309

*Lærling regnes som et eget årsverk.
**Spesialpedagog er lagt inn i totalt antall årsverk, selv om denne jobber i alle bhg i kommunen.

Ådalsbruk barnehage 
Ådalsbruk barnehage har hatt fokus 
på språk og språkmiljø i barne-
gruppene, hele personalet har vært 
med i den nasjonale satsningen 
”Språkløyper”. Dette er kompetan-
sepakker hvor ansatte blir kurset i å 
skape gode språkmiljøer og språksti-
mulering med barna. Fra høsten 
2018 har vi hatt fokus på språk i ulike 
sammenhenger for eksempel språk 
i følelser, språk i leken, språk i rim 
og rytme, språk i symboler, språk i 
matematikk.

Barnehagens ansatte har også hatt 
opplæring og startet opp arbeide 
med pedagogisk analyse i forhold 
til utviklingsprosjektet ”Kultur for 
Læring”. Vi er i startgropen med 
pedagogisk analyse for hele perso-
nalet, dette er et arbeid som vil 
føre til utvikling av praksis og faglig 
kompetanseheving for personalet. 

Den viktigste endringen for barne-
hagen i 2018 er den nye loven om 
både pedagogtetthet og bemanning. 

På bakgrunn av denne endringen fikk 
barnehagen økt den pedagogiske 
bemanningen, slik at det nå er tre 
pedagoger som jobber direkte med 
barna. Dette er med på å øke kvali-
teten på det pedagogiske arbeidet i 
barnehagene. 

Det økonomiske resultatet gikk 
med et lite overforbruk. Vi har hatt 
et overforbruk på lønn, noe som 
skyldes at vi underbudsjetterer på 
denne posten i budsjettarbeidet, da 
rammene ikke er tilstrekkelige for å 
opprettholde lovpålagt bemanning. 
Øvrige drift har forløpt som normalt. 
Vi har et lavt egenmeldt fravær, noe 
vi er meget godt fornøyd med. Det 
sykemeldte fraværet er høyere enn 
målsettingen, dette fraværet skyldes 
faktorer utenfor arbeidsplassen. Det 
blir jobbet raskt med tilretteleggings-
tiltak ved svangerskap og lignende, 
men vi kommer ikke utenom at i 
noen situasjoner i livet er arbeidet i 
barnehagen fysisk tungt.
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STYRER
Iren Skyltbekk

Budsjett: 4,4 mill.

Antall årsverk: 8,3

Sykefravær: 1,3%

Målekort

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen* Ikke målt >5 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt (i %) 0,76 >2 0,79%

Sykefravær – sykemeldt ( i %) 1,67 >5 0,53%

Felles indikatorer: Økonomi styring

Økonomisk resultat ( %) 100% 100% 100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Hovedmål: Ledelse

Medarbeidertilfredshet / 10 faktor ; Fakt. 5. Mestringsorientert ledelse 5 >4,8 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 2 : Mestringstro

4,4 >4,6 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.

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall årsverk 7,35* 7,35 *1) 8,35** 1)

Antall barn under tre år 9 9 12

Antall barn over tre år 18 18 18

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

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 6 7 6

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp 3,7% 11% 10%

Svarprosent brukerundersøkelse 43% KFL 86% Ingen 
undersøkelse

Netto budsjettramme(revidert) 3 864 000 3 811 000 4 411 000

*Fra 15.08.16 og ut 2018 blir styrer frikjøpt 30% for å jobbe som gruppeleder med prosjektet DUÅ
(De Utrolige Årene). 
**Vi økte antall barn på småbarnsavdelingen fra 9-12 barn for å gi alle søkere med rett en barnehageplass i opptaket i år. Dette 
medfører at vi fra 15.08.18 måtte ansette en person til i 100% stilling.
1) Ekstra bemanning på barn med nedsatt funksjonsevne

Ryli barnehage 
Ryli barnehage la også dette året 
stor vekt på kompetanseutvikling for 
ansatte og utvikling av barnehagen. 
Vi fikk i januar 2018 resultatene fra 
vår første kartlegging i «Kultur for 
læring» og hele dette året har ansatte 
jobbet med å utvikle seg innen 
tolking av data, pedagogisk analyse 
og å sette i gang gode tiltak for å bli 
en kvalitativt enda bedre barnehage. 
Resultatene viste at vi jobbet godt 
med sosialt samspill og vi ser derfor 
hvor viktig det er å fortsette med «De 
Utrolige Årene»; jobbe med barns 
sosiale og emosjonelle utvikling. Vi 
skåret også meget godt på forel-
dresamarbeid. Med utgangspunkt 
i kartleggingen har vi valgt å jobbe 
mere med språk, dette er også 
viktig da vi har mange fremmeds-
pråklige barn. I 2018 ble vi med i 
HOPP (Helsebringende oppvekst) - et 
tverretatlig prosjekt for å få barne-
hagebarn mere fysisk aktive, samt 
ha fokus på sundt kosthold. Ansatte 
har vært på ulike kompetansetiltak 
og prøvd ut forskjellige aktiviteter 
sammen med barna. Vi er en utebar-
nehage og bruker nærområdene 
og vårt fine uteområde hver dag, 
et godt grunnlag for at barns skal 
blir glad i å bruke kroppen ute i alle 
årstider. Vi har jobbet med alle de 
sju fagområdene som står i ramme-
planen og fått de inn i ulike temaer 
som: musikk, bevegelsesglede, OL, 

fysikkeksperimenter, psykologisk 
førstehjelp, Inger Hagerup, bjørka, 
brannvern, FN og hva finnes i 
garasjen? 

Vi har utvidet småbarnsavdelingen 
fra 9 til 12 barn pga for få småbarns-
plasser i kommunen. Vi har hatt 
utfordringer med dette da vi mangler 
plass til vogner. Vi har også ansatt en 
ny pedagogisk leder, en styrking av 
Rylis kompetanse. Ryli budsjetterte 
også i år med fond for å få budsjettet 
i balanse og vi måtte bruke summen 
vi hadde lagt inn og mer til for å gå 
i null.  Det meste av budsjettet går 
til lønn og vi har ansatte med høy 
kompetanse som er på topp i ansien-
nitet, «kostbare», men de gir god 
kvalitet for barn og foreldre.

Kommentarer til målekortet:
Medarbeiderundersøkelsen «10 
faktor» og Brukerundersøkelsen 
ble ikke gjennomført i 2018, derfor 
er det få resultater på målekortet. 
Begge disse undersøkelsene vil bli 
gjennomført i 2019. Sykefraværet 
er svært lavt. Jobber godt med 
fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. 
Terskelen blant ansatte for å være 
borte fra jobb er svært høy.  Ryli har 
god søknad på barnehageplasser og 
alltid fulle barnegrupper.  Vi har godt 
utdannede fagarbeidere og pedago-
giske ledere.
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STYRER
Tove Paulsen Trætteberg

Budsjett: 3,5 mill.

Antall årsverk: x,x

Sykefravær: 8,2%

Målekort

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* - >5 -

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt 2,28 <2 2,79

Sykefravær – sykemeldt 7,15 <7 5,42

Felles indikatorer: Økonomi styring

Økonomisk resultat 107% 100%          110%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Hovedmål: Ledelse

Medarbeidertilfredshet/10 faktor: Faktor 5. Mestringsorientert ledelse** 4,2 >4,1 -

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter

Tilrettelegger for det enkelte barns læring* - >5 -

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* - >5 -

Hovedmål: Psykososialt miljø

Barnets trivsel* - >5 -

Personalets omsorg for barnet* -               >5 -

Barnehagens samarbeid med hjemmet* -               >5 -

Medarbeidertilfredshet/10 faktor: Faktor 8 Mestringsklima** 4,5            >4,3 -

* 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 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall årsverk * 690+100* 790**+100* 790**+100*

Antall barn under tre år 6 6 6

Antall barn over tre år 26 24 24

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

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 5 5 5

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp 6,6 15,6 3,3

Svarprosent brukerundersøkelse 43% - -

Netto budsjettramme 3 073 000 3 477 000 3 491 000

*Lærling i 100% ble beregnet inn i antall årsverk 2016/17 starter ny i august 2018
** Ekstra bemanning mot barn med nedsatt funksjonsevne i 100% i tillegg til fast ansatte frem til august 2018

Rubrikker markert med - Det er ingen resultater å vise til i brukerundersøkelsen for 2017 og 2018 og 10 faktor i 2018.                                                                 

Jønsrud barnehage 
Jønsrud barnehage har i år jobbet 
med satsningsområdene språk, trivsel 
og vennskap. Hele personalgruppen 
jobber videre med kompetanseheving 
med videreføring av barnehagepro-
grammet «De utrolige årene». Vi 
videreutvikler de gode verktøyene 
hvor vi jobber godt med kommuni-
kasjon i ulike relasjoner i barnehagen. 
Her legges det også vekt på å gi barn 
god sosial utvikling og tidlig hjelp der 
det er atferdsproblemer. 

Det andre utviklingsprosjektet vi 
jobber med er «Kultur for læring». 
Vi benytter kartleggingsresultater 
i dette prosjektet til utviklings- og 
forbedringsarbeid mot alle de ansatte 
i barnehagen. Vi er i en læringsfase 
hvor pedagogiske analyser blir et 
verktøy mot forbedring av praksis 
og videreutvikling. Godt utarbeidede 
kompetansepakker skal lede oss 
videre inn i dette arbeidet.

Organisasjonsendringer som er 
gjennomført i år er både i barne-
gruppen og personalet. Vi har i år 
mulighet til å dele gruppene mere 

aldersrelatert. Dette ønsket vi å 
prøve ut for å bedre kunne nå barnas 
utviklingsnivå mot de ulike aktivi-
tetene hver gruppe utfører. Gjennom 
lovendring i barnehage har beman-
ningsnormen endret seg, slik at vi nå 
har tre hele pedagogstillinger. I denne 
forbindelse har vi også fått noen nye 
ansatte. Med denne satsningen på 
flere pedagoger i barnehagen, vil det 
være med på å øke kvaliteten i vårt 
pedagogiske tilbud. 

Økonomisk gikk barnehagen med et 
lite overforbruk med største utgifter 
til lønn. Med tidvis behov for ekstra 
ansatte for å opprettholde forsvarlig 
bemanning, ble dette nødvendig. Litt 
høyere tall enn mål for egenmeldt 
fravær som skyldes langvarig smitte-
relatert sykdommer har økt snittet 
noe. Sykemeldtfravær skyldes 
faktorer som ikke er jobbrelatert. 
Vi jobber med stor bevissthet rundt 
tilrettelegging og helsefremmende 
arbeid, og ser resultater av dette. I 
august startet en ny lærling hos oss, 
som skal være i kommunen frem til 
høsten 2020.
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STYRER
Gunn Slettvold

Budsjett: 3,4 mill.

Antall årsverk: 6,8

Sykefravær: 10,0%

Målekort

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Brukertilfredshet* Ikke målt >5   Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 

Medarbeidertilfredshet / 10 faktor**  
Faktor 5: Mestringsorientert ledelse 

4,4 >4,5   Ikke målt       

Sykefravær   

Sykefravær - egenmeldt (i %) <1,5%       <1,5% 1,16%

Sykefravær – sykemeldt (i %) <10% <15% 8,86%

Felles indikatorer: Økonomistyring 

Økonomisk resultat (i %) 100% 100% 100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Psykososialt miljø:

Personalets omsorg for barnet* Ikke målt >5  Ikke målt  

Barnets trivsel* Ikke målt >5  Ikke målt

Barnehagens samarbeid med hjemmet* Ikke målt >5  Ikke målt

Grunnleggende ferdigheter:

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

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* Ikke målt >5   Ikke målt
 
* Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Bedre kommunes brukerundersøkelse 
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 
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 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018 

Totalt antall årsverk* 7,0 7,0 6,8

Antall barn under tre år 6 7 9

Antall barn over tre år 24 23 18

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

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp. 20% 15% 15%

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 4 3 2

Svarprosent brukerundersøkelse 44% 65%    Ikke målt

Netto budsjettramme 2 963 000 3 403 000
 
* Grunnbemanningen på 6,8 årsverk, tillegg ekstra bemanning til barn som trenger ekstra ressursinnsats.

Lund barnehage 
Dette året har barnehagen startet 
opp ny småbarns-avdeling. Barne-
hagen har hatt en god oppstart, 
og ansatte har jobbet godt med å 
utarbeide gode rutiner og en god 
tilvennings-prosess for de aller 
minste. Dette gjør det lettere å legge 
til rette for et godt læringsmiljø for 
de ulike alders-gruppene. Når det 
gjelder tjenesteproduksjon, så jobber 
barnehagen kontinuerlig for å utvikle 
barnehagen og levere et tilbud med 
god kvalitet. Dette har vært et aktivt 
år med hensyn til utviklings-arbeid 
på mange plan. I forbindelse med 
arbeidet med virksomhetsplanen har 
vi fått på plass en ny visjon for barne-
hagen på Lund: Vår barnehage skal 
gi grunnmuren for sterke røtter, gode 
relasjoner, glede og vekst. 

Det er gjort investeringer i forbindelse 
med opprettelse av småbarnsav-
delingen og det er nytt inventar i 
garderobene på begge avdelinger. 
Dette er et etterlengtet og nødvendig 
løft for barnehagen. Det har blitt 
kjempefint og ansatte og brukere er 
godt fornøyd.

Et viktig arbeid for barnehagen i 2018 
har vært videreføring av De utrolige 
årenes skole- og barnehageprogram, 
som nå innarbeides godt. Barne-
hagen anvender det vi har lært, og de 
ansatte er engasjerte og aktive. Det 
er fortsatt oppfølging med veiledning 

fra gruppeledere og workshops.   
Alle ansatte er i gang med kultur 
for læring, et spennende og viktige 
utviklings- og forbedringsarbeid for 
barnehagene i Hedmark. Vi gjør 
pedagogiske analyser og forbedrer nå 
praksis på områder vi har valgt som 
viktige å starte med. Vi ser fram til 
fortsettelsen.

De aller største ungene dro på 
årlig tur til Klevfos og barnehagens 
sommertur gikk igjen til Mattisrud. 
Før jul var de største i Lysstøperiet på 
Brenneriet. Vi ser det som viktig at 
ungene blir oppmerksom på noe av 
det bygda har å by på, og vi legger 
vekt på å styrke kunnskapen om og 
tilknytning til lokalsam¬funnet. Den 
største avdelingen har fordypet seg 
i «insekter», i tråd med at vi er en 
Miljøfyrtårn-barnehage. Og vi har 
avviklet en hyggekveld i høstmørket 
der tema var å «Bli sett-bruk refleks» 
som et ledd i at vi er Trafikksikker 
barnehage. Barnehagen har også 
vært opptatt av å følge opp prosjektet 
Helsefremmende Oppvekst - HOPP, i 
barnehagen.

Det er en positiv utvikling og målopp-
nåelse når det gjelder sykefravær. Det 
er iverksatt helsefremmende tiltak 
for å forebygge sykefravær. Alt i alt 
et godt og utviklende år for små og 
store i Lund barnehage. 
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STYRER
Ingrid Bjørnstad

Budsjett: 5,6 mill.

Antall årsverk: 12,0

Sykefravær: 7,2%

Målekort
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt >5 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær – egenmeldt 1,93% <3% 1,01%

Sykefravær – sykemeldt 11,29% <5% 6,23%

Felles indikatorer: Økonomi styring

Økonomisk resultat 100% <100% 100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter

Barnehagens tilrettelegging for det enkelte barns læring* Ikke målt >5 Ikke målt

Barnehagens tilrettelegging for barns språkutvikling* Ikke målt >5 Ikke målt

Barnehagens tilrettelegging for fysisk aktivitet* Ikke målt >5 Ikke målt

Hovedmål: Ledelse

Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor. Mestringsorientert ledelse** 4 >4 Ikke målt

Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor. Relevant kompetanseutvikling** 3,5 >4 Ikke målt

* Resultat fra brukerundersøkelsen, Bedre kommune. 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 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall årsverk * 8 13 12

Antall barn under tre år 7 16 12

Antall barn over tre år 23 22 30

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

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn 7 8 12

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

Svarprosent brukerundersøkelse 50% 71,9% (KFL) Ingen under- 
søkelse

Netto budsjettramme 3 589 000 5 452 000 5 597 000

*Totalt antall årsverk innbefatter 1 spesialpedagogstilling som har kontorplass i Skøienhagan barnehage, og som utgjør 1 årsverk. 
Fra 01.08.18 fikk vi ansatt 1 pedagogisk leder til p.g.a. ny pedagognorm.( Årsaken til nedgang i antall årsverk fra 2017, er at da 
hadde vi ansatt 2 spesialpedagoger og 1 lærling).

Skøienhagan barnehage 
2018 har vært et år hvor drifta har 
gått greit, uten store uforutsette 
investeringer og hendelser. Det har 
allikevel vært nødvendig å være 
nøktern i innkjøp. Sykefraværet er 
fortsatt høyt, noe som skyldes to 
langtidssykemeldinger deler av året. 

Egenmeldt fravær har vært lavt.  Det 
har vært brukt en god del vikarer ved 
sykdom og annet fravær for å sikre 
en god hverdag for både barn og 
personale. Barnegruppene har vært 
stabile på alle tre avdelinger, og vi 
har jobbet bra i forhold til planer og 
målsettinger. Året vi har lagt bak oss 
har vært preget av to store hoved-
områder når det gjelder kompetanse-
heving for personalet. 

Hele personalgruppa har gjennomført 
skole- og barnehageprogrammet «De 
utrolige årene», som har fokus på å 
styrke personalets kompetanse rundt 
godt samspill og god kommunikasjon. 
Høsten 2017 hadde vi første kartleg-
gingsundersøkelse (T1) i «Kultur for 
læring», og disse resultatene fikk vi 
januar 2018. Etterpå har vi jobbet 
med tolking av resultater og skolering 
av styrer og pedagogiske ledere, for å 
kunne bruke resultatene vi fikk videre 
i arbeidet med å videreutvikle eller 
forbedre barnehagens praksis i tråd 
med fokusområdene i strategiplanen 
og rammeplanen. 

Gjennomgående satsningsområder 
for dette året har vært å styrke barns 
sosiale, emosjonelle, språklige og 
motoriske ferdigheter.  Dette ser 
vi har gitt gode resultater.  Vi har 
brukt mye tid ute på turer i skogen/
nærmiljøet og brukt Basishallen 
jevnlig, og ser at dette er gode 
arenaer for læring og utvikling på 
mange områder. Det har vært viktig 
for oss å bygge videre på å skape 
et godt psykososialt miljø for barna, 
og vi har hatt en del opplegg og 
aktiviteter på tvers av avdelingene. 
Førskolegruppa har hatt opplegg og 
aktiviteter to ganger i uka hele året, 
slik at de skal ha best mulig grunn-
leggende ferdigheter når de avslutter 
barnehagetida. 

I forbindelse med vedtaket om ny 
pedagognorm for barnehagene 
fra 1. august ble det ansatt en ny 
pedagogisk leder, noe som også 
medførte endringer i personalgruppa. 

Vi har brukt høsten på å gjøre noen 
tilpasninger i virksomheten som følge 
av dette, og vi har kommet frem til 
en god organisering. Det har vært 
viktig for oss å ha fokus på arbeids-
miljøet, spesielt med tanke på at 
vi har en avdeling som ligger fysisk 
adskilt fra de to andre, og har derfor 
hatt flere sosiale sammenkomster og 
aktiviteter i løpet av året. 
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Velferd 

Mye godt og målrettet utviklings-
arbeid er igangsatt og videreført i 
2018. Stikkord i forbedringsarbeidet 
er helhetlig tjenester uavhengig av 
tjenesteorganisering, brukermed-
virkning, folkehelsetenkning som 
fremmer mestring og selvstendighet, 
samt faglig attraktive arbeidsplasser. 
Vi må kontinuerlig evne å kritisk 
vurdere praksis og prioriteringer 
ellers vil vi komme i en situasjon 
der tjenestetilbudet ikke lenger er i 
samsvar med dagens og morgens-
dagens behov og ressurssituasjon. 
Denne type endringer krever god 
kommunikasjon både på brukernivå, 
men også med folk flest – det er 
viktig at befolkningen har trygghet for 
at grunnleggende behov ivaretas ved 
endringer innenfor velferdstjenestene. 

På kommunalsjefnivå er det verdt 
å merke seg følgende satsninger i 
2018:

 - Interkommunalt velferdsteknolo-
giprosjekt sammen med Hamar 
og Stange med Løten kommune 
som vertskommune, støttet av 
Helsedirektoratet.
 - Videre arbeid med å skape en 
heltidskultur innenfor helse- 
og omsorgstjenestene med 
forankring, utarbeidelse av lokale 
retningslinjer, og oppstart av 
praktisk utviklingsarbeid på de 
ulike arbeidsstedene.
 - Utarbeidelse av mandat og 
gjennomføring av oppstartsamling 
for arbeidet med etablering av 
tjenestekontor.

 - Opprettelse av tverrfaglig bolig-
sosial gruppe og oppstart på 
revidering av Boligsosial plan. 

Fra de ulike virksomhetsområder 
kan følgende være et representativt 
utvalg:
- Kommunalsjef og barne-
vernleder har deltatt i «Barnevnerløft 
Innlandet» i regi av KS Hedmark 
og Oppland – et kompetansefrem-
mende tiltak med utviklingsfokus mot 
endringene i Barnevnerloven. 
- Etablering av ny interkom-
munal barnevernvakt for Innlandet 
med oppstart 1.1.2019.
- Forbedringsarbeidet ved 
Løten Helsetun med «Gode pasient-
forløp» og «Positive avvik» er 
videreført. 

 - Løten Helsetun har også i år høstet 
anerkjennelse fra direktorater og 
media, både for maten til de eldre 
og «de gode måltidsøyeblikkene».
 - HOPP-prosjektet (Helsefrem-
mende Oppvekst i Løten) i Helse 
og Familie – tverrfaglig samarbeid 
med barnehagene om tidlig 
innsats for å forebygge overvekt. 
«Psykologisk Helsehjelp» er 
videreført på tre klassetrinn i 
samarbeid med skolene.
 - Løten kommune og Hjemmebasert 
Omsorg ble nummer to i nomina-
sjonen til Nasjonalforeningens 
pris for demensvennlig samfunn 
og fikk hederlig omtale utdelt av 
eldre-minister Åse Mikalsen.
 - Tidligere Løten Arbeids- og Aktivi-
tetssenter (LAOS), nå Løten Virke, 

KOMMUNALSJEF
Arne Jørstad

flyttet inn i nye lokaler med 
samme navn.
 - Løten kommune ved Kvalifisering 
mottok honnør for godt integre-
ringsarbeidet ved, som en av få 
kommuner, å bli anmodet fra IMDi 
om bosetting av flyktninger også 
for 2019. 
 - Bolig, rehabilitering og aktivi-
sering (BRA) deltok i utviklingen 
av samarbeidsavtale mellom 
kommunene i regionen og 
SI Distriktpsykiatrisk Senter, 
Sannerud, om et ambulerende 
team som skal jobbe med 
komplekse brukersaker innenfor 
psykisk helse og rus.
 - NAV har fortsatt sitt arbeid med 
arbeidsretting og egen ungdoms-
satsning. Utbetalingene av 
økonomisk sosialhjelp gikk ned og 
har ikke vært lavere siden 2013.

I 2018 valgte virksomhetsleder for 
Hjemmebasert Omsorg, Norunn 
Hansen, å gå over i pensjonis-
tenes rekker etter flere tiårs innsats 
innenfor kommunens helse- og 
omsorgstjenester. Det er all grunn 
til å takke for det arbeidet hun har 
nedlagt til beste for Løtensamfunnet. 
Frivillige, både enkeltpersoner og 
organisasjoner, har også i 2018 vært 
sentrale bidragsytere i arbeidet med 
å skape øyeblikk og opplevelser som 
fremmer mening og livsglede. 

Tusen takk for alle bidrag!
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VIRKSOMHETSLEDER 
Trude-Christin Øverleir

Budsjett: 16,6 mill.

Antall årsverk: 8,5

Sykefravær: 27,8%

Målekort

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** : Faktor 3 selvstendighet 3,3 4,0 -

Sykefravær – egenmeldt 2,37 2,37 1,64

Sykefravær – sykemeldt 7,48 7,48 26,21

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 102% 102%          

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel barn plassert, med oppfylt krav til oppfølgingsbesøk av 
barneverntjenesten

82% 100% 100%

Andel meldinger konkludert innen frist 100% 100% 99%

Andel meldinger gått til undersøkelse 76% 75% 84%

Andel undersøkelser uten fristoverskridelse*** 78,5% 100% 63%

Andel undersøkelser konkludert innen ordinær frist (3 mnd.) 78,5% 100% 63%

Tiltaksplaner 61% 100% 72%

Omsorgsplaner 60 100% 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.
*** Pr 2.kvartal, Fylkesmannens måletidspunkt.
 

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Andel barn med barnevernstiltak 95 82            76

Antall barn med ettervernstiltak 13 7

Netto driftsutgifter pr barn under tiltak (kilde:  SSB, KOSTRA) 177 176 1700 00            262 504

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet* 260 029 270 000            315 570

Totalt antall årsverk 8 8                8,5

Totalt antall ansatte 9 9                 9

Antall barn i fosterhjem/institusjon 25 23 25              

Antall meldinger mottatt 109 123               100

Antall meldinger gått til undersøkelse 85 93              84

Antall undersøkelser med fristoverskridelse 9 20 21               

Antall undersøkelser gjennomført innen ordinær frist, 3 måneder 91 73 63               

Tilsyn av barn fra andre kommuner 20 16         19

Barnevern 
Som et resultat av satsning på spesi-
alisering og heving av kompetanse 
har nå 80% etterutdanning innenfor 
ulike områder av faget. Tre ansatte 
har familieterapi hvor de på ulikt vis 
har deler av sin stilling i tiltak inn i 
familier. Videre er det etterutdanning 
innen undersøkelse, juss og flerkul-
turelt forebyggende arbeid med barn 
og unge på masternivå. 
Ved utgangen av 2018 igangsatte 
Fylkesmannen et tjenesteutviklings-
program med styrking av kompe-
tanse for barnevern, som vi besluttet 
å delta på. Gjennom dette vil vi få 
et ytterligere løft både på tiltak og 
systemnivå. Dette blir helt sentralt for 
å få en mer robust tjeneste. 

Som følge av ny organisering i 
tjenesten var et av målene å få 
utarbeidet nye rutiner ved tjenesten. 
Som følge av bemanningssituasjonen 
har ikke dette hatt den framdriften 
som ble planlagt, men det er ved 
utgangen av 2018 igangsatt en 
konkret plan for å styrke intern-
kontrollsystemet, og alle rutiner og 
maler ved tjenesten vil få en detaljert 
oppgradering.

2018 har vært et krevende år for 
Barneverntjenesten med lederskifte 
og tidvis stort sykefravær, noe som 
har gitt kapasitetsproblemer og 
fristbrudd i en del saker. Vi leide inn 
to til tre konsulenter fra det private 
markedet gjennom hele 2018, 
som var kostbare tiltak men helt 

nødvendig for å oppfylle lovpålagte 
krav til tjenesten. Vi er nå midlertidig 
styrket med 100 % stilling istedenfor 
bruk av konsulenter. Som et resultat 
av overnevnte punkter, samt flere 
dyre institusjonsplasseringer, ble 
merforbruket stort i 2018.  

Etter innskjerpinger i lovverket 
om krav til døgnbemannet bered-
skapsvakt ved alle barnevern-
tjenester, gikk flere kommuner i 
Hedmark og Oppland sammen om 
å etablere felles vaktordning med 
Ringsaker kommune som verts-
kommune. Et slikt samarbeid gir 
mange fordeler både økonomisk 
og faglig. De fleste av kommunene 
hadde ikke hatt mulighet til å staffe 
opp et slikt tilbud til sine innbyggere 
uten å tenke interkommunalt. Ny 
interkommunal barnevernvakt ble 
satt i drift fra 01.01.2019.  

Løten har i 2018 deltatt i KS sitt 
nettverk «Barnevernløftet i Innlandet» 
som består av fagsamlinger som 
forbereder kommunene på konse-
kvensen av ny Barnevernlov, 
forventet vedtatt med virkning fra 
2020. Arbeidet ble presentert i møte 
i Løten kommunestyre 31.10.18 der 
det ble gitt innspill fra politikerne 
om forventninger til tjenesten i 
årene framover. Sentralt i det videre 
arbeid blir å bygge en robust, åpen 
og samarbeidende tjeneste som er 
bærekraftig både med hensyn til 
volum, faglighet og ressurseffektivite.  
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VIRKSOMHETSLEDER 
Cecilie Nilsen

Budsjett: 24,0 mill.

Antall årsverk: 38,3

Sykefravær: 4,31%

Målekort 

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon
Brukertilfredshet* Måles 2018 2       2

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø
Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** :Faktor 7. Relevant kompetanseutvikling 3,7     -
Sykefravær - egenmeldt 0,89    < 2 0,8  
Sykefravær – sykemeldt 10,86    < 5 3,51       
Felles indikatorer: Økonomistyring
Økonomisk resultat 103,6 100   

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 Ikke nådd mål 85 85
Alle som har fått tildelt tjeneste skal ha vedtak innen 14 dager Ikke nådd mål 100 Ikke nådd mål    
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med høyskoleutdanning/ 
helsefagarbeider-utdanning i hjemmesykepleien 

60/40 60/40    50/50

Andel ansatte med stillingsstørrelse < 50 %, uønsket deltid. < 2 < 2 5/ 3 
Minst 10 ansatte skal ha gjennomført relevant kurs/ kompetansehevende tiltak hvert år. 100  100 100  

*Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 0 til 2, der 2 er beste resultat.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Korrigerte brutto driftsutg pr.mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 154 060 159 799 -
Antall behandlede pasienter/ brukere 398 423 422
Antall journaler/besøk av hjemmesykepleien 70 000 60 124 56844
Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere 0-66 år 16 18 20
Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere 67 – 79 år 100 126 124
Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere  80 år og over 518 533 494
Timer vedtak hjemmesykepleie pr. uke 636,5               1059,52 802,92
Timer vedtak hjemmehjelp pr. uke 210 185,26 158,59
Antall kartlegginger av demensteamet 33 26 26
Samtaletimer, kreftkoordinator pr. uke ikke målt Totalt 109 18,2
Ressursbruk til hverdagsrehabilitering prosjekt 20% st. 80% st.

(inkl. 20 % fra 
prosjektmidl.)

Antall brukere som har hatt hverdagsrehabilitering 24 15 44
Timer vedtak BPA pr uke 175 241 241
Timer vedtak omsorgslønn pr. uke 8 16 23
Antall utførte tjenester fra ambulerende vaktmester 1600 1600 1518
Antall  trygghetsalarmer 130 151 117
Dagsenteropphold - Kvennhaugen
                               Grønn omsorg

32 
10

26 
15

Tildelte boliger i løpet av året 13 30 34
Antall som står på venteliste omsorgsbolig og annen bolig. 50 58                             47 
Leasingbiler
- Kjørte kilometer i løpet av året
- Antall skademeldinger

7
130 000

4

7
?
4

7
138 000

7
Møter i samarbeidsutvalget 3 1 4

KOMPETANSEUTVIKLING:
Antall ansatte under utdanning 3 2                   2
Antall ansatte med høyskoleutdanning 18 16 17
Antall ansatte helsefagarbeidere 19 20 21
Antall ansatte uten utdanning 8 8 16
Antall studenter/ lærlinger pr. år 17 6 20
Antall ansatte 46+ 9  

BPA assistenter 
44 +  

BPA assistenter
54 +  

3 vikarer
Antall årsverk 39,52 * 38,85 38,3
Budsjettramme 23 667 000 24 754 000 24 032 139

Hjemmebasert omsorg 
Hjemmebasert Omsorg drifter 
hjemmesykepleie med hverdags-
rehabilitering, demensomsorg, 
kreftomsorg og palliativ pleie. I tillegg 
kommer hjemmehjelp og dagsenter 
for personer med demenssykdom og 
psykiske utfordringer. Vi drifter også 
boenheten med omsorgsboliger ved 
Løten Helsetun med bemanning dag 
og kveld. Vi har hjelpemiddellager og 
bidrar med utplassering og tilpasning 
av ulike hjelpemidler. Tildeling av 
omsorgsboliger og kommunale 
boliger utgjør en betydelig del av 
virksomheten.

Organisatoriske endringer
Virksomhetsleder gikk av med 
pensjon i juni og ny virksomhetsleder 
begynte i august. 
Det er konstituert ny avdelingssyke-
pleier og assisterende avdelingssy-
kepleier ved virksomhetsområdet på 
grunn av langvarig fravær.

Blant viktige hendelser i 2018 
kan nevnes:

 • Kursing i «Demensvennlig 
samfunn» for 127 personer 
fra ulike yrkesgrupper og 
servicenæringer 

 • Løten Kommune ble nummer to 
til Nasjonalforeningens pris for 
demensvennlig samfunn

 • Kartlegging av behov for 
velferdsteknologi.

 • Fortsetter med hverdagsrehabi-
litering, som utsetter behov for 
høyere omsorgsnivå og flere kan 
klare seg i eget liv lengre.

Vi deltar i interkommunalt utviklings-
prosjekt for implementering av 
velferdsteknologi. I tillegg er vi med 
i prosjektet «Gode pasientforløp» i 
regi av KS. Dette tverrfaglige samar-

beidet skal sikre gode tjenester og 
overganger mellom ulike tjenes-
teytere og omsorgsnivåer. I tillegg 
deltar tjenesten i prosjektet «Det 
store heltidsvalget» som ser på 
arbeidstidsordninger, vurdert opp mot 
kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitet. 
Det har vært arrangert en Kick-off 
med temaforedrag for alle ansatte 
om Heltidskultur.

Om måloppnåelse:
Merforbruk skyldes økte vedtak 
innenfor Brukerstyrt Personlig Assis-
tanse (BPA), omsorgslønn og behov 
for avlastning og helsetjenester i 
hjemmet som ikke kan ivaretas i 
ordinær drift. Flere ledige boliger, 
bl.a. på grunn av rehabilitering, har 
gitt tapte husleieinntekter.
Sykefraværet er lavere enn i 2017.
Vi har hatt økt fokus på vaksinering 
av ansatte mot influensa. Andel 
behandlede pasienter med mer 
komplekse tjenester og behov for 
høyere kompetanse øker. Dette 
skyldes i stor grad tidligere utskri-
velse fra sykehus i tråd med inten-
sjonene i Samhandlingsreformen. 
Time-vedtak på hjemmehjelpstje-
nester har gått noe ned i forhold til 
tidligere samtidig som flere eldre 
med hjelpebehov prioriteres ved 
tildeling av omsorgsbolig.
Brukerundersøkelsen har god skår, 
og høyere svarprosent enn i 2018. 
Kartlegginger gjort av demensteamet 
og oppfølging av kreftkoordinator er 
stabilt. Antall brukere som har mottatt 
hverdagsrehabilitering er doblet. 
Dagsentrene har stabil drift, både på 
Kvennhaugen og Grønn omsorg. 
Tildelte boliger i løpet av året er 
økt sammenlignet med 2017, men 
fortsatt mange søkere.
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VIRKSOMHETSLEDER 
Geir Arne Nilsen

Budsjett: 13,5 mill.

Antall årsverk: 19,5

Sykefravær: 10,34 %

Kvalifisering 
Løten Virke: Tidligere Løten arbeids- 
og opplæringssenter endret navn til 
Løten Virke og flyttet inn i nye lokaler 
med samme navn høsten 2018. Det 
er lagt ned en solid arbeidsinnsats 
for at deltakerne skal oppleve glede 
og forventninger ved flytting til nye 
lokaler. Vi har gjort store investeringer 
i nytt inventar og utstyr i kantine, 
vedproduksjon og vaskeri. Vedproduk-
sjonen er ennå ikke på plass i de nye 
lokalene, pga produksjonsmessige 
forhold, og utfordringer med å ferdig-
stille uteområdet og lagerhall/garasje. 
Det er positive resultater i brukerun-
dersøkelse, antall yngre deltakere 
øker og det er en positiv utvikling i 
samarbeidet med NAV lokalt.

Voksenopplæringen for flykt-
ninger og innvandrere: 2018 
har vært preget av regjeringens 
nye integreringsstrategi og økende 
trykk på at flyktninger skal oppnå 
bedre resultater i språkopplæring 
og arbeidsliv. Vi aner en dreining fra 
fokus på raskest mulig ut i jobb til 
økt oppmerksomhet på utdanning 
som veien til varig arbeid. Det betyr 
økt tilrettelegging av utdanningsløp 
tilpasset den enkeltes behov og mer 
effektive ordninger for godkjenning 
av kompetanse fra hjemlandet. Selve 
virksomheten ved skolen er godt 
innarbeidet og elevene viser gjennom 
brukerundersøkelsen at de er svært 
godt fornøyde med tilbudet. Elevtallet 
er stabilt og ligger i 2018 med et 
snitt pr. semester på 35 elever 
(flyktninger, familiegjenforente og 

arbeidsinnvandrere). 

Flyktningtjenesten: Flyktningtje-
nesten har i 2018 bosatt åtte 
personer etter avtale med IMDI, dette 
er to personer under vedtak. Hoved-
begrunnelsen for dette er at vi har 
slitt med å få kjøpt aktuelle boliger, 
utvalget av nøkterne sentrumsnære 
boliger har vært begrenset.  De to 
siste årene har det vært redusert 
tilgang til bosettingsklare flyktninger, 
svært få kommer seg til Norge på 
egenhånd og søker om beskyttelse. 
I årene som kommer kan en belage 
seg på at det er overføringsflykt-
ninger, plukket ut av FNs Høykom-
missær, som vil være mest aktuelt 
å bosette. Disse forholdene er i stor 
grad preget av politiske beslutninger. 
Det er også gjennomført brukerun-
dersøkelse for bosatte personer på 
introduksjonsordning med resultat 
marginalt under måltall og det er vi 
fornøyde med. Flyktningtjenesten 
har i år, som i fjor, vært usikker på 
om Løten kommune i det hele tatt 
blir anmodet om å bosette flykt-
ninger neste år, men i desember kom 
anmodning om å bosette også 10 
personer i 2019.  

Sykefravær samlet: Det har vært 
en positiv utvikling på sykefraværet 
siste halvår. Høsten 2018 valgte 
vi å øke til 100% stilling for tre av 
medarbeiderne med deltidsstilling i 
Løten Virke, noe som også kan være 
en innvirkende årsak på redusert 
sykefravær utover høsten.

Målekort 
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet Flyktningtjenesten* 4,9 >5 4,8

Brukertilfredshet Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere* 5,3 >5 5,7

Brukertilfredshet LAOS** 3,3 >3 3,2

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor***: Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse 3,6 3,9 Måles 2019

Sykefravær - egenmeldt 1,61% <4% 1,50%

Sykefravær – sykemeldt 14,25% <5% 8,84%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100% 100% 100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Av antall deltagere med kommunalt vedtak om aktivisering på LAOS/
sysselsettingstilbudene skal andelen av deltagere i aldersgruppen 20-40 
være overrepresentert (i %)

58% >60% 70,83 

Deltagerne i sysselsettingstiltakene henvist fra Nav skal kvalifisere seg til 
ordinær jobb, skolegang eller videre arbeidsrettede tiltak i regi Nav.

43% >60% 62,5%

Antall tildelte voksenopplæringstimer LAOS 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

68% >70% 72,5%

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

57% >50% 52,5%

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

87% >50% 90%

*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 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Antall møter i samarbeidsutvalget* 2 4 4

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

350,75 310 349,5

Antall tildelte årstimer voksenopplæring LAOS 1178 1178 1216

Antall deltakere i sysselsettingstiltak med kommunalt vedtak (VTA/KV)** 25 29 15

Antall brukere i sysselsettingstiltak med tilsagn fra Nav 10 14 18

Antall samarbeidsavtaler i sysselsettingstiltakene 7 7 6

Antall elever i voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere*** 64 64 58

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

34 38 37

Antall i introduksjonsordning i løpet av året 22 23 19

Antall flyktninger bosatt pr. år 16 14 8

Totalt antall årsverk**** 19,7 19,19 19,5

Totalt antall ansatte 25 24 23

Netto budsjettramme 13 673 000 13 930 000 13 508 000
* Samarbeidsutvalg sammen med Nav   ** Inkl. språkpraksis
*** Alle elever, også arbeidsinnvandrere   **** Inkl. 1 ansatt på lønnstilskudd
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VIRKSOMHETSLEDER 
Odd A. Jakobsen

Budsjett: 42,4 mill.

Antall årsverk: 50,2

Sykefravær: 12,43%

Bolig, rehabilitering og  
aktivisering (BRA) 
Brukerundersøkelser Rus og Psykisk 
helse (ROP) samt boliger for psykisk 
utviklingshemmede er gjennomført; 
gode tilbakemeldinger for ROP 
tjenesten med 3,8 for Løten (snitt 
for landet: 3,5). Grunnlagsmaterialet 
for psykisk utviklingshemmede ble 
for lite til å danne et riktig bilde for 
gruppen i 2018, og det skal arbeides 
med å lage en bedre måte å måle på.

De viktigste hendelsene i 2018  
ROP-tjenesten har hatt ventelister på 
grunn av vakante stillinger.
Løten har deltatt i utviklingsarbeid 
for opprettelse av interkommunalt 
FACT-team (Fleksibel Aktiv Oppsø-
kende Behandling, på norsk). Dette 
skal være et ambulerende team 
som jobber med komplekse bruker-
saker innenfor psykisk helse og rus. 
Teamet skal ha 15 stillinger med 
høy kompetanse og betjene Stange, 
Hamar, Ringsaker og Løten. Sykehuset 
Innlandet ved Distriktpsykiatrisk 
senter (DPS) yter betydelig innsats, 
og Løten bidrar med 1 stilling. Fylkes-
mannen gir tilskudd til prosjektet, og 
teamet starter opp i løpet av høsten 
2019.

ROP tjenesten arbeider med et 
mandat fra kommunalsjefen om å 
forbedre tjenesten, spesielt med 
tanke på bedre samarbeid på tvers i 
kommunen, vektlegge yngre brukere, 
utvikle forbyggende tiltak og et 

folkehelseperspektiv.
Virksomheten har fått midler fra 
Fylkesmannen for å utvikle mestrings-
tjenester (diagnoseuavhengig) 
og forbedring av rustjenester (fra 
lavterskel til individuell oppfølging).
Boliger for psykisk utviklings-
hemmede deltar i arbeidet med 
heltidskultur i Løten.

Kommentarer til målekort og 
økonomisk resultat 
Vi har hatt høyere aktivitet innen 
støttekontakter enn egen målsetning. 
Det har også vært mer behov for 
uforutsette tjenester til gruppen 
psykisk utviklingshemmede i boliger; 
gruppen har høyere alder, større 
helseproblemer og atferdsendringer 
med hensyn til aktivitet. I tillegg har 
vi nye ressurs-krevende brukere samt 
avlastning og kjøp av tjenester hos 
private. Utgiftene til til IKT har også 
økt. 
Helsesøster for eldre har økt aktivitet 
til oppsøkende virksomhet til eldre og 
ikke minst helsestasjon for eldre. 
Vi har gjennomgått tjenestene for 
støttekontakter og ROP med tanke på 
nedjustering av tjenestenivå.
Kompetanseutvikling skjer i hele 
virksomheten, og spesielt skal nevnes 
3 dagers kurs i motiverende intervju 
(MI), som ble gitt til ansatte i BRA og 
samarbeidspartnere i Løten (Hjemme-
basert Omsorg, NAV m.fl.).

Målekort 
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikator: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet Ikke målt >=4 3,8

Felles indikator: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor**: Faktor 4– mestringsorientert ledelse 1)3.2 >= 4 Måles ikke

Sykefravær - egenmeldt 1,31% >2% 1,66%

Sykefravær - sykemeldt 9,51% >8% 10,77%

Felles indikator: Økonomistyring

Økonomisk resultat (med avlastning) 103 % 100% 102%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

***Sykehusveien 2: Totalt antall vedtakstimer til praktisk bistand skal 
reduseres med 5 % hvert år.  

212 202 (217)

Antall personer over 77 år som helsesøster har besøkt 56 56     93

Antall personer med støttekontakt 63 43 54

Antall brukere i ROP med vedtak: 212 150 189

Psykolog NY (antall personer) 30 52

Antall brukere ergoterapi pr. år: 222 220 221

Antall brukere fysioterapi pr. år 151 140 127

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Videreutdanning i BRA skal til sammen gjennomføres med 60 studiepoeng 
eller mer hvert år

30 60 30

Minst 15 ansatte skal ha gjennomført et kompetansegivende kurs/
opplæring hvert år

15 10 20

*Brukertilfredshet har en skala til 4.
**Sykefravær totalt 12,42 %.
***Mål utgår, det er laget ny indikator for 2019 

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall ansatte 57 57 53

Netto budsjettramme 38 117 000 42 474 000 42 368 000

Samarbeidsutvalg – antall møter pr. år 4 4 4

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemmede - antall møter pr. år 4 3 2

ÅRSMELDING 2018 59ÅRSMELDING 2018

58



NAV Løten 
De viktigste hendelsene i 2018:
Etter åpning av nytt veilednings-
senter og endret kanalstrategi i NAV 
i 2017 har NAV Løten gjennom 2018 
jobbet målrettet med kvalitet i avtalt 
oppfølging og intern kompetanse-
heving. Vi har fått, og vil fremover få 
forbedrede digitale løsninger både 
ved interne arbeidsflater og bedre 
selvbetjenings-løsninger for de som 
trenger våre tjenester. Dette frigjør 
mer tid til å drive tettere og bedre 
oppfølging av våre prioriterte grupper, 
som er: Ungdom under 30 år, Flykt-
ninger og Langtidsledige.

NAV Løten har i 2018 videreført 
samarbeid med øvrige virksom-
heter i kommunen, samt andre 
samarbeidspartnere. Vi har blant 
annet gjennomført prosjekt med 
ungdoms-kurs i samarbeid med NAV 
Arbeidslivssenter som har resultert 
i økt arbeidsretting for deltakerne. 
Det er videre etablert et tettere 
samarbeid med Flyktningtjenesten 
som allerede gir resultater ved mer 
målrettet arbeidsrettet oppfølging av 
aktuelle kandidater.

Arbeid med fokus på økt kvalitet i 
tjenestene vi tilbyr gjennom 2018 
har ført til at 71% av arbeidssøkere 
kom tilbake i arbeid. Av de med 
nedsatt arbeidsevne kom 46% tilbake 
i arbeid.  27% av virksomhetene i 
Løten fått arbeidsmarkedsbistand 
fra NAV Løten. Videre har NAV Løten 
fortsatt systematisk, tett og god 
oppfølging av våre brukere under 30 

år. Vi har opprettet ungdomsteam for 
å styrke dette arbeidet.

Summen av innsats ved NAV Løten 
i 2018 viser gjennomgående mye 
gode resultater noe som vises ved 
reduksjon i utbetaling av økonomisk 
sosialhjelp, redusert antall personer 
med arbeidsavklaringspenger, og økt 
overgang til arbeid.
Vi legger stor vekt på at brukerne 
skal kunne stole på oss. Ved årsslutt 
var kontorets gjennomsnittlige 
responstid innenfor 28 timer ved 
skriftlig henvendelse, og 93 % av alle 
søknader om økonomisk sosialhjelp 
får vedtak innen 4 uker. Kontoret har 
ikke hatt serviceklager andre halvår 
2018.

Økonomisk resultat for 2018:
NAV Løten har for 2018 overskredet 
sitt budsjett, men overskridelsen er 
redusert sammenlignet med tidligere 
år. Endelig resultat er ikke klart enda.

Kommentarer til målekortet, 
inkludert sykefraværet:
Målekortet viser gjennomgående 
gode resultater i 2018 til tross for et 
år med sammensatte utfordringer i 
kontoret, inkludert høyt sykefravær 
blant kommunalt ansatte ved 
kontoret. NAV Løten sitt sykefravær 
økte i 2018, med et resultat på 12,38 
% (sykemeldt fravær). Sykefraværet 
er imidlertid i liten grad arbeidsplass-
relatert. Kontoret vil i 2019 likevel 
ha økt fokus på risikofaktorer med 
henblikk på å forebygge sykefravær.

Målekort

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet (resultat samlet NAV i Hedmark)* * >5 Ingen måling i 
2018

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet ** 23,3 Minst 23 på HKI Resultat 
forsinket

Sykefravær – egenmeldt ( i %) 1,52 <5 1,71%

Sykefravær – sykemeldt (i %) 4,42 <5 12,38%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat**** ? 100% Over 100%, 
resultat 

foreligger ikke

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel unge (18-25) som har mottatt økonomisk sosialhjelp (B103***) 3,0% 3% 1,68% 

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogram ved utgangen av mnd (B151***) 4 10 6

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp (BL151***) 195 190 184

Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp – antall mnd 
(PL152***)

4,5 4,0 4,61%

Andel brukere (samlet kommune/stat) med arbeidsrettet oppfølging siste 
3 mnd (B12***)

76% 75% Ingen måling i 
2018

Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid (B15***) 65% 65% 71%

Andel brukere med sykdom/nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid 
(B16***)

52% 45% 46%

Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand og IA-tjenester fra 
NAV (B.923***)

30,6% 20% 27%

 
* Elektronisk brukerundersøkelse hvert år.. Score 1 – 6 på flere spørsmål. Dette er gj.snitt av alle spørsmål. Det ble ikke gj.ført 
brukerundersøkelse i 2017. Ikke gjennomført hittil i 2018.
** Elektronisk HKI undersøkelse hver høst. Måler holdninger, engasjement og fagkunnskap.
*** Henvisning til indikator til statlig målekort i parentes.

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Brutto driftsutgifter til øk. sosialhjelp  pr mottaker (KOSTRA) 40 683 42 091 *

Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker (KOSTRA) 78 737 81 929 *

Netto budsjettramme 8 596 000 8 211 000

Antall møter i Samarbeidsutvalg 4 4 4

Antall alderspensjonister  - 1 487 1517 1539

Antall uførepensjonister – nytt navn: uføretrygdede fra 01.01.15 662 694 716 pr 
30.09.18.

Antall kommunale gjennomgangsboliger 45 41 41

Kommunalt ansatte i 100% stilling 6 6 6

Statlig ansatte i 100% stilling 6 6 6,7

* SSB KOSTRA. Tall for 2018 fra KOSTRA er ikke klart pr 22.01.2019.

Budsjett: 8,4 mill.

Antall årsverk: 6,0

Sykefravær: 14,0%

VIRKSOMHETSLEDER 
Kamilla Østli
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Målekort 
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* (Måles i 2018) Ikke 
gjennomført

5,7 5,5

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/ 10-faktor** Faktor 1 - Oppgavemotivasjon 4,3 - -

Sykefravær - egenmeldt 0,69% <1% 0,56%

Sykefravær – sykemeldt 5,43% <4% 6,08%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100% 100% 100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel gravide får undersøkelse og oppfølging etter anbefalt program (Fra 
1. september 2017)

100% 100% 100%

Vaksinasjonsdekning MMR-vaksine 99% 99% Resultat 
foreligger ikke 

før vår 2019

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

Andel barn med fullført helseundersøkelse innen 8.leveuke 100% 100% 100%

Ved foreldrekurset i ”De utrolige årene” gjøres 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 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%

*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 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Antall årsverk 9,14 10,3 10,3

Antall ansatte 14 16 16

Netto budsjettramme 8 869 000 9 100 000 9 706 000

Antall nye gravide 64 96 75

Antall nyfødte 72 81 74

Antall barn 0-6 år 482 480 457

Antall barn 6 – 20 år 1262 1266 1467

Antall faste konsultasjoner-helsestasjon/ skolehelse 2626 3042 3393

Ekstra konsultasjoner helsestasjon/skolehelse 1388 1595 2014

Antall brev sendt ut 1263 300 1389

Antall barn/ unge med behov for koordinerte tjenester/ Individuell plan 19 17 20

Antall deltagere foreldrekurs - DUÅ 26 35 12

Antall nye barn med oppfølging fra fysioterapeut for barn 36 35 28

Antall hjemmebesøk av barnefysioterapeut pr. år 97 87 Ikke målt

Helse og familie 
Virksomheten gir helsetjenester til 
barn og ungdom i aldersgruppen 0-20 
år, og det er god oppslutning om de 
ulike tilbudene som gis (se målekort). 
Brukerundersøkelsen for 2018 gir et 
resultat som på alle punkter ligger 
likt med eller i overkant av gjennom-
snittsresultatene på landsbasis. 

Viktige hendelser i året som gikk:
Døra inn til veie-rom og undersøkel-
sesrom på helsestasjonen ble åpnet 
igjen ved årets begynnelse, noe som 
både brukere og ansatte setter stor 
pris på. Helsestasjonen skal være et 
lavterskeltilbud med en åpen dør inn 
hvor man kan henvende seg utenom 
avtale eller henvisning.

Svangerskapsomsorgen og helses-
tasjonstjenesten ble gradvis koblet 
på helsenettverket i 2018. Det 
betyr raskere overføring av fødsels-
meldinger og tilbakemeldinger fra 
sykehusene, og muligheter til å ta 
tidligere kontakt med familiene for 
avtale om barselbesøk og hjemme-
besøk. Fysioterapeut, jordmor og 
helsesøstre for de yngste barna 
har deltatt i kursrekke på RBUP 
og videreutviklet kompetansen i 
observasjon av spedbarn. Prosjektet 
«Tverrfaglig samarbeid og tidlig 
innsats for å forebygge overvekt»/
HOPP (Helsefremmende OPPvekst 
I Løten) ble avsluttet i desember. 
Det er etablert samarbeid mellom 

barnehagene og helsestasjonen og 
vi ønsker at tiltakene som ble satt i 
gang i prosjektperioden videreføres. 
Informasjon om HOPP og Psykologisk 
førstehjelp var to av flere tema på 
kommunens stand under Pultost 
og akevittdagene i høst. Skolehel-
setjenesten v/helsesøster har fast 
kontortid på alle skolene i Løten. Det 
rapporteres om mange henvendelser 
fra elever, foresatte og lærere når de 
er ute på skolene. I samarbeid med 
skolene videreføres «Psykologisk 
førstehjelp» på 2. 5. og 8.klassetrinn. 
Nytt fra skoleåret 2018/19 er at alle 
gutter på 7.klassetrinn skal få tilbud 
om HPV-vaksine (vaksine mot humant 
papillomavirus) gjennom barnevaksi-
nasjons-programmet, på lik linje med 
jentene. Alle elever på 8.klassetrinn 
får tilbud om helsesamtale med 
helsesøster fra skoleåret 2018/19. 
Tilbudet om gratis HPV-vaksine til 
unge kvinner født i 1991-1996 har 
fått god oppslutning og er i avslut-
ningsfasen. Alle som har takket ja 
til tilbudet skal ha fått 1.dose innen 
desember 2018.

Høgskolen i Innlandet la våren 2018 
frem resultater av forskning på imple-
menteringen av kurset «De utrolige 
årene for flyktninger og innvandrere». 
Hovedbildet er at deltagerne opplever 
stort utbytte av å delta i programmet 
slik det gjennomføres i Løten.

Budsjett: 9,7 mill.

Antall årsverk: 10,3

Sykefravær: 6,6%

VIRKSOMHETSLEDER 
Gunn Toril Larsen
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VIRKSOMHETSLEDER 
Svanhild Bysveen

Budsjett: 51,9 mill.

Antall årsverk: 78

Sykefravær: 10,88%

Løten Helsetun 
De viktigste hendelsene
De fleste synes å trives godt og være 
svært fornøyde med tjenesten de får 
ved Helsetunet. Brukerundersøkelsen 
ble i år utvidet med også pårørende 
undersøkelse.
Løten Helsetun har også i år høstet 
anerkjennelse fra direktorater og 
media, både for maten til de eldre 
og «de gode måltidsøyeblikkene». 
De frivillige sin innsats er en viktig 
ressurs i den og flere andre aktivi-
teter, som hygge- og danseaftener, 
vaffelcafe, sittedans, sykkelturer, 
underholdning, allsang, juletrefest 
mm. Vi har fått gaver i form av 
sauekjøtt, lydanlegg og penger ved 
pasienters bortgang. En stor takk til 
dere alle, ikke minst for den bekref-
telse og inspirasjonen dette gir!

Forbedringsarbeidet med «Gode 
pasientforløp», Heltidskultur og 
arbeidsformen med «Positive avvik» 
er videreført. Hensikten er økt konti-
nuitet og kvalitet på tjenestene til 
brukerne og bedre arbeidsforhold for 
ansatte og ledere. Vi får spesielt gode 
tilbakemeldinger som samarbeids-
partner fra sykehuset, også for kvali-
tativt gode tjenester og pasientforløp. 

Endringer i 2018
Etter første år med system for vente-
lister har vi erfart å ha jevnlig noe 

venteliste på langtidsplass. Samtidig 
har det vært en nedgang i søknader 
til korttidsopphold. 

Etter gode tilbakemeldinger ble 
middagen flyttet til senere på dagen, 
kl. 15:30, også på helg. 

Kommentar til økonomiske 
resultat
Driften 2018 samsvarer med de 
vedtatte budsjettrammer.  Sykefra-
været er i 2018 redusert med ca 2%. 
Det er en økning i bruken av avlast-
ningsopphold, dette er vederlagsfritt 
for brukeren. Av økte utgifter kan 
nevnes; 

 • Ny avtale og gjennomført 
lovpålagt internkontroll av alt 
medisinteknisk utstyr

 • Økte utgifter til kommunale 
utgifter, også av tjenester fra 
andre kommuner

 • Økte utgifter til lisenser for bruk av 
ulike dataprogrammer

 • Nødvendig utskifting og oppgra-
dering av datautstyr

 • HMS tiltak til ombygging av 
resepsjon, oppgradering av 2 
andre kontorer og arkivrom

 • Perioder med spesielt ressurskre-
vende brukere har krevd ledighet 
av pasientrom og betydelig ekstra 
utgifter til bemanning.

Målekort

Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer

Brukertilfredshet 1) Pårørende/pasient Ikke målt 5.3 4.9 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor gjennomsnitt/  Faktor 7: Relevant 
kompetanseutvikling

4.3 / 3.7 Ikke målt 2018 -

Sykefravær - egenmeld 1.59% < 2% 1,74%

Sykefravær – sykemeldt 11.25% < 9%      9,14%  2) 

Felles indikatorer: Økonomistyring 

Økonomisk resultat 100% 100% 100% 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Bruk av antall sengeplasser 95% 97% 94,5% 3) 

Antall betalings døgn for utskrivningsklare pasienter 8 < 10 døgn 2

Andel avvik av utdelte legemidler (124 100 utdelinger pr. år) 0,5% < 0,1% < 0,5%

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel høgskoleutdannede ansatte i forhold til helsefagarbeidere og 
ufaglærte i pleie

37/63% 50/50% 40/6%

Antall deltakere på kompetansehevende tiltak 216 225 241
(Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.)
1)Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. 
Tilbud om fysioterapi og komme ut, kjenne sin primærkontakt, delta i utforming av egen plan og aktiviteter trekker sterkt ned, 
med score på nede på 3 tallet.
2) Sykefraværet er redusert med 2.%. 
3) Seng har tidvis stått ledig grunnet stor belastning på enkelt avdeling.

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Kostnad pr. bruker (SSB/ KOSTRA) 894 459 1 105 950

Antall pasienter i løpet av året 170                 196      177

Antall utskrivningsklare pas. fra 2. linjetjenesten med behov for 
kommunale tjenester, meldt til kommunen

230 220 147*

Antall pasienter innlagt øyeblikkelig hjelp tilbud, Tømmerli 10 16  8 (19 døgn)

Antall plasser på Helsetunet 76 76        76

Antall rehabiliteringsopphold 42 55        22**

Antall avlastnings pasienter /opphold/ døgn 8/20     4/13 /129 8/15/178***

Antall korttidsopphold 101               130        107

Antall middager til hjemmeboende/Boenhet 14 500 15 250/ 8 395 12 414/8 395 
****

Antall ansatte under utdanning 5 4           6

Antall studenter / lærlinger i løpet av året 3             29 / 3 23/4

Møter i Samarbeidsutvalget 4                   3 4

Antall årsverk 76.42                77.5 78   

Andel over 50% stilling i avdeling                86.2 86

Antall ansatte i 100% stilling i avdeling 20

Antall ansatte fast / inkl. vikarer 140 130/195 120/172
* Nedgang på 73 utskrivningsklare pasienter i forhold til tidligere.
**Nedgang på 33 rehabiliterings opphold og 23 korttidsopphold. Må sees i forhold til reduksjon i antall utskrivningsklare pasienter, 
og at hjemme rehabilitering velges der det er forsvarlig/ønskelig.
***Fortsatt økning i behovet for avlastning. 
****Nedgang i antall middager til hjemmeboende, uavklart årsak. 
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Lokalsamfunn 

Kommunalsjefområdet som tidligere 
het Lokalsamfunn er fra og med 2018 
endret. Dette betyr at to områder, 
plan/teknisk forvaltning og kultur og 
kommunikasjon fra nå av sorterer 
direkte under rådmannen. 

Tidligere var plansjefen kommu-
nalsjef, men fra 2018 er plansjefen 
virksomhetsleder for teknisk 
forvaltning. Kristin Ødegård Bryhn 
startet som plansjef i april. I 
avdelingen med seks ansatte var det 
hele tre nyansatte i 2018. Året har 
derfor handlet mye om opplæring 
og å bli kjent med oppgavene og 
kommunen. Likevel har det vært høy 
drift og oppgaver knyttet til større 
utbyggingsprosjekter på veg og mye 
planarbeid. Klima- og energiplanen 
er i siste fase og i tillegg har virksom-
heten vært involvert i arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel og 
kommunedelplan for kulturminner. 

Løten er en attraktiv kommune med 
befolkningsvekst og kommunale 
boligtomter går unna. Ved utgangen 
av året var derfor kommunen utsolgt 
for tomter, men nye områder er under 
utvikling. 

Kultur og kommunikasjon har også 
vært involvert i arbeidet med kultur-
minneplan og kommuneplanens 
samfunnsdel. Virksomheten jobber 
for å tilrettelegge for gode kultur- og 
idrettsaktiviteter i kommunen for 
å skape gode folkehelse, bolyst og 
trivsel. Kommunikasjonsdelen av 
virksomheten handler om å tilrette-
legge slik at innbyggerne både får 
nødvendig brukermedvirkning og 
informasjon fra kommunen, samt 
å tilrettelegge for selvbetjenings-
løsninger og drive profilerings- og 
omdømmearbeid
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KULTUR OG KOMMUNIKASJONSSJEF 
Bente Hagen

Budsjett: 17,9 mill.

Antall årsverk: 12,0

Sykefravær: 2,6%

Kultur og kommunikasjon 
2018 var også et år med høy aktivitet 
for virksomheten som fra 1.1.18 fikk 
navnet kultur og kommunikasjon. 
Tjenester knyttet til barn og unge 
er fra nå flyttet over til oppvekst-
området, mens oppfølging av inter-
kommunalt næringsarbeid er lagt 
til KK. Virksomheten har 24 ansatte 
fordelt på 12 årsverk og revidert 
budsjettramme havnet på nesten 18 
millioner, hvor overføringer til andre 
utgjør en stor del. 

Innen kultur har det vært arran-
gementer som vanlig, med blant 
annet kommunens Staskveld i 
februar og Camp Munch i juli. Dette 
ble en suksess med 20 fornøyde 
ungdommer fra hele landet og en 
vellykket minifestival på Klevfos som 
punktum for det hele. Her ble det 
samtidig takkeutstilling fra vinner av 
Trætteberg-stipendet, Kirsti Grotmol. 
Løten kommune slo seg sammen 
med Vågå kommune i et interkom-
munalt reiselivsprosjekt for å profilere 
Munch og utvikle nye produkter. To 
kunstprosjekter ga to fargerike street 
art-motiver i sentrum. Kulturskolen 
startet opp barnekor høsten 2018. 
Bygdekinoen har fortsatt som en 
suksess gjennom 2018 med jevnt 
over høye besøkstall og enkelte 
utsolgte forestillinger. To utekinoer på 
Budor trakk veldig mye folk. Arbeidet 
med kulturminneplanen for Løten har 
pågått gjennom hele  

året og vil avsluttes i første del av 
2019. I september ble ny aktivi-
tetspark for uorganisert aktivitet 
åpnet utenfor Løtenhallen. Denne har 
et fargerikt dekke med Munch-in-
spirert motiv. 

Kommunikasjon har hatt fokus på 
videreutvikling av tjenester, og da 
spesielt selvbetjeningsløsninger, og 
deltakelse på ulike profilerings-arran-
gement som f.eks Arena Innlandet og 
Pultost og akevitt-dagene. Det jobbes 
godt med profilering i sosiale medier 
og dette  
vises i gode tall på følgere og rekke-
vidde. Snapchat ble tatt i bruk som 
kanal for rekruttering til stillinger. 

Oppfølgingen av næringsarbeidet har 
handlet mest om å synliggjøre den 
jobben som gjøres i interkommunale 
selskaper. 

Målekortet viser en god målopp-
nåelse, med regnskap i balanse, lavt 
sykefravær og resultater over målene 
på alle områder unntatt besøkstall og 
utlånstall for biblioteket som ligger 
svakt under måltallet. Her er nok 
målene satt for høyt da besøkstall og 
utlånstall må anses som gode for en 
kommune av vår størrelse, og vi har 
høyere tall en flere nabokommuner 
og andre kommuner vi kan sammen-
ligne oss med.

Målekort
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet * Ikke målt > 5 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/10-faktor** : Faktor 9 – Mestringsklima 4,1 > 4,0 Ikke målt

Sykefravær  - egenmeldt ( i %) 0,76% < 1% 0,98%

Sykefravær – sykemeldt ( i %) 5,41% < 3% 1,62%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat ( i %) 100% 100% 100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – Kommunikasjon

Andelen ”følgere” i sosiale medier i forhold til befolkningsmengde 43% > 38% 52%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon -Service

Andelen elektroniske søknader om bostøtte Ny > 60% 78,2%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – Post/arkiv

Antall forsendelser med Svar ut pr år Ny >600 1103

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Kultur

Antall prosjekter/tiltak knyttet til Munch Ny > 3 5

Antall besøk på kinoforestillingene våre pr år Ny > 1500 3013

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Kulturskole

Andelen barn i grunnskolealder som er medlem i kulturskolen (inkluderer 
skolekorpset)

17,3% > 17% 17%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Bibliotek

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

Utlån alle medier pr innbygger (antall) 2,5 > 3 2,7

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Idrett

Antall deltakere på idrettsskolen Ny > 40 53

* 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 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Antall årsverk 16 15 12

Antall ansatte 28 29 24

Netto budsjettramme 15 597 000 16 403.000 17 909 643

Netto driftsutgifter kultursektoren av kommunens totale netto 
driftsutgifter (%)

Ny  3,1 % Tallet er ikke 
klart 

Antall besøk (”unike gjester”) på nettsider – snitt pr uke 2406 1767 2148

Antall objekter i kommunens kunstsamling 400 412 414

Tilskudd tildelt lag og foreninger 850.000 850.000 850.000

Tilskudd til kirken 2.871.000 2.709.000 2.771.000
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PLANSJEF 
Kristin Ødegård Bryhn

Budsjett: 4,5 mill.

Antall årsverk: 6,0

Sykefravær: 1,3%

Teknisk forvaltning 
Virksomhetsområdet omfatter 
byggesak, arealplan, kartteknisk/
GIS, oppmåling, eiendomsskatt og 
miljø. I 2018 ble det rekruttert tre nye 
medarbeidere; ny plansjef/virksom-
hetsleder, byggesaksbehandler og 
GIS-konsulent. 

Bygging av både riksveg 3/25 og 
jernbaneundergangen på fylkesveg 
166 går etter planen. Så omfattende 
utbygginger har ført til omkjøringer 
og andre trafikale utfordringer. 
Gjennom avbøtende tiltak, godt 
samarbeid og dialog har dette blitt 
løst på en god måte. 

Kommunen tilrettelegger for utvikling 
av nye boligområder og det er 
gledelig med økende interesse 
fra private utbyggere. Kommunen 
samarbeider med Løiten Almenning 
om en områdereguleringsplan for 
utvikling av nye byggeområder 
mellom Svaenlia og Budor skistadion i 
tråd med kommuneplanens arealdel. 
Utviklingen av nye områder må 
balanseres mot hensynet for bevaring 
av verdifulle natur-, seter- og 
beiteområder. 

Arbeidet med klima- og energi-
planen har kommet langt, og vil 
bidra til et godt grunnlag for valg av 

klimavennlige løsninger, utslipps-
reduserende tiltak og tilpasning til 
klimaendringer. 

I forbindelse med fylkes-sammen-
slåingen har det vært behov for en 
omfattende opprydding i matrikkelen 
(Norges offisielle register over fast 
eiendom). Vi startet tidlig opp med 
dette arbeidet og har også hatt ekstra 
ressurser på området noe som har 
bidratt til at oppryddingen har blitt 
fullført på en god måte. På oppmå-
lingsområdet som helhet har det vært 
stor aktivitet i 2018. 

Det har vært et krevende år for 
beitebruk med kontinuerlige skade-
fellingsforsøk gjennom hele beitese-
songen. Vinteren 2017/2018 var også 
utfordrende for hjorteviltet. Store 
snømengder gjorde det vanskelig å 
finne mat og rådyr var spesielt utsatt. 
Det ble derfor søkt om dispensasjon 
og satt i gang nødforing. 

Høy aktivitet innen bygge- og oppmå-
lingssaker gjør at gebyrinntektene 
har vært noe høyere enn budsjettert. 
Dette kombinert med et generelt 
mindreforbruk gjør at virksomhetsom-
rådet har et godt økonomisk resultat i 
2018. Virksomhetsområdet har et lavt 
sykefravær i 2018 på 1,27%.

Målekort
Område / Måleindikator Resultat 2017 Mål 2018 Resultat 2018

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet * - > 5,0 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/10-faktor* : Faktor 1 – Oppgavemotivasjon -  > 4,1 Ikke målt

Sykefravær  - egenmeldt ( i %) 1  < 2,0 0,29

Sykefravær – sykemeldt ( i %) 3,5  < 2,0 0,98 

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat ( i %) 77,2 100 100

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Solgte boligtomter målt i antall boenheter** 29  > 0 Ikke tomter 
tilgjengelig

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

90  > 90 90 

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

Andel av byggesaker med utført tilsyn (i %) 0  >  5 3*** 

Andel plansaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister 100  > 95 100 

Antall miljøfyrtårn-sertifiserte avdelinger i Løten kommune 5 7 6

Antall miljøfyrtårn-sertifiserte avdelinger i Løten kommune 5 7 5

* Ingen undersøkelse 2018
** Ingen tomter tilgjengelig for 2018
*** Tallet gjelder i hovedsak tilsyn med kvalifikasjoner. 

Nøkkeltall Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2018

Totalt antall årsverk 5 5 6

Netto budsjettramme 3 159 000 3 000 000 4 518 000

Antall behandlede byggesakssøknader 175 189 158

Antall utførte oppmålingsforretninger 42 80 115

Antall vedtatte reguleringsplaner 5 9 6

Antall søknader tilskudd vedovn 44 42 59
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FebruarJanuar

Høydepunkter

FØRSTE VIELSE: Varaordfører Silje 
Hafslund sto for første borgerlige vielse 
i kommunal regi 19. januar.

SKIGLEDE I BYGDA: Mye snø gjorde at 
skoler og barnehager kunne glede seg 
over mulighetene for å gå på ski rett 
utenfor døra.

SKIBUSS TIL BUDOR: Ungdommene 
i Barn- og unges kommunestyre 
ønsket seg buss til Budor på vinteren. 
Kommunen og Løiten Almenning tok 
ønsket på alvor og satte opp buss en 
gang i uka i skisesongen.

HEDER OG ÆRE: Heder og ære til 
medaljevinnere i idrett og kultur, 
utdeling av kulturpris og ildsjelpris 
og lokal underholdning utgjør 
kommunens Staskveld som ble 
arrangert 11. februar.

KRONPRINSBESØK PÅ BUDOR: 
Kronprins Håkon Magnus besøkte 
Løten Røde kors på Budor rett før 
påske og lot seg imponere av jobben 
de gjør.

SUKSESS MED UTEKINO: For første 
gang ble det arrangert utekino på 
Budor og responsen var strålende. 
Om lag 430 stk møtte opp på 
utendørs påskefilm arrangert av Løten 
kommune og Løiten Almenning.

Mars MaiApril Juni

STORE VEGPROSJEKTER: To store 
vegprosjekter har påvirket 2018 for 
Løten. Det største gjelder bygging av 
ny rv 3/25. I sentrum skal det bygges 
ny jernbaneundergang og dette ga 
nytt kjøremønster i sentrum og økt 
belastning på enkelte områder.

MORO MED FERIEKLUBBEN: Tradisjon 
tro ble Ferieklubben arrangert, med 
mange morsomme aktiviteter for 
ungene. Årets tema var «Barn og dyr».

17. MAI: Sol og blide mennesker på 
nasjonaldagen. Årets 17. mai tog gikk 
til Idrettsparken og ikke Tingberg som 
tidligere. Parken ga en fin ramme 
til arrangementet. Sølvvinner fra 
Paralympics; Håkon Grønsveen Olsrud, 
holdt tale for dagen.
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CAMP MUNCH: For andre gang ble 
kunst-sommerleiren Camp Munch 
arrangert, med 20 deltakere fra hele 
landet. Uka ble avsluttet med åpen 
festival på Klevfos.

JERNBANEBRU HEIST PÅ PLASS: 
Mange møtte opp for å se da ei 
500 tonn stor kran løftet på plass 
betong- og stålelementer til den 
nye jernbanebrua i Løten sentrum. 
Prosjektet med ny jernbaneundergang 
avsluttes sommeren 2019.

Juli August September Oktober November Desember

MUNCH VEGG PÅ UNGDOMSSKOLA: 
Inspirert av Munch lagde kunstner 
Mikael Noguchi fargerik street art 
på en av ytterveggene til Løten 
ungdomsskole. Kunstverket var en 
overraskelse til elevene på første 
skoledag.

GOD MORGEN NORGE PÅ 
HELSETUNET: Kjøkkenet på Helsetunet 
har vunnet mange priser og i 
september kom Wenche Andersen 
og God morgen Norge for å vise hele 
tv-Norge hvordan institusjonsmat bør 
være.

NY AKTIVITETSPARK: I september 
åpnet en ny aktivitetspark utenfor 
Løtenhallen. Her kan alle drive 
uorganisert trening. Parken 
har et fargerikt dekke som er 
inspirert av Munch og designet av 
landskapsarkitekt Ingvill Sveen.

ÅPNING AV LØTEN VIRKE: I oktober 
kunne det som tidligere het «Løten 
arbeids- og opptreningssenter» flytte 
inn i splitter nye lokaler. Lokalene og 
avdelingen heter fra nå av Løten Virke.

UNGE POLITIKERE: I november tok et 
nyvalgt Barn- og unges kommunestyre 
(BUK) fatt på en ny periode. Jesper 
Skjeflo ble valgt til ordfører og Anneli 
Velle Opsahl er varaordfører.

JULEGAVE VERDT 800.000: Wenche 
Sæthre Høye fra Sparebanken 
Hedmarks kunstfond sørget for årets 
julegave til Løten da hun siste uka før 
jul overrakte 800.000 kr til kunst i det 
offentlige rom.

FARGERIKT I SENTRUM: Løten fikk 
sitt andre street art prosjekt da 
gatekunstneren Martin Whatson 
dekorerte en vegg i sentrum som 
en del av prosjektet SPRAY, i regi av 
Visit Norway og Visit Oslo Region i 
samarbeid med Visit Hamarregionen. 
I tillegg ble det laget en reklamefilm 
om Løten som skal publiseres på nett 
senere.

LANG OG TRO TJENESTE: Gratulerer 
og takk for innsatsen, så langt! 
Kommunalt ansatte i 15, 25 og 30 år 
ble feiret på Rosenlund i november.

NY GAPAHUK PÅ JØNSRUD SKOLE: 
FAU ved Jønsrud skole sørget for ny 
gapahuk til skolen og i desember med 
den høytidelig åpnet av ordfører Bente 
Elin Lilleøkseth. Gapahuken heter 
«Tittut», etter navnekonkurranse ved 
elevrådet.

NÆRINGSSTØTTE UTDELT:  
8 lokale næringsaktører ble tildelt 
næringsstøtte på til sammen 270.000 
kr.

ÅRSMELDING 2018 75ÅRSMELDING 201874



Fo
to

: R
ic

ar
do

 fo
to

 | 
M

ar
iu

s 
G

ræ
sb

y 
| L

øt
en

 k
om

m
un

e 
| P

riv
at

 -
 O

pp
da

te
rt

: 1
3.

 d
es

em
be

r 2
02

2

TINGBERG
Rådmann | Ordfører | Stabsjef | Kommunalsjefer | NAV 
Staben | Personal/Lønn | Regnskap/Skatt | Kultur og 
Kommunikasjon | Teknisk forvaltning

UTGARDSVEGEN
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 | Barnevernet | Helse og familie | 
Bristol legesenter | Løten legesenter | Skøienhagan 
barnehage | Løten ungdomsskole | Kulturskolen | 
Ungdommens hus | Vedgruppa | Kvennhaugen | 
Løten Virke

KARUDHAGAN
Ryli barnehage

HELSETUNET
Løten Helsetun | Hjemmebasert 
omsorg | Bolig, rehabiltering og 
aktivisering (BRA)

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
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