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Rådmannens forord 
 
Løten i utvikling 
Utbyggingen av RV3 og RV 25 på strekningen Løten – Elverum 
startet i april.   Ånestad-området har nå en rettskraftig arealplan 
etter at kommunal- og moderniseringsdepartementet har 
godkjent denne. Det er gitt klarsignal for å bygge dagligvarebutikk 
på Ånestad, og dette vil gi et godt bidrag til næringsutviklingen i 
området. Utvikling av Ånestad-området er viktig for å unngå 
forringelse av det lokale næringslivet etter omlegging av 
vegnettet, og det legger grunnlag for tilflytting og 
befolkningsvekst. 

Vi har i 2017 opplevd stor etterspørsel etter nye tomter. 
Tomtefeltene i Norderhovskogen, Håvegen og Slipervegen har alle 
blitt utsolgt i løpet av 2017, og behovet for nye tomteområder er 
hyggelig nok å betegne som «akutt». Det er satt i gang en 
skisseløsning for Bergum syd, og også andre områder blir nå 
vurdert med tanke på snarlig tilrettelegging. 

Samtidig er det stor hyttebygging i fjellet, med utbygging av feltene H4, H5 og H6 i Svaenlia på Budor. 
Det er gledelig med stor aktivitet og etterspørsel. Dette har betydning både for næringsliv og 
ressursforvaltning. Samtidig øker det behovet for god og oppdatert infrastruktur. 

Løtensamfunnet er i utvikling, noe som vi også ser i sentrum. Den nye kryssingen av Rørosbanen er 
nå godt etablert hos publikum. Ny parkeringsplass ved stasjonen, gang- og sykkelveg og nytt fortau 
langs Kildevegen legger til rette for bedre flyt, både for harde og myke trafikanter. Detaljreguleringen 
av FV 166 Søndre jernbaneundergang er behandlet, og vi kan se fram til å få et lenge etterlengtet og 
viktig samferdsels- og trafikksikkerhetstiltak i sentrum.  Ny gang- og sykkelveg mellom Ådalsbruk og 
Løten med veglys, og veglys på strekningen Venslivegen – Ungdommens hus er også med på å øke 
sikkerheten og trivselen. 

Det er både inspirerende og godt å få anerkjennelse for det arbeidet som er lagt ned gjennom å bli 
erklært som Trafikksikker kommune. Godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og 
helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i hele organisasjonen. 

Kultur og folkehelse 
Kommunen opprettholder sin innsats for å profilere Edvard Munchs tilknytning til Løten. I 2017 har 
det blitt gitt støtte til filmprosjektet Munch og stedene. Knausgård, Munch og Trier, som vil ta for seg 
de stedene som var definerende i kunstneres liv og arbeid. Videre skjer det styrking av samarbeidet i 
Munch-kommunene i Innlandet gjennom samarbeidet i den nordlige ruten. Det er viktig å knytte 
Løten til det som skjer i Oslo, da det nye Munch-museet står ferdig i 2020 vil det være viktig at 
fødestedet får sin del av den forventede økte publikumsinteressen.  
Lokalt har vi sett at lekeplassen som stod ferdig høsten 2016 har blitt et sted for aktivitet og trivsel 
gjennom hele året. 
Bedre folkehelse gjennom fysisk aktivitet for alle hver dag er hovedmålet som er nedfelt i 
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016 – 2020. Etablering av en Tufte-park ved 
Løtenhallen vil legge til rette for dette. Den nye ishockeybanen på Lund er et eksempel både på 
tilrettelegging for aktivitet og på samarbeid mellom ulike aktører til beste for lokalsamfunnet. 
 
Barn og unge 
Det er ønskelig å bedre forutsetningene for barn og unge og å gjøre dem godt rustet til 
voksenlivet.  Da må vi lykkes med hele utdanningsløpet. Dette skjer gjennom målrettet arbeid i hele 
barne- og ungdomstiden, og arbeidet starter i barnehagen.  Strategisk plan for barnehage og skole 
2017 – 2020 ble behandlet i de politiske organene i kommunen i 2017, og alle barnehager og skoler 



har begynt innføringen av planen gjennom sine virksomhetsplaner for dette skoleåret. Sammen 
med kultur for læring-arbeidet legges det til rette for at virksomhetene skal lykkes både med lokale 
delmål og med overordnede føringer. 
En annen viktig sak i 2017 er kommunestyrets vedtak om at det skal utarbeides et skisseprosjekt for 
utbygging av Skøienhagan barnehage til seks avdelinger. Både styrking av det faglige fellesskapet og 
effektivisering av den kommunale delen av barnehagetilbudet vil være positive gevinster av dette. 

Av fysiske tiltak for oppvekstmiljøet i 2017 har det blitt brukt om lag fire millioner kroner på 
rehabilitering av Jønsrud skole. Dette er et viktig tiltak for å legge til rette for barnas læringsmiljø og 
trivsel, og for ansattes arbeidsmiljø og mulighet for å drive pedagogisk utviklingsarbeid. 

Velferd 
Innenfor velferdsområdet har driften i 2017 vært god og stabil på alle områder. 
Vi ser at gode fastleger og en velfungerende fastlegeordning er en forutsetning for god 
folkehelse.  Kommunen har opprettet ny fastlegehjemmel med oppstart i stillingen 1. mars i år. Vi kan 
si oss tilfreds både med å ha god dekningsgrad på legetjenestene, og at det ikke bød på problemer å 
få kvalifiserte søkere til denne hjemmelen. Vi har også god andel av kvinnelige leger på legesentrene. 

Rådmannen ser fram til at nye tidsriktige lokaler for Løten arbeids- og opplæringssenter og Løten 
ved og service ferdigstilles våren 2018. Det har vært en lang prosess fram mot dette, og i 2017 har 
det vært full byggeaktivitet.  Brukere og ansatte ser nå fram mot samlokalisering og en ny hverdag. 

Det har vært knyttet spenning til hvordan reduksjonen i den internasjonale strømmen av flyktninger 
og asylsøkere ville slå ut for Løten. Kommunen mottok nytt anmodningsvedtak om flyktningmottak i 
november 2017. Dette tar vi som en anerkjennelse av det gode arbeidet som har blitt gjort i 
flyktningetjenesten i Løten i en årrekke. 

Økonomi 
2016 var et godt år, med 13 millioner kroner i positivt resultat ut over budsjettert mindreforbruk. 
2017 vil bli nok et godt år. Dette er mye takket være eksterne forhold, men også fordi virksomhetene 
utøver god økonomistyring. Dette er gir en god basis for framtidig tjenesteproduksjon. 

Takk til medarbeidere 
10-faktorundersøkelsen der mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse settes i fokus, ble 
gjennomført i 2017. Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for videre utvikling av ledere og 
medarbeidere. Dette skjer tilpasset den enkelte enhets behov. 

Sykefraværet i organisasjonen har gått noe opp i 2017, sammenlignet med året før, og ligger nå på 
9,0 %.  Sykefraværet i kommunesektoren nasjonalt ligger på 9,6 %. Det er viktig både for den enkelte 
ansatte, for arbeidsmiljøet totalt sett og for tjenestemottakerne at sykefraværet er lavt. 

En stor takk rettes til alle medarbeidere for den innsatsen som er lagt ned i 2017. 

-Rådmann Tollef Imsdalen- 

 

 
 
 
 
 
 



En hilsen fra ordføreren 
 
En kommune er en fantastisk organisasjon som leverer tjenester 
til innbyggerne fra «vugge til grav». Disse tjenestene utføres av 
kompetente medarbeidere som jobber sent og tidlig til det beste 
for oss alle. Løten bruker, i likhet med de fleste andre kommuner, 
de største pengene på de mest omfattende velferdsoppgavene. 
Altså oppvekst og omsorg.  

Som ordfører er jeg stolt av det arbeidet som gjøres og de 
kompetente medarbeiderne våre som hver dag går på jobb for 
fellesskapet. Hva som ble gjort og hva som ble levert i 2017  
kan du lese mer om i den følgende årsmeldingen. 

Løten ligger som et midtpunkt med mangfold i det flotte fylket 
vårt. De siste ti årene har folketallet vokst jevnt og trutt – og vi er 
nå om lag 7600 innbyggere i kommunen vår. Det gleder meg at vi 
har bygget laget vårt slik at flere vil komme til oss.  

Boligbyggingen de siste årene tyder på at vi oppfattes som et attraktivt sted å bo. Med de store 
infrastrukturinvesteringene som vil komme både på veg og bane i løpet av kort tid, er det all grunn til 
å glede seg til framtida. 

Nå ønsker jeg god lesning – og benytter samtidig anledningen til å takke alle som på hver sin måte 
har bidratt til alt det fine som har skjedd i Løten i 2017. Det er et lagarbeid – sammen får vi det til! 

-Ordfører Bente Elin Lilleøkseth- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politisk organisering 
 

 

 
 

 

 



 

Organisasjonen 
 
Organisasjonskart 

 



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

  2015 2016 2017 

Hamarregionen interkommunale PPT 1 661 1 964 2 060 

Hamar-regionen Reiseliv (HaRR) 221 209 503 

Hamarregionen Utvikling 487 565 574 

Hedmark Revisjon IKS 759 544 761 

Hedmarken IKT 6 698 7 443 8 173 

Hedmarken interkommunale brannvesen (HIB) 5 541 5 714 5 886 

Hias IKS 14 170 6 455 8 150 

Sirkula IKS   5 830 8 529 

IKA Øst IKS 158 161 166 

Interkommunal barnevernsvakt 148 155 158 

Legevakta ved Hamar Sykehus 1 388 1 689 1 789 

Miljørettet helsevern - - - 

Regionalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange 1 212 1 219 1 359 

Samfunnsmedisin – Psykososial støttegruppe 69 74 73 

Samfunnsmedisinsk enhet 700 622 644 

SMISO Hamar – Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep 41 45 33 



Stiftelsen Hamar Krisesenter 503 548 544 

Øyeblikkelig hjelp 846 1 218 1 248 

Totale utgifter 34 610 34 462 40 656 

  

  

Sykefravær 
Sykefraværstall i prosent %. Tallene er avrundet til nærmeste desimal. 

Sykefravær/egenmelding 2017 

Rådmannen og rådmannens ledergruppe inkl skolefaglig rådgiver, rådgivere i stab, 
eiendomsskattekontoret, legetjenesten 5,1 

Økonomiseksjonen 5,3 

Administrasjonsseksjonen 2,3 

Bygg og vedlikehold 9,3 

Renholdsseksjonen 7,9 

Hjemmebasert omsorg 11,1 

Bolig, rehabilitering og aktivisering 10,0 

Løten helsetun 12,8 

Kvalifisering 15,9 

NAV 5,9 

Barnevern 9,9 

Helse og familie 5,7 

Jønsrud barnehage 9,4 



Lund barnehage 19,6 

Ryli barnehage 1,9 

Skøienhagen barnehage 12,5 

Ådalsbruk barnehage 9,8 

Jønsrud skole 2,8 

Lund skole 11,8 

Østvang skole 6,2 

Ådalsbruk skole 3,4 

Løten ungdomsskole 6,4 

Teknisk drift 8,8 

Teknisk forvaltning 4,7 

Kultur, informasjon og service 6,2 

SNITT 9,00 

   

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

Årsverk 2016 2017 

Rådmannen og rådmannens ledergruppe inkl. skolefaglig rådgiver, rådgivere i 
stab, eiendomsskattekontoret, legetjenesten 20,35 17,83 

Økonomiseksjonen 6,80 6,00 

Administrasjonsseksjonen 7,05 8,95 



Bygg og vedlikehold 10,80 11,00 

Renholdsseksjonen 21,77 21,77 

Hjemmebasert omsorg 34,49 38,01 

Bolig, rehabilitering og aktivisering 42,79 43,82 

Løten helsetun 73,68 78,15 

Kvalifisering 19,09 18,69 

NAV 6,00 6,00 

Barnevern 7,50 8,50 

Helse og familie 10,30 10,80 

Jønsrud barnehage 6,50 5,80 

Lund barnehage 7,20 7,30 

Ryli barnehage 7,05 6,25 

Skøienhagen barnehage 9,80 11,80 

Ådalsbruk barnehage 8,80 9,00 

Jønsrud skole 11,60 12,60 

Lund skole 10,89 9,83 

Østvang skole 33,20 34,23 

Ådalsbruk skole 16,27 17,10 

Løten ungdomsskole 29,01 31,96 

Teknisk drift 6,00 6,00 



Teknisk forvaltning 4,00 5,00 

Kultur, informasjon og service 15,98 15,44 

Ordfører 1,00 1,00 

SUM 427,92 442,86 

   

Medbestemmelse 
Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøutvalget og Partssammensatt utvalg har vært 
normal med henholdsvis fire og to møter i 2017. I tillegg har det vært fire møter i Sentralt 
samarbeidsforum. 

 
Lønnspolitikk 
Rammen for det sentrale mellomoppgjøret 2017 (beregnet årslønnsvekst 2016-2017) var 2,4 % inkl. 
overheng/glidning. Det ble avtalt sentrale tillegg med virkning fra 1.7.17, og samtidig satt av en lokal 
pott på 0,9 % pr dato med virkningstidspunkt 1.8.17. Potten utgjorde kr 1 424 000,-. Samordning av 
høyskolestigene (Hovedtariffavtalens (HTA) kap 4 B) med lærerstigene (HTA kap 4 C) til nytt HTA 
kap 4 var fullt innfaset fra 1.7.2017. 

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 
kroner 371 700,-, og for kapittel 3.4.2. (virksomhets-/seksjonsledere) ble det brukt 
kroner 407 000,-. Virkningstidspunkt for disse var 1.5.2017. 
Lønnsregulering for rådmann og kommunalsjefer er ikke gjennomført ennå. 

Totalt gjennomførte vi 51 lønnsforhandlinger og 18 lønnsfastsettelsesmøter i 2017. Enkelte av disse 
var krav i forbindelse med tilbud om stilling i Løten kommune. Forut for de lokale forhandlingene var 
det en omfattende ryddejobb i funksjonstillegg og personlige tillegg. 
Det er mange medarbeidere som har tatt etter- og videreutdanning i løpet av 2017. Vi gjennomførte 
kompetanseforhandlinger samtidig med ordinære lokale forhandlinger i høst, og det ble gitt 
kompetansetillegg og evt. ny stillingskode i henhold til 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/seksjonsledere (HTA 
kap 3.4.2.) og medarbeidere i HTA kap 5 fra 1. mai til 1. januar slik rådmannen og 
kommunalsjefnivået har. 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 forbindelse med 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 arbeidstakerorganisasjoner vil avvente revidering av lokal lønnspolitikk. Dette står på 
planen første halvår 2018. 

 
Rekruttering 
I løpet av 2017 annonserte Løten kommune 58 stillingsutlysninger i rekrutteringsportalen, hvorav 50 
av disse ble publisert eksternt. Utlysningene inkluderer 66 stillinger, hvor utlysning etter 
tilkallingsvikarer og generell utlysning etter ferievikarer i kommunen ikke er med i beregningen. Det 
har kommet inn 1762 søknader på de aktuelle stillingene, og de fleste er registrert via vår 
hjemmeside og NAV. Det er fortsatt en større andel kvinner enn menn som søker jobb; 73,5 % 
kvinner og 26,5 % menn. Andelen mannlige søkere er tilnærmet lik andelen i 2016 (skiller kun 0,5 
%). Gjennomsnittsalderen blant søkerne ligger i underkant av 35 år. 
Løten kommune har ikke store utfordringer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Det 
samarbeides med Hamar og Stange kommuner om vår felles rekrutteringsportal, og ledige stillinger 
fra alle tre kommuner er enkelt å finne på samme sted. 

 
Seniorpolitikk 
Løten kommune har egne seniorkurs, med henholdsvis fokus på sen-karriere og forberedelse til 
pensjon annethvert år. Pensjonsveiledning fra KLP med ble gjennomført 1. kvartal 2017 med 17 
deltagere. Samtlige fikk individuell pensjonsberegning. I tillegg fikk to personer, som ikke deltok på 
veiledningen, pensjonsberegning. 

 
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. 
Kompetanseutvikling planlegges i den enkelte virksomhet, men tiltak som det er behov for i flere 
virksomheter samordnes og gjennomføres som fellestiltak. Det har vært gjennomført 22 fellestiltak 
inkludert tiltak medarbeiderdagen. Det er lagt vekt på å tilby kurs med høy kvalitet, basert på de 
behov virksomhetene har meldt, og både interne og eksterne forelesere er benyttet. 

I 2017 har arbeidet med å øke ansattes digitale kompetanse, både på grunnleggende og videregående 
nivå blitt videreført. To kurs har vært gjennomført i samarbeid med Tepas Personal AS. Formålet er 
bedre utnyttelse av de dataverktøy vi har og effektivisering av oppgaver. 

Det er også i 2017 gjennomført mange felleskurs av forebyggende art; 

• Førstehjelpskurs 
• Kurs i løfteteknikk 
• Håndtering av ikke – fungerende ansatte 
• Håndtering av klager og varsler 
• Håndtering av vold og trusler 
• IA – skolen 

Interne forelesere har undervist i bruk av rekrutteringsportalen WebCruiter, bruk av 
saksbehandlingssystemet ESA, publiseringsverktøyet CorePublish og kvalitetssystemet EQS. 
Nye ledere har gjennomgått intern opplæring i forvaltning. 

 
Medarbeiderdag 
Årets medarbeiderdag ble gjennomført som to kveldsarrangementer på Kilde gjestgiveri for at flest 
mulig skulle få anledning til å delta. På programmet sto underholdning ved standup-komiker og god 



mat. Det var i år ikke nedsatt noen komite for medarbeiderdagen. Administrasjonsseksjonen 
fastsatte program for medarbeiderdagen sammen med hovedtillitsvalgt. Ca. 180 medarbeidere 
deltok, og tilbakemeldingene var positive. 

Medarbeidertilfredshet 
På tampen av året ble medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, «10-faktor», gjennomført for andre 
gang. Undersøkelsen er forskningsbasert, utviklingsorientert og både medarbeiderskaps- og 
ledelsesorientert. Den er konsentrert rundt mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse, og er 
en kort og fokusert undersøkelse som resulterer i enkle rapporter.  Oppfølging av «10-faktor» skjer 
avdelingsvis/på virksomhetsnivå. Hver virksomhet drøfter og vurderer hvilke områder de vil ha 
særlig fokus på å følge opp i arbeidet med å utvikle medarbeidertilfredshet i sin virksomhet, og dette 
kommer til uttrykk i målekortene. Siden undersøkelsen ble gjennomført i 2015 er det nå mulig å 
sammenligne utvikling på hver faktor over tid. 

 
Verdigrunnlag og lederkjennetegn 
Løten kommunes verdigrunnlag og ledelses-normer ble vedtatt i år 2000. Rådmannen igangsatte i 
2016 en prosess med involvering av hele organisasjonen. Målsettingen er å få gjennomarbeidet og 
forankret/skapt eierskap til normene, samt se på ordlyd og modernisere dem noe. Her er prosessen 
viktigere enn resultatet. Sannsynligvis vil det bli noen endringer i verdigrunnlaget og 
lederkjennetegnene. 

 
Heltidskultur 
Løten kommune ønsker å fremme en kultur der heltidsarbeid er hovedregelen. En heltidskultur er 
helt avgjørende for å møte framtidas kompetansebehov. Forskning viser at heltidskultur og store 
stillinger har mange positive betydninger både for arbeidsgiver, arbeidstakere og ikke minst 
brukere/innbyggere. Hovedtariffavtalens kap 1, punkt 2.3. legger til grunn at det som hovedregel 
skal tilsettes i full stilling, og at det skal utarbeides lokale retningslinjer med formål om å øke antall 
heltidsansatte. 

Løten kommune har i 2016 og 2017 hatt totalt 12 deltakere på nasjonale konferanser om 
Heltidskultur i regi av KS. I september 2017 ble et utviklingsarbeid startet opp, og KS Konsulent er 
engasjert for å bistå i prosessen. Kommunen har søkt om og fått innvilget OU - midler. Kommunalsjef 
Velferd er sterkt involvert i arbeidet, og har valgt ut virksomhetene Løten Helsetun, Hjemmebasert 
omsorg og Bolig, rehabilitering og aktivisering som de områder det skal settes fokus på først. Det er 
gjennomført tre lokale samlinger med avdelingsledere, virksomhetsledere og tillitsvalgte i nevnte 
virksomheter. 
KS Konsulent har gitt kommunen verktøy til å kartlegge en rekke fakta om dagens praksis, og 
faktorer som har innvirkning på turnusplanlegging og mulighetene for heltidsstillinger.  

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 

Arbeidet vil bli videreført i 2018. 

 
Inkluderende arbeidsliv – IA 
Det ble gjennomført fire møter i IA – utvalget i 2017. IA- utvalget behandlet i løpet av året to saker 
innmeldt fra virksomhetene vedrørende enkeltansatte. Dette kan synes som et veldig lavt antall, men 



beror på at langt de fleste saker finner sin løsning i virksomhetene uten behov for bistand fra IA – 
utvalget. IA – utvalget innrettet i 2017 sine møter slik at første del av møtet ble 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. 
Hovedverneombudet deltok på denne delen av møtene. Del to av møtene ble gjennomført og brukt til 
enkeltsaker i de tilfeller det var innmeldt. 

Bedriftshelsetjenesten Salutis HMS har også i 2017 bidratt i vanskelige enkeltsaker. Antallet saker 
der leder ønsker bistand fra administrasjonsseksjonen 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.  

Lederne jobber godt og aktivt med oppfølging av sykmeldte, i mange saker med bistand fra 
bedriftshelsetjenesten eller administrasjonsseksjonen. Flere virksomheter har også jobbet mer 
bevisst med forebyggende tiltak ut fra tanken om helsefremmende arbeidsplasser. 

Det er også i 2017 gjennomført kurs for å forebygge sykefravær. Av kurs/tiltak kan nevnes: 

• Kurs om leders styringsrett og - plikt 
• Målrettede helseundersøkelser for de grupper det er pålegg om dette 
• Kurs i håndtering av vold – og trusler 
• IA – skolen i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter 
• Førstehjelpskurs for barnehageansatte og åpent kurs 
• Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 – timers-kurset) for nye ledere og verneombud 
• Bruk av BHT til arbeidsplassundersøkelser og for veiledning på arbeidsplassen 
• Det har vært utstrakt bruk av forebyggings – og tilretteleggingstilskudd til kurs, hjelpemidler 

og for vikar som avlaster den fast ansatte for oppgaver. Til sammen er det gitt tilsagn på 
tilretteleggingstilskudd i 2017 på kr 298 996.-. Tilskudd rettet mot grupper utgjør kr 89 920-, 
individrettede tiltak kr 203 170.-, gjenstander kr 5 906.-. 

Et godt oppfølgingsarbeid er gjort etter IA – skolen som startet opp i oktober 2016 og fullført i 
februar 2017. Hver av virksomhetene som deltok har i etterkant av IA – skolen gjennomført tiltak i 
samarbeid med NAV Arbeidslivssenter, ut fra virksomhetenes behov. For flere virksomheter har for 
eksempel hatt opplæring for ansatte om sykefraværsoppfølging (rettigheter og plikter). 

 

Visjoner og mål 
 

Nedenfor kan du lese hvilke resultat som er oppnådd i Løten kommune i 2017 relatert til 
kommunens hovedmål. En del resultater er gjengitt også for tidligere år for at utviklingen over tid 
skal komme tydelig til uttrykk.  
For oversikt over den enkelte virksomhets nøkkeltall, vises det til den enkelte virksomhets 
nøkkelkort. Dette er presentert under den enkelte virksomhets egen presentasjon. 

På de 12 hovedmålene er resultatene som følger: 

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 

31.12.15: 7 588 
31.12.16: 7 633 
31.12.17: 7 615 



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

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 

2015: 71 barn 
2016: 69 barn 
2017: 77 barn 

3) Det skal være trygt 
å vokse opp i Løten 

Trygg oppvekst Barnehagedekning 
> 100% 

2015: 100 % 
2016: 100 % 
2017: 100% 

4) Skolebarna våre 
skal ha en trygg og 
god skolehverdag 

Godt læringsmiljø Elevtilfredshet: 
ETI1) > 4,0 
Skala 1–5 

2015: 4,2 
2016: 4,2 
2017: Resultat senere 

5) Gode skoler Godt 
læringsutbytte 

Nasjonale prøver 
>2 (barneskolene) 
Nasjonale prøver 
og eksamen  
(U-skolen) >3,2 

2015:3) 
5.trinn: 48 
8.trinn: 50 
9.trinn: 50 
2016:3) 
5.trinn: 51 
8.trinn: 47 
9.trinn: 49 
2017:3) 
5.trinn: 48 
8.trinn: 47 
9.trinn: 51 

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

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

2015: Ikke målt 
2016: 5,2 
2017: Ikke målt 

7) Løten kommune 
skal være en god og 
attraktiv arbeidsplass 

God medarbeider- 
tilfredshet 

  2015: Erstattes av 10-faktor 
2016: Ikke målt 
2017: Erstattes av 10-faktor 

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

Lavt sjukefravær Mål 2015: <8,0% 2015: 6,9% 
2016: 6,9% 
2017: 9,0% 

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

Vekst i antall 
foretak med 
ansatte 

>200 foretak med 
ansatte 

2015: 206 
2016: 232 
2017: 199 

https://www.loten.kommune.no/category18987.html#note4


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

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

Samsvar mellom 
budsjett og 
regnskap 

Netto 
driftsresultat >3% 

2015: 25,0 mill, 4,8% 
2016: 33,6 mill, 6,1% 
2017: 24,6 mill, 4,6 % 

11) Riktig 
ressursforvaltning 

God 
økonomistyring 

Økonomisk 
resultat4) 
på alle ansvar.  
<100% av netto 
budsjettramme 

Antall enheter med <100% 

2015: 20 av 30 ansvar 
2016: 25 av 30 ansvar 
2017: 22 av 30 ansvar 

12) Bærekraftig 
ressursforvaltning 

Håndterbar gjeld Netto lånegjeld 
<50 % av brutto 
driftsinntekt 

2015: 53% 
2016: 58% 
2017: 58% 

 
1) ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5) 
2) BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1 -6). Måles annet hvert år. 
3) Ny skala fra 2014 der 50 er nasjonalt gjennomsnitt for 8.trinn. 
4) Resultat før avsetning til og bruk av disposisjonsfond (oppsparte midler) 
 

 
Staben 
 
Kommunalsjef Stab: Tore Edvardsen 
 
Tjenesteområdet Stab består av Økonomiseksjonen (Regnskap og 
skatt), Administrasjonsseksjonen (Personal og lønn), Bygg- og 
vedlikeholds seksjonen (Eiendom), Renholdsseksjonen (Renhold) 
og fire rådgivere som jobber med økonomi, IKT og innkjøp. 
Seksjonene endres til virksomheter og bytter navn fra 1.januar 
2018. De nye navnene står i parentes. De fire seksjonene omtaler 
sin egen virksomhet nedenfor. 

Staben utfører felles-/støttefunksjoner til alle virksomheter i 
kommunen. Økonomirådgivernes viktigste arbeidsoppgaver i 
2017 har vært å bistå virksomheter, som har ønsket det, med å 
styre virksomheten mot budsjettmålet. Det gjøres også 
kontinuerlig økonomisk analysearbeid for virksomhetene. Dette 
er en viktig controller-oppgave for å kunne være forberedt på 
eventuelle endringer i kommunens økonomiske rammevilkår i 
fremtiden. 

Løten kommune har egen IKT-rådgiver selv om kommunen kjøper alle sine IKT-tjenester gjennom 
det interkommunale selskapet Hedmark IKT. IKT-rådgiveren bistår virksomhetene i IKT-relaterte 
spørsmål. Alle virksomheter i kommunen benytter IKT-verktøy og behovet er stadig økende. 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. Vi kan forvente å se 



resultater av dette arbeidet i tiden fremover. I Løten kommune har vi også stor fokus på IT-sikkerhet, 
og kommunen er medlemmer av KINS (Kommunal Informasjonssikkerhet). KINS jobber med å spre 
informasjon og høyne kompetansen til medlemskommunene gjennom kurs og konferanser. Lokalt 
betyr dette at vi gjennomfører årlige IKT-sikkerhetsrevisjoner der vi tester virksomhetsområdenes 
praksis for IKT-sikkerhet. 

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. 

Totalt har staben et økonomisk mindreforbruk i forhold til budsjett. Det er kun Bygg- og 
vedlikeholdsseksjonen som har hatt merforbruk. Dette skyldes mange feil på teknisk utstyr mot 
slutten av året. Alle seksjonene har vist god økonomisk styring gjennom hele 2017 

 

Økonomiseksjonen 
Virksomhetsleder: Petter Skåret 
Budsjett: 6,0 mill. 
Antall årsverk: 6,0 
Sykefravær: 5,3 % 
2017 har vært et godt år med stabil drift. Året før var et år hvor noen sluttet og andre begynte. 
Prosedyrer har blitt revidert og vi har fått på plass en god arbeidsfordeling. Det er derfor gledelig at 
avdelingen scorer godt på medarbeidertilfredshet. Andelen EHF fakturaer (elektroniske fakturaer fra 
våre leverandører) har gått opp fra 71 % i 2016 til 82 % i 2017. Fra og med 1.januar 2018 heter 
virksomheten regnskap/skatt. 

Om måloppnåelse: 
Det økonomiske resultatet ble meget godt i 2017. Resultatet er godt innenfor økonomisk ramme. Det 
er gledelig at revidering og gjennomgang av arbeidsfordeling allerede har bidratt til et positivt 
resultat. Dette gir oss et handlingsrom i videre drift. 
Det er gledelig at medarbeidertilfredsheten har gått opp siden sist måling i 2015. Faktoren 
«mestringstro» var en faktor som det ble iverksatt tiltak på og her scorer vi bedre enn målsetting. 

Sykefraværet har gått ned siden 2016. Andelen egenmeldte har gått opp noe, men andelen 
sykemeldte har gått ned fra 6,11 % i 2016 til 4,36 % i 2017. 

Andelen EHF fakturaer har økt til 82 % noe som er bedre enn målsettingen. Andelen 
fakturamottakere som betaler kommunale fakturaer i rett tid har gått noe ned siden 2016. Vi ser av 
nøkkeltallene at antall saker som går til namsmann/tingretten går nedover, det vil si at 
fakturamottakerne betaler fakturaene før det har gått for langt i prosessen. 

Målekort Økonomiseksjonen 2017 
 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Brukertilfredshet* 5,3 - - 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor 2 – Mestringstro - 4,3 4,6 



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

2015 
Resultat  

2016 
Resultat 

2017 

Totalt antall årsverk 6,6 6,8 6,0 

Netto budsjettramme 5 666 000 5 563 000 5 691 000  

Antall utsendte fakturaer 24 391 25 832 25 852 

Antall utsendte purringer/inkassovarsel 3 300 4 226 3 200   

Antall saker til namsmann/tingretten 160 96 60 

Antall leverandører 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 2017 

 

Administrasjonsseksjonen 
Virksomhetsleder: Oddveig Sandvold Klafstad 
Budsjett: 6,8 mill. 
Antall årsverk: 9,0 
Sykefravær: 2,3 % 
Administrasjonsseksjonen har levert tjenester med høy kvalitet til rett tid til resten av 
organisasjonen. Seksjonen jobber mye med opplæring/kompetansetiltak, IA og arbeidsmiljø på 
overordnet nivå og bistår virksomheter i enkeltsaker. Administrasjonsseksjonens viktigste hendelser 
i 2017: 

• Iverksatt elektronisk fraværsregistrering i UBW (Agresso) 

Sykefravær – egenmeldt 0,4 %  < 1,0 %  0,9 %  

Sykefravær – sykemeldt 6,1 %  < 6,0 %  4,4 %  

Felles indikatorer: Økonomistyring 

Økonomisk resultat 87 %  100 %  100 %  

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Mottakere av kommunale fakturaer skal betale i rett tid 84 %  90 %  88 %  

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

98 %  98 %  98 %  

Leverandører skal bruke EHF faktura 71 %  75 %  82 %  



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

• Fulgt opp og iverksatt resultat fra sentralt og lokalt lønnsoppgjør og gjennomført ulike 
drøftinger i den forbindelse, samt opprydding av funksjonstillegg og personlige tillegg 

• Organisert og gjennomført 22 felles opplæringstiltak med totalt ca 400 påmeldte der 
evaluering viser at kvaliteten på fellestiltakene er meget god og opplæring for nye 
ledere/medarbeidere 

• Noe systemoptimalisering og videreutvikling, inkl. nye EQS-rutiner 
• Interkommunalt samarbeid innenfor system, lønn og personal 
• Rekruttert to nye medarbeidere 
• Bistått og deltatt i ansettelsesprosess av sentrale stillinger, som for eksempel plansjef og 

rektor 
• Ressursperson med ansvar for UBW (Agresso) sluttet i HIKT i april og ble ikke erstattet, 

hvilket medførte økt belastning lokalt i de samarbeidende kommunene 
I rapporteringen ved 2. tertial varslet administrasjonsseksjonen underforbruk, og budsjettet ble 
dermed regulert ned. Underforbruket kan forklares med at vi ikke fullt ut har satt inn vikar ved 
vakanse/sykefravær. De planlagte fellesaktivitetene i kompetanseplanen er i hovedsak gjennomført, 
men kostnadene i forbindelse med opplæringstiltak ble noe lavere enn forventet, og vi har søkt og 
fått innvilget OU-midler for flere av opplæringstiltakene. 

Kostnader til forsikringer og lisenser ble lavere enn budsjettert da vi likevel ikke gikk til innkjøp av 
eget system for tid/fraværsregistrering. Det er i begrenset grad brukt midler til forebyggende 
tiltak/HMS utover rammen vi kjøper bedriftshelsetjenester for. 

Om måloppnåelse: 
I målekortet valgte vi å ha størst fokus på faktoren med lavest score i 
medarbeiderunderundersøkelsen «10-faktor» fra 2015; oppgavemotivasjon (indre jobbmotivasjon), 
siden resultatet for øvrig var meget godt. Resultatet på denne faktoren har gått ned fra 4,0 til 3,8 ved 
målingen i desember 2017, og vi vil vurdere nye tiltak. 
10-faktorundersøkelsen for øvrig viser gode resultater, og det er høyere score på flere av faktorene 
enn i 2015. Sykefraværet har stabilisert seg på under 2,5 % totalt. 
 
Målekort Administrasjonsseksjonen 2017 
 
Område / Måleindikator  Resultat 

2016 
Mål 2017 Resultat 

2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Brukertilfredshet* 5,3 - - 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 

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

- 4,2 3,8 

Sykefravær – egenmeldt 0,3 %  < 3,0 %  0,8 %  

Sykefravær – sykemeldt 16,2 %  < 3,0 %  1,5 %  

Felles indikatorer: Økonomistyring 

Økonomisk resultat 92,9 %  < 100,0 
%  

95,1 %  

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Feilmargin på lønnsutbetalinger 0,2 %  < 1,0 %  0,2 % 



* 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.  

* Reelle årsverk pr 31.12.17 er 7,8, men det fremkommer 8,95 (avrundet til 9.0) i rapporten siden 
spørrekriteriet er tilsettingsprosent og ikke lønnsprosent (gir utslag ved gradert stilling etter 
oppnådd maksdato). Det er også en dobbelt-registrering grunnet at ny medarbeider startet i jobb to 
uker før stillingsinnehaver sluttet ved årsskiftet. 

 
 

Bygg- og vedlikeholds seksjonen 
Virksomhetsleder: Erik Adolfsen 
Budsjett: 17,0 mill. 
Antall årsverk: 11,0 
Sykefravær: 9,3 % 
Driftsmessig er 2017 et tilnærmet normalår. Andel brukt til reparasjon og utskift av teknisk utstyr er 
imidlertid stigende. I boligmassen har det i 2017 vært stor gjennomgang. Det vil si mye ut- og 
innflytting med tilhørende økt aktivitet på ettersyn, reparasjon og noe vedlikehold. 

Energiforbruk har gått noe opp i 2017, og medfører ett overforbruk på postene. Det er i 2017 
gjennomført energisparetiltak for 400 000 kroner. 

Når det gjelder investeringer er nybygg til Løten Ved og service og rehabilitering av Jønsrud skole de 
største prosjektene. I tillegg er montering av reservekrafts-aggregat på Tingberg og i Løtenhallen 
nær ferdigstilt. Det er montert heve-vegger i Løtenhallen, servicekontoret er ominnredet og arealer 
til tannlegen i Stasjonsvegen 12 er utvidet. Forprosjekt for utbygging av eiendommen Haugland er 
ferdigstilt for behandling i 2018. 

Kvalitet på opplæringstiltak ** 4,6 > 4,3 4,4 

Gjennomføringsgrad felles opplæringstiltak (i %) 80 %  > 85 %  95 %  

Enhetens styrende dokumenter skal til enhver tid være 
oppdatert i EQS 

95,2 %  > 95,0 %  96,0 %  

Nøkkeltall Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat  
2017 

Totalt antall årsverk 7,4 6,8 9,0 (7,8*) 

Lønnsutbetalinger pr år 9 882 9700  10 017 

Antall planlagte/gjennomførte opplæringsaktiviteter 
(felles) 

27     40 22 

Ressursbruk planlegging/gjennomføring 
opplæringstiltak (timer) 

420 272 363 

Antall styrende dokumenter i EQS i enheten 239 251 249 

Antall prosjekter med frist i perioden 2 Ingen Ingen 

Netto budsjettramme 6 357 000 6 168 500  6 678 000 



Om måloppnåelse: 
Økonomisk resultat med overforbruk er ikke tilfredsstillende. Det har i 2017 vært gjennomført 
normal drift. Imidlertid er reparasjon- og utskiftingstakt for teknisk utstyr stigende. Vedlikeholds-
andel regnet i kr pr kvm går noe ned år for år i takt med dette. 
I 2017 har vi hatt noe sykefravær. 9,05 % sykemeldt og 0,24 egenmeldt. Egenmeldt er veldig bra. 
Sykemeldinger kom av spesielle hendelser og utløp i november. Vedrørende 10-faktor undersøkelser 
så viser resultatet for mestringsklima, en nedgang fra 2015. Det vil bli jobbet med dette i 2018. 

Målekort Bygg- og vedlikeholds-seksjonen 2017 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikator: Tjeneste-produksjon 
Brukertilfredshet * 4,8 - - 
Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet/10-faktor**: Faktor 9 – 
Mestringsklima 

 4,0 3,4 

Sykefravær – egenmeldt 0,4 % < 2,0 % 0,2 % 
Sykefravær – sykemeldt 0,9 % < 2,0 % 9,1 % 
Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat 102,8 % 100,0 % 103,5 % 
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Antall klager på utført arbeid  1 0 1 
Klager på mangler ved arbeid  1 0 0 
Registrerte avvik på utført arbeid 1 0 0 
Klager på svikt i fremdrift i aktivitet 0 0 1 
Uønskede driftsstans på tekniske anlegg > 4 timer 0 < 3 1 
Fortetninger/lekkasjer i VA-anlegg 0 < 3 0 
Registrerte avvik på inneklimafaktorer, lyd, lys, luft, 
temperatur 

2 2 2 

Avvik på brann – sikkerhetsinstallasjoner 2 < 2 1 
Avvik i forhold til vedlikeholdsplan 5 0 4 
Avvik fra forskrift eller skriftlige rutiner  7 0 6 
Avvik fra strategiplan  1 0 1 
Stillingsbrøk pr 1 000 kvm bygg  0,21 0,21 0,21 
Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø 
Etter/videreutdanning 
Studiepoenggivende utdanning 

0 1 
0 

* 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 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Totalt antall årsverk 10,5 10,3 10,5 
Netto budsjettramme 17,8 17,1 17,0 
Antall kommunale bygg for vedlikehold 69 68 68 
Antall kvadratmeter for vedlikehold 50 000 50 400  50 400 
Vedlikehold kr pr kvm  60 40  40 
Antall kvm for kommunal energibetaling 47 400 47 788  47 788 



 

 
Renholdsseksjonen 
Virksomhetsleder: Anne Kristin Knudsen 
Budsjett: 13,1 mill. 
Antall årsverk: 22,2 
Sykefravær: 7,9 % 
Renholdsseksjonen hadde i 2017 fokus på kompetanseheving, og sju av renholderne tok 
fagopplæring innen renhold. Fire bestod fagprøven, og er nå renholdsoperatører. De andre tre 
fullfører sannsynligvis i 2018. 

Det ble investert i en desinfeksjonsrobot som er jevnlig bruk både på Helsetunet og ute i enhetene. 

Om måloppnåelse: 
Det økonomiske resultatet ble som budsjettert. Sykefraværet ble på 6,86 % noe som er litt høyt for 
renhold. 
 
Målekort Renholdsseksjonen 2017 

Område /  
Måleindikator 

Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikator: Tjeneste-produksjon 
Brukertilfredshet * 
 

5,3 - * 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet/10-faktor**:  
Faktor 2, mestringstro  

- 4,5 4,4 

Sykefravær - egenmeldt 
 

1,5 % < 3,0 % 1,6 % 

Sykefravær - sykemeldt 
 

4,3 % < 5,5 % 6,3 % 

Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat 
 

100 %  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.  
 

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

3 3 2 

Forbruk energi pr kvm  149 150  150 
Antall personalmøter  7 6 7 
Gjennomførte velferdstiltak for ansatte i BVS  2 0 2 
Antall uønskede hendelser, innbrudd, vannskade, brann osv.  4 1  3 



 

 
Nøkkeltall 
 

Resultat 
 2015 

Resultat 
 2016 

Resultat 
2017 

Netto budsjettramme 
 

11 613 000 12 305 000 13 142 600 

Totalt antall årsverk (inkl. vaskeri) 
 

21,3 21,8 22,2 

Totalt antall ansatte (inkl. vaskeri) 
 

25 26 27 

Antall m2 rengjort 
 

34300 34900 36 500 

Antall m2 rengjort pr årsverk 
 

1609 1603 1 780 

 

 
 
Oppvekst 
 
Kommunalsjef: Inger Torun Holmgren 
 
Kommunalsjef oppvekst har ansvaret for de fem kommunale 
barnehagene og fem grunnskolene og er disse virksomhetslederne 
sin nærmeste leder. Kommunalsjefen har i tillegg ansvaret for 
logopeden. Kommunalsjefen sammen med rådgiver defineres som 
kommunens administrative skole- og barnehageeier. Logopeden 
(50 % stilling) er ute i permisjon, logoped-tjenester er derfor fra 
august 2017 løst ved kjøp av tjenester. 
 
Strategisk plan for barnehager og skoler 2017 – 2021 ble vedtatt 
av Kommunestyret den 29. november. Et tverrfaglig og 
tverretatlig løft i tråd med hovedmålet ble gjennomført da ansatte 
fra Oppvekst og Velferd som jobber med barn og unge i deltok på 
planleggingsdag med tema «Din relasjons-kompetanse gjør en 
forskjell». 

Alle de kommunale skolene og barnehagene ble i løpet av året godkjente som trafikksikre gjennom 
Trygg Trafikk. 

Kommunalt foreldreråd kom i gang igjen og gjennomførte sammen med kommunalsjefen et felles 
stormøte der representant fra Foreldreutvalg for Grunnskolen (FUG) sentralt holdt innlegg. 
Barnehagenes foreldrerepresentanter deltok også. 

Fra høsten 2017 var alle barnehagene i Løten i gang med Kultur for læring arbeidet. Da ble 
kartleggings-undersøkelsen T1 gjennomført. Denne skal danne grunnlag for et kompetanseløft å 
videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis. I det videre arbeidet med Kultur For Læring vil den 
nye rammeplanen som ble innført fra 01.08.17 sikres implementering i alle barnehagene. 

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. Det ble i november 
vedtatt at en seks-avdelings barnehage skal bygges i tilknytning til Skøienhagan barnehage og 
skisseprosjektet fremlegges for politisk behandling våren 2018. 



De Utrolige Årene barnehageprogrammet er implementert i to av fem barnehager og den nasjonale 
satsingen Språkløyper i flere av de kommunale barnehagene. 

Fra barnehageåret 2017/2018 har Løten kommune måtte utvidet ressursen til spesialpedagogisk 
hjelp. En tredje spesialpedagog er tilsatt i engasjement for å dekke alle vedtakstimene som er gjort i 
kommunale og private barnehager på bakgrunn av sakkyndige vurderinger av PP-tjenesten. 

Kompetanseløftet Vurdering for Læring som alle lærerne i Løtenskolen har deltatt på ble høsten 
2017 sluttført. Hver av skolene viderefører arbeidet. Jønsrud skole ble i tråd med kommunens 
vedlikeholdsplan renovert høsten 2017. 

Ved Lund skole var det en konstitueringsperiode der rektor ved Jønsrud også ledet Lund skole frem 
til skoleårets slutt i juni. Fra august trådde skolefaglig rådgiver inn. Så snart rektorstillingen ble ledig 
i november var rekrutteringsprosessen i gang og ny rektor ble tilsatt innen nyttår. 

Grunnskole-poengene for avgangskullet på Løten ungdomsskole viser en score på 37,9, dette er en 
nedgang fra sist år, men en positiv utvikling fra grunnskolepoeng nede på 35 tallet for noen år siden. 
Løten Ungdomsskole sto for tur med ekstern skolevurdering høsten 2017 som siste i rekka av alle 
Løtenskolene og fikk gode tilbakemeldinger og støtte til videreutvikling. 

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Der blir det presisert at hver enkelt 
elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø og skolen har en aktivitetsplikt. En opplæring ble 
gitt til alle skoleledere høsten 2017 for å sikre ivaretagelse av dette. 

 

Løten ungdomsskole 
Virksomhetsleder: Kjell-Arne Østvold 
Netto budsjett: 22,6 mill. 
Antall årsverk: 32,0 
Sykefravær: 6,4 % 
I juni forlot 78 elever på 10. trinn Løten ungdomsskole, mens 92 nye elever startet opp på 8. trinn i 
august. Skolens elevtall økte fra 221 til 235. 

Ungdomsskolen har gjennomført en kontrollert nedbemanning de siste årene. Det ser ut til at 31 
årsverk som vi har i dag, er det laveste nivået vi kan ligge på og samtidig gi elevene det lovpålagte 
undervisningstilbudet de har krav på. 

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn ble avholdt i perioden uke 37 – 41. Resultatene viser at elevene på 
8. trinn lå på 48 skalapoeng i lesing, mens vi i engelsk og regning oppnådde 47 skalapoeng. Det 
forventede resultatet for aldersgruppa er 50 skalapoeng. Et avvik på 3 skalapoeng tilsvarer 1 skoleår, 
noe som viser at elever på 8. trinn har regneferdigheter og ferdigheter i engelsk som ligger omkring 
et år etter hva som er forventet. 

For 9. trinn er det framgang på 3 skalapoeng regnet som aldersadekvat framgang, altså en framgang 
som rett og slett skyldes modning. For at framgangen skal være reell må den være høyere enn 3 
skalapoeng. I lesing oppnådde elevene i år 51 skalapoeng, en framgang på 3 skalapoeng, altså status 
quo. I regning oppnådde elevene 50 skalapoeng, noe som er en framgang på 2 skalapoeng i forhold til 
hva de oppnådde på 8. trinn. Dette er i praksis en tilbakegang Eksamenskarakterene er lagt sammen 
med standpunktkarakterene ga oss 37,9 grunnskolepoeng, 3,1 poeng lavere enn det som er visjonen 
og målet i den nye strategiplanen for skole og barnehage. 

 
Om måloppnåelse: 
Stort sykefravær har ført til uforutsette vikarkostnader. I tillegg har vi måtte bruke større ressurser 



enn forutsatt på 8. trinn på grunn av faglige og sosiale utfordringer. Skolen ble pusset opp og 

renovert til skolestart høsten 2006. 
 
Mye av det tekniske utstyret som projektorer, høyttalere og IKT-utstyr har en forventet levetid på 10 
år. Vi har derfor måtte bruke en del ressurser på utskifting/utfasing av gammelt utstyr. Et langt 
større elevkull på 8. trinn enn de foregående årene har ført til økte utgifter på 
undervisningsmateriell. 

Løten ungdomsskole har i år hatt fem langtidssykemeldte som har økt det sykemeldte fraværet til 
5,51 %. Dette er en økning på 2 % i forhold til 2016. Det egenmeldte sykefraværet har økt noe, fra 
0,67 % til 0,92%, men ligger fortsatt under 1% som var målsettingen. 

Målekort Løten ungdomsskole 2017 (se over) 
*Skala fra 1 til 5, der 5 er beste resultat (gjennomføres ikke i 2016 og 2018 pga. Kultur for læring) 
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 
***Nasjonale prøver måler gjennomsnittet 
****Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. For mobbing er 1 er best 
 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen * 
 

4,5 - 4,9 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor: 5- 
Mestringsorientert ledelse 

- 4,0 4,2 

Sykefravær – egenmeldt 0,7 % < 1,0 % 0,9 % 
Sykefravær - sykemeldt 3,6 % < 3,0 % 5,5 % 
Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat 100 % 100 % 100 % 
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Eksamen – vår 
Norsk 3,2 3,3 3,3 
Norsk sidemål 2,9 3,0 3,3 
Engelsk 4,0 3,8 3,6 
Matematikk 2,7 3,0 3,3 
Årsresultat 
Standpunkt (gjennomsnitt) 4,1 3,9 3,8 
Grunnskolepoeng 41,1 39,0 37,9 
Nasjonale prøver 8. trinn (høstprøver) *** 
Lesing 47 50 48 
Regning 48 50 47 
Engelsk 46 50 47 
Nasjonale prøver 9. trinn (høstprøver)*** 
Lesing 53 52 51 
Regning 53 52 50 
Elevundersøkelsen**** 
Støtte fra lærer 4,0 4,5 4,0 
Motivasjon 3,5 4,0 3,3 
Mobbing 1,3 1,2 1,4 
Trivsel på skolen 4,2 4,5 4,1 
Vurdering for læring 3,3 4,0 3,3 



 
 

Østvang skole 
Virksomhetsleder: Målfrid Haugbotn Hagen 
Budsjett: 18,6 mill 
Antall årsverk: 34,2 
Sykefravær: 6,2 % 
Årets store hendelse for de ansatte var å reise på skolebesøk til London. Vi besøkte bydeler med 
svakest sosio-økonomisk status og som i 2002 hadde skoleresultater blant de svakeste i England. 
Målrettet arbeid har ført til at elevresultatene nå ligger over landsgjennomsnittet. Læringsutbyttet 
var stort for oss. Selv om prosjektet «Vurdering for læring» avsluttes er dette noe vi jobber videre 
med på Østvang. Prosjektet handlet om sentrale prinsipper i all opplæring. 

Østvang skole er i gang med endringsarbeid under paraplyen «Kultur for læring». Med bakgrunn i 
dataanalyser er det bestemt at Østvang skal jobbe med kollektiv kultur. En Zip-liner og ei fuglereir-
huske er satt opp på uteområdet (skolen fikk ekstra midler til dette) og FAU har startet opp et arbeid 
for å bygge nærmiljøanlegg på Østvang skole. 

Gjennom pilotprosjektet "Vurdering for læring" gjorde skolen noen strukturelle grep i møteplanen 
for lærerkollegiet. Dette er en struktur som man ønsker å videreføre i skolen arbeid i «Kultur for 
læring». Etter skolens reise til London, ser man helt klare behov for å etablere møter hvor hele 
personalet er tilstede. Både lærere og assistenter er viktige i skolens forbedringsarbeid. Skolen har 
utarbeidet en møteplan for våren 2018 hvor man har klart å etablere faste møter for hele personalet 
hver tredje uke. I 2017 ble det utarbeidet en ny strategisk plan for oppvekstområdet. Østvang skole 
ser fram til å jobbe med de tre fokusområdene ledelse, grunnleggende ferdigheter og psykososialt 
miljø. 

Den økonomiske situasjonen ved skolen er stram og midlene fra tilskuddsordning for økt lærertimer 
i 1.- 4. trinn kommer godt med, samt tilskuddsmidler fra IMDI. Skolen ser at skole og oppvekst blir 
prioritert i kommuneøkonomien og er takknemlig for dette. Skolen opplever at man har fått rom for 
generell styrking på de fire første årstrinnene, i tillegg til opprettholdte systemtiltak. Samlet er dette 
viktige tiltak for elevenes læring. Resultatet vises allerede i skolen lave spesialpedagogiske andel. 

Om måloppnåelse: 
UDIR's obligatoriske og nasjonale kartleggingsprøver viser at resultatene er noe varierende. 
Analysen har ført til at skolen har satt inn forsterkende tiltak, samt systemtiltak i regning. I 
pilotprosjektet «Vurdering For Læring» har lærerne delt erfaringer og observert hverandre på en 
systematisk måte gjennom prosjektet. Arbeidet i personalet har gitt gode resultat. Skolen har brukt 
vårhalvåret til å analysere resultatene etter kartleggingen i forbedringsprosjektet «Kultur for 
læring». Det er tydelig at skolen må jobbe videre med felles kultur, samlet retning med felles, 
overbyggende mål. 

Nøkkeltall 
 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat  
2017 

Netto budsjettramme 25 104 22 194 22 636 
Elever i skolen pr. 01.10 227 221 235 
Totalt antall årsverk 34,2 32,2 32,0 
Lærer-årsverk ordinær undervisning 17,5 17,0 16,5 
Lærer-årsverk spesialundervisning 4,1 4,4 4,0 
Lærer-årsverk særskilt språkopplæring 0,5 0,6 0,6 
Lærer-årsverk andre oppgaver 3,3 3,3 4,7 
Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og 
ungdomsarbeidere/assistenter) 

8,7 8,0 7,2 



Når det gjelder sykefraværet er sykemeldingstallet er innenfor målsetning. Det jobbes kontinuerlig 

med forebyggende arbeid. De sykemeldte følges opp med kartlegging av ressurs og blikk for 
tilrettelegging. 

Målekort Østvang skole, forsterket avd. og SFO 2017 (se over) 
*Foreldreundersøkelse. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Nytt: KFL måles i 2018. 
** 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 
Kommentar til målekort: 

- Andelen elever på SFO som deltar på leksehjelp: tallene endres fordi skolen la om fra å ha 
leksehjelp i 1.-4. trinn til å tilby leksehjelp på 3. – 6. trinn. Elever over 4. trinn har ikke SFO-
tilbud. 
 

Nøkkeltall 
 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Netto budsjettramme 17 613 18 361 18 656 
Elever i skolen pr. 01.10 261 253  245 
Elever i SFO pr. 1.10. 121  125 109 
Elever på leksehjelp pr 1.10 (3. – 6. klasse) 84  81 72 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

 Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet*  * - *  

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**:  
Faktor 7 – Relevant kompetanseheving - 4,1 4,0 

Sykefravær – egenmeldt 1,0 % < 1,0 %   1,5 % 
Sykefravær – sykemeldt 6,1 % < 5,0 %  4,7 % 
Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat (i %) 100 % 100 % 101 %  
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vår-prøver  
Lesing 1. klasse 73 % > 80 % 74,2 % 
Lesing 2. klasse 85 % > 80 % 81,9 % 
Lesing 3. klasse 78 % > 80 % 84,1 % 
Regning 2. klasse 82 % > 80 % 73,0 % 
Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver *** 
Lesing 51 > 50 48 
Regning 51 > 50 47 
Engelsk 54 > 50 49 
Elevundersøkelsen**** 
Vurdering for læring 3,6 4,4 3,5 
Støtte fra lærer 4,4 4,5 4,3 
Motivasjon 3,8 4,0 3,7 
Mobbing 1,5 1,0 1,2 
Trivsel på skolen 4,3 4,7 4,2 
SFO brukerundersøkelse (ikke målt i 2016 og 2017) - - - 
SFO og leksehjelp 
Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 96 % 95 % 82 % 
Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 68 % 68 % 68 % 
Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp 38 % 38 % 40 % 



Totalt antall årsverk 35,3 36,5  34,2 
Lærerårsverk ordinær undervisning 13,1 14,9 16,0 
Lærer-årsverk spesialundervisning (inkl. forsterka 
avdeling) 

1,4 2,6 3,0 

Lærer-årsverk særskilt språkopplæring 1,5 1,5 2,0 
Lærer-årsverk andre oppgaver 1,1 0,6 2,5 
Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barn- 
og ungdomsarbeidere/ assistent i skole, inkl. forsterka 
avdeling 

10,0 13,4 9,0 

Årsverk SFO/leksehjelp 5,2 5,5 6,0 
 

Ådalsbruk skole 
Virksomhetsleder: Heidi Amundsen 
Netto budsjett: 8,2 mill. 
Antall årsverk: 17,1 
Sykefravær: 3,4 % 
 
Skolen har i 2017 jobbet mye med kartleggingsresultater og skolebasert vurdering. Skolen har etter 
en prosess kommet frem til følgende hovedmål som det jobbes med: Elevene våre skal: øke lese- og 
regnekompetansen, ha det bra på skolen, ha gode klasseledere og relasjonsbyggere og øke muntlig 
engelskferdighet. Vi jobber aktivt med forbyggende arbeid og hver klasse har satt inn tiltak for å 
jobbe med klassemiljøet og relasjoner. I nasjonale prøver så har innsatsen de siste årene innen 
regning gjort at skolen ligger på og ved lanssnittet. Vi ser at økt fokus på praktisk matematikk 
motiverer elevene. Vi er ikke fornøyd med leseresultatene som vises i nasjonale prøver og et tiltak 
her er at det nå jobbes med en leseplan for hele skolen. Leseresultatene i UDIR sine 
kartleggingsprøver for de laveste trinnene er meget bra, her har skolen de siste årene hatt fokus på å 
bruke forskningsresultater for å gi god begynneropplæring. 

Høsten 2017 avsluttet vi prosjektet «Vurdering for læring» og vi ser at skolens undervisningspraksis 
er endret etter dette prosjektet. Vi har laget kollektive standarder for oppstart og avslutning av 
økter/temaer. Det jobbes systematisk med at barna skal vite hvor de skal og hvor de er, hvordan de 
skal komme dit de skal og at de skal være medvirkende i denne prosessen. Læringspartner er også 
noe som brukes aktivt for å sikre at alle elever får reflektert, vært aktive og samhandlet med 
jevnaldrende. Skolen har prøvd gård som læringsarena, og ser at dette er motiverende for å lese og 
regne. 

Skolens miljøarbeider har økt samarbeid med helsesøster, i 2017 prøvde de ut på 5. trinn 
psykologisk førstehjelp. Dette er et program der barn øver på å forholde seg aktivt til egne følelser og 
å gi makt til de positive tankene. Det er også foreldreveiledning som styrker foresattes kompetanse 
på å hjelpe sitt barn. 

Vi har felles foreldremøte i forkant av klassemøtene, dette etter å ha studert skoler som har gode 
resultater på foreldreengasjement og samarbeid. Skolen har også laget en mal for 
utviklingssamtalene, inklusivt skjema for forarbeid for både skole og foresatte/elev. Både ansatte og 
foresatte har gitt gode tilbakemeldinger på dette. 

Om måloppnåelse: 
Skolen må bruke egne fondsmidler, mellom 150 000,- til 300 000,-, for å dekke opp et merforbruk. 
Det er lovpålagte oppgaver innen det psykososiale miljøet og økte behov for spesialundervisning som 
er hovedårsaken. 50 000,- var planlagt innkjøp av inventar som var bestilt i 2016, men som ikke kom 
før 2017. 
Sykefraværet er innenfor det skolen har satt som mål. Skolen skårer bra på mestringsorientert 
ledelse, som beskrives som 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. 



Vi har et velfungerende FAU som støtter aktivt opp om skolemiljøet og utfordrer oss på områder som 

er viktige for dem. De bidrar og til gjennomføring av leirskolen for 7. trinn, markedsdagen der 
elevene jobber for å hjelpe andre barn som ikke har så mye som oss og andre oppdrag. SFO fortsetter 
den gode jobben som en forlenget arm fra skolen med tanke på det psykososiale miljøet. 

Målekort Ådalsbruk skole og SFO 2017 (se over) 
*Foreldreundersøkelse. 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. 
*** 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 
 

Område / Måleindikator Resulta
t 2016 

Mål 
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen * 
Trivsel 
Vurdering for læring 

-  
4 
4 

*  

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor: 5- 
Mestringsorientert ledelse 

- 4,5 4,5 

Sykefravær - egenmeldt 0,6 % 1,0 %  0,7 % 
Sykefravær – sykemeldt 4,0 % 3,0 % 2,7 % 
Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat 100 % 100 % 100 % 
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
 
Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vår-prøver  
Lesing 1. klasse 55 % 80 % 83,3 % 
Lesing 2. klasse 60 % 80 % 86,5 % 
Lesing 3. klasse 54 % 80 % 64,7 % 
Regning 2. klasse 30 % 80 % 58,4 % 
Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver *** 
Lesing 49 > 50 42  
Regning 47 > 50 50 
Engelsk 45 > 50 47 
Elevundersøkelsen**** 
Vurdering for læring 3,2 4,5 4,3 
Støtte fra lærer 3,9 4,5 4,6 
Motivasjon 3,6 4,5 4,3 
Mobbing 1,3 1,0 1,2 
Trivsel på skolen 4,3 4,5 4,7 
SFO brukerundersøkelse (ikke gjennomført i 2017) - 4,5 - 
SFO og leksehjelp 
Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 79 % 90 % 92 % 
Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 54 % 60 % 56 % 
Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp 26 % 30 % 38 % 



 

Jønsrud skole og SFO 
Virksomhetsleder: Audhild Køhl 
Netto budsjett: 8,0 mill. 
Antall årsverk: 12,6 
Sykefravær: 2,8 % 
 
Fellessatsing i kommunen har vært prosjektet «Vurdering for læring» (VFL). VFL er implementert i 
hverdagen og ansatte jobber strukturert med å forbedre sin vurderingspraksis. «Kultur for læring» er 
et forsknings- og utviklingsprosjekt der alle skoler i alle kommuner i Hedmark er invitert til å delta. 
Målet er å arbeide med utdanningskvalitet i alle ledd, løfte læringsmålene i «flokk», utvikle egen 
skole og Løten-skolene. Jønsrud skole har og skal jobbe kollektivt, trene på samarbeid og ta i bruk 
forskning. Kollektiv kompetanseutvikling ble satt på dagsorden i 2017. Fokus på lærernes vekst og 
profesjonelle utvikling har vært viktig i 2017, og er satt inn i virksomhetsplanen frem til 2021. 

Skolen har styrket 1.-4. klasse ved tidlig innsats der vi bl.a. legger opp til lese-kurs. Bevist jobbing 
med læringsmiljø via klasseledelse og PALS er viktig satsning for skolen. Relasjonskompetansen øker 
læringsutbytte. Skolen har bevist jobbet med vurderingskriterier og bevisstgjøre foreldre/foresatte 
på kompetansemål, fremover-meldinger og målrettet vurderingsarbeid. Relasjonsbygging i 
hverdagen danner viktige verdier for læringsutbytte og vi har tiltak som: overnattingsturer, 
temauker på tvers, felles prosjekter i forestillinger på tvers for å styrke dette. Høsten 2017 startet 
skolen opp med tre uteskoledager for 1.klasse. Leksehjelp gis til alle klasser og tilbudet er lagt til 
morgenøkter med pedagog til stede. 

I februar 2017 ble rektor konstituert som rektor på Lund skole i tillegg til sitt virke på Jønsrud. 
Konstitueringen varte ut skoleåret. Dette har vært utfordrende for leder, ansatte og brukere. En 
erfaring som viser at det er veldig viktig med stabil ledelse for enheter. Det blir mindre tid til å drive 
pedagogisk utvikling der leder styrer prosessen. 

Om måloppnåelse: 
Det ble startet rehabilitering av Jønsrud skole i 2017, dette ferdigstilles i mars 2018. Denne omfatter i 
hovedsak klasserom, grupperom og spesialrom, i tillegg gymsal. 
Skolen har økt bemanningen fra 11,60 årsverk til 12,4 årsverk. Grunnet en lærer som går på 
videreutdanning, og da må grunnbemanningen økes i dens fravær. Enheten har gått med et lite 
merforbruk som inndekkes av fond. 

Elevundersøkelsen viser at elevene trives bedre og det er færre elever som føler seg mobbet. 
Prognosene for elevtall er bra for skolen, men vi hadde et stort elevkull som gikk ut vår 2017, og et 
lite elevkull som startet på skolen høst 2017. Dette vises i nedgang i elevtall, men vi får en oppgang i 

Nøkkeltall 
 

Resultat 
2015 

Resultat   
2016 

Resultat 
2017 

Netto budsjettramme 8 490 8 227 8 227  
Elever i skolen pr. 01.10 122 113 110 
Elever i SFO pr. 1.10. 46 41  42 
Elever på leksehjelp pr 1.10 (1. – 4 klasse 2015,  
1.-5. klasse 2016) 

16  33 21 

Totalt antall årsverk 16,8 16,5  17,1 
Lærerårsverk ordinær undervisning 7,5 7 7 
Lærer-årsverk spesialundervisning (inkl. forsterka 
avdeling) 

2,1 2,1 2,3 

Lærer-årsverk særskilt språkopplæring 0,3 0,3 0,3 
Lærer-årsverk andre oppgaver 0,8 0,8 0,8 
Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og 
ungdomsarbeidere/ ass. i skole), inkl. forsterka avdeling 

3,9 4,1 5,1 

Årsverk SFO/leksehjelp 2,1 2,2 2,2 



årene som kommer. Konstitueringsperiode av rektor mellom Jønsrud og Lund har bidratt til større 

erfaringsdeling mellom de to skolene og en styrkning av å se Løtenskolen som en helhet 

Målekort Jønsrud skole og SFO 2017 (se over) 
*Foreldreundersøkelse. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Nye parameter i KFL. Ikke målt i 2017 
** 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 
***** Resultat lagt inn i programmet Vokal, men feilmelding i rapport. Får ikke lest ut %. Vokal jobber 
med saken. 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen (gjennomsnitt) 
Vurdering for læring * 

* 5,0 
4,3 

* 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** Faktor 7: Relevant 
kompetanseutvikling. 

 4,3 4,1 

Sykefravær – egenmeldt 0,2 % < 1,0 %         0,2 % 
Sykefravær – sykemeldt 5,2 % < 3,0 %         2,6 % 
Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat (i %) 99,1 % 100 % 100,9 % 
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vår-prøver  
Lesing 1. klasse 51,9 % > 80 % 90,9 % 
Lesing 2. klasse 70,4 % > 80 % ***** 
Lesing 3. klasse 68,7 % > 80 % 88,8 % 
Regning 2. klasse 81,8 %      > 80 % 86,6 % 
Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver *** 
Lesing 52 > 50 48 
Regning 53 > 50 54 
Engelsk 60 > 50 51 
Elevundersøkelsen**** 
Vurdering for læring 4,0 4,5 3,1 
Støtte fra lærer 4,5 4,7 4,4 
Motivasjon 4,0 4,5 4,2 
Mobbing 1,4 1,0 1,1 
Trivsel på skolen 4,5 4,5 4,7 
SFO brukerundersøkelse - - - 
SFO og leksehjelp 
Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 64,3 % 80 %      75 % 
Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 59,2 % 50 % 51,7 % 
Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp 29,9 % 30 % 27,3 % 

Nøkkeltall 
 

Resultat  
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Totalt antall årsverk 12,0 11,6 12,6 
Netto budsjettramme 7 514 7 998 7 994 
Elever i skolen pr. 01.10 106 104 99 
Elever i SFO pr. 1.10. 33 25              30 
Elever på leksehjelp pr 1.10 16 15 20 
Lærerårsverk ordinær undervisning 5,6 5,7 5.8 
Lærer-årsverk spesialundervisning 1,5 1,0 1,7 



 
Økonomi 
Jfr. plan for formålsbygg startet Jønsrud skole rehabilitering i 2017, som ferdigstilles i mars 2018. I 
all hovedsak er rehabiliteringen knyttet til delen av skolen som ble bygget i 1982. Denne omfatter i 
hovedsak klasserom, grupperom og spesialrom, i tillegg gymsal. I denne forbindelse har økonomien 
vært en viktig faktor. Enheten har økt bemanningen fra 11,60 årsverk til 12,6 årsverk.  Grunnet en 
lærer som går på videreutdanning, og da må grunnbemanningen økes i dens fravær. Refusjon er 
iberegnet i budsjett. Enheten har gått med et lite merforbruk som inndekkes av fond. 

Sykefravær 
Ingen avvik å rapportere  

Tjenesteproduksjon 
Hva rektor vil framheve av måloppnåelse, jfr. målekortene: Fremgang i tjenesteproduksjon, 
obligatoriske kartleggingsprøver: Skolen ser resultater av tidlig innsats satsningen. God struktur på 
vurdering for læring, og fokus på grunnleggende ferdigheter opp mot skolen visjoner og mål. 
Elevundersøkelsen viser at trivsel og mobbing er meget positivt ang fremgang. Elevene trives bedre 
og det er mindre elever som føler seg mobbet. Skolen ser en liten nedgang i elevundersøkelsen ang 
vurdering for læring. Dette er drøftet i kollegiet og med elevene. Vi ser en klar sammenheng med at 
elevene har vurdert/satt strengere krav til læring og vurdering etter at arbeidet er startet. Skolen ser 
ikke på nedgangen som noe vi ikke kan møte, men heller noe som setter oss i målrettet og enda mer 
strukturerte krav i forhold til vurdering.  

Ny strategiplan for barnehage og skole er vedtatt i 2017(arbeidet er sluttført i kommunen).  Skolens 
ansatte jobber nå med virksomhetsplan der skolen verdier/visjoner og mål jobbes inn i de tre 
satsningsområdene fra strategisk plan. Ledelse, grunnleggende ferdigheter og psykososialt miljø. 
Dette arbeidet vil gå over tid og sees i sammenheng med bruk av pedagogisk analyse som er en del av 
Kultur for Læring arbeidet (KFL.) Skolen setter sosial kompetanse høyt ved å legge til rette for aktive 
barn i læring ute og inne i klasserommet. Dette er i tråd med kommunes satsning. Skolen jobber 
fortsatt bevist med læringsmiljø via klasseledelse og PALS. Rektor er med i nettverket for Ekstern 
skolevurdering via UDIR- Utdanningsdirektoratet. 

Nøkkeltall 
Prognosene for elevtall er bra for skolen, men vi hadde et stort elevkull som gikk ut vår 2017, og et 
lite elevkull som startet på skolen høst 2017. Dette vil visers i nedgang i elevtall, men vi får en 
oppgang i årene som kommer ut fra prognoser.  

Konstitueringsperiode av rektor mellom Jønsrud og Lund er over etter 7. mnd. Dette har bidratt til 
større erfaringsdeling mellom de to skolene og en styrkning av å se Løtenskolen som et hele. Men 
enn erfaring som viser at det er veldig viktig med stabil ledelse for enheter. Både Jønsrud og Lund 
kjente på det å dele leder. Det blir mindre tid til å drive pedagogisk utvikling der leder styrer 
prosessen-) Erfaringen er også at det er viktig med tilstedeværelse av leder i utviklingsarbeid. 

Skolen har leksehjelp fra 1. til 7. trinn. Evaluering viser gode resultater og det er blitt fast for 1-7 
trinn, og utføres på morgenen. Skolens evaluering viser at læringstrykket er størst om morgenen, 
forskning støtter også dette. 

 

Lærer-årsverk særskilt språkopplæring 0,5 0,5 0,5 
Lærer-årsverk andre oppgaver 1,1 1,1 1,1 
Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- 
og ungdomsarbeidere/ass.) 

2 2 2 

Årsverk SFO/leksehjelp 1,3 1,3 1,3 



Lund skole og SFO 
Virksomhetsleder: Kristian Kjølhamar 
Netto budsjett: 7,5 mill. 
Antall årsverk: 9,8 
Sykefravær: 11,8 % 
 
Fram mot sommeren 2017 har Lund fullført deltagelsen i prosjektet «Vurdering for læring». Arbeidet 
med vurdering ble videreført utover høsten gjennom kommunens deltagelse i pilotprosjektet med 
Norconsult. Lærerne har arbeidet med sin vurderingspraksis og det er etablert en sterkere felles 
praksis i hele vurderingsarbeidet. 

Det gode samarbeidet med velforeningen, nærmiljøet og foresatte har fortsatt igjennom 2017. Dette 
har resultert i at Lund har et fantastisk flott uteområde som benyttes aktivt for elevens læring. 
Høsten 2017 ble det lagt nytt dekke på Ballbingen som ble feiret med høytidelig åpning og 
fotballkamp mellom lærere og elever. Uteområdet er viktig for utvikling av vennskap og 
relasjonsbygging både i skoletiden og på fritid. 

Skolen arbeider kontinuerlig med relasjoner mellom elever, mellom elever og ansatte og de ansatte 
seg imellom. Juleavslutningen 2017 er et eksempel på arbeid med relasjonsbygging på tvers av trinn. 
Hele skolen engasjerte seg i julespillet «Når julenissen dro på ferie i desember» som høstet mange 
rosende ord fra publikum. En slik forestilling bidrar ikke bare til relasjonsbygging, men elevene 
arbeider samtidig med en rekke kompetansemål i ulike fag gjennom tilvirking av kostymer, kulisser, 
skuespill, sang og musikk og organisering. 

Om måloppnåelse: 
2017 har vært preget av flere skifter av virksomhetsleder. Det har vært tre ulike personer til å bekle 
denne rollen. Dette har ført til at skolen i stor grad har hatt fokus på å opprettholde god drift av 
skolehverdagen. Som en konsekvens har det vært et begrenset fokus på pedagogisk utviklingsarbeid. 
Lund skole går mot et underforbruk i 2017. Det er gjort nødvendige innkjøp av noe nytt inventar. Det 
har vært utfordrende med kontinuerlig og langsiktig økonomistyring og planlegging med ulike 
virksomhetsledere. 
Egenmeldt sykefravær er lavt. På grunn av en langtidssykemelding er sykemeldt sykefravær høyt 
over målet. Resultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver viser at det er faglige utfordringer å 
arbeide videre med. 

Målekort Lund skole og SFO 2017 
 



*Foreldreundersøkelse. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Nye parameter i KFL. Måles i 2018. 

 
** 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 
 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål 
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen (gjennomsnitt) 
Vurdering for læring * * 5,0 

4,0 * 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeider-tilfredshet/10-faktor**: Faktor 3 - 
Mestringstro  4,6 4,4 

Sykefravær - egenmeldt 1,5 % < 1,0 % 0,9 % 
Sykefravær – sykemeldt 3,9 % < 3,0 % 10,9 % 
Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat 97,3 % 100 %  
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vår-prøver  
Lesing 1. klasse 96,3 % > 90 % 65,5 % 
Lesing 2. klasse 47,0 % > 80 % 85,0 % 
Lesing 3. klasse 67,3 % > 80 % 47,2 % 
Regning 2. klasse 53,3 % > 70 % 100,0 % 
Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver *** 
Lesing 48 >50 45 
Regning 48 >50 49 
Engelsk 49 >50 48 
Elevundersøkelsen**** 
Vurdering for læring 3,7 4,0 3,8 
Støtte fra lærer 4,2 4,8 4,3 
Motivasjon 3,9 4,5 3,6 
Mobbing 1,3 1,0 1,4 
Trivsel på skolen 4,4 5,0 3,9 
SFO brukerundersøkelse - 4,6 - 
SFO og leksehjelp 
Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 81 % 82 % 86 % 
Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 55 % 55 % 63 % 
Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp 53 % 53 % 51 % 

Nøkkeltall 
 

Resultat 
2015 

Resultat  
2016 

Resultat 
2017 

Totalt antall årsverk 10,5 10,89 9,8 
Netto budsjettramme 6.452 6.794 7 547 
Elever i skolen pr. 01.10 83 93 95 
Elever i SFO pr. 1.10. 31 38 42 
Elever på leksehjelp pr 1.10 25 25 61 
Lærerårsverk ordinær undervisning 4,8 4,8 6,4 
Lærer-årsverk spesialundervisning 0,8 0,8 0,8 
Lærer-årsverk særskilt språkopplæring 0,2 0,2 0,2 
Lærer-årsverk andre oppgaver 0,6 0,6 0,6 



 

Økonomi 
Etter gjennomgang av økonomien vil skolen gå mot et underforbruk i 2017.  Dette skyldes refusjoner 
av sykelønn ved langtidssykemeldinger. Det er gjort investeringer i undervisningsmateriell og 
inventar. Det er blant annet bestilt nye skap til alle klasserom og nytt møblement til foajeen. Mot 
slutten av 2017 er det satt inn ekstra styrking med en assistent. Dette vil videreføres ut skoleåret.   

Sykefravær: 
Sykefraværet holder seg lavt i forhold til egenmeldt, men for 2017 er det høyt på sykemeldt fravær. 
Dette skyldes langtidssykemelding. For 2018 er denne sykemeldingen avklart og det er ansatt en ny 
person i denne stilingen.  

 
Tjenesteproduksjon  
 
Vurdering for læring  
Lund skole har arbeidet med kommunens felles satsing på vurdering for læring.  Vi ser at lærere har 
vært villige til å prøve ut nye undervisningsstrategier og det har blitt diskutert konstruktivt i fellestid 
om effekten av ulike undervisningsmetoder. På Lund skole starter alle timene likt med å sette mål for 
timen synlig i klasserommet slik at elevene settes i læringsfokus. Det har i løpet av høsten 2017 vært 
satt i gang et større arbeid med å etablere flere momenter som inngår i vår felles vurderingspraksis. 
Det er blant annet startet et arbeid med å utarbeide en ny felles mal for utviklingssamtaler.  Det er 
viktig for både elever, foresatte og personalet at det er en rød tråd gjennom vurderingspraksisen fra 
første til syvende trinn.  

Virksomhetsplan 
Lund skole er i startfasen i arbeidet med å lage ny virksomhetsplan. Denne planen skal være 
virksomhetens arbeidsdokument utviklet etter føring gitt i kommunens nye strategisk plan for skole 
og barnehage. Arbeidet videreføres av ny rektor og planen skal være klar til skolestart høsten 2018.  

Det psykososiale miljø 
Det arbeides kontinuerlig med elevenes læringsmiljø. Datamaterialet som er tilgjengelig for skolen 
gjennom kartleggingsundersøkelsen i kultur for læring og elevundersøkelsen viser at det er 
enkeltelever som til tider ikke trives på skolen. Dette tar vi på høyeste alvor og arbeider med ulike 
tiltak. Det har blant annet vært arrangert trivselsarrangementer i forbindelse med åpningen av 
Ballbingen og det har vært arrangert ishockeykamp mellom elever og lærere. I januar 2018 starter vi 
opp et program ved hjelpe av helsesøstertjenesten med fokus på psykologisk førstehjelp for elevene i 
5. og 6. trinn.  

Kompetanseplanen 
Lund skole har gjennomført alle tiltakene på kompetanseplanen.  Førstehjelpskurs ble gjennomføres 
januar 2018. 

En lærer har gjennomført videreutdanning Praktisk matematikk.  Dette er en god kompetanseheving 
for skolen da forskning viser at elever lærer best gjennom en praktisk tilnærming. Det er ønskelig at 
denne kompetansen utnyttes ytterligere i uteskolesammenheng.  

Alle skolene og barnehagene i kommunen har sammen med tjenesteområdet Velferd gjennomført en 
tverrfaglig planleggingsdag med tema «Din relasjons-kompetanse gjør en forskjell.» Dette var en viktig 
og nyttig dag for ansatte på Lund skole.  Å bygge gode relasjoner er viktig i alle sammenhenger på en 

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og 
ungdomsarbeidere/ass.) 2,3 2,3 2,5 
Årsverk SFO/leksehjelp 1,8 2,1 2,0 



arbeidsplass.  En lærer må ha gode relasjoner til elevene, foresatte og til kolleger.  Glade elever gir den 
beste læring og det tryggeste læringsmiljøet.   

Leksehjelp: 
Lund skole tilbyr leksehjelp fra 2.-7. trinn. Det er gledelig å se stor deltagelse på dette tilbudet. 
Leksehjelpen for 4.-7. trinn har tilgang til kvalifisert pedagog for å øke kvaliteten. 
 

Ådalsbruk barnehage 
Virksomhetsleder: Arnhild Blystad 
Netto budsjett: 3,4 mill. 
Antall årsverk: 9,0 
Sykefravær: 9,8 % 
 
I Ådalsbruk barnehage har vi hatt ekstra fokus på språk og språkmiljø i barnegruppene og hele 
personalet har vært med i den nasjonale satsningen som heter Språkløyper. Vi har blant annet 
etablert lesegrupper, for å sikre at alle barn blir lest for. Barnehagen er også med i «Kultur for 
Læring»-prosjektet. 

Ådalsbruk barnehage ble også godkjent som trafikksikker barnehage sommeren 2017. Foreldremøtet 
høsten 2017 fikk en ny vri, da vi valgte å legge opp foreldremøtet som en informasjonsløype i skogen 
fra Klevfos til Fløta. Intensjonen var at det var tryggere for foreldrene å diskutere ting når de var i 
mindre grupper, samtidig som de også blir bedre kjent. 

Ådalsbruk barnehage hadde også biskopen innom på besøk i løpet av bispevisitasen i Løten. Det var 
stas for skolestarterne som akkurat hadde pyntet juletreet at biskopen kom, og at hun ville være med 
å gå rundt treet sammen med barna som sang julesanger. Vi har fortsatt den gode jobben med LØFT 
smart, styrkepedagogikk, som er vår arbeidsmetode. Gjennom dette arbeidet skaper barn og ansatte 
gode relasjoner, vi har fokus på egne og andres styrker, samtidig som barna får utfordringer tilpasset 
seg selv og derfor får gode mestringsopplevelser. 

Vi fikk ny rammeplan i 2017, som har et tydeligere krav til barnehagens personale og til innholdet i 
barnehagen. Derfor startet vi en implementeringsprosess for at rammeplanen skal være et godt kjent 
arbeidsverktøy for de ansatte. Vi fikk også en ny strategiplan som gjelder for barnehagene og skolene 
i Løten kommune, denne planen har vi aktivt vært med i prosessen på å lage. Denne strategien har vi 
også begynt å implementere i planene for barnehagen og personalets utvikling. 

Barnehagene ble fra høsten 2017 med i et forskningsprosjekt "Kultur for læring", hvor vi nå vil få 
mer kunnskap om hvordan barna og foreldrene opplever barnehagen. Vi har hatt noen midlertidige 
utskiftninger i stillinger ved ansatte i svangerskapspermisjoner. 

Om måloppnåelse: 
Det økonomiske resultatet er i balanse, etter at overforbruk på lønn er dekket opp av egne 
fondsmidler. Merforbruket på lønn skyldes under-budsjettering, ikke avsatte penger til vikar og 
ekstra utgifter til spesialpedagog ved fravær, dette er en ambulerende stilling, men som ligger i 
budsjettet til Ådalsbruk barnehage. 
På medarbeiderundersøkelsen10 faktor scorer miljøet i Ådalsbruk barnehage veldig høyt. På 
mestringsorientert ledelse som er faktoren vi har valgt ut å jobbe ekstra med scorer vi 4,9 av 5. 

Foreldreundersøkelsen ble i år erstattet med undersøkelsen gjennom Kultur for læring. Foreldrene 
scorer barnehagen veldig høyt på alle fellespunktene i undersøkelsen, og spesialt høyt på tilfredshet. 

Vi har et lavt egenmeldt fravær. Det sykemeldte fraværet er noe høyere enn målsettingen, dette 
fraværet skyldes faktorer utenfor arbeidsplassen. Det blir jobbet raskt med tilretteleggingstiltak ved 
svangerskap og lignende. Vi har hatt samarbeid med IA i løpet av året. 



Kompetanseheving hos personalet har vært viktig for oss, og i løpet av 2017 har to fagarbeidere tatt 
videreutdanning i spesial pedagogikk på Høgskolen Innlandet. Styrer holder også på med 

masterutdanning i barnehagepedagogikk. 

Målekort Ådalsbruk barnehage 2017 (se over) 
 
* 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. 
*** Brukerundersøkelsen er i år avlyst fordi vi gikk inn i Kultur for læring fra høsten, da vil det bli nye 
brukerundersøkelser. 
 
 
Nøkkeltall 
 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Prognose     
2017 

Totalt antall årsverk  9** 9*** 8,5** 
Antall barn under tre år 15.12. 9 11 10 
Antall barn over tre år 18 14 16 
Antall barn under ett år som starter senere enn  
15. august (barnehagegaranti) 

1 1 1 

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 2 2 3 
Andel barn av barnegruppen som får 
spesialpedagogisk hjelp 

4 % 4 % 4 % 

Netto budsjettramme 4 202 000 4 130 000 3 419 000 
**Spesialpedagog er lagt inn i totalt antall årsverk, selv om denne jobber i alle barnehagene i 
kommunen. 
  

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet* 5,3 5,0 *** 
Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet / 10 faktor** 
Faktor 5: Mestringsorientert ledelse 5 4 4,9 

Sykefravær – egenmeldt 1,9 %   2,5 %  1,0 % 

Sykefravær – sykemeldt 6,3 %  5 %  8,8 %  
Felles indikatorer: Økonomi styring 
Økonomisk resultat 
 98 %  < 100 %  100 %  

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Foreldreveiledningssamtaler - pr barn > 2 > 2 2,3 
Barnets trivsel* 5,4 5 *** 
Tilrettelegger for det enkelte barns læring* 5,3 5 *** 

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* 5,6 5 *** 

Personalets omsorg for barnet* 5,5 5 *** 

Barnehagens samarbeid med hjemmet* 5,2 5 *** 

Språkløyper a leksjoner 20.stk 6 8 9 

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø    

Andel ansatte med fagutdanning (barn- og ungdomsarbeider/ 
førskolelærer) 95 % 95 % 95 % 



 

Ryli barnehage 
Virksomhetsleder: Iren Skyltbekk 
Netto budsjett: 3,8 mill. 
Antall årsverk: 6,3 
Sykefravær: 1,9 % 
 
Ryli barnehage satser på «De utrolige årene» (DUÅ), og i 2017 har jobbing med barns utvikling på 
alle områder vært knyttet opp mot denne måten å jobbe på. Ansatte sier at DUÅ har gitt dem gode 
arbeidsmetoder og har vært veldig positivt for barnas utvikling. Foreldre på Ryli har også fått tilbud 
om DUÅ sine foreldrekurs, og de som har deltatt har vært svært fornøyd. Vi har tatt i bruk «Grønne 
tanker – Glade barn», psykologisk førstehjelp for barn, et pedagogisk opplegg som skal hjelpe barn til 
å snakke om følelser. 

Ryli er «Miljøfyrtårn barnehage» og jobber godt med «bærekraftig utvikling». Vi bruker Ullermyra og 
lavvoen som base for skogsopplevelser og utforsking hele året. Småbarnsavdelingen har temaet 
«Betula» der de følge bjørkas endring gjennom de fire årstider. Noen smakebiter på spennende 
temaer i 2017: Mattelek for småbarn, Blåveisen jobbet med «Kreativitet», bruke fantasi og 
skaperevne, «Vi undrer oss» - undret seg over naturens mangfold samt spennende 
fysikkeksperimenter, gårdsdyr i nærmiljøet, FN-dagen, med barn fra seks ulike land, blir det viktig å 
prate om og jobbe for et inkluderende fellesskap, «Musikkmoro» og tema om kroppen. 

Høsten 2017 ble Ryli barnehage sertifisert som «Trafikksikker barnehage», i tillegg ble 
handlingsplaner og veileder utarbeidet. Vi startet opp med en nettbasert kompetansepakke 
«Språkløyper». I «Kultur for læring» prosjektet var ansatte, barn og foreldre med på kartleggingen 
som vil vise hva Ryli er gode på og hva vi må jobbe mere med. I april fikk vi ny «Rammeplan for 
barnehagen». Implementeringen startet i april og vi har jobbet med det på personalmøter og 
planleggingsdager. Vi satset mye på ny kompetanse i 2017 da vi vet at god oppdatert kompetanse og 
kvalitet henger nøye sammen. 

Om måloppnåelse: 
Ryli budsjetterte med fond for å få budsjettet i balanse. Det meste av budsjettet går til lønn. Ryli’s 
ansatte har høy kompetanse og er på topp i ansiennitet, «kostbare», men god kvalitet koster. Vi 
brukte ekstra midler på barn med spesielle behov og satte inn vikar oftere i høst, da HMS runden 
viste at ansatte følte et veldig stort arbeidspress uten vikar. Vi investerte i bil-puter som en del av 
«Trafikksikker barnehage» og med mange barn fra ulike kulturer har vi gått til anskaffelse av 
språkstimuleringsmateriell. 
Medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» viser en forbedring på «Mestringstro» siden 2015. 
Sykefraværet er svært lavt og vi ligger langt under målsetningen. Ryli har stor søknad på 
barnehageplasser og alltid fulle barnegrupper. Vi har godt utdannede fagarbeidere og førskolelærere. 
Vi hadde svært god oppslutning blant foreldre, barn og ansatte på spørreundersøkelsen «Kultur for 
læring». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Målekort Ryli barnehage 2017 
 

* Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Ikke målt i 2017 pga. 
kartlegging i «Kultur for læring» 
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 
 
Nøkkeltall 
 

Resultat   
2015 

Resultat 
 2016 

Resultat 
2017 

Totalt antall årsverk  7,05 7,4* 7,3 1)* 
Antall barn under tre år 9 9 9 
Antall barn over tre år 18 18 18 
Antall barn under ett år som starter senere enn  
15. august  

1 0 1 

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 3 6 7 
Andel barn av barnegruppen som får 
spesialpedagogisk hjelp 

3,7 % 3,7 % 11,0 % 

Svarprosent brukerundersøkelse 52 % 43 % 86 % ** 
Netto budsjettramme (revidert) 3331 000 3864 000 3811 000 

*Styrer frikjøpt i 30 % for å jobbe som gruppeleder med prosjektet DUÅ (De Utrolige Årene)– dette 
ligger inne i totalt antall årsverk. 
** KFL 
 

Jønsrud barnehage 
Virksomhetsleder: Tove Paulsen Trætteberg 
Netto budsjett: 3,6 mill. 
Antall årsverk: 5,8 
Sykefravær: 9,4 % 
 
Jønsrud barnehage har i år jobbet med satsningsområdet språk og lesing. Uteliv med turer i 

Målekort  
 
Område / Måleindikator Resultat 

2016 
Mål  

2017 
Resultat 

2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet* 5,8 > 5,0 * 
Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet / 10 faktor**  
Faktor 2: Mestringstro 4,1 > 4,6 4,4 

Sykefravær – egenmeldt 0,4 % < 2,0 0,7 % 

Sykefravær – sykemeldt 10,1 % < 7,0 1,1 % 
Felles indikatorer: Økonomi styring 
Økonomisk resultat 99 % <100 % 100 % 
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Barnets trivsel* 5,8 > 5,0 * 
Tilrettelegger for det enkelte barns læring* 5,9 > 5,0 * 

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* 6 > 5,0 * 

Personalets omsorg for barnet* 5,9 > 5,0 * 

Barnehagens samarbeid med hjemmet* 5,9 > 5,0 * 



nærområdene er prioritert, og på disse turene øver vi oss på å ferdes trygt. I april ble vi godkjent som 
Trafikksikker barnehage. 

Når det gjelder kompetanseheving har Jønsrud barnehage startet opp med «De utrolige Årene». Dette 
er et utviklingsprogram innenfor kommunikasjon og samspill mot barn, foreldre og andre ansatte. 
Her får vi gode verktøy til å gi barn god sosial utvikling og tidlig hjelp der det er atferdsproblemer. Vi 
deltar i workshop med andre barnehagekollegaer og har dyktige lokale veiledere. Godt arbeidsmiljø 
har også fokus. Her benytter vi gode verktøy som vi har fått gjennom kurs med IA-skolen. Veiledning 
mot ansatte og lederne er gjennomført. Fokus gjennom dette er med på å øke trivsel på jobben. 

Fra høsten endret vi til inndeling med tre avdelinger, med en egen småbarngruppe. Samlet har vi 30 
barn, hvor 23 er over tre år og seks under 3 år. «Kultur for læring» er et prosjekt som barnehagen 
skal delta i og hadde oppstart i høst. Noen ansatte har deltatt på kurs og fagdager for å få en innføring 
i dette arbeidet. Det har blitt gjennomført kartleggingsundersøkelser av barn, ansatte, ledelse og 
foreldre. Deltagelsen har vært god. Fremover skal kartleggingsresultatene brukes som utgangspunkt 
for arbeid med kompetanseheving i barnehagen. 

Om måloppnåelse: 
Økonomisk resultat viser et lite merforbruk som er dekket opp av egne fondsmidler. I tillegg til de 
fast ansatte har vi gjennom store deler av året hatt en person inne med midlertidig ansettelse på 
100% for å styrke bemanningen. 
Barnehagen var med på gjennomføring av kartlegging mot Kultur for læring høsten 2017, og dette vil 
være det som blir vår måling opp mot tilfredshet i 2017. I november ble det avholdt ny 
medarbeiderundersøkelse gjennom 10-faktor, med 100 % deltagelse. For målet vi hadde valgt ut fra 
denne undersøkelsen, viser det seg en god økning fra 3,9 til 4,3 for faktor «relevant 
kompetanseutvikling». 

Vi jobber bevisst mot høyets mulig friskprosenten, og vurderer tilrettelegging der det er 
hensiktsmessig. Barnehage fikk litt høyere fravær enn antatt mål for 2017. Noe mer langtids-
sykemeldinger som skyldes medisinske årsaker som ikke er jobbrelatert. I august avsluttet lærlingen 
vår med bestått fagprøve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Målekort Jønsrud barnehage 2017 
 

* 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  
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Totalt antall årsverk * 6,9* 6,5* 5,8** 
Antall barn under tre år 7 6 6 
Antall barn over tre år 22 26 23 
Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august  1 0 1 
Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 5 5 5 
Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk 
hjelp 

3,3 6,6 15,6 

Svarprosent brukerundersøkelse 62 % 43 % - 
Netto budsjettramme 2 996 3 073 3 650 

*Lærling ble regnet som et eget årsverk og markertes med * i 1. tertial. Avsluttet 9. august) 
** Ekstra bemanning i 100% for å styrke ressursinnsats på avdelingen, kommer i tillegg til 
grunnbemanning. 

 

Lund barnehage 
Virksomhetsleder: Gunn Slettvold 
Netto budsjett: 3,1 mill. 
Antall årsverk: 7,3 
Sykefravær:  19,6 % 
 
Det viktigste for barnehagen i 2017 har vært innføring av «De utrolige årene» sitt skole- og 
barnehageprogram, og i juni feiret vi utdelingen av kursbevis. Programmet videreføres, innarbeides 
godt og barnehagen blir fulgt opp med veiledning i to år til. 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultate
r 2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet* 5,1 > 5 - 
Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet / 10 faktor**  
Faktor 7: Relevant kompetanseutvikling  3,9 > 4 4,3 

Sykefravær - egenmeldt 1,4 % < 2 % 2,3 % 

Sykefravær – sykemeldt 4,0 % < 7 % 7,2 % 
Felles indikatorer: Økonomi styring 
Økonomisk resultat 
 100 % < 100 % 107 % 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Personalets omsorg for barnet* 5,2 > 5 - 
Barnets trivsel* 5,3 > 5 - 

Tilrettelegger for det enkelte barns læring* 5,2 > 5 - 

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* 5,1 >5 - 

Barnehagens samarbeid med hjemmet* 5,2 >5 - 



På aktivitetsfronten har vi hatt tema «Fra jord til bord», som er et ledd i at vi er en 
miljøfyrtårnbarnehage, og «Fargelek gjennom hele året». De aller største ungene dro på årlig tur til 
Klevfos Industrimuseum. Vi er opptatt av at de største ungene blir oppmerksom på noe av det bygda 
har å by på, og vi legger vekt på å styrke kunnskapen om og tilknytning til lokalsamfunnet. Vi har 
stadig trafikksikkerhet på agendaen, og i mai markerte vi åpning av den ny-merkede sykkelbana med 
en trafikkdag. En liten vaskehall og ei bensinstasjonspumpe kom også på plass. På senhøsten 
markerte vi 20-årsjubileum med underholdning fra Hakkebakkeskogen og kakefest. 

Vi har fått ny Rammeplan for barnehager. Vi jobber kontinuerlig med implementering av den. På 
senhøsten ble barnehagen re-godkjent som Trafikksikker barnehage, fram til 2020. Alle barnehager 
deltar nå i Kultur for læring og det er med spenning vi ser fram til å jobbe med resultatene og ta fatt 
på å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis. Høgskolen i Innlandet har ansvaret for 
gjennomføring av tre kartleggingsundersøkelser i løpet av prosjektperioden og vi gjennomførte den 
første på slutten av året. Svarprosenten fra foreldre og ansatte var 100 %. 

Om måloppnåelse: 
Barnehagen leverer et regnskap i balanse dette året også. Dette skyldes høyere inntekter på 
foreldrebetaling enn budsjettert, samt refusjon av sykepenger. Fondet er nå så å si tømt, og det er 
behov for fornyelse av inventar og utstyr i barnehagen. 
I medarbeiderundersøkelsen «10 faktor», er det score på 4,4, tett oppunder måloppnåelse. Her 
vektlegges mestringsorientert ledelse. Sykemeldt fravær er svært høyt, men sykemeldingene er ikke 
arbeidsrelaterte. Det er høy gjennomsnittsalder blant ansatte og flere ansatte med kroniske plager. 
Det er positivt med måloppnåelse når det gjelder egenmeldt fravær på 1,27 %. Det er iverksatt ulike 
tiltak for å forebygge ytterligere sykefravær, som tilretteleggingstilskudd, kurs som omhandler 
psykososialt arbeidsmiljø, osv.  

Målekort Lund barnehage 2017  

 
Område / Måleindikator  Resultat 

2016  
Mål  

2017  
Resultat 

2017  
Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon  
Brukertilfredshet*  4,9  > 5,2  *  
Felles indikatorer: Arbeidsmiljø  
Medarbeidertilfredshet / 10 
faktor**  
Faktor 5: Mestringsorientert ledelse  

Ikke målt  > 4,5  4,4 

Sykefravær – egenmeldt 1,5 %  < 1,5 %         1,3 % 

Sykefravær – sykemeldt  13,4 %  < 10,0 %  18,3 %  
Felles indikatorer: Økonomi styring  
Økonomisk resultat      100 % 100 % 100 % 
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon  
Personalets omsorg for barnet*       5,3     5,4  ***  
Barnets trivsel*  5,0  5,4  *** 

Tilrettelegger for det enkelte barns læring*  4,5  5,3  *** 

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling*  5,0  5,0  *** 

Barnehagens samarbeid med hjemmet*  4,8  5,0  *** 

 
* 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.  

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.  
***Ikke målt 

 
  
Nøkkeltall 

Resultat 
2015  

Resultat 
2016  

Resultat 
2017  

Totalt antall årsverk*   7,1*  7,0  7,3  
Antall barn under tre år  6  6  7  
Antall barn over tre år  28  24  23  
Antall barn under ett år som starter senere enn 15. 
august   

1  0  0  

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk 
hjelp  

20 %  20 %  15 %  

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn  3  4  3  
Svarprosent brukerundersøkelse  28 %  44 %  ** 
Netto budsjettramme  3 227 000 2 963 000  3 076 000 
 
* Grunnbemanningen er på 6,8 årsverk, tillegg ekstra bemanning til barn som trenger ekstra 
ressursinnsats. 
** Ikke målt. 

 

Skøienhagan barnehage 
Virksomhetsleder: Ingrid Bjørnstad 
Netto budsjett: 5,5 mill. 
Antall årsverk: 11,8 
Sykefravær: 12,5 % 
 
Første hele året med drift av tre avdelinger har gått bra, med stabile barnegrupper og gode rutiner 
for samarbeid og fellesskap. Personalmøter, planleggingsdager og sosiale sammenkomster og 
aktiviteter har vært felles. Vi har lykkes bra med etablering og drift av den nye avdelingen Kongla. 

Våren 2017 ble vi godkjent som trafikksikker barnehage. 1.august tok vi i mot en lærling i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. Vi har vært opptatt av et godt arbeidsmiljø, noe som har vært ekstra viktig 
med tanke på den avdelingen som ikke fysisk er knyttet til Skøienhagan. Rammeplanens fagområder 
og satsningsområdene realfag, lek, språk og sosial kompetanse har vært gjennomgående. 

Felles kompetanseheving for personalet med oppstart av «De utrolige årene» i august. Dette er et 
opplegg som går over tre år, med seks workshops første året og jevnlig veiledning og oppfølging de to 
påfølgende årene. Vi ser at dette er et godt program som vil heve kompetansen hos hele 
personalgruppa, og som vil komme godt til nytte i den daglige jobben vi gjør i gruppa og i forhold til 
enkeltbarn. En ny midlertidig spesialpedagogstilling ble opprette, og lagt under Skøienhagan sitt 
ansvarsområde. 

Den 1. august kom det en ny revidert utgave av «Rammeplan for barnehager», og jobben med å 
implementere den startet. 2017 har også vært preget av fokus på kvalitetsheving i oppvekstsektoren 
i Løten. Det ble utarbeidet «Strategisk plan for skole og barnehage», med fokusområdene ledelse, 
grunnleggende ferdigheter og psykososialt miljø. Høsten 2017 gikk vi i gang med 
kartleggingsundersøkelsen «Kultur for læring». På høsten var «kickoff» for dette arbeidet, og styrer 
og en pedagogisk leder deltok på to samlinger. Dette er arbeid som skal foregå over flere år. 



Om måloppnåelse: 
Drift med mindreforbruk siden styrer jobbet 80 % stilling fram til august. Utgifter til den faste 
spesialpedagogstillingen dekkes ikke fullt ut, slik at en del av de utgiftene må dekkes av 
virksomhetens egen ramme. 
Sykefraværet har vært totalt 13,22 %. Egenmeldt fravær har kun vært 1,93 %, noe vi er veldig 
fornøyd med. Sykemeldt fravær har vært høyt, dette skyldes to langtidssykemeldte. Begge to er nå 
tilbake i gradert jobb. Ingen av tilfellene er jobbrelatert. 

Resultater i målekortet viser at mål for 2017 er nådd for de fleste områder, men vi scorer litt lavere 
enn forventet på «Relevant kompetanseutvikling». Denne faktoren håper jeg en positiv utvikling på i 
2018, når vi har gjennomført "De utrolige årene". Økning i årsverk inkluderer lærling og ny 
midlertidig stilling som spesialpedagog. 

 

Nøkkeltall og målekort Skøienhagan barnehage 2017 

Nøkkeltall Resultat  
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Totalt antall årsverk *             8 8 11,8 

Antall barn under tre år               7 7 16 

Antall barn over tre år 23 23 22 

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

0 0 2 

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn 7 7 8 

Andel barn av barnegruppen som får 
spesialpedagogisk hjelp. 

0,3 % 0, 3 % 0,3 % 

Svarprosent brukerundersøkelse 47 % 50 % - 

Netto budsjettramme 3 589 3 589 5 452 



 
* Resultat fra brukerundersøkelsen. Ikke målt i 2017, da vi har anvendt brukerundersøkelse til 
«Kultur for læring»  
 
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 
 

*Lærling regnes som et eget årsverk. Totalt antall årsverk innbefatter lærling og spesialpedagog som 
har kontorplass i Skøienhagan utgjør 2 årsverk. Grunnbemanning inkl. styrer = 10 årsverk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område / Måleindikator Resultat  
2016 

Mål  
2017 

Resultat  
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Brukertilfredshet* 5,3 > 5 * 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 

Medarbeidertilfredshet / 10 faktor**  
Faktor 7: Relevant kompetanseutvikling 3,7 > 4 3,5 

Sykefravær – egenmeldt 1,2 % < 3,0 % 1,1 % 

Sykefravær – sykemeldt 0,6 % < 3,0 % 11,3 % 

Felles indikatorer: Økonomi styring 

Økonomisk resultat 100 % < 100 % 100 % 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Personalets omsorg for barnet* 5,4 5 * 

Tilrettelegger for det enkelte barns læring* 4,9 5 * 

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* 4,6 5 * 

Barnets trivsel* 5,2 5 * 

Barnehagens samarbeid med hjemmet* 5,1 5 * 



Velferd 
 
Kommunalsjef: Arne Jørstad 
 
Virksomhetsområdene under kommunalsjef Velferd har lagt bak 
seg et aktivt år med høy aktivitet og mange positive resultater. 
Årsmeldingen viser at det arbeides målrettet med å kvalitetssikre 
og forbedre driften og at det gjennomføres flere 
utviklingsarbeider med mål om å tilpasse tjenesten til endrede 
behov og forventninger fra omgivelsene. Begge deler er viktig. 
Driftsmessig må vi ha forsvarlig kvalitet på det vi gjør. Å sikre at 
det er slik til enhver tid er krevende på tjenesteområder med 
sårbare fagmiljøer som har døgnkontinuerlig drift eller 
beredskap. Like viktig er det at vi evner å være i kontinuerlig 
endring. I motsatt fall blir vi en aktør som passivt tar unna 
oppmeldte behov framfor å være en aktiv premissleverandør i en 
styrt utvikling. 

Utviklingen går i retning av at stadig mer av ansvaret for sentrale 
velferdstjenester legges til kommunene. Skal vi evne å ta dette ansvaret er kompetanseutvikling en 
av de viktigste suksessfaktorene. Det jobbes godt med dette innenfor velferdstjenestene i Løten. Gode 
fagmiljøer er rekrutterende. Utviklingsarbeidet «Heltidskultur» innenfor omsorgstjenestene er et av 
tiltakene som har som mål å sikre rekruttering ved å tilby fulle stillinger og fagmiljøer med 
kontinuitet over tid. 

Et annet utviklingstrekk er tjenesteutvikling med økt fokus på helhetstenkning, tverrfaglighet og 
brukers mestringsopplevelse. Utgangspunktet skal være brukers behov, ikke profesjonstenkning og 
hvordan de kommunale tjenestene er organisert. Skal vi lykkes med å møte dagens og morgendagens 
behov må vi tenke annerledes både i hvordan vi definerer omsorgsbegrepet, hva vi legger i 
brukermedvirkning og hvordan vi samarbeider intern i kommunen og mot andre offentlige, private 
og frivillige samarbeidspartnere. Det er flere ting som har vært igangsatt eller videreført i 2017 
innenfor denne tenkningen. Følgende er noen blant flere: 

• Barnevern har arbeidet med tiltak for å bli en åpnere tjeneste, bl.a. ved å besøke skolene og 
gjennomføre felles utviklingsarbeid med Helse og Familie. 

• NAV og Kvalifisering videreutvikler et bredt faglig tilbud som på sikt skal få flere ut i arbeid. 
De yngre aldersgruppene er prioritert. Aktivitetsplikten er en del av dette. 

• Rus- og psykiatriteamet har jobbet tett sammen med NAV og andre tjenester i komplekse 
brukersaker som har gitt erfaringer for mer systematisk tverrfaglig jobbing. 

• Helse- og Familie har deltatt i planarbeid innenfor kommunalsjefområdet Oppvekst og 
gjennomfører flere tverrfaglige utviklingsarbeider, bl.a. med barnehagene. 

• BRA, Løten Helsetun og Hjemmebasert Omsorg deltar sammen i utviklingsarbeidet «Gode 
pasientforløp» i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS): Dette handler i stor grad om 
tverrfaglige og individuelt tilpassede tjenester med utgangspunkt i brukers perspektiv på 
hva som er viktig («Hva er viktig for deg»). 

• Det er etablert formaliserte samarbeidsarenaer mellom kommunen og allmennlegetjenesten. 
Et lignende samarbeid med private fysioterapeuter med driftstilskudd er avtalt og planlagt. 

I dette gode arbeidet er det flere bidragsytere som fortjener å bli framhevet. Akkurat i denne 
sammenhengen vil jeg nøye meg med to grupper: Løten kommune har dyktige ansatte som tar et 
stort ansvar for tjenesten og det tilbudet brukerne får. Det er uvurderlig for et tjenesteområde der 
menneskene som jobber der er den viktigste innsatsfaktoren. Frivillige, både enkeltpersoner og 
organisasjoner, har også i 2017 har fortsatt å jobbe sammen med oss for å tilby opplevelser og møter 
mellom mennesker som fremmer livskvalitet for brukerne våre. Takk til dere alle!  

 



Barnevernstjenesten 
Virksomhetsleder: Karin M Løvsletten 
Netto budsjett: 16 mill. 
Antall årsverk: 8,5 
Sykefravær: 9,9 % 
 
Barneverntjenesten har gjennom året hatt fokus på å videreutvikle en effektiv og god tjeneste. 
Tjenesten hadde tilsyn fra Fylkesmannen på grunn av fristbrudd våren 2017. Dette skyldtes blant 
annet kapasitetsproblemer i en periode ved årsskiftet, og tjenesten leide inn konsulenter for å 
avhjelpe denne situasjonen. I tillegg har vi jobbet med å bedre rutinen for beslutning ved behov for å 
utvide undersøkelsen. Vi har i det siste året vært i en prosess hvor målet har vært å organisere 
tjenesten på en annen måte. Vi har ønsket å spesialisere oss og heve kompetansen på tiltak og 
omsorgstjenester. To barnevernskonsulenter har begynt med etterutdanning i Marte Meo, en 
tiltakskonsulent begynte i videreutdanning i «De Utrolige Årene» og en konsulent begynte i 
etterutdanning i veiledningskompetanse. Barnevernleder har fullført nasjonalt 
barnevernlederutdanning. Våren 2017 gjennomførte vi en informasjonsrunde til alle barnehager og 
skoler i Løten om barnevernstjenesten sitt virkeområde. Vi har også jobbet med medarbeiderskap 
internt og på tvers sammen med Helse -og familietjenesten. Vi har hatt felles fagdager med ulike 
tema og det er også gjennomført seminar om høykonfliktforeldre. 

Vi besluttet å organisere tjenesten med to team fra august 2017. Hvert team har oppnevnt egne 
teamkoordinatorer som har et faglig ansvar i det daglige. Det ene teamet har fokus på tiltak og 
omsorgstjenester, mens det andre teamet jobber med undersøkelse og generalisttjenester. 
Endringene har allerede gitt positive følger og bedre oppfølging av tiltak og omsorgstjenester. 
Tjenesten har engasjert ekstern veileder fra januar 2017. Barneverntjenesten har meldt seg som 
«Mitt liv» kommune høsten 2017. Dette innebærer at tjenesten ønsker å ha en 
brukermedvirkningsprofil i sitt faglige arbeid. 

Om måloppnåelse: 
Vi har leid inn konsulenttjenester for å avhjelpe situasjonen med fristbrudd og sykemeldinger. Dette 
er dyre tiltak, men nødvendig for å gjøre de lovpålagte arbeidsoppgavene i. Vi fikk høsten 2017 tilført 
ekstra midler fra kommunen etter varsel om forventet overforbruk. Dette i tillegg til at det har skjedd 
endringer i planlagte arbeidsoppgaver gjør at vi leverer et årsregnskap noenlunde i balanse. 
Vi har relativt mange meldinger og tiltak og i forhold til befolkningsmengden. Vi mottar flere 
meldinger med høy alvorlighetsgrad som vold i nære relasjoner, høyt konfliktnivå mellom foreldre, 
rus- og psykisk helse problematikk, i tillegg til atferdsproblematikk hos barn og unge. En effektiv 
tjeneste krever gode rutiner og godt tverrfaglig samarbeid. 

Nøkkeltallene viser at tjenesten har blitt bedre på oppfølging, evaluering og dokumentasjonen 
gjennom tiltaksplaner. Vi har hatt flere fristbrudd i undersøkelsessaker. Dette skyldes en periode 
første del av året hvor vi hadde vakanse i stilling kombinert med sykefravær. Tjenesten har et 
forholdsvis høyt sykefravær som i perioder kan påvirke driften av tjenesten. Det blir jobbet med 
dette. 

Målekort Barneverntjenesten 2017 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Brukertilfredshet* Ikke målt Ikke målt Ikke målt 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 



Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor**: Faktor 3: 
Selvstendighet 

3,6 4,0 3,3 

Sykefravær – egenmeldt 0,3 % 0,5 % 2,4 % 

Sykefravær – sykemeldt 5,6 % 5,0 %           7,5 % 

Felles indikatorer: Økonomistyring 

Økonomisk resultat 102 % 100 % 101 % 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Andel barn plassert, med oppfylt krav til oppfølgingsbesøk av 
barneverntjenesten 

62 %  100 % 82 % 

Andel meldinger konkludert innen frist 100 % 100 % 100 % 

Andel meldinger gått til undersøkelse 76 % 70 % 76 % 

Andel undersøkelser uten fristoverskridelse 91 % 100 % 78,5 % 

Andel undersøkelser konkludert innen ordinær frist (3 mnd.) 91 % 90 % 78,5 % 

Tiltaksplaner 53 100 61 

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. (Brukertilfredsheten 
er vanskelig å måle i Barneverntjenesten). 

** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 
  
Nøkkeltall Resultat 

2015 
Resultat 

2016 
Resultat 

2017 

Andel barn med barnevernstiltak  91 95            82 

Ettervern, antall barn over 18 år - -            13 

Netto driftsutgifter pr barn under tiltak* 154 690 177 176    180 000 

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet* 356 516 260 029    270 000 

Totalt antall årsverk 8 8 8,5 

Totalt antall ansatte 9 9 9 

Antall barn plasser, totalt 25 23 23 



Antall meldinger mottatt 109 108 123   

Antall meldinger gått til undersøkelse 85 82 93 

Antall undersøkelser med fristoverskridelse 22 9 20 

Antall undersøkelser gjennomført innen ordinær frist, 3 
måneder 

63 91 73 

Tilsyn av barn fra andre kommuner 16 20 16 

* Kilde: SSB KOSTRA 

 
Hjemmebasert omsorg 
Virksomhetsleder: Norunn M. Hansen 
Netto budsjett: 24,8 mill. 
Antall årsverk: 38,0 
Sykefravær: 11,8 % 
 
Blant viktige hendelser i 2017 kan vi nevne disse: 

• Kursing i «Demensvennlig samfunn» for 113 personer, ulike yrkesgrupper og 
servicenæringer av demenskoordinator i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

• Utvikling av velferdsteknologi, fortsetter med hverdagsrehabilitering etter at Løten 
kommune fikk nye prosjektmidler, utsetter behov for høyere omsorgsnivå og flere kan klare 
seg i eget liv lengre. 

• Flere ansatte sykepleiere og helsefagarbeidere har fått 100 % stilling, dette har vært mulig 
på grunna av ledighet i stilling. 

Innenfor utvikling av bruk av velferdsteknologi har vi jobbet med overgang til digitale 
trygghetsalarmer. De som ønsker det kan få montert røykvarsler til sin trygghetsalarm og det er 
mulighet for å koble til andre typer sensorer. Tjenesten deltar også i prosjektet «Gode pasientforløp» 
i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS). Dette er et tverrfaglig samarbeid i Løten kommune for å 
sikre gode tjenester og gode overganger mellom ulike tjenesteytere og omsorgsnivåer. Det samme er 
tilfelle med prosjektet «Det store heltidsvalget» som ser på arbeidstidsordninger, vurdert opp mot 
kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitet. 

Om måloppnåelse: 
Merforbruk innenfor virksomhetsområdet skyldes økte vedtak innenfor Brukerstyrt Personlig 
Assistanse (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. 
Det har vært perioder med høyere sykefravær enn tidligere. Noe av fraværet vurderes å være 
arbeidsrelatert i form av slitasje og belastningsskader. Dette blir fulgt opp, bl.a. sammen med 
Arbeidslivssenteret i NAV Hedmark. Det er også foretatt medarbeiderundersøkelse i avdelingen som 
vil være et viktig grunnlag for arbeidsmiljøprosesser framover. 

Andel behandlede pasienter øker, med mer komplekse tjenester og behov for høyere kompetanse. 
Dette skyldes i stor grad tidligere utskrivelse fra sykehus og er helt i tråd med intensjonene i 
Samhandlingsreformen. Time-vedtak på hjemmehjelpstjenester har gått noe ned i forhold til tidligere 
og kriteriene for hjemmehjelp endres samtidig som flere eldre med hjelpebehov prioriteres ved 
tildeling av omsorgsbolig. 



Kartlegging av demensteamet er stabilt. Kreftkoordinator har fulgt opp 91 kreftpasienter og hatt 
oppfølging av 18 pårørende. Det har også vært arrangert kurs for ansatte i palliativ omsorg. 

En økning i antall trygghetsalarmer skyldes at fleste som har søkt har fått tildelt trygghetsalarm. 
Dagsentrene har stabil drift, både på Kvennhaugen og Grønn omsorg. Sistnevnte har hatt noe 
venteliste og det er utarbeidet rutiner for bruk av plasser og ved overganger. Tildelte boliger i løpet 
av året er doblet sammenlignet med 2016. 

Det er fortsatt mange søkere på boliger og i denne sammenheng mange unge med behov for bistand 
og boveiledning. Tjenesteområdene innenfor Velferd er i ferd med å se på hvordan boligarbeidet kan 
effektiviseres og forbedres med hensyn til faglig kvalitet. 

Målekort Hjemmebasert omsorg 2017 
 

*Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Måles i 2018. 
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 
*** Ikke nådd mål. 
 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål 
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Brukertilfredshet* 5,1 - * 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** Faktor 7: Relevant 
kompetanseutvikling 

     4,2 3,7 

Sykefravær – egenmeldt 1,5 %     < 1 %  0,9 %   

Sykefravær – sykemeldt 6,4 %     < 5 %  10,9 %   

Felles indikatorer: Økonomistyring 

Økonomisk resultat 103,3 %  100 %  103,6 %    

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 

*** 100 %  *** 

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

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med høyskoleutdanning/ 
helsefagarbeider-utdanning i hjemmesykepleien   

66/ 34 60/ 40 60/ 40 

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

Minst 10 ansatte skal ha gjennomført relevant kurs/ 
kompetansehevende tiltak hvert år 

100 %   100 %  100 %   

Nøkkeltall 
 

Resultat 
2015 

Resultat   
2016 

Resultat 
2017 

Korrigerte brutto driftsutgifter/ 
mottaker av hjemmetjenester 133 452 148 723 - 



 

Kvalifisering 
Virksomhetsleder: Geir Arne Nilsen 
Budsjett: 13,9 mill. 
Antall årsverk: 18,7 
Sykefravær: 15,9 % 

Påbegynt bygging av nye lokaler til Løten Arbeids- og opplæringssenter, inkludert 
sysselsettingstiltakene Løten Ved og Service og Vaskeriet er den viktigste hendelsen i 2017. Gjennom 
året har det blitt satt ny rekord i vedproduksjon i Løten Ved og Service. Virksomheten ble utsolgt for 
tørr ved allerede før jul. 

Antall behandlede pasienter/ brukere 282 398 423  
Antall journaler/besøk av hjemmesykepleien 70 000  58 943 60 124  
Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende,  
pr. 1 000 innbyggere 0 - 66 år 

 
16 

 
17 

 
18 

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende,  
pr. 1000 innbyggere 67 - 79 år 100 110 126 

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende,  
pr. 1 000 innbyggere 80 år og over. 518 531 533 

Timer vedtak hjemmesykepleie pr. uke                636,5 839,0 1 059,5 
Timer vedtak hjemmehjelp pr. uke 210,0  233,4 185,3 
Antall kartlegginger av demensteamet pr. år 33 26 26 
Besøk/Oppfølging av kreftkoordinator pr. år - - 109 
Ressursbruk til hverdagsrehabilitering (stilling). 
Prosjekt i 2016  -         100 % 20 %         

Antall brukere som har hatt hverdagsrehabilitering - 24 15 
Timer vedtak BPA pr uke 
 147,5 175 241  

Nøkkeltall 
 

Resultat 
2015 

Resultat   
2016 

Resultat 
2017 

Timer vedtak omsorgslønn pr. uke 8 8 16  
Antall utførte tjenester fra hjelpemiddeltekniker 1 600 1 600 1 600 
Antall trygghetsalarmer 129 130 151 
Dagsenteropphold - Kvennhaugen 
                              - Grønn omsorg 

_ 
 

48 
- 

32 
10 

Tildelte boliger i løpet av året 13 15 30 
Antall som står på venteliste: 
- Omsorgsbolig 
- Annen bolig 

 
23 
32 

 
30 
20 

57 

Leasingbiler 
- Kjørte kilometer i løpet av året 
- Antall skademeldinger 

7 
130 000 

3 

7 
130 000 

4 

7 
- 
4 

Møter i samarbeidsutvalget 3 4 1 
KOMPETANSEUTVIKLING:    
Antall ansatte under utdanning 3 3 2 
Antall ansatte med høyskoleutdanning 18 20 16 
Antall ansatte helsefagarbeidere 19 21 20 
Antall ansatte uten utdanning 8 8 8 
Antall studenter/ lærlinger pr. år 17 15 6 
Antall ansatte (+ BPA-assistenter) 45 (+ 8) 46 (+ 9) 44 (+)   
Antall årsverk (+ BPA) 33 (+ 4) 39,5 38,0  
Budsjettramme 20 888 000 23 667 000 24 754 000  



Gjennom høsten 2017 har det vært knyttet en del spenning til om Løten kommune ville bli anmodet 
om å bosette flyktninger i 2018. En ikke anmodning over to til tre år ville på sikt betydd en 
nedbygging av en velfungerende Flyktningetjeneste og norskopplæring. Det har ikke gitt seg utslag i 
at ansatte har søkt seg andre jobber, men usikkerheten har nok preget tjenestene gjennom høsten. 

Med tanke på at store deler av virksomheten skal samlokaliseres inn i nytt bygg i 2018 har 
virksomheten gjennom høsten, i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter, igangsatt opplæring i lokalt 
partssammensatt samarbeid bestående av tillitsvalgt, verneombud, avdelingsledere og 
virksomhetsleder. Målsetningen med arbeidet er å berede grunnen for et fortsatt godt arbeidsmiljø 
når så mange kommer under samme tak. 

Det vil også bli litt andre måter å jobbe på, bredere spekter av arbeidsoppgaver og ansvar. 2017 har 
vært preget av innskjerpelse på mange områder på asylfeltet. Blant annet har kravet til permanent 
opphold og statsborgerskap blitt strammet inn slik at vi gjennom året har gjennomført mange prøver 
i norsk og samfunnskunnskap på tidligere bosatte flyktninger og familiegjenforente. 

Om måloppnåelse: 
Virksomheten leverer et regnskap i balanse. Virksomheten hadde god måloppnåelse i 2017 og det er 
ingen spesielle avvik å melde med unntak av sykefravær. Gjennom året har det vært et unormalt høyt 
sykefravær, hele 15,86 %. Av dette utgjør korttidsfraværet 1,61 % og langtidsfraværet 14,25 %. Når 
en går nærmere inn i tallene viser de at ca. halvparten av de ansatte i 2017 har blitt sykemeldt etter 
arbeidsgiverperioden. Halvparten av disse igjen har hatt sykemelding med varighet opp til 6 
måneder. Det er ingenting som tyder på at sykemeldingene er basert i arbeidsmiljøfaktorer, men 
derimot uheldige enkeltstående hendelser og til en viss grad fravær basert i ulike diagnoser, eks. 
slitasjeskader. 
 



 
Målekort Kvalifisering 2017 

 
*Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Målt i 2016. 
**Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 4, der 4 er beste resultat. Målt i 2016. 
*** 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. 
 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 Mål 2017 Resulta

t 2017 
Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Brukertilfredshet Flyktningtjenesten*  4,9 > 5 * 
Brukertilfredshet Voksenopplæringen for flyktninger og 
innvandrere*  5,3 > 5 * 

Brukertilfredshet LAOS** 3,3 > 3 ** 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor***: Faktor 5 – 
Mestringsorientert ledelse - 3,9 3,6 

Sykefravær - egenmeldt 0,6 % < 4 % 1,6 % 

Sykefravær – sykemeldt 5,5 % < 5 % 14,3 % 

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 %) 

58,3 % > 60 % 58 % 

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

50 % > 60 % 43 % 

Antall tildelte voksenopplæringstimer LAOS skal dekkes 
innen rammen av en lærerstilling 120 % </= 100 % 100 % 

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

72 % > 70 % 68 % 

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

62 % > 50 % 57 % 

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

100 % > 50 % 87 % 

Nøkkeltall 
 

Resultat 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Antall møter i samarbeidsutvalget* 3 3 4 
Antall tildelte timer dagaktivitet LAOS pr. uke (Vedtak 
etter Helse og omsorgstjenesteloven) 362 350,8 310 

Antall tildelte årstimer voksenopplæring LAOS 1 216 1 178 1 178 
Antall deltakere i sysselsettingstiltak med kommunalt 
vedtak (VTA/KV)** 17 25 29 



*Samarbeidsutvalg sammen med Nav  **Inkl. språkpraksis 
***Alle elever, også arbeidsinnvandrere  ****Inkl. 1 ansatt på lønnstilskudd 
 

Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA) 
Virksomhetsleder: Odd A. Jakobsen 
Budsjett: 39,4 mill 
Antall årsverk: 43,8 
Sykefravær: 10,0 % 
 
Blant flere viktige hendelser i 2017 kan nevnes: 

• Flere ansatte har tatt økt sin kompetanse i form av opplæring og utdannelse 
• Etablering av Helsestasjon for eldre 
• Videreført prosjektene psykolog i kommunene, rusarbeid og bomestringsprosjekt 
• Deltakelser i prosjekt heltidskultur 
• Gjennomført personalseminar med fokus på 10-faktor og mål for tjenestene 
• Flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten har blitt overført til kommunen innenfor 

rehabilitering og Rus og psykisk helse (ROP- tjenester) 
• Endringer i tilbudet for eldre beboere i boligene som medfører økt fokus på aktivitet 

Det er helt klart at overføring av tjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunen medfører et 
behov for å se på hvordan vi prioriterer ressursene og hvordan vi samhandler med relaterte 
tjenester. Det vil alltid være et trykk på grunnbemanningen til de enkelte tjenester og svaret på  

dette er å endre slik at vi hele tiden er trygge på at vi gir de riktige tjenestene, og til de som trenger 
det mest. 

Om måloppnåelse: 
Totalt har BRA et merforbruk på kr. 1,4 millioner i 2017. Årsaken til dette ligger i et merforbruk på 
avlastning på omlag kr. 600.000, kjøp av private tjenester utover budsjett, samt merforbruk på 
støttekontakter og helsedelen av BRA. Det er flere omfattende saker i ROP-tjenesten som har krevd 
ekstra ressursbruk, bl.a. i form av advokatutgifter. Det er brukt mye tid på økonomistyring i 
samarbeid med økonomiavdelingen. 
BRA har valgt å ha fokus på faktoren, «mestringsorientert ledelse» i medarbeiderundersøkelsen. 
Denne faktoren ligger 0,1 poeng under resultatet fra 2015. Virksomheten jobber med flere faktorer, 
både med forbedringsbehov og bevaring av positive resultater. Det er nedsatt egen arbeidsgruppe for 
dette arbeidet.                  
Totalt i BRA er sykefraværet gått ned med vel 1 %, som er under det målet som ble satt for 2017. Det 
jobbes med temaet, men det er fremdeles noe høyere sykefravær i boligene for funksjonshemmede.                                                                          

 
 
 
 
 

Antall brukere i sysselsettingstiltak med tilsagn fra Nav 19 10 14 
Antall samarbeidsavtaler i sysselsettingstiltakene 7 7 7 
Antall elever i voksenopplæringen for flyktninger og 
innvandrere*** 68 64 64 

Antall flyktninger, familiegjenforente og innvandrere med 
rett og/eller plikt til norskopplæring 28 34 38 

Antall i introduksjonsordning i løpet av året 15 22 23 
Antall flyktninger bosatt pr. år  10 16 14 
Totalt antall årsverk**** 20 19,7 19,2 
Totalt antall ansatte 24 25 24 
Netto budsjettramme (år) i 1 000 kr. 12 446 13 673 13 930 



Målekort Bolig, rehabilitering og aktivisering 2017 
 

*Mestringsorientert ledelse: «Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og 
bli beste mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt 
beste»  
 

 

NAV Løten 
Virksomhetsleder: Kamilla Østli 
Budsjett: 8,2 mill. 
Antall årsverk: 6,0 
Sykefravær: 5,9 % 
 
NAV Løten åpnet i 2017 nytt veiledningssenter, samt etablering av publikumsfri sone. Dette 
innebærer at avtalt oppfølging skal forgå i samtalerom i veiledningssenteret. NAV har i 2017 endret 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikator: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet 3,2 - Ikke 

målt  
Felles indikator: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor: Faktor 5 – 
mestringsorientert ledelse* - >= 4 3,1 

Sykefravær - egenmeldt 1,3 %  1,4 %  1,5 %  

Sykefravær - sykemeldt 9,5 %  8,7 %  8,4 %  

Felles indikator: Økonomistyring 
Økonomisk resultat (med avlastning) 102,2 %  100,0 %  103,3 %  
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Antall personer over 77 år som helsesøster har besøkt 56 56      79 
Antall personer med støttekontakt 63 43 58 
Antall brukere i ROP med vedtak  212 174 212 
Psykolog NY (antall personer) - 30 36 
Antall brukere ergoterapi pr. år  222 220 271 
Antall brukere fysioterapi pr. år   151 140 153 
Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø 
Videreutdanning i BRA skal til sammen gjennomføres med 60 
studiepoeng eller mer hvert år 30 60 60 

Minst 15 ansatte skal ha gjennomført et kompetansegivende 
kurs/opplæring hvert år - 10 15 

Nøkkeltall 
 

Resulta
t 2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Totalt årsverk 40,3 42,8 43,8 
Totalt antall ansatte (fast) 71 72 71 
Netto budsjettramme (uten avlastning) 39 057 38 117 39 449 
Samarbeidsutvalg – antall møter pr. år 4 4 4 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemmede - 
antall møter pr. år 3 4 2 



kanalstrategi, noe som innebærer at brukere i større grad skal ha mulighet for å benytte seg av gode 
selvbetjeningsløsninger. NAV sin kanalstrategi er som følger: 

1. Bruk av selvbetjeningsløsninger på www.nav.no 
2. Veiledning via NAV kontaktsenter, tlf 55 55 33 33 
3. Veiledning via veiledningssenteret ved NAV lokalt 

NAV sine prioriterte brukergrupper er: 

• Ungdom under 30 år 
• Flyktninger 
• Langtidsledige 

Vi har i 2017 jobbet mye med øvrige virksomheter i kommunen. Dette i forbindelse med igangsetting 
av aktivitetsplikt for brukere som mottar økonomisk sosialhjelp. Vi hatt økt fokus på arbeidsrettet 
oppfølging for våre brukergrupper, spesielt for nevnte prioriterte grupper. Dette har ført til at 65 % 
av arbeidssøkere i løpet av 2017 kom tilbake i arbeid. Av de med nedsatt arbeidsevne kom 52 % 
tilbake i arbeid. Denne måten å jobbe på har medført at Hedmark som det eneste fylket stadig har 
nedgang i arbeidsledigheten. 

Sykefraværet i Hedmark har imidlertid gått noe opp i løpet av 2017. I løpet av 2017 har NAV Løten 
hatt fokus på oppfølging av arbeidsgivere og det å gi virksomheter i kommunen 
arbeidsmarkedsbistand. I snitt har 32,2 % av virksomheter i Løten i løpet av 2017 fått denne 
bistanden fra NAV Løten. Videre har vi hatt ekstra fokus på systematisk, tett og god oppfølging av 
våre brukere under 30 år. I snitt har 85 % av ungdom under 30 år som har vært registrert som 
arbeidssøkere hatt oppfølging i løpet av siste tre måneder. 

Om måloppnåelse: 
Vi legger stor vekt på at brukerne skal kunne stole på oss. 95 % av alle telefonhenvendelser er 
besvart innen frist, og 94 % av alle søknader om økonomisk sosialhjelp får vedtak innen 4 uker. NAV 
Løten har for 2017 merforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på 
utbetaling av økonomisk sosialhjelp, selv om nivået har stabilisert seg på et noe lavere nivå enn 
tidligere. 
Sykefraværet har gått betraktelig ned siden 2016 og ligger under måltallet. 
 
Målekort NAV Løten 2017 

 
Område / Måleindikator   Resultat 

2016 
Mål  

2017 
Resultat 

2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Brukertilfredshet* 5 >5 ** 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 

Medarbeidertilfredshet.  
Undersøkelse (HKI) gjennomføres hver høst. Måler 
holdninger, engasjement og fagkunnskap *** 

21,2 Minst 24 på 
HKI 

23,3 

Sykefravær – egenmeldt 0,9 % < 5,0 % 1,5 % 

Sykefravær – sykemeldt 9,4 % < 5,0 % 4,4 % 

Felles indikatorer: Økonomistyring 

Økonomisk resultat**** 100 % 100 % **** 

 

http://www.nav.no/


* Elektronisk brukerundersøkelse hvert år. Score 1- 6 på flere spørsmål. Dette er gjennomsnitt av alle 
spørsmål.  
** Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2017.  
*** Resultat på 24 er å anse som et tilfredsstillende resultat, jf. gjennomsnitt i Hedmark. 
**** Økonomisk resultat er ikke klart pr 11.01.2018. 
***** Denne måleindikatoren har ikke vært i bruk i 2017. 
 
 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 

Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp 1,6 % < 1,6 % 1,5 % 

Andel som er langtidsmottakere med økonomisk 
sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 

1,7 % < 1,5 % 1,6 % 

Andel av de unge som har mottatt økonomisk 
sosialhjelp 

3,7 % < 3,0 % 3,0 % 

Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med 
forsørgelsesplikt for barn under 18 år 

26 % < 26 % 26 % 

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogram ved utgangen 
av mnd. 

4 10 4 

Gjennomsnittlig antall vedtak om økonomisk 
sosialhjelp fattet pr måned 

83 > 75 77 

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 223 < 225 195 

Antall personer med gjeldsrådgivning***** 48         < 55 ****** 

Andel av søknad om økonomisk sosialhjelp som er 
behandlet innen 4 uker 

96 % > 85 %  94 % 

Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk 
sosialhjelp – antall måneder 

4,7 < 4  4,5 

Nøkkeltall Resultat  
2015 

Resultat 
2016 

Resultat  
2017 

Brutto driftsutgifter til økonomisk stønad pr 
mottaker* 

37 146 40 683 * 

Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker* 77 306 78 737 * 

Netto budsjettramme 8 390 000 8 596 000 8 211 000 

Antall møter i Samarbeidsutvalg 4 4 4 

Antall alderspensjonister 1 442 1 487 1 517 

Antall uførepensjonister – nytt navn: 
Uføretrygdede fra 01.01.15 

689 662 694 

Antall kommunale gjennomgangsboliger 45 45 41 

Kommunalt ansatte i 100 % stilling 6 6 6 

Statlig ansatte i 100 % stilling 7 6 6 



 
* SSB KOSTRA. Tall for 2017 fra KOSTRA er ikke klart pr 11.01.2018. 
** Antall kommunale gjennomgangsboliger er redusert i 2017. Dette grunnet salg av en kommunal 
bolig, samt rivning av en annen kommunal bolig med flere boenheter (Haugland). 
 

Helse og familietjenesten 
Navn på virksomhetsleder: Gunn Toril Larsen 
Budsjett: 8,7 mill. 
Antall årsverk: 10,8 
Sykefravær: 5,7 % 
 
Helse- og familietjenesten lyktes i rekrutteringen av nye medarbeidere med bred erfaring og høy 
kompetanse når erfarne medarbeidere sluttet eller reduserte stillingen i løpet av året. Dette gir 
kontinuitet i tilbudet til brukerne våre. En av helsesøstrene avsluttet videreutdanningen i Kognitiv 
terapi våren 2017. Helse og familietjenesten har stor oppslutning om de ulike tilbudene som blir gitt. 

I et samarbeid med barnehagene Ryli og Lund har foreldre deltatt på Universal-kurset i De Utrolige 
Årene. Et samarbeid med Barneverntjenesten og Kvalifisering, hvor de har bidratt med 
personalressurs, har gitt mulighet for å arrangere flere foreldrekurs i år. 

Helse – og familietjenesten fikk midler fra Helsedirektoratet til prosjektet «Tverrfaglig samarbeid og 
tidlig innsats for å forebygge overvekt». Fysioterapeut for barn og unge er prosjektleder og foreldre, 
ansatte i barnehager og helsestasjon deltar i prosjektgruppen og er viktige bidragsytere til 
prosjektet. 

Barselbesøk av jordmor til alle familier med nyfødt barn innen to døgn etter utskrivning fra 
sykehuset kom i gang fra september. I tillegg kommer hjembesøk av helsesøster i perioden 7. til 10. 
dag. 

Løten kommune har i samarbeid med Elverum, Hamar og Ringsaker inngått avtaler med tilbydere av 
avlastningstjenester for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Det har vært en utfordring for 
tjenesten å rekruttere personer til å ivareta avlastningsoppgaver, og det forventes at vi nå får mer 
forutsigbarhet og kontinuitet i tilbudet til brukerne. 

«De Utrolige Årene»- kurset for flyktninger ble avsluttet i juni. Nytt kurs ble ikke startet opp ved 
skoleårets begynnelse, men utsatt til januar 2018 for å få rekruttert flest mulig. Høgskolen i Innlandet 
gjennomfører forskning på kurset som planlagt. Resultater av forskningen forventes våren 2018. 

Om måloppnåelse: 
Helse - og familietjenesten har holdt budsjettrammen for 2017. Resultatet fra 
medarbeiderundersøkelsen ligger på samme nivå som landsbasis for utvalgt faktor. Positivt med 
egenmeldt sykefravær under 1 %. For øvrig er det en mindre økning i sykmeldt sykefravær fra i fjor. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Målekort Helse og familietjenesten 2017 

*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 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Antall årsverk 9,1 9,1 10,8 
Antall ansatte 14 14 16 
Netto budsjettramme 8 912 8 869 8 736 
Antall nye gravide 66 64 96 
Antall nyfødte 77 72 81 
Antall barn 0-6 år 479 482 480 
Antall barn 6 – 20 år 1 512 1 262 1 266 
Antall faste konsultasjoner-helsestasjon/ skolehelse 2 823 2 626 3 042 
Ekstra konsultasjoner helsestasjon/skolehelse 1 439 1 388 1 595 
Antall brev sendt ut  - 1 263 300 
Antall barn/ unge med behov for koordinerte 
tjenester/ Individuell plan - 19 17 

Antall deltagere foreldrekurs - DUÅ 40 26 35 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet* (Måles i 2018) 5,6 - - 
Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeider-tilfredshet/ 10-faktor** Faktor 1 - 
Oppgavemotivasjon - 4,4 4,3 

Sykefravær - egenmeldt 0,5 %  1,0 %  0,7 %  

Sykefravær – sykemeldt 4,9 %  4,0 %  5,0 %  

Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat 97,8 % 100 %  97 % 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Andel gravide får undersøkelse og oppfølging etter anbefalt 
program (Fra 1. september 2017) Avvik 100 %  100 %   

Vaksinasjonsdekning MMR-vaksine 95 %  95 %  99 %  

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

95 %  100 %  100 %  

Andel elever i 8.klasse - gjennomført helseundersøkelse - 100 %  100 %  
Andel av søknader etter Helse- og omsorgs-tjenesteloven – 
vedtak fattet innen 4 uker Avvik 90 %   90 %  

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



Antall nye barn med oppfølging fra fysioterapeut for 
barn 31 36 35 

Antall hjemmebesøk av barnefysioterapeut pr. år  - 97 87 
  

Løten Helsetun 
Virksomhetsleder: Svanhild Bysveen 
Budsjett: 15,9 mill. 
Antall årsverk: 78,2 
Sykefravær: 12,8 % 
 
Løten Helsetun har i 2017 vært preget av mye og forskjellige aktiviteter for beboere og ansatte. 
Innsatsen fra de frivillige har vært økende og sentral for den positive utviklingen. Nye tiltak som 
vaffelkafé og allsangkvelder har vært et fint supplement til Venne- og pårørendeforeningen sine 
hygge- og danseaftener. Røde kors bidro med el-sykkel med seter for passasjerer i fjor, denne er nå i 
god drift. Øvrige frivillige bidragsytere har fortsatt som før. 

Ansatte har deltatt i forbedringsarbeidet «Få det til på tross av», i samarbeid med Høgskolen i 
Innlandet og Nav. Sammen med andre virksomheter deltar vi i læringsnettverk for å utvikle «Gode 
pasientforløp», individuelt tilpasset ut fra «Hva er viktig for deg?». I samarbeid med KS jobber 
ledelsen med «Det store heltidsvalget». Hensikten er å øke antall 100 % stillinger. Tidligere 
erfaringer viser økt kontinuitet og kvalitet på tjenestene til brukerne, bedre arbeidsforhold for 
ansatte og ledere. 

Etter ny lov ble det utarbeidet nye kriterier for langtidsplass og vedtak om plass på venteliste. Ingen 
på venteliste så langt. Økende antall pasienter på korttidsopphold, spesielt innen rehabilitering. 

Middagstida er på hverdager flyttet til senere på dagen, kl. 15.30. Det ble samtidig innført nytt lunsj 
måltid midt på dagen. Tilbakemeldingene er gode fra både brukere, ansatte og de som kjører ut 
maten til hjemmeboende. 

Om måloppnåelse: 
Driften for 2017 ligger innfor de vedtatte budsjettrammer. Alle søkere inn til Helsetunet har fått plass 
og nødvendig helsehjelp etter det vi tverrfaglig har vurdert til å være faglig forsvarlig, i henhold til 
lov. Forskrift for tildeling av langtidsopphold ved Løten Helsetun ble vedtatt av Løten kommunestyre 
i møte 29.november. 
Tilbakemelding fra samarbeidspartnere som sykehus og andre helseaktører er positive, både relatert 
til god kvalitet på tjenestene og å kunne gi tjenester når folk trenger det. Det er oppgradert og kjøpt 
inn noe medisinteknisk utstyr og hjelpemidler til forflytning, nytt kjøkken på Boenheten og mottaker 
for digitale TV-signaler. 

Medarbeiderundersøkelsen viser skår over landsgjennomsnittet på alle faktorene. Faktoren for 
kompetanseutvikling er vår laveste tross økte tiltak, dette er et vedvarende satsningsområde. 
Sykefraværet er fortsatt høyere enn målsettingen, og jobbes med kontinuerlig. Reduksjon i forbruk  

 

(forts.) av sengeplasser tilskrives økningen av korttidsopphold som gir ledighet mellom oppholdene, 
beredskap for å unngå betaling for overliggerdøgn på sykehuset, oppussing, smittevask og tidvis for å 
redusere belastningen på personalet og ekstra innleie i spesielt krevende perioder.  

Det er økt bruk av akuttplassen på Tømmerli i Ringsaker. Det er få pasienter på avlastning, men 
fordelt på flere opphold, noen på flere uker.  

 



Målekort Løten Helsetun 2017  
 

* 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 
2015 

Resultat 
2016 

Resultat   
2017 

Kostnad pr. bruker (SSB/ KOSTRA) 889 341 894 459 * 
Antall pasienter i løpet av året 186 170 196 
Antall utskrivningsklare pas. fra 2. linjetjenesten 
med behov for kommunale tjenester, meldt til 
kommunen 

180 230 220 

Antall pasienter innlagt øyeblikkelig hjelp 
tilbud, Tømmerli 15 10 16 

Antall plasser på Helsetunet 76 76 76 
Antall rehabiliteringsopphold 48 42 55 

Antall avlastnings pasienter/ opphold/ døgn 8 8 pas./ 
20 opphold 

4/ 13/ 129  

Antall korttidsopphold 116 101                130 
Antall middager produsert til hjemmeboende/ 
boenhet 15 680 14 500 15 250/  

8 395 
Antall ansatte under utdanning 5 5 4 
Antall studenter/ lærlinger i løpet av året 20 3 29/ 3 
Møter i Samarbeidsutvalget 3 4 3 

Område / Måleindikator Resultat  
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer 

Brukertilfredshet*  5.1 Måles 
2018 Ikke målt 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor gjennomsnitt/   
Faktor 7: Relevant kompetanseutvikling - 4 4.3 / 3.7 

Sykefravær - egenmeld 1.8 % < 2 % 1.6 % 

Sykefravær – sykemeldt 9.2 % < 9 % 11.3 % 

Felles indikatorer: Økonomistyring  

Økonomisk resultat 100 % 100 % 100 %  
Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Bruk av antall sengeplasser 97,2 % 98 %  95 %  
Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter det må 
betales for 8 < 10 døgn 8 

Antall pasienter re-innlagt på sykehus 1 0 3 
Andel avvik av utdelte legemidler (124 100 utdelinger pr. 
år) 0,1 % 0,1 % 0,5 %  

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø 
Andel høgskoleutdannede ansatte i forhold til 
helsefagarbeidere og ufaglærte i pleie 35/ 65 % 50/ 50 % 37/ 63 % 

Antall deltakere på kompetansehevende tiltak 45 50 216 



Antall årsverk  76,4 76.4 78,2 
Andel over 50 % stilling i avdeling - - 86.2 % 
Antall ansatte fast / inkl. vikarer  140 140 130 /195 

* Tall ikke klare 

 
Lokalsamfunn 
 
Lokalsamfunns-området har vært ledet av plansjefen. Siden plansjef Yngvar Pederstad gikk av med 
pensjon sommeren 2017 har stillingen vært ubesatt, og lokalsamfunn har sortert under rådmannen. 
Ny plansjef starter i 2018 og en mindre organisasjonsendring trer i kraft fra 2018. 

Lokalsamfunn har i 2017 bestått av tre virksomheter: Kultur, informasjon og service (KIS), teknisk 
forvaltning og teknisk drift. De største sakene innen KIS handler om digitalisering, markedsføring av 
Løten som Munch-kommune og innføringen av Bygdekino. Teknisk forvaltning har sluttført flere 
store reguleringsarbeid, blant annet for Løten skytebaneanlegg og Søndre jernbaneundergang. Det 
jobbes også mye med tomteutvikling og tomtene i Løten er svært populære og selges så fort de legges 
ut. Byggeaktiviteten er stor i Løten! 
 

Kultur, informasjon og service 
Virksomhetsleder: Bente Hagen 
Budsjett: 15,6 mill. 
Antall årsverk: 15,4 
Sykefravær: 6,2 % 
 
Året startet med folkefest på den nye hockeybana i Brenneriroa, da Storhamar spilte vennskapskamp 
mot Brenneriroa. I april startet vi med kino i samarbeid med Bygdekinoen. De månedlige visningene 
ble en stor suksess, med høye besøkstall og stor oppmerksomhet. I forbindelse med at NAV fikk egen 
inngang fikk også kommunens servicekontor en liten ansiktsløftning. KIS er aktivt med i utviklingen 
av nye digitale løsninger, blant annet utvikles «Min side» hvor innbyggerne kan finne sin dialog med 
kommunen. Som vanlig ble det arrangert Staskveld med utdeling av priser. KIS har i tillegg vært med 
på internasjonal kveld, Arena Innlandet (rekrutteringsmesse) og hatt stand under Pultost- og 
akevittdagene. Arbeidet med å profilere Løten som Munch kommune har resultert i et 
samarbeidsprosjekt som har som mål å øke antall turister til Løten og Vågå. Prosjektet var på 
studietur til Nederland for å se hvordan de har brukt Van Gogh i sin markedsføring. KIS har vært 
aktivt inne i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og det har blant annet vært arrangert 
«gjestebud» og besøk hos næringslivet for å få inn innspill til denne. Arbeidet med kulturminneplan 
ble startet i 2017. Biblioteket og kulturskolen har hatt et år med tilnærmet normal drift, men er noe 
preget av sykemeldinger begge plasser. 

Virksomheten har hatt ei stabil personalgruppe i 2017. KIS har sortert under plansjef, men etter at 
han gikk av med pensjon sommeren 2017 ble KIS organisatorisk plassert under rådmannen. (Først 
midlertidig og deretter fast fra 1.1.18). Virksomhetsleder KIS fikk også nye oppgaver knyttet til 
næringsutvikling, det vil si oppfølging av Hamarregionen utvikling, Hamarregionen reiseliv og 
Hedmarken landbrukskontor, i forbindelse med dette. 

KIS leverer et regnskap med et mindre overforbruk som ble dekket opp av oppsparte fondsmidler. 

Kommentarer til måloppnåelse: Det er positivt at medarbeidertilfredshet har hatt en svak økning. 
Andelen følgere i sosiale medier øker også jevnt og vi ligger høyest i vår region med 43 % av 
befolkningen som følgere på Facebook. Sykefraværet ligger dessverre over målsettingen. To 
langtidssykemeldte påvirker dette. Andelen elver i kulturskolen er økende, men fortsatt under 
måltallet. Den store økningen i besøk på biblioteket kan forklares med ny, automatisk måte å telle på 
som også teller besøkende fra ungdomsskolen. 



 
 Målekort Kultur, informasjon og service (KIS) - 2017 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet * 5,4 > 5,0 - 
Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor** : Faktor 9 – 
Mestringsklima  

-  > 4,0 4,1 

Sykefravær  - egenmeldt 0,7 %  < 1,0 %  0,8 %  
Sykefravær – sykemeldt 2,3 %  < 3,0 %  5,4 %  
Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat 100 % 100 % 100 %  

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – Informasjon 
Andelen ”følgere” i sosiale medier i forhold til 
befolkningsmengde 
 

33 %  > 30 %  43 %  

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon -Kulturskole 
Andelen barn i barneskolealder som er medlem i 
kulturskolen 
 

15,0 %  > 20,0 %  17,3 %  

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Bibliotek 
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) 
 

2,5 > 3,3 5,5 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Bibliotek 
Utlån alle medier per innbygger (antall) 
 

2,7 > 3,0 2,7 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon -Service 
Antall telefoner som kommer i retur til servicekontoret *** < 10,0 %  17,6 %  

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon -Kultur 
Antall arrangement helt eller delvis arrangert av KIS 
 

5 > 3 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. 
*** Ny indikator  
 

Nøkkeltall  Resultat 
2015 

 Resultat 
2016 

Resultat  
2017 

Antall årsverk  12,4 16,0 15,4 
Antall ansatte  24 28 29 
Netto budsjettramme  12 383 000 15 597 000 15 597 000 
Antall timer åpningstid pr uke fritidsklubb 23 23 23 
Gjennomsnittlig antall besøkende pr kveld på 
ungdomsklubb  * * 30 
Netto driftsutgifter kultursektoren av kommunens 
totale netto driftsutgifter * *  3,2 %  
Antall besøk (”unike gjester”) på nettsider – snitt pr 
uke  1 983 2 406 1 767 
Antall objekter i kommunens kunstsamling 395 400 412 
Tilskudd tildelt lag og foreninger  850 000 850 000 850 000 
Tilskudd til kirken  2 641 000 2 871 000 2 871 000 



Teknisk forvaltning 
Virksomhetsleder: Sigurd Dæhli 
Budsjett: 3 mill. 
Antall årsverk: 5,0 
Sykefravær: 4,7 % 
 
Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg ble ferdigbehandlet og vedtatt etter fem års arbeid. Ny 
reguleringsplan for søndre jernbaneundergang i Løten sentrum ble vedtatt. Nytt boligfelt for 11 
boligtomter i Slipervegen på Ådalsbruk ble ferdigstilt. Alle tomtene er nå solgt eller reservert. Det er 
startet opp arbeid med reguleringsplan for et nytt boligfelt Bergum Syd. Her skal det legges til rette 
for bygging av ca. 100 nye boenheter. Det er etablert ladestasjon for el-biler ved bensinstasjonen ved 
Venskrysset og ved Tingberg. 

Ny miljøvernrådgiver startet opp i mars. Stillingen hadde da vært besatt av vikarer siden i november 
2016. Byggesaksbehandler sa opp sin stilling i oktober, slutter i januar 2018. Ny medarbeider er 
ansatt. Saksbehandlerområdet eiendomsskatt er midlertidig overført til avdelingen, inntil en finner 
en permanent løsning for dette. Det er varslet en mindre omorganisering som vil berøre avdelingen i 
2018, bl.a. tilførsel av ny plansjef. 

Det har vært et år med uvanlig stor byggeaktivitet, noe som har ført til at gebyrinntektene har blitt 
drøyt 500.000 kr over budsjettert. Dette fører til at avdelingen totalt sett går i et tilsvarende 
overskudd. 

Kommentarer til måloppnåelse: Det er i år litt høyt tall for sykemeldt sykefravær, men dette 
skyldes to konkrete sykemeldinger som ikke er jobbrelatert. 
 
Målekort Teknisk forvaltning 2017 
 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet * 
 

- > 5,0 - 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet/10-faktor** : Faktor 1 – 
Oppgavemotivasjon 

-  > 4,1 4,2 

Sykefravær  - egenmeldt 0,6 %   < 2,0 %  1,0 %  
Sykefravær – sykemeldt 1,9 %  < 2,0 % 3,6 %  
Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat 75,4 %  100 % 77,2 %  

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Solgte boligtomter målt i antall boenheter 

60  > 15 29 
Andel saker etter matrikkelloven behandlet innenfor 
gjeldende tidsfrister 91 %   > 90 %  90 %  
Andel byggesaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister 

100 %  > 90 %  99 %  
Andel av byggesaker med utført tilsyn 

0 %   > 5 %  0 %  
Andel plansaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister 

100 %   > 95 %  100 %  
Andel eiendommer gitt offisiell adresse 

100 %  100 %  100 %  



Antall miljøfyrtårn-sertifiserte avdelinger i Løten kommune 
5 

 
7  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  
2015 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Totalt antall årsverk 5 5 5 
Netto budsjettramme 2 735 000 3 159 000 3 000 000  
Budsjettramme selvkost -182 000 -141 000 -170 000  
Antall behandlede byggesakssøknader 183 175  189 
Antall utførte oppmålingsforretninger 80 42  80 
Antall vedtatte reguleringsplaner 4 5  9 
Antall abonnenter septiktømming 1 252 1 276  1 280 

 
 

Teknisk drift 
Virksomhetsleder: Jens Petter Østerhaug 
Budsjett: 4,9 mill. 
Antall årsverk: 6,0 
Sykefravær: 8,8 % 
De viktigste hendelsene for 2017: 

• Opparbeidet boligfeltet Slipervegen og hyttefelt Budor H3 
• Ferdigstilt Parkeringsplass Løten stasjon 
• Forsterket og asfaltert deler av Grindervegen og gang og sykkelveger Skauenfeltet -Fura og 

Ådalsbrukvegen - Bergum 
• Sanert 640 meter hovedvannledning Skøien Rustad 
• 14 lekkasjer på kommunale vannledninger ble registrert i 2017 

Om måloppnåelse: Økonomisk resultat er tilfredsstillende med et svakt mindreforbruk. 
Sykefraværet er på 8,8 % og skyldes i hovedsak at en person er langtidssykemeldt 
 

Målekort Teknisk drift 2017 

Område / Måleindikator Resultat 
2016 

Mål  
2017 

Resultat 
2017 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Brukertilfredshet * - - Ny 

indikator 
Felles indikatorer: Arbeidsmiljø 
Medarbeidertilfredshet/10-faktor**: Faktor 1 – 
Oppgavemotivasjon (indre jobbmotivasjon) 

- > 4,1 4,1 

Sykefravær - egenmeldt 
 

1,2 % < 4,0 % 0 % 

Sykefravær – sykemeldt 
 

3,9 % < 4,0 % 8,8 % 

Felles indikatorer: Økonomistyring 
Økonomisk resultat 97 % 100 % 99 % 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon 
Vannkvalitet, avvik i.h.t drikkevannsforskriften, antall/ år 0  0 

      
0 

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



 
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 % 43 % 

* 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 2015     Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Totalt antall årsverk  6 6 6 
Netto budsjettramme 4 719  4 588   4 960 
Budsjettramme selvkost  -3 718  -4 120  -4 470 
Brutto driftsutgifter i kr/km kommunal 
veg inkl. gang / sykkelveg 41 36 39  

Antall gatelyspunkt 1 350 1 402 1 418 
Driftsutgifter gatelys per punkt 770  832 760 
Transportsystem for Løten vannverk:  
Planlagte avbrudd (kundetimer/år) 113 10 88  
Ikke planlagte avbrudd (kundetimer/ år) 135  198 1 096 
Nye vannledninger Løten vannverk m/år 1 300 2 330 221 
Nye avløpsledninger m/år 1 300 2 330 183 
Sanering av vannledninger Løten vannverk m/ år 470 190 643 
Sanering av avløpsledninger Løten m/år 200 0 74 
Nye vannledninger Budor vannverk m/år 270 1 380 517 
Nye avløpsledninger Budor m/år 270 1 380 517 
Gjennomføring av investeringstiltak mill. kr 17 131 26 135 8 800 
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