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Rådmannens forord
Vi har lagt bak oss nok et år med stor aktivitet i Løten. Vi tenker 
ikke så mye over det i det daglige, men når vi summerer det opp 
ved årets slutt er det likevel mange spor etter året som har gått.

Den 22. mai vedtok 
kommunestyret kommuneplanens 
samfunnsdel. Planen er gjeldende 
fram til 2030 og er kommunens 
viktigste plandokument. Her 
legges det føringer for de 
prioriteringer vi skal gjøre, både 
i det daglige, for investeringer, 
i øvrig planarbeid og andre 
strategiske valg. Planen er således 
retningsgivende både for det 
administrative og det politiske 
arbeidet.

Arbeidet med kommunedelplanen 
for klima og energi har tatt noe 
tid, men 18. september ble 
planen vedtatt av kommunestyret. 
Vi har dermed fått på plass de 
overordnede føringer for hvordan 
hensynet til klima og energi skal 
ivaretas. Gjennom den politiske 

behandlingen ble det bestemt at 
klima-vurderinger skal innarbeides 
i alle politiske saksframlegg.

I samme møte ble 
kommunedelplanen for 
kulturminner vedtatt. Planen gir 
en god oversikt over kulturminner 
i Løten. Det er ikke mulig å ta 
med alt, men det er gjort et godt 
utvalg som viser mangfoldet av 
kulturminner.

Næringsplan gjeldende til 2030 
ble vedtatt 18. september. Planen 
bygger opp om de mål som er 
satt gjennom samfunnsplanen, 
og legger rammene for det videre 
næringsarbeidet.

For Ådalsfeltet vest er det gjort 
nødvendige tilpasninger av 
reguleringsplanen og det er 
tilrettelagt for i alt 25 boligtomter 
på det nye feltet på Ådalsbruk. 
Arbeidet med adkomst til feltet 
startet opp på slutten av året og 
er nå godt i gang.

Samfunnsplanen fastslår at Løten 
kommune skal være en populær 
hyttekommune der kommunen 
bidrar aktivt til utvikling. I 2019 
er arbeidet med framføring 
av vann og avløp til Budor 
startet opp og forarbeidet til en 
områdereguleringsplan for Budor 
sør er gjennomført.

I 2019 har det vært stor 
aktivitet rundt sentrum. 

Tollef Imsdalen
RÅDMANN

MIDTPUNKT MED MANGFOLD

2019 - 2030

Kommuneplanens
samfunnsdel
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Reguleringsplanen for Fredli åpner 
for blokkbebyggelse i sentrum og 
reguleringsplanen for Kildetunet 
er nå klar for sluttbehandling. 
Venslihagen forberedes også 
for utbygging. I løpet av året 
er konsesjonsgrensen for 
fjernvarmeanlegget justert og det 
er dermed lagt til rette for videre 
utvikling bl.a. på Næstadjordet. 
Planleggingen av Bergum syd 
går videre, men konseptet er 
omarbeidet og det arbeides nå 
med løsninger som legger bedre 
til rette for førstegangsetablerere.

4. juli var en merkedag for 
sentrum. Åpningen av søndre 
jernbaneundergang etter et 
drøyt år med omkjøring letter 
trafikkavviklingen og er til 
lettelse for de som nå slipper 
omkjøringstrafikken. Den nye 
rundkjøringen og undergangen 
har blitt et flott anlegg og vil 
berike sentrum.

Idrettsparken har fått nytt 
skateanlegg (rullepark), en 
nødvendig oppgradering av et 
nedslitt anlegg. Men ved siden 
av søndre jernbaneundergang er 
det nok «Sommer i sentrum» som 
er blitt lagt mest merke til. Dette 
er et nytt tiltak med forskjellige 
aktiviteter på lørdager som er blitt 
tatt godt imot.

I tilknytning til sentrum skal 
også nevnes prosjekteringen av 
nye Skøienhagen barnehage, 
som nå har fått navnet Revhiet. 
Dette vil bli et stort løft for 
barnehagetilbudet i Løten. 
Byggestart er planlagt til august 
2020.

Sentrumsutviklingen stopper 
ikke med dette og den 27. 
november vedtok kommunestyret 
planprogrammet for en ny 
kommunedelplan for Løten 
sentrum. Dette arbeidet vil legge 
grunnlaget for videre utvikling av 
sentrum i tråd med føringene fra 
samfunnsplanen.

Vi fortsetter å utvikle 
organisasjonen med det 
verdigrunnlaget som er lagt. Med 
utgangspunkt i verdigrunnlaget 
og de etiske retningslinjene 
har vi nå utarbeidet leder- og 
medarbeiderkjennetegn. Ny 
arbeidsgiverstrategi er vedtatt 
med dette som fundament. 
Senest har vi hatt en revisjon 
av kommunens lønnspolitikk. 
Sammen vil dette danne rammen 
for videre arbeid.

Kommunestyret har bevilget 
drøyt 6 mill. kr til innføring av 
læringsbrett i skolen. Dette har 
vært et krevende prosjekt, men 
er gjennomført på en god måte 
som også har tilført sektoren ny 
kompetanse.
For velferdsområdet har året 
vært preget av forberedelser til 
tilpasninger i organisasjonen. 

Dette er tilpasninger som vil bli 
iverksatt i 2020. Tilpasningene er 
nødvendige for å forberede seg på 
de utfordringene kommunen står 
ovenfor.

Mange virksomhetsområder 
har store utfordringer med de 
økonomiske rammene og 12 
av 24 virksomhetsområder har 
et merforbruk. Dette gjorde 
budsjettarbeidet meget krevende. 
Budsjettet for 2020 er vedtatt 
med en videreføring av rammene, 
men samtidig med en tiltaksliste 
for å bringe bedre samsvar 
mellom rammer og aktivitetsnivå. 
Tiltakene er spilt inn fra de 
enkelte virksomhetene gjennom 
en lengre prosess.
Det økonomiske resultatet for 
2019 er samlet sett bra på 
tross av merforbruket i driften. 
Dette skyldes i hovedsak 
større statlige overføringer enn 
forutsatt og lavere finans- og 
pensjonskostnader.

Det er gjennomgående 
god kvalitet på de tjenester 
kommunen leverer. Med høyt 
aktivitetsnivå og stramme 
økonomiske rammer er ikke det 
en selvfølge.

Takk til alle medarbeidere som 
også i 2019 har bidratt til at Løten 
er en god kommune å bo i.
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En hilsen fra ordføreren
Årsmeldingen for 2019 viser høy aktivitet i organisasjonen. 
Her kan du lese om både større begivenheter og daglig god 
drift og utvikling av kommunale tjenester. Rådmannen leder i 
det daglige en solid organisasjon preget av optimisme og vilje i 
Løten.

Det er en rekke saker man kan 
trekke frem, men en må velge 
et utvalg, og i årsmeldingen 
som helhet presenteres hele 
spekteret av gladsakene. Det 
største ferdigstilte prosjektet 
i 2019 vil etter mitt syn være 
byggingen og åpningen av søndre 
jernbaneundergang. Det har 
urbanisert sentrum i enda større 
grad, samtidig som det har bedret 
ferdselen både for kjørende og 
myke trafikanter på begge sider 
av jernbanen.

Kultur og kunst bidrar til at folk 
trives og føler tilhørighet! Vi 
har i år hatt den første Munch 
vinterfestival på Budor. Det har 
blitt mer Street Art med veggkunst 
på Ådalsbruk Skole. Sommer i 
sentrum ble satt i gang som et 
sommerprogram i løpet av 6 
lørdager, og har blitt tatt veldig 
godt imot av innbyggerne og 
næringslivet. Det er i løpet av året 
blitt inngått avtale med Vil mer 
som sørger for å koble frivillige 
med institusjoner for å skape mer 
aktivitet i livene til de som bor og 
oppholder seg på Løten Helsetun. 
2019 ble året hvor ungdommen 
fikk en ny rullepark på rekordtid, 
og den ble godt tatt imot som 
nok en felles arena for uorganisert 
aktivitet!

Løten fortsetter arbeidet som stolt 
Munch-kommune og bursdagen 
til Edvard Munch ble feiret med 
en overraskelse av Edvard og 
barnepiken Oline Fløtholen i 
nye drakter. Det ble feiret med 
pepperkaker og samtaler i 
barnehager, skoler, Helsetunet og 
butikker.

Løten kommune ble vinner 
av kampanjen for et mer 
demensvennlig samfunn 
2019. Denne prisen eies av 
hele samfunnet vårt! Brukere, 
pårørende, ansatte, næringslivet 
og frivillige som står på og 
brenner for at Løten skal være 
et demensvennlig samfunn. 
Gratulerer til alle og takk for 
innsatsen som legges ned.

2019 var også et valgår og skifte 
av ordfører i vår kommune. Jeg 
vil benytte anledningen til å 
takke tidligere ordfører Bente Elin 
Lilleøkseth for innsatsen gjennom 
mange år. Selv ser jeg veldig frem 
til å være Løtens nye ordfører.

Takk for tilliten!

Ønsker alle god lesning.
Takk for et aktivt år!

Marte Larsen Tønseth
ORDFØRER
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Politisk organisering
Etter kommunevalget 2019
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Før kommunevalget 2019
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Organisasjon
Arbeidsgiverstrategi
En kommune har to hovedinnretninger; samfunnsoppdraget og 
kommunen som organisasjon. Arbeidsgiverstrategien dekker 
det som gjelder kommunen som organisasjon og bygger på 
temaområdene i kommuneplanens samfunnsdel;

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

Ny arbeidsgiverstrategi ble vedtatt av kommunestyret i november 
2018 og trådte i kraft 1.januar 2019. Arbeidsgiverstrategien 
setter rammen for øvrige overordnede styringsdokumenter 
på arbeidsgiverområdet. Den har som formål å danne en 
felles referanseramme for folkevalgte, ledere, tillitsvalgte, 
verneombud og medarbeidere. Arbeidsgiverstrategien tydeliggjør 
de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for 
i møte med medarbeiderne. Den er derfor et viktig verktøy 
for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeiderne. Videre 
bidrar strategien også til å bevisstgjøre folkevalgte i deres 
arbeidsgiverrolle.

Strategien har følgende fem prioriterte satsingsområder med mål, 
som skal sikre Løten kommune som en bærekraftig kommune for 
framtida:

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

Forventningene til tjenesteutvikling og tjenesteleveranser 
forutsetter en robust og omstillingsdyktig organisasjon. De fem 
satsingsområdene er sentrale for å bygge Løten kommune slik at 
organisasjonen kan møte disse forventningene i framtiden.

Lønnspolitikk
Kommunestyret vedtok i 2019 ny lønnspolitikk for kommunen 
som ble iverksatt 1. mai. Den underbygger prioriteringene 
i arbeidsgiverstrategien.. Lønnspolitikken bygger også på 
kommunens verdigrunnlag, leder- og medarbeiderkjennetegn og 
innholdet i «10-faktor».
Den er et godt grunnlag for en aktiv og bevisst lønnspolitikk som 
bygger på de verdier, mål og strategier kommunen har lagt til 
grunn i sine overordnede styringsdokumenter. Lønnspolitikken 
er et styringsverktøy for ledere, og den veileder og gir retning 
ved personalledelse, kompetansebygging, rekruttering, 
lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger.
Prosessen fram til ny lønnspolitikk har pågått siden desember 
2018 og ble ledet av Personal/lønn. Det har vært gjennomført 
møter i rådmannens ledergruppe, gruppearbeid, dialog- og 
involveringsprosesser med både virksomhetsledere og 
arbeidstakerorganisasjoner. Vi benyttet oss i tillegg av veiledning 
og prosess-støtte fra KS-Konsulent (finansiert av OU-midler) 
underveis, før forslaget ble sendt til høring hos ledere og 
arbeidstakerorganisasjoner med frist i slutten av februar. 

Lønnspolitikken ble behandlet i formannskapet og vedtatt av 
kommunestyret.
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Hoveddokumentet lokal lønnspolitikk består nå av kun tre sider 
tekst med formål og veiledning til medarbeidere og ledere i 
Løten kommune. Det er i tillegg utarbeidet nye kriterier ved 
lønnsvurdering. Kriterieskjemaene består av fire hovedområder 
og tjener flere formål; leders innspill til lokale forhandlinger 
og samtaleverktøy med medarbeider, for eksempel ved 
lønnssamtale. Det er en tydelig sammenheng og kontinuitet 
fra arbeidsgiverstrategi, verdigrunnlaget og til kriterier i 
lønnspolitikken. Kriteriene for ansatte og ledere er konkrete, 
og et godt utgangspunkt for dialog og forventningsavklaring 
på alle nivåer. Kriteriene oppleves som ryddige og målbare, og 
virksomhetslederne har etter første gangs bruk gitt tilbakemelding 
om at kriterieskjemaene er et godt verktøy.

Rammen for det sentrale hovedoppgjøret i kommunesektoren i 
2019 var 3,2 % (3,3 % kommune, 3,0 % fylkeskommune). Det ble 
avtalt sentrale tillegg med virkning fra 1.5. og 1.7., men ikke satt 
av midler til lokale forhandlinger for ansatte som omfattes av HTA 
kap 4 i 2019.
Lokale forhandlinger/lønnsregulering for ansatte som omfattes 
av HTA kap 3.4.2. og 5.1. ble gjennomført på høsten. Ny 
lønnspolitikk med kriterier ble lagt til grunn for forhandlingene/
lønnsreguleringen. For kapittel 5.1. (rådgivere, akademikere 
med flere) ble det brukt kr 429 000,-, og for kapittel 3.4.2. 
(virksomhetsledere) ble det brukt kr 472 500,-. Virkningstidspunkt 
for disse var 1.5.2019. Lønnsregulering for rådmann og 
kommunalsjefer er ikke gjennomført ennå. Totalt gjennomførte vi 
52 lønnsforhandlinger og lønnsfastsettelsesmøter i 2019, herunder 
krav i forbindelse med tilbud om stilling i Løten kommune. 
Kompetanseforhandlinger for medarbeidere som har tatt etter 
– og videreutdanning ble gjennomført samtidig som lokale 
forhandlinger.

Mot slutten av året har partene lokalt drøftet overgangsordning for 
de som skal flytte virkningsdato for lønnsregulering fra 1. mai til 1. 
januar. Dette gjelder enkelte avdelingsledere som skal overføres 
fra HTA kap 4 og 5 til nytt HTA kap 3.4.3., virksomhetsledere som 
omfattes av HTA kap 3.4.2. og medarbeidere i HTA kap 5.

10 – faktorundersøkelsen
Medarbeiderundersøkelsen 10 - faktor, der mestring, motivasjon, 
medarbeiderskap og ledelse settes i fokus, ble gjennomført 
for tredje gang i 2019. Resultatene fra undersøkelsen danner 
grunnlag for videre utvikling av ledere og medarbeidere. Dette 
skjer tilpasset den enkelte enhets behov.

Medbestemmelse
Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøutvalget og 
Partssammensatt utvalg har vært normal med fire og tre møter i 
2019. I tillegg har det vært fem møter i Sentralt samarbeidsforum.

Seniorpolitikk
Løten kommune har egne seniorkurs, med henholdsvis fokus på 
sen-karriere og forberedelse til pensjon annethvert år. Det ble ikke 
arrangert seniorkurs med SPK eller KLP i 2019.

Medarbeidere
Årsverk per 31.12.19 inkluderer alle fast ansatte. prosjekter, 
engasjement, fungering og turnuslege. 
Vikarer, lærlinger, avlastere og ordfører er ikke inkludert.

Medarbeiderdagen 2019
Medarbeiderdagen i 2019 ble gjennomført 14. oktober. To like 
arrangement ble satt opp samme dag for å muliggjøre deltakelse 
for ansatte med ulike arbeidstidsordninger. Personal/lønn fastsatte 
programmet sammen med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. 
For de totalt 217 påmeldte åpnet rådmannen med innlegg om 
kommunens verdier, og Motarbeider holdt foredrag/show. Etterpå 
ble det servert fingermat fra Bakken Øvre i foajéen. Vi fikk gode 
tilbakemeldinger fra de som deltok på arrangementet.

Årsverk 2018 2019

Rådmannen, hans ledergruppe og deres 
rådgivere, legetjenesten

20,19 18,93

Økonomi 6,00 8,00

Personal og lønn 7,45 7,03

Eiendom 11,00 10,5

Renhold 21,39 21,79

Teknisk drift 6,00 6,50

Hjemmebasert omsorg og boenheten 37,19 39,31

Bolig, rehabilitering og aktivisering 52,20 47,92

Løten helsetun 75,42 76,77

Kvalifisering 18,30 18,10

NAV 6,00 6,00

Barnevern 8,50 7,50

Helse og familie 10,40 10,3

Jønsrud barnehage 5,40 6,10

Lund barnehage 4,90 7,10

Ryli barnehage 7,25 8,05

Skøienhagan barnehage 12,90 13,00

Ådalsbruk barnehage 7,45 8,12

Jønsrud skole 13,60 14,80

Lund skole 13,65 15,12

Østvang skole 41,50 47,13

Ådalsbruk skole 15,71 16,39

Løten ungdomsskole 31,24 30,30

Teknisk forvaltning 5,80 5,80

Kultur og kommunikasjon 12,03 13,14

SUM 451,47 463,7
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Sykefravær
Sykefraværstall i prosent %

Sykefraværet for 2019 ble totalt 9,21 %, noe som er 
bekymringsfullt høyt. Det er sammensatte årsaker til fraværet. Det 
er igangsatt tiltak i samarbeid med bedriftshelsetjenesten i flere 
virksomheter. Satsingen mot heltidskultur, økt kvalitet og sterkt 
brukerfokus påvirkes av høyt sykefravær, og det er viktig å finne 
virkemidler som bidrar til at sykefraværet reduseres.
IA – utvalget, som er et underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget i 
Løten kommune, har vurdert utfordringene. Satsingsområder i 
den nye nasjonale IA – avtalen er barnehage og sykehjem. Dette 
er bransjer der sykefraværet i Løten også er høyt, og det er viktig 
å utnytte de muligheter den nye avtalen gir. Ledere har i 2019 
jobbet mye og godt med oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, 
men må i 2020 fokusere ytterligere på sykefravær for å redusere 
kostnader. Dette kan skje gjennom mer systematisk arbeid med, 
og tilnærming til, fravær og forebygging. Tiltak som kan bidra til 
dette er at ledere får økt systemkunnskap og forbedrede verktøy. 

Tiltak og ressurser fra NAV og BHT (Bedriftshelsetjenesten) 
benyttes i enda større grad.

Inkluderende arbeidsliv
Det ble gjennomført fire møter i IA – utvalget i 2019. Utvalget 
fikk ikke innmeldt noen individuelle saker til behandling, men har 
drøftet aktuelle saker og tiltak i Løten kommunes virksomheter 
som er under gjennomføring/planlegging fra både arbeidsgiver, 
NAV Arbeidslivssenter og Salutis HMS.

Den nye IA – avtalen mellom partene i arbeidslivet fra 1.1.19 
har andre fokusområder enn tidligere avtaler, og det har vært 
brukt noe tid på å sette seg inn i ny avtale. NAV arbeidslivssenter 
har vært omorganisert, og nye rådgivere har kommet til, også 
for Løten kommunes del. Det har krevd at de har blitt satt inn i 
Løten kommunes organisasjon og innsatsområder på området 
inkluderende arbeidsliv.

Bedriftshelsetjenesten Salutis HMS har også i 2019 bidratt i 
vanskelige enkeltsaker. Antallet saker der leder ønsker bistand 
fra Personal/lønn og/eller bedriftshelsetjeneste er stort og stadig 
økende. Dette er komplekse saker, der også andre instanser 
(lege/behandlingsapparat eller andre, for eksempel ekstern 
konsulent/jurist) i flere og flere tilfeller må trekkes inn.
Flere virksomheter har også jobbet med forebyggende tiltak ut 
fra målet om helsefremmende arbeidsplasser, et mål som også 
er tydeliggjort i ny arbeidsgiverstrategi. Bedriftshelsetjenesten 
har vært engasjert i virksomheter som har opplevd at de har hatt 
behov for BHTs kompetanse til håndtering av ulike utfordringer i 
arbeidsmiljøet.

Det er også i 2019 gjennomført aktiviteter for å forebygge 
sykefravær. Av kurs/tiltak kan nevnes:

 • Målrettede helseundersøkelser for de grupper det er pålegg 
om dette

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

 • Bruk av BHT til arbeidsplassundersøkelser og for veiledning på 
arbeidsplassen

Løten kommune har også i 2019 tatt imot personer som står 
utenfor arbeidslivet til arbeidstrening og utprøving/arbeidspraksis. 
Bedriftsintern attføring benyttes aktivt, og det er foretatt 
vellykkede omplasseringer av ansatte som ikke lenger har hatt 
helse til å stå i sin opprinnelige stilling.

Heltidskultur
Retningslinjer for heltidskultur i Løten kommune ble vedtatt i 
kommunestyret i juni. Mål for arbeidet med heltidskultur er: 

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

helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • Arbeidstidsordninger skal være tilpasset brukernes/

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

tiltrekker seg tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft
 • Alle ansatte har riktig formell fagkompetanse 

Sykefravær 2018 2019

Rådmannen, hans ledergruppe og deres 
rådgivere

3,38 7,04

Økonomi 5,08 8,00

Personal og lønn 0,45 4,85

Eiendom 5,10 1,35

Renhold 11,05 5,76

Teknisk drift 11,24 7,99

Hjemmebasert omsorg og boenheten 4,29 7,22

Bolig, rehabilitering og aktivisering 12,36 12,69

Løten helsetun 10,87 13,82

Kvalifisering 10,29 8,76

NAV 12,40 8,18

Barnevern 27,85 14,97

Helse og familie 6,63 3,56

Jønsrud barnehage 8,21 6,04

Lund barnehage 10,02 21,84

Ryli barnehage 1,32 4,95

Skøienhagan barnehage 7,24 2,91

Ådalsbruk barnehage 11,05 13,79

Jønsrud skole 4,80 8,77

Lund skole 5,44 8,16

Østvang skole 7,51 13,82

Ådalsbruk skole 3,77 4,05

Løten ungdomsskole 7,01 4,11

Teknisk forvaltning 1,27 2,82

Kultur og kommunikasjon 2,60 0,97

SNITT 8,12 9,21
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 • Benytte potensielt ubenyttet og kompetent arbeidskraft
 • De ansatte ansvarliggjøres til å forbedre sitt daglige arbeid, 

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

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

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

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

Rekruttering
I løpet av 2019 annonserte vi 79 stillingsutlysninger i 
rekrutteringsportalen, hvorav ti ble publisert internt og tre med 
søknadsfrist i 2020. Generell utlysning etter tilkallingsvikarer og 
ferievikarer er ikke med i beregningen. 40 av de utlyste stillingene 
var heltidsstillinger, 11 var under 50 % stilling. Det har vært egne 
interne utlysninger for stillingsøkning for deltidsansatte innen 
Velferd.

Det kom totalt inn 1322 søknader på de aktuelle stillingene. I 
tillegg ble det 610 registrerte søkere på generell utlysning etter 
tilkallingsvikarer og ferievikarer i kommunen. Det ble i snitt 
brukt 56 dager fra publisering av stillingsutlysning til ansettelse 
ble foretatt. Det er fortsatt en større andel kvinner enn menn 
som søker jobb hos oss; 76 % kvinner og 24 % menn, som er 
helt likt som fordelingen i 2018. Løten kommune har ikke store 
utfordringer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Det 
samarbeides med Hamar og Stange kommune om vår felles 
rekrutteringsportal Webcruiter, og ledige stillinger fra alle tre 
kommuner er enkelt tilgjengelig i portalen på hjemmesiden. 
Portalen ble oppdatert til ny versjon i september.

Opplæring – fellestiltak
For å møte nye krav og forventninger, være oppdatert på den 
digitale utviklingen og levere tjenester med høy kvalitet, legger 
Løten kommune til rette for - og oppmuntrer til -  
kompetanseutvikling.

I 2019 er nytt, overordnet kompetansedokument for Løten 
kommune vedtatt og tatt i bruk, og virksomhetene har også 
fått et nytt verktøy til hjelp i sin kompetanseplanlegging. 
Kompetansetiltak skal ha sitt utspring i virksomhetens behov på 
både kort og lengre sikt. Tiltak gjennomført i 2019 omfatter alt 
fra intern kompetansedeling innad eller mellom virksomheter, 
til etter- og videreutdanning på alle nivåer fra grunnleggende 
kompetanse til masterstudier.

Kompetanseutvikling planlegges i den enkelte virksomhet. 
Tiltak det er meldt behov for i flere virksomheter samordnes 
og gjennomføres som fellestiltak. Både interne og eksterne 
forelesere er benyttet. Som tidligere år har interne forelesere 
undervist i bruk av rekrutteringsportalen WebCruiter, bruk av 
saksbehandlingssystemet ESA, publiseringsverktøyet CorePublish 
og kvalitetssystemet EQS. Nye ledere har gjennomgått intern 
opplæring i forvaltning. KS har holdt kurs i avtaleverk for ledere 
og tillitsvalgte. Det digitale verktøyet KS – læring er en nasjonal 

kompetanseportal for kommunesektoren. Den er tatt i bruk for å 
nå flere ansatte på en rask og rimelig måte. Her kan kommunene 
dele kompetansetiltak effektivt, og også benytte kurs fra statlige 
aktører som for eksempel Direktoratet for forvaltning og IKT 
(Difi). Flere ressurspersoner i kommunen har deltatt på kurs i 
innholdsproduksjon i KS – læring for å kunne bruke verktøyet 
aktivt.

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

*Hamar-regionen Reiseliv og Hamarregionen utvikling ble slått 
sammen høsten 2019

Samarbeidspartnere 2018 2019

Hamarregionen interkommunale PPT 1 935 1 906 

Hamarregionen utvikling og reiseliv* 1 277 1 130 

Hedmark Revisjon IKS 790 814 

Hedmarken IKT 7 758 7 285 

Hedmarken interkommunale brannvesen 
(HIB)

6 068 6 234 

Hias IKS 7 087 9 073 

Sirkula IKS 9 392 10 626 

IKA Øst IKS 190 366 

Interkommunal barnevernsvakt 178 462 

Hedmark Interkommunale Legevakt 1 945 2 273 

Hedmarken landbrukskontor 1 484  1 533 

IK Psykososial krisegruppe 76 80 

Samfunnsmedisinsk enhet 726 709 

SMISO Hamar – Støttesenter mot incest og 
seksuelle overgrep

38 61 

Stiftelsen Hamar Krisesenter 571 632 

Øyeblikkelig hjelp, somatikk 1 269 1 308 

TOTALE UTGIFTER 39 370  43 878 
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Visjoner og mål
Kommunestyret vedtok 22. mai Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2019-2030. 2019 ble derfor et år hvor både forrige og 
nåværende samfunnsplan var gjeldende. I årsmeldingen rapporteres det for siste gang etter forrige samfunnsplan.

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

31.12.18: 7 663
31.12.19: 7 674

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

2018: 74 barn
2019: 64 barn

3) Det skal være trygt å vokse opp i Løten Trygg oppvekst Barnehagedekning > 100 %  2018: 100 %
2019: 100 %

4) Skolebarna våre skal ha en trygg og god 
skolehverdag

Godt læringsmiljø Trivsel: 
ETI1) > 4,0

 2018: ikke målt
2019: 4,2 %

5) Gode skoler Godt læringsutbytte Nasjonale prøver (barneskolene) 
Nasjonale prøver og eksamen 
(ungdomsskolen)

2018: 
5.trinn: 48,0 
8.trinn: 47,5 
9.trinn: 50,5
Grunnskolepoeng4: 40,5
2019:
5.trinn: 50,0 
8.trinn: 48,0 
9.trinn: 52,0
Grunnskolepoeng4: 39,5

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

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

 2018: se de enkelte 
virksomhets målekort
2019: ikke målt

7) Løten kommune skal være en god og attraktiv 
arbeidsplass

God medarbeider- 
tilfredshet

 2018: Erstattes av 10-faktor
2019: Erstattes av 10-faktor

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

Lavt sjukefravær Mål 2015: <8,0 %  2018: 8,1 %
2019: 9,2 %

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

Vekst i antall foretak 
med ansatte

>200 foretak med ansatte  2018: 201
2019: 201

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

Samsvar mellom 
budsjett og regnskap

Netto driftsresultat >3 %  2018: 27,8 mill, 4,7 %
2019: 17,7 mill, 2,9 %

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

Antall enheter med <100 %
2018: 23 av 30 ansvar
2019: 18 av 30 ansvar

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

2018: 57 %
2019: 62 %

1) ETI: Trivselsindeks (skala 1-5) 2) BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1 -6). Måles annet hvert år.
3) Resultat før avsetning til og bruk av disposisjonsfond (oppsparte midler) 4) Grunnskolepoengene er for avgangskullet våren 2019.
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Staben
Tjenesteområdet Stab består av 
Økonomi, Personal og lønn, Renhold, 
Eiendom, Teknisk drift, IKT-rådgiver og 
innkjøpsrådgiver. 

De fem avdelingene omtaler sin egen 
virksomhet i egne presentasjoner, men 
det er grunn til å nevne spesielt de 
utfordringene Eiendom peker på i forhold 
til at andelen brukt på reparasjoner av 
tekniske anlegg er stadig økende. Det 
går ut over det generelle forebyggende 
vedlikeholdet. Det er også hyggelig 
å kunne trekke frem Renhold og 
den satsingen de gjør på utstyr og 
kompetanse.

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

Løten kommune har egen IKT-rådgiver 
selv om kommunen kjøper alle 
sine IKT-tjenester gjennom det 
interkommunale selskapet Hedmark IKT. 
IKT-rådgiveren bistår virksomhetene i 
IKT-relaterte spørsmål. Alle virksomheter 
i kommunen benytter IKT-verktøy og 
behovet er stadig økende. Kravet om 
innføring av digitalt førstevalg stiller 
store krav til kommunen. Forventningene 
hos innbyggerne er store, men det 
er krevende å holde god fremdrift i 
innføringen. Dette er et kontinuerlig 
arbeid og stadig nye tjenester vil tilbys 
digitalt.

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

I 2018 trådte den nye 
Personvernforordningen (GDPR) i kraft og i 
tråd med reglene har vi oppnevnt et eget 
Personvernombud. Etter først å ha utpekt 
personvernombud internt i kommunen, 
gikk vi høsten 2019 over til å ha felles 
personvernombud med nabokommunene. 
Personvernombudet er ansatt i Hamar 
kommune.

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

Økonomisk resultat
Totalt har staben et økonomisk 
mindreforbruk i forhold til budsjett, men 
den høye energiprisen i 2019 har vært 
krevende. Alle avdelingene har vist god 
økonomisk styring gjennom hele 2019. 

STABSSJEF
Tore Edvardsen
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Virksomheten skiftet navn til Økonomi fra 
1. mai 2019. Navneendringen skjedde 
i forbindelse med at rådgiverne i stab 
ble flyttet fra Stabssjef til virksomheten 
regnskap og skatt.

Endringen medførte at virksomheten 
ble styrket med to økonomirådgivere, 
og Økonomi har med dette ansvaret 
for en helhetlig økonomiforvaltning. 
Virksomheten leverer tjenester 
innen kommuneregnskap, budsjett, 
finans, kommunal innfordring og 
skatteinnkreving.

Vi er stolte av å levere tjenester av 
høy kvalitet, og både regnskap og 
skatt mottok ren revisjonsberetning i 
forbindelse med ekstern revisjon.

I 2019 har det skjedd mye positivt for 
virksomheten. Andelen EHF fakturaer 
(elektroniske fakturaer fra våre 
leverandører) har gått opp fra 71 % i 
2016 til 91 % i 2019. Dette er meget 
gledelig og viser at vi lykkes i arbeidet 
med å kreve EHF fakturaer fra våre 
leverandører.

Økonomisjefen har vært prosjektleder 
i forbindelse med innføringen av Evry 
Multikanal for Hamar, Løten og Stange 
kommuner. Multikanalen er digitalisering 
i praksis. «Multikanal» er en løsning som 
er integrert mot økonomisystemet UBW 
og leverer digitale lønnsslipper, fakturaer, 

vippsfakturaer, purringer og andre digitale 
dokumenter til mottakere. «Multikanal» 
bidrar til effektive prosesser og våre 
innbyggere har fått større valgmuligheter 
på betalingsløsninger. Løsningen er godt 
mottatt av våre innbyggere.

Framsikt er et oversiktlig verktøy for 
analyse, planlegging, budsjettering, 
rapportering og virksomhetsstyring. 
Dette verktøyet ble tatt i bruk for hele 
kommunen i 2019.

Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon 
ble vedtatt i statsbudsjettet i desember 
2019. For oss medfører dette at to årsverk 
blir med på en virksomhetsoverdragelse 
i 2020. Skatteetaten tar over 
skatteoppkreverfunksjon fra 1. juni 2020.

Det økonomiske resultatet ble meget 
godt i 2019. Resultatet er godt innenfor 
økonomisk ramme. Antall utsendte 
purringer og inkassovarsler er stabilt, og 
vi klarer å bidra til at 98 % av skyldnere 
betaler før saker går til namsmann/ 
tingretten. Lavere innkrevingsresultat på 
restskatt upersonlig skyldes en konkurs 
fra 2017 som fortsatt etterforskes av 
Økokrim.

VIRKSOMHETSLEDER
Petter Skåret

Netto driftsutgifter: 6,9 mill.

Antall årsverk: 8

Sykefravær: 7,99 %

Økonomi
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* 4,9 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær - egenmeldt 0,70 % < 1,0 % 1,79 %

Sykefravær – sykemeldt 4,38 % < 5,0 % 6,20 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 89 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Mottakere av kommunale fakturaer skal betale i rett tid 84 % 88 % 85 %

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

Leverandører skal bruke EHF faktura 89 % 90 % 91 %

* 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 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 6 6 8

Antall utsendte fakturaer 25 852 25 990 26 850

Antall utsendte purringer/inkassovarsel 3 200 3 804 4 140

Antall saker til namsmann/tingretten 60 92 91

Antall leverandører 1 850 2 100 2 300

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

94,5 %
99,1 %
100 %
99,9 %
99,0 %
100 %

94,5 %
99,1 %
100 %
99,9 %
99,0 %
100 %

97,5 %
99,4 %
99,9 %
99,8 %
97,0 %
99,9 %
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Personal og lønn har levert tjenester 
med høy kvalitet til rett tid til resten av 
organisasjonen. I tillegg til ordinære drifts- 
og utviklingsoppgaver har de viktigste 
hendelser i 2019 vært:

 • Prosessdriver ved utarbeidelse og 
iverksettelse av ny lønnspolitikk 

 • Utviklet overordnet 
kompetansedokument og nytt verktøy 
for kompetanseplanlegging

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

 • Bistått i utviklingsarbeid og 
utarbeidelse av retningslinjer for 
heltidskultur innen velferd

 • Bistått i lederutvikling innen velferd 
 • Bistått i organisasjonsendringer innen 

velferd og oppvekst
 • Implementert KS-læring som digitalt 

verktøy for kompetanseheving
 • Forbedret rekrutteringsprosesser 

gjennom kompetanseheving og nye 
verktøy

 • Digitalisert HMS-håndbok
 • Nytt virkningstidspunkt 1.1. for lokal 

lønnsregulering
 • Kompetansetillegg del av grunnlønn i 

forbindelse med sentralt lønnsoppgjør 
 • Tatt i bruk multikanal for lønnsslipper
 • Automatisert innlesing av fraværsfiler 

fra GAT
 • Forberedt innlesing av timer fra Visma 

(skole/barnehage) 

 • Ny organisasjonsstruktur på 
arbeidssteder i lønnssystemet

 • Bygd ny struktur, og 
organisert gjennomføring av, 
medarbeiderundersøkelsen 10-faktor.

Om måloppnåelse
Ved rapporteringene i 2019 ble det 
varslet underforbruk. Dette kan 
forklares med at virksomhetsleder 
har vært helt/delvis sykmeldt siden 
slutten av juli. Kompetansetiltak i egen 
virksomhet er gjennomført i henhold 
til plan, herunder masterutdanning, 
etterutdanning i rekruttering, og kurs i 
presentasjonsteknikk for to medarbeidere. 
De planlagte fellesaktivitetene i 
kompetanseplanen er i hovedsak 
gjennomført, men kostnadene i 
forbindelse med opplæringstiltak 
ble noe lavere enn forventet. Vi er 
påpasselig med å søke OU-midler 
fra KS til organisasjonsutvikling og 
kompetansehevende tiltak og har fått 
innvilget flere søknader som har gitt 
inntekt til kommunen. Endring i antall 
årsverk skyldes at en medarbeider har 
sagt opp 50 % av stillingen, og frikjøp 
NSF har økt fra 5 % til 13 %.

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor viser 
meget gode resultater. Sykefraværet er 
4,85% 

VIRKSOMHETSLEDER
Oddveig Sandvold Klafstad

Netto driftsutgifter: 6,7 mill.

Antall årsverk: 7,03

Sykefravær: 4,85 %

Personal og lønn
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Område/Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikator: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* 5,3 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær – egenmeldt 0,38 % < 3 % 4,27 %

Sykefravær – sykemeldt 0,07 % < 3 % 0,59 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 94 % < 100 % 88,4 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

Gjennomføringsgrad felles opplæringstiltak 94 % > 90 % 80 %

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

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 8,95 7,45 7,03

Lønnsutbetalinger pr år 10 017 10 233 10 422

Antall planlagte/gjennomførte opplæringsaktiviteter (felles) 22 34 20

Ressursbruk planlegging/gjennomføring opplæringstiltak (timer) 363 409 299

Antall styrende dokumenter i EQS i enheten 249 236 232

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

strategi

1

Netto budsjettramme 6 168 500 7 152 195 7 559 700

Forklaringer til nøkkeltall
Endringer i årsverk: Totalt antall årsverk: frikjøpte tillitsvalgte / hovedverneombudet er med i antall årsverk.
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet har økt frikjøp til 100 % f.o.m. 2018, og NSF til 13 % fra november 2019.
En medarbeider har sagt opp 50 % av sin stilling i 2019.
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2019 har vært ett år med økende 
reparasjonsandel på kommunale bygg 
og anlegg. Utbedring av skader og akutte 
hendelser har vært både på bygg i 
forbindelse med lekkasjer og på tekniske 
anlegg.

Boligmassen har fortsatt relativt stor 
utskifting av beboere, noe som krever 
både ettersyn og utbedringsarbeider 
ofte. Generelt har boligmassen stort 
vedlikeholdsbehov. Innslagspunkt for 
utbedring og vedlikehold er pga. store 
reparasjonskostnader hevet.

Energipostene har i 2019 et merforbruk 
på nær 0,85 mill kr. Energifondet ble tømt 
i forbindelse med årsavslutning 2018. 
Forbruket er tilnærmet uendret fra 2018 – 
2019, merforbruk i kroner skyldes høyere 
strømpriser per kwh.

Driftspostene har for året et merforbruk 
på 0,24 mill, som i hovedsak skyldes 
større reparasjonsandel i 2019. Dette vil 
bli dekket av fond.

Investeringsprosjekter
Etter godkjenning av forprosjekt for ny 
barnehage i sentrum er tilbudsgrunnlag 
nær ferdigstilt. Midlertidig barnehage 
er planlagt på Hauglandtomta. Her er 
tomten klargjort, og det er gjennomført 
konkurranse for anskaffelse av midlertidig 
bygg til formålet.

Rehabiliteringsarbeider på Løten Helsetun 
er planlagt og vil ha oppstart i første 
kvartal 2020.

Anlegg for rulleklubben er ferdigstilt. 
Det er også foretatt supplering av 
bygg og teknisk etter ferdigstilling av 
Løten Virke, blant annet med bom og 
kameraovervåkning.

Lagertilbygg ved ungdomsskolen er 
ferdigstilt. Uteplassen ved skolen er 
oppgradert, blant annet med bom og 
gjerde, her gjenstår gjennomføring av 
noen tiltak.

Ved Tingberg er flatt tak over NAV 
retekket med økt isolering. Gamle Lund 
skole har fått offentlig tilknytning til avløp.

Det er kjøpt en ny bolig for bosetting 
av flyktninger i 2019. I tillegg er det 
anskaffet en bolig finansiert av midler til 
boligsosial handlingsplan.

Vedlikeholdsandelen er veldig lav. I 2019 
ser vi en økning i skader og reparasjoner 
som er en følge av for små ressurser 
til verdibevarende vedlikehold. For å 
ha mulighet til å «berge» budsjett er 
vedlikeholdspersonell i deler av året 
benyttet i prosjektarbeid.

Antatt vedlikeholds-bidrag er på rundt 25 
kr pr kvm. Dette er langt under anbefalt 
nivå for å ivareta byggene og hindre 
verdiforringelse. Fortsetter dette vil det i 
løpet av relativt kort tid føre til alvorlige 
avvik og store utbedringskostnader.

Sykefravær i virksomheten er på 1,06 % 
egenmeldt og sykemeldt 0,29 %.

Medarbeiderundersøkelsen ga relativt 
gode svar for virksomheten, og det vil 
være fokus på mestringsklima.

VIRKSOMHETSLEDER
Erik Adolfsen

Netto driftsutgifter: 19,0 mill.

Antall årsverk: 10,5

Sykefravær: 1,35 %

Eiendom
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Område/Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Fellesindikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* 5,1 Ikke målt Ikke målt

Fellesindikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/10-faktor**: Faktor 9 – Mestringsklima 4,5 3,4

Sykefravær  - egenmeldt 0,42 % < 2,0 % 1,06 %

Sykefravær – sykemeldt 4,69 % < 4,0 % 0,29 %

Fellesindikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 104 % 103 % 105 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Antall klager på kvalitet på utført arbeid 1 0 0

Klage på mangler ved arbeidet 0 0 0

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

Uønskede driftsstans på tekniske anlegg >4 timer 1 < 3 2

Fortetninger/lekkasjer i VA-anlegg 0 < 3 3

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

Avvik på brann – sikkerhetsinstallasjoner 1 < 2 1

Avvik i forhold til vedlikeholdsplan 4 0 6

Avvik fra forskrift/lov eller skriftlige rutiner 6 0 6

Avvik fra strategiplan 1 0 1

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

*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 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 10,5 10,5 10,5

Netto budsjettramme 17 300 000 18 600 000 17 579 000

Antall kommunale bygg for vedlikehold 68 71 72

Antall kvadratmeter for vedlikehold 50 400 51 500 51 700

Vedlikehold kr pr kvm 40 30 25

Antall kvm for kommunal energibetaling 47 400 48 500 48 500

Antall gjennomførte energisparetiltak. Med størrelse over 10 000 kwh pr år. 2 1 0

Forbruk energi pr kvm 150 153 153

Antall personalmøter 7 7 7

Gjennomførte velferdstiltak for ansatte i BVS 2 2 2

Antall uønskede hendelser, innbrudd, vannskade, brann osv. 3 2 2
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Tjenesteområdet har hatt høy aktivitet.

Veger
Vinteren 2019 var ganske normal når det 
gjaldt snørydding, men på slutten av 2019 
medførte mildvær og regn ekstraordinært 
mye strøing.

I 2019 har disse boliggatene blitt asfaltert: 
Skogvegen, deler av Kildevegen og 
gangveg Tunemyra.

Vann og avløp
 • Sanering (utbytting/rehabilitering) av 

vann- og avløpsrør i fylkesveg 166 i 
forbindelse med bygging av søndre 
jernbaneundergang ble sluttført.

 • 140 meter med gammel vannledning 
i Østroa ble lagt om.

 • Utbytting av vann og avløpsledninger 
i området ved Kilde og nedre del av 
Kildevegen til gammel innkjøring til 
Hedpall pågår og ferdigstilles medio 
februar.

 • I forbindelse med ny riksveg 3/25 
ble vann- og avløpsledninger lagt 
om ved Ommangsvollen, Tønset, 
Spangenvegen og Ånestad bru.

 • Nye vann- og avløpsledninger 
Ånestad bru – Kontrollstasjon og 
Krogsti mot Spangenbakken pågår. 
 
 

Ny vannforsyning til Budor
 • Vann og avløp Kvernhuslykkja 

– Budor parsell 1 pågår. Det er 
bygd ny avløpspumpestasjon på 
Kvernhuslykkja.

 • Bygging av høydebasseng på 
Kvernhuslykkja er i gang.

Disse tiltakene vil være med å sikre 
en sikker vannforsyning til Budor og 
Nordbygda.

I tillegg har teknisk drift påbegynt 
forberedelser til nytt boligfelt Ådalsfeltet.

I 2019 ble det registrert 16 vannlekkasjer 
på kommunale hovedvannledninger. 
Berørte husstander blir varslet via sms.

VIRKSOMHETSLEDER
Jens Petter Østerhaug

Netto driftsutgifter: 10,0 mill.

Antall årsverk: 6,5

Sykefravær: 7,6 %

Teknisk drift 
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet * Ikke målt > 4 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet/10-faktor**: Faktor 1–Oppgavemotivasjon (indre jobbmotivasjon) 4,38 > 4 -

Sykefravær  - egenmeldt 0 % < 4,5 % 1,11 %

Sykefravær – sykemeldt 18,08 % < 3 % 6,49 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 104 % 100 % 96,4 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Vannkvalitet, avvik i.h.t drikkevannsforskriften, antall/år 0 > 3 2

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

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

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

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

Andel kommunale kjøreveger med asfalt i % 43 > 43 43

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

Nøkkeltal 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 6 6,5 6,5

Netto budsjettramme (Inkl. HB fra 2018) 4 960 10 530 289 9 952 000

Budsjettramme selvkost (Inkl.Feiervesen, Renovasjon, Septik fra 2018) - 3 718 -4 139 -7 866

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

41 46 33

Antall gatelyspunkt 1 418 1 402 1 446

Driftsutgifter gatelys pr. pkt 770 931 975

Transportsystem for Løten vannverk:

Planlagte avbrudd (kundetimer/år) 88 785 608

Ikke planlagte avbrudd (kundetimer/år) 1 096 523 1 736

Nye vannledninger Løten vannverk m/år 221 1 100 805

Nye avløpsledninger m/år 183 1 100 495

Sanering av vannledninger Løten vannverk m/år 643 0 484

Sanering av avløpsledninger Løten m/år 74 0 244

Nye vannledninger Budor vannverk m/år 517 962 1 456

Nye avløpsledninger Budor m/år 517 1 070 1 386

Gjennomføring av investeringstiltak 8 800 000 11 609 000 45 000 000
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Renhold utføres i egen regi i alle eide 
og til dels leide bygg.  I Løten kommune 
omfatter det barnehage, skole, idrettshus, 
ungdomshus, sykehjem, trygdeboliger, 
legesenter og administrasjonsbygg. 
Renholdet er bygd opp som behovsprøvd 
renhold, vi vasker etter behov og i 
henhold til regelverk for inneklima og 
hygiene.

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

Moderne renhold krever ny kunnskap 
og stadig mer opplæring. Vi har hatt 
både interne og eksterne kurs hvor 
renholderne har fått faglig påfyll og 
utvekslet erfaringer med renholdere fra 
nærliggende kommuner.

Det ble i 2019 kjøpt et dataprogram 
for renholdsplanlegging, en renholds-
modul til kvalitetssystemet IK-bygg. 

Arbeidet med å legge inn tegninger på 
alle kommunens bygg er gjennomført, 
og detaljerte lister over ulike rom er lagt 
inn i programmet. Grunnlaget for å ta i 
bruk renholds-modulen blir etter planen 
sluttført vinteren 2020.

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

Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor 
som gjennomføres annethvert år, 
ga meget gode resultater.  Det lave 
sykefraværet viser også at vi er på rett 
vei når det gjelder satsingen på nærvær i 
virksomhetsområdet.

Det økonomiske resultatet i 2019 ble godt 
fordi vi ved naturlig avgang har redusert 
noe på ressursbruk på enkelte bygg.

VIRKSOMHETSLEDER
Anne Kristin Knudsen

Netto driftsutgifter: 13,7 mill.

Antall årsverk: 21,79

Sykefravær: 5,76 %

Renhold

STABEN | ÅRSMELDING 2019



Område/Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikator: Tjeneste-produksjon

Brukertilfredshet * 5,3 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Ikke målt 4,4 4,3

Sykefravær - egenmeldt 1,55 % < 3,0 % 1,43 %

Sykefravær – sykemeldt 6,30 % < 5,5 % 4,33 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 98 % 

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

Antall interne og eksterne kurs 2 3 3

Antall personalmøter 9 9 9

Antall ansatte med fagbrev 9 11

* 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 2017 2018 2019

Netto budsjettramme 13 142 600 13 258 000 12 625 000

Totalt antall årsverk (inkl vaskeri) 21,75 22,5 21,79

Totalt antall ansatte (inkl vaskeri) 27 27 27

Antall m2 rengjort 36 500 36 500 37 000

Antall m2 rengjort pr årsverk 1 780 1 780 1 800
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Oppvekst
Ny ungdomskoordinator ble ansatt 
i januar 2019. Ungdomstjenestene 
har etter dette hatt en god utvikling. 
Ungdomskoordinator er blant annet 
sekretær for SLT (Samordning av lokale 
rus og kriminalitetsforebyggende 
tiltak) og her er det jobbet godt 
og tverrfaglig. Ungdomstjenesten 
består av Ungdommens hus, SLT, 
BUK (Barn -og unges kommunestyre) 
og ungdomskontakten. I 2019 har 
ungdomstjenesten kommet godt i gang 
med å samordne og utvikle tilbudet til 
ungdommene på fritiden, og videreutvikle 
det tverrfaglige forebyggende arbeidet.  
Målet er mer helhetlig jobbing rundt barn 
og unge i Løten. Både Ungdommens 
hus og Åpen hall har dette året hatt 
godt besøk. I tillegg har Mopedbua 
vært et populært tilbud på torsdager. 
I juni ble ferieklubben avviklet med 
fine innholdsrike dager. Ungdommens 
hus og ungdomskontakten har deltatt i 
etableringen av rulleparken som ble åpnet 
28. september.  Ungdomskontakten har 
også i år organisert tilbud til ungdommer 
fra 18 år og oppover gjennom 
«Kveldstreff for bil og motorinteresserte». 
Ungdomskontakten organiserer også som 
tidligere år natteravnene i samarbeid med 
FAU ved Løten Ungdomsskole.

Kommunen har ikke ansatt egen 
logoped, men har også i 2019 kjøpt 
tjenester fra private logopeder for å gi et 
lavterskeltilbud til barn som har lettere 
uttalevansker.

Det er et stabilt lederteam i skoler og 
barnehager i Løten, men i november 
ble en av våre rektorer rekruttert til 
skolelederstilling i Hamar og vi vil i løpet 
av 2020 rekruttere ny virksomhetsleder 
ved Østvang skole. Virksomhetsleder 
ved Ådalsbruk skole hadde permisjon fra 
august til november. Kommunalsjefen 
hadde ansvar for deler av oppgavene 
mens stedfortreder på skolen fungerte 
som pedagogisk leder.

Strategisk plan for barnehager og skoler 
2017 – 2021 er nå godt implementert 
og alle virksomheter har utarbeidet sin 

virksomhetsplan ut fra denne planen. 
Dette er gjort på bakgrunn av analyser 
av styrker og utfordringer som den 
enkelte skolen og barnehagen har 
identifisert. I Kultur For Læring har alle 
ansatte i skolene jobbet med resultater 
fra en kartleggingsundersøkelse 
som ble gjennomført høsten 2018. 
Alle ansatte i skolene har økt sin 
kompetanse gjennom kompetansepakka 
Relasjonell klasseledelse. Denne ble 
innledet i januar 2019 med en felles 
planleggingsdag med en nasjonal 
kapasitet på læringsmiljøområdet; Inger 
Bergkastet.  I barnehagene har alle 
ansatte arbeidet med kompetansepakken 
Språkstimulerende læringsmiljø eller 
Barns lek og eksperimenterende 
virksomhet. Barnehagelederne har 
etablert nettverksgrupper på tvers av 
både private og kommunale barnehager.

Administrativ skole- og barnehageeier 
har sammen med skolelederne og 
barnehagelederne i Løten i 2019 deltatt 
i felles workshops i Hamarregionen. 
Samordningen av dette arbeidet i 
Hedmark oppleves som en god støtte for 
alle nivåer i barnehagene og skolene. 

Administrativ skoleeier og skoleledere 
ved ungdomsskolen og Østvang har i 
2019 deltatt i fase 1 i den regionale 
lederopplæringen Collaborative 
Leadership Learning programme (CLLP). 
De britiske professorene Louise Stoll og 
Jane Creasy leder læringsfellesskapet 
hvor skoleeiere og ledere i Løten, Hamar, 
Ringsaker og Stange deltar.

Av annen kompetanseheving i 
barnehagene kan det nevnes at De 
Utrolige Årene barnehageprogrammet 
er implementert i alle barnehagene, og 
at den nasjonale satsingen Språkløyper 
er implementert i flere av barnehagene. 
To lærere fra Løtenskolen gjennomfører 
videreutdanning i Digital kompetanse i 
den nasjonale satsningen Kompetanse 
for kvalitet. Løtenskolen har også fått 
videreført UDIR-støtte til to skoler 
godkjent i lærerspesialistordningen 
Begynneropplæring Norsk.  

Alle barnehagene er med i prosjektet 
«Hopp i Løten» (Helsefremmende 
oppvekst). Dette er et lokalt 
tverrfaglig prosjekt der målsetning 
er bedre folkehelse, forebygging av 
livsstilsykdommer gjennom økt fysisk 
aktivitet og sunt kosthold i barnehagene. 
Økt lærenorm ble også i 2019 som siste 
år finansiert med øremerkede midler 
fra staten. Ingen av de kommunale 
skolene lå under normen og de statlige 
midlene ble fordelt til tidlig innsats på 
barneskolene. 

De kommunale barnehagene oppfyller 
bemanningsnorm og pedagognormen, 
men ser at det er utfordrende med 
personalressurser ved oppstart og 
avslutning av barnehagedagen etter å 
ha løst pedagognormen ved å bytte ut 
fagarbeidere med barnehagelærere.

I årets hovedopptak fikk alle som søkte 
plass innen fristen tilbud om plass. I løpet 
av året har det vært noen få plasser ledig 
i de kommunale og private barnehagene, 
noe som har gitt nye søkere tilbud. 
Bygging av ny barnehage er vedtatt og 
forprosjekt med tegninger og planer er 
klare for byggestart i 2020.

Tilsynsrapporter fra Fylkesmannen ved 
Løten Ungdomsskole og Ådalsbruk skole 
ble lagt frem for kommunestyret våren 
2019.  Det er gledelig å se at ingen 
alvorlige avvik ble avdekket i disse 
tilsynene, men ungdomskolen fant noen 
områder som måtte kvalitetssikres.

Grunnskolepoengene for avgangskullet 
på Løten ungdomsskole viser en score 
på 39,5. Dette er en liten nedgang, etter 
flere år med forbedring. De nasjonale 
prøvene er svakt stigende. Nasjonale 
prøver 5. trinn varierer noe mellom 

KOMMUNALSJEF
Inger Torun Holmgren
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skolene. Det jobbes med å forbedre 
resultatene. 

Fellestid og møtetid i skolene har i 
stor grad blitt benyttet til å sette seg 
inn i nytt læreplanverk; Fagfornyelsen. 
Samfunnet barna vokser opp i endrer 
seg med ny teknologi, ny kunnskap og 
nye utfordringer. Vi trenger barn og unge 
som reflekterer, er kritiske, utforskende 
og kreative. Overordnet del skal erstatte 
generell del av læreplanverket. Den er 
fastsatt av Kunnskaps-departementet og 
vil gjelde fra skolestart høsten 2020. 

Innføringen av læringsbrett i alle skolene 
høsten 2019 var godt planlagt og 
forberedt. En viktig del av suksessen var 
kompetanseheving av personalet. RIKT 
kompetanse har bistått administrativ 
skoleeier og skolelederne i dette arbeidet.

Sammen med flere nabokommuner er 
oppvekstadministrativt system Visma 
skole og Visma barnehage implementert. 
Oppstarten i skole sammenfalt med 
innføringen av læringsbrett til hver 
elev. Dette førte til en krevende 
oppstart, men vi forventer å ta ut 
effektiviseringsgevinster fremover.
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Rektor og sosialfaglig rådgiver har i 2019 
vært så heldige å bli valgt ut til å delta 
på lederopplæringen CLLP (Collaborative 
Learning Leadership Programme) i regi av 
de anerkjente professorene Louise Stoll 
og Jane Creasy. CLLP er et lederprogram 
som tilbys skoleledere i Løten, Hamar, 
Ringsaker og Stange.

Årets første måneder ble brukt til å 
lukke kommentarene og avvikene 
Fylkesmannen fant i sitt tilsyn. Fristen for 
å lukke disse avvikene var 1. mai 2019. 
Det var til dels tidkrevende å framskaffe 
dokumentasjon, samt endre de rutinene 
Fylkesmannen hadde kommentert. Et 
eksempel som kan nevnes er at Løten 
kommune, ved det spesialpedagogiske 
nettverket må endre kommunens maler 
for individuelle opplæringsplaner slik at 
de tilfredsstiller kravene i lov og forskrift.

Ved oppstart av skoleåret i august 
2019/2020 fikk alle elever og ansatte 
ved ungdomsskolen læringsbrett til bruk 
i undervisningen – i likhet med resten av 
Løten-skolen. Vi på ungdomsskolen er 
glade for at våre elever nå har det samme 
verktøyet elever i nabokommunene har 
hatt i et par år år nå. Læringsbrettene 
vil være et av flere virkemidler for å nå 
målene i kommunens strategiske plan for 
oppvekst. I forbindelse med innføringen 
av læringsbrett har alle elever og ansatte 
fått opplæring i regi av RIKT.

Ved skolestart i august ble også det nye 
skoleadministrative systemet Visma Flyt 
Skole innført i Løten kommune. Det har 
vært til dels tidkrevende for de ansatte å 
sette seg inn i systemet. Ved utgangen 
av 2019 fungerte systemet i henhold til 
intensjonen.

Parallelt med innføring av læringsbrett er 
Løten ungdomsskole inne i sitt fjerde år 
med Kultur for læring. Med SePu (Senter 
for utdanningsrettet praksis) i spissen 
er alle kommuner i Hedmark med i 
prosjektet Kultur for læring. Prosjektet skal 
hjelpe skolene til å bli å bli datadrevet 
og i større grad benytte seg av forskning. 
Løten ungdomsskole har høsten 2019 
gjennomført modulene i «Relasjonsbasert 
klasseledelse».

Skolen har fokus på skolemiljø, og 
flere tiltak er gjennomført for å styrke 
skolemiljøet. Løten ungdomsskole gikk 
skoleåret 2019/2020 inn i sitt femte år 
som MOT-skole. MOT-satstingen skal gi 
elevene verktøy, slik at de får: MOT til 
å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si 
nei. Løten ungdomsskole har nå formelt 
blitt med MOT satsingen «Skolen som 
samfunnsbygger».

Løten ungdomsskole jobber målrettet 
med å oppnå 40 grunnskolepoeng som 
er det overordnete målet i kommunes 
strategiske plan for oppvekstsektoren. 
I juni 2019 ble grunnskolepoengene 

offentliggjort og resultatet var 39,5, 
dessverre noe under vårt overordnede 
mål.

Rektorene i region 3 (Hamar, Løten, 
Stange og Ringsaker) har regelmessige 
møter hvor fokuset i 2019 har vært 
fagfornyelsen, samt jobbe for en best 
mulig overgang mellom ungdomsskole 
og videregående opplæring. 
Rektorsamarbeidet inkluderer også 
rektorene fra de videregående skolene i 
regionen, hvor hensikten er å få til et mer 
helhetlig 13-årig skoleløp.

REKTOR
Kjell-Arne Østvold

Netto driftsutgifter: 25,2 mill.

Antall årsverk: 30,3

Sykefravær: 4,12 %

Løten ungdomsskole
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Område/Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Fellesindikatorer: Tjenesteproduksjon*

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

522
472

Gjennomføres 
høst 2020

Gjennomføres 
høst 2020

Fellesindikatorer: Arbeidsmiljø**

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

4,2
4,3

4,5
4,5

4,1
4,6

Sykefravær - egenmeldt 0,99 % < 1 % 1,27 %

Sykefravær – sykemeldt 6,12 % < 3 % 2,85 %

Fellesindikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 101 % 100 % 100 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Eksamen, vår

Norsk hovedmål 2,9 3,2 2,9 

Norsk sidemål 2,8 3,2 2,8 

Engelsk 3,4 3,5 3,4 

Matematikk 2,5 3,0 2,5 

Årsresultat

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

Grunnskolepoeng 39,5 40 39,5

Nasjonale prøver 8. trinn, høstprøver***

Lesing 49 50 48

Regning 51 50 48

Engelsk 49 50 48

Nasjonale prøver 9. trinn, høstprøver***

Lesing 49 54 54

Regning 51 54 50

Elevundersøkelsen****

Støtte fra lærer 3,9 4,5 3,9

Motivasjon 3,2 4,0 3,2

Mobbing (skala i %, ikke 1-5 som tidligere) Ikke offentlig 0,0 15,9

Trivsel på skolen 3,9 4,5 3,9

Vurdering for læring 3,2 4,0 3,2

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

Nøkkeltall 2017 2018  2019

Netto budsjettramme 22 417 000 23 445 000. 23 676 000

Elever i skolen pr. 01.10 235 233 229

Totalt antall årsverk 32 33 30,3

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

Lærerårsverk spesialundervisning 4,00 4,50 4,00

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 0,60 0,65 0,45

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

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.) 8,00 10,00 8,62
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Høstens oppstart av nytt skoleår har i 
stor grad vært preget av innføring av 
læringsbrett til alle elever og ansatte. 
Det var mye som skulle organiseres i 
forkant av utstyr, nettverk og kursholdere. 
Skolen er svært fornøyd med innføringen 
av læringsbrett. Vi lever i en brytningstid 
hvor utvikling og formidling av kunnskap 
finner nye veier. Det digitale har de siste 
20 år endret de fleste arbeidsplasser. I 
det digitale skiftet oppstår fantastiske 
muligheter til økt læring, men man vet 
at tetthet av digitale verktøy ikke er 
ensbetydende med økt læringsutbytte. 
Suksesskriteriene i satsingen, var at det 
ikke kun var fokus på utsyr og apper, 
men også de pedagogiske sidene var 
tatt med. RIKT ble engasjert inn som 
kompetansehevende leverandør. Alle 
ansatte (pedagogisk støttepersonell, 
lærere og ledelse) ble kurset, og 
RIKT hadde 3 opplæringsdager i 
klasserommene hvor personer fra RIKT 
modellerte hvordan læringsøktene med 
læringsbrett kunne gjennomføres. I 
etterkant av dette har lærerne hatt 4 
oppfølgingsdager. RIKT gjennomførte også 
foreldremøte med opplæring.

Høstens store hendelse var «Tekno-uke». 
Det var en unik opplevelse å ta del i 
dette. Skolen er i gang med å bygge 
opp et Makerverksted. Vårt ønske er 
å dyrke skaperglede og innovasjon 
i skjæringspunktet mellom kunst og 
håndverk, teknologi og vitenskap.

De siste årene på Østvang har vært preget 
av arbeid knyttet til forbedringsprosjektet 
«Kultur for læring». Alle grunnskoler 
og barnehager i alle kommuner i 
Hedmark deltar i prosjektet.  Sentrale 
innsatsområder for Østvang; «systematisk 
arbeid», «overbyggende mål for å skape 
felles retning» og «Kapasitetsbygging og 
utvikling av kollektive læringskulturer og 
ledelse på alle nivå». Innsatsområdene er 
i tråd med Strategisk plan.
De ansatte har i arbeidet med Kultur for 
læring bl.a. jobbet fram et motto for vårt 
arbeid: «Østvang – Vi skaper muligheter!». 
Lærere og assistenter har 1,5 time til 
kollektivt arbeid hver uke. Dette er nokså 
unikt i skole-Norge. Kartleggingsresultater 
brukes aktivt på alle nivå for å forbedre 
den pedagogiske praksis. Resultater 
for 2019 viser at det utføres en god 
jobb blant de ansatte og vi er meget 
fornøyd med våre satsninger. Tiltakene 
som gjennomføres i utviklingsarbeidet, 
bygger på forskning og teorier som 
viser at de har effekt. I likhet med 
ungdomsskolen, har leder ved Østvang 
deltatt lederopplæringen CLLP. De britiske 
professorene Louise Stoll og Jane Creasy 
leder læringsfellesskapet hvor skoleledere 
i Løten, Hamar, Ringsaker og Stange 
deltar.

Felles møtetid i dette skoleåret 
(2019/2020) har også blitt benyttet 
til å sette oss inn i nytt læreplanverk; 
Fagfornyelsen. Samfunnet og arbeidslivet 

endrer seg med ny teknologi, ny 
kunnskap og nye utfordringer. Vi 
trenger barn og unge som reflekterer, 
er kritiske, utforskende og kreative. 
Overordnet del skal erstatte generell del 
av læreplanverket. Den er fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet og vil gjelde fra 
skolestart i 2020.

Det er svært gledelig at Østvang skole har 
framgang på mange av kartleggingene 
som gjennomføres på nasjonalt nivå. 
Skolen er fornøyd med framgangen 
på Nasjonal prøver, obligatoriske 
kartlegginger, Elevundersøkelsen, 
karlegginger i Kultur for læring og på 
medarbeiderundersøkelsen. Framgangen 
inspirerer og sporer til videre felles innsats 
i kollektiv retning for skolen.

REKTOR
Målfrid Haugbotn Hagen

Netto driftsutgifter: 27,5 mill.

Antall årsverk: 47,13

Sykefravær: 13,78 %

Østvang skole og SFO
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

522
500

>530
Ikke målt
Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær  - egenmeldt < 1 % 1,8

Sykefravær – sykemeldt < 5 % 11,98

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 102 % 100 % 110 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver 

Lesing 1. klasse 76 % > 90 % 72 %

Lesing 2. klasse 72 % > 85 % 88 %

Lesing 3. klasse 87 % > 85 % 72 %

Regning 2. klasse 68 % > 85 % 84 %

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver ***

Lesing 47 > 50 50

Regning 44 > 50 48

Engelsk 48 > 50 50

Elevundersøkelsen****

Vurdering for læring 4,1 4,0 4,2

Støtte fra lærer 4,8 4,5 4,6

Motivasjon 4,3 4,0 4,1

Mobbing 0,0 0,0 Ikke offentlig

Trivsel på skolen 4,7 4,5 4,3

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 73 % > 95 % 87 %

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 57 % > 50 % 54 %

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp 22 % 40 % 12 %

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 41,8 44,6 47,13

Netto budsjettramme 18 656 000 18 734 000 19 369 000

Elever i skolen pr. 01.10 258 260 271

Elever i SFO pr. 1.10. 125 125 110

Elever på leksehjelp pr 1.10 (3. – 7. klasse) 81 75 54

Totalt antall årsverk 41,8 44,6 47,13

Lærerårsverk ordinær undervisning 17,9 18,5 17,1

Lærerårsverk spesialundervisning (inkl. Forst.avd) 2,6 3 4,25

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 1,5 1,5 1,0

Lærerårsverk andre oppgaver 1,0 1,8 1,6

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

13,4 14 15,85

Årsverk SFO/leksehjelp 5,4 5,8 5,5
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Skolen har over flere år satset på lesing 
og regning. Vi er meget fornøyd med at 
resultatene her ligger rundt landssnittet 
eller over. Det er en utfordring mht. 
økonomi å få satt inn de gode tiltakene 
vi vet hjelper for enkeltbarn, for å løfte 
disse. Skolen benytter seg mye av 
de flotte klasserommene vi har langs 
Svartelva – her skjer det mye læring. Snø 
og aktiviteter på haugen er viktig om 
vinteren. Rullebana benyttes av ivrige 
elever.

Nettbrett til alle og en god opplæring av 
alle ansatte, er et supert supplement til 
en aktiv opplæring.

Skolen jobber aktivt med forebyggende 
arbeid i det psykososiale læringsmiljøet 
til barna og opplever et godt samarbeid 
med helsesykepleier, foresatte og andre 
som kan bidra med dette. De foresatte er 
de viktigste samarbeidspartnerne våre. 
FAU har i 2019 vært pådrivere for nye 
sykkelstativ som både ser penere ut enn 
de gamle og som øker sikkerheten mht 
at det ikke ligger sykler «over alt». FAU 
har og gitt skolen sjakkbrett, noe som 
kommer godt med på sjakkgruppene i 
friminuttene. Tradisjonen FAU har med 
å servere alle elevene julegrøt siste 
skoledag og gi en oppmerksomhet til de 
ansatte med julelunsj settes stor pris på. 
Dette sammen med at de gjennomfører 
hobbykveld for å produsere varer til 
elevenes markedsdag, der inntektene 

går til elevrådet og SOS barnebyer, samt 
har en basar der inntektene går til sosiale 
formål for elevene er viktig for oss.

Skolen har en anstrengt økonomi, der det 
å innfri krav og forventninger er en stor 
utfordring.

REKTOR
Heidi Amundsen

Netto driftsutgifter: 10,4 mill.

Antall årsverk: 16,39

Sykefravær: 3,05 %

Ådalsbruk skole og SFO
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

516
558

Ikke målt Ikke målt.

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær  - egenmeldt 0,73 % Under 1 % 1,22 %

Sykefravær – sykemeldt 1,99 % 3 % 1,83 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 110 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver

Lesing 1. klasse 90 % 80 % 47 %

Lesing 2. klasse 72 % 80 % 98 %

Lesing 3. klasse 83 % 80 % 89 %

Regning 2. klasse 83 % 80 % 98 %

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver***

Lesing 55 > 50 54 

Regning 55 > 50 49

Engelsk 47 > 50 50

Elevundersøkelsen****

Vurdering for læring 4,2 4,5 3,4

Støtte fra lærer 4,5 4,5 4,0 

Motivasjon 4,0 4,5 3,6 

Mobbing 1,4 0,0 Ikke offentlig

Trivsel på skolen 4,2 4,5 3,8

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 90 % 85 %

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

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp (kun 3. og 4. klasse) 20 % 78 %

*Foreldreundersøkelse. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
**Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
***Landssnittet er 50.
****Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 0 er best (f.o.m 2019 oppgis mobbing i %). Det er 7. trinn som blir målt i barneskole.

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 16,5 18 16,39

Netto budsjettramme 8 431 000 8 438 000 8 267 000

Elever i skolen pr. 01.10 110 110 113

Elever i SFO pr. 1.10 42 42 53

Elever på leksehjelp pr 1.10 (3. 4 klasse 2019, +5.-6. klasse 2019) 21 40 40

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

Lærerårsverk spesialundervisning 2,3 2,3 2,3

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

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

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

5,1 5,2 5,2

Årsverk SFO/leksehjelp 2,2 2,2 2,2
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Hovedmålet til Jønsrud skole er å bidra 
med at elevene strekker seg i hele sin 
proksimale utviklingssone (bidra til at 
elever utvider evnen til å lære), og blir 
faglig så kompetente de kan ut fra sine 
forutsetninger. Det er viktig at skolen har 
ambisjoner på vegne av elevene. De siste 
årene har vært preget av arbeid knyttet 
til forbedrings- og innovasjonsarbeidet 
«Kultur for læring» hvor alle skoler og 
barnehager i Hedmark deltar. Dette er en 
viktig felles satsing for utvikling av god 
kultur for læring og utvikling i hele fylket.

Jønsrud skole har jobbet og skal jobbe 
kollektivt. Å trene på samarbeid og ta 
i bruk forskning er noen av målene for 
skolen. Kollektiv kompetanseutvikling var 
satt på dagsorden også i 2019. Jønsrud 
jobber med å bevisstgjøre og utvikle det 
profesjonelle læringsfelleskapet. Gjensidig 
støtte og tillit mellom lærere. Felles og 
delte visjoner samt verdier er ting skolen 
lykkes med. Fokus på lærernes vekst og 
profesjonelle utvikling er viktig. Dette 
arbeidet er satt inn i virksomhetsplanen 
frem til 2021. Målet er å arbeide med 
utdanningskvalitet i alle ledd.

Jønsrud skole satser på uteskoledager 
for alle klasser. Det gir gode muligheter 
for å ivareta skolens helhetlige 
dannelsesambisjoner og intensjonen om 
tilpasset opplæring, slik disse er formulert 
i opplæringsloven og i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet (LK06).

Jønsrud skoles fokus er: Fysisk aktivitet og 
faglig fokus.

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

Høstens oppstart var i stor grad preget av 
innføring av læringsbrett til alle elever. 
Dette var en enorm satsning i Løten. 
Jønsrud skole jobber med å bli digitalisert 
og se fremover mot fremtidens skole. 
Fagfornyelsen har vært tema i 2019 med 
forarbeid for det nye læreplanverket for 
Kunnskapsløftet (LK06).

Tjenesteproduksjon og resultater ved 
skolen ligger på måloppnåelse med 
resultater over eller på landsnittet for 
elever på nasjonale prøver. Dette er 
noe skolen er meget fornøyd med. 
Lesing i alle fag er en prioritet og et 
satsningsområde for skolen.
Skolen har i 2019 noe merforbruk innen 
økonomiske ramme. Dette knyttes 
opp til lovpålagte oppgaver innen 
opplæringsloven.

Høstens store hendelse var «Internasjonal 
uke». Dette ble en STOR suksess både for 
store og små. Det var en unik opplevelse 
å være vitne til alle hendelser denne 

uka. Elevenes tilbakemeldinger er viktig 
drivkraft for å videreføre ordningen. Til 
våren arrangeres «Bokuke». Vi gleder oss!

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

REKTOR
Audhild Køhl

Netto driftsutgifter: 9,9 mill.

Antall årsverk: 14,80

Sykefravær: 8,77 %

Jønsrud skole og SFO
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

495
551

> 500
> 500

Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Ikke målt
> 4,5
> 4,5

4.7
4,9

Sykefravær - egenmeldt 0,43 % < 1 % 0,22 %

Sykefravær – sykemeldt 4,37 % < 3 % 8,55 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 108 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver 

Lesing 1. klasse 61,5 > 80 71,4

Lesing 2.klasse 81,2 > 80 89,7

Lesing 3. klasse 70,5 > 80 74,0

Regning 2. klasse 45,5 > 80 76,9

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver***

Lesing 54 > 50 52

Regning 53 > 50 55

Engelsk 50 > 50 53

Elevundersøkelsen****

Vurdering for læring 3,8 4,5 4,2 

Støtte fra lærer 4,3 4,7 4,7

Motivasjon 3,9 4,5 4,0

Mobbing 0,2 0,0 Ikke offentlig

Trivsel på skolen 4,1 4,5 4,2

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 93 % 80 % 86 %

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 47 % 50 % 40 %

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp- 5 %***** 10 % 5 %

*KFL – foreldresvar. Skala hvor snittet i fylket er 500. Standardavvik regnet i 10
**Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
***Landssnittet er 50- ikke offisielle tall før 1.des.
****Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 0 er best (f.o.m 2019 oppgis mobbing i %). Det er 7. trinn som blir målt i barneskole.
*****Prognose vil være feil da leksehjelp høst 2018 er redusert fra 1-4.kl til 3-4. kl. Derfor lavere tall.

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 12,6 14,0 14,80*

Netto budsjettramme 7 994 000 8 036 000 8 178 000

Elever i skolen pr. 01.10 99 105 101

Elever i SFO pr. 1.10 30 30 34

Elever på leksehjelp pr 1.10 20 20 22

Lærerårsverk ordinær undervisning 5,8 6,7 6,9

Lærerårsverk spesialundervisning 1,7 2,1 3,6

Lærerårsverk særskilt språkopplæring 0,5 0,6 0,6

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

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

Årsverk SFO/leksehjelp 1,3 1,5 1,5

*Økning i lærenorm og lovpålagt etter opplæringsloven §5.1
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Lund skole har satt seg som mål for 
virksomheten å bidra til å utvikle; 
«Trygge, lærende, glade, aktive og 
inkluderende barn og voksne som 
SAMMEN utvikler sosiale og faglige 
ferdigheter for framtiden».

Med bakgrunn i «Strategisk plan for 
barnehage og skole i Løten kommune 
2017- 2021» har skolen satt seg følgende 
mål innenfor de tre satsingsområdene:

Ledelse:
Mål for vår virksomhet: Elever, foreldre 
og ansatte skal oppleve at Lund skole er 
et trygt og godt sted å være, for å utvikle 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger for 
å mestre livene sine.

Psykososialt miljø:
Mål for vår virksomhet: Alle elever skal 
oppleve et trygt, godt og inkluderende 
læringsmiljø som bidrar til sosial og faglig 
utvikling og en opplevelse av å mestre 
livet.

Grunnleggende ferdigheter:
Mål for vår virksomhet: Alle elevene 
skal heve lese- og skrivekompetansen 
utfra sitt nivå, med det for øye å øke 
læringsutbyttet i alle fag. Elevene 
må inneha digital kompetanse og 
se sammenhenger mellom fagene, 
samfunnet og eget liv.

Det siste året har vi hatt stort fokus 
på relasjonsarbeid. I forbindelse med 
deltagelse i «Kultur for læring» har de 
ansatte også jobbet kollektivt med 
en kompetansepakke i «Relasjonell 
klasseledelse». Kultur for læring er en 
felles satsing for utvikling av god kultur 
for læring og utvikling i hele fylket.

I kultur for læring har den kollektive 
jobbinga stort fokus, så også på skolen 
generelt. I møter, fellestid og samarbeid 
har vi fokus på å jobbe kollektivt og 
hele tiden utvikle delingskulturen og 
oppmerksomhet på at vi er en skole som 
står sammen om elevene og arbeidet 
på huset. Dette medfører at vi må 
tørre å gå hverandre nære, og utfordre 
eksisterende praksis. Det profesjonelle 
læringsfellesskapet skal støtte, utfordre 
og bidra til en mer helhetlig praksis ved 
skolen, og innbefatter alle voksne.

Skolen opplever at foreldrene 
er gode samarbeidspartnere, og 
formelt samarbeider vi gjennom 
utviklingssamtaler, foreldremøter, FAU, 
SU og SMU, i tillegg til all uformell 
kontakt. Skolen har utarbeidet en 
sosialpedagogisk plan som setter fokus 
på sosiale ferdigheter. Dette jobbes det 
kontinuerlig med, og er ekstra synlig 
i «Ænnslesvikuer» som arrangeres 
6-8 ganger i året. Nytt fra i år er at 
vi også tidvis inviterer til bygdekafé i 
«Ænnslesvikuer», noe som har blitt tatt 

godt imot. Disse ukene bidrar til samhold 
og felleskap mellom elevene, og gir oss 
mulighet til å dykke noe dypere i de 
praktiskestetiske fagene.

Alle elever og ansatte fikk høsten 2019 
læringsbrett. Vi opplever at elevene i stor 
grad har fått økt motivasjon gjennom å 
bruke det digitale verktøyet, og vi ser helt 
klart en større elevaktivitet. Vi opplever 
at læringsbrettet har bidratt til å tilpasse 
undervisningen i enda større grad til den 
enkelte, og at et konkret, felles prosjekt 
som dette er har bidratt til økt samarbeid 
i personalet. Både «Ænnslesvikuer» og 
digitalisering, kultur for læring og aktive 
elever peker i retning av fagfornyelsen.

Lesing er en grunnleggende ferdighet 
som vi har gitt ekstra oppmerksomhet. 
Å være en god leser er nøkkelen til så 
mye.  Vi opplever at vi har noe strekk i 
laget, og jobber målrettet med å heve 
de faglige resultatene våre. Økonomisk 
så har skolen i 2019 et merforbruk. Dette 
knyttes til lovpålagte oppgaver styrt av 
opplæringsloven.

REKTOR
Pål Marius Skjærstad

Netto driftsutgifter: 9,7 mill.

Antall årsverk: 15,12

Sykefravær: 8,16 %

Lund skole og SFO
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

511
535

> 520
> 535

Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor** : Faktor 10 – Prososial motivasjon Ikke målt 4,8 4,9

Sykefravær - egenmeldt 1,03 % < 1 % 0,81 %

Sykefravær – sykemeldt 5,72 % < 5 % 7,35 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 109 % 100 % 116 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) Vårprøver 

Lesing 1. klasse 67,9 % > 80 52,3 %

Lesing 2. klasse 66,0 % > 80 36,5 %

Lesing 3. klasse 86,4 % > 80 69,3 %

Regning 2. klasse 100 % > 80 33,3 %

Nasjonale prøver 5. trinn. Høstprøver****

Lesing 43 > 50 47

Regning 43 > 50 49

Engelsk 42 > 50 50

Elevundersøkelsen*****

Vurdering for læring 4,6 4,5 3,8

Støtte fra lærer 4,8 4,5 4,3

Motivasjon 4,1 4,5 3,7 

Mobbing 0,8 0 Ikke offentlig

Trivsel på skolen 4,6 5 3,9

SFO og leksehjelp

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass 88 % 90 % 100 %

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass 61,5 % 55 % 59 %

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp****** 39,5 % 40 % 82 %

*Foreldreundersøkelse. Skala hvor snittet i fylket er 500. Standardavvik er regnet i 10.** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 
5, der 5 er beste resultat.*** Landssnittet er 50 poeng.***** Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er 0 er best (f.o.m 2019 oppgis mobbing i %). Det 
er 7. trinn som blir målt i barneskole.****** Andel av elevene med sfoplass på 3./4.trinn.

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 12,8 13,9 15,12

Netto budsjettramme 7 547 000 8 141 000 7 313 000

Elever i skolen pr. 01.10 95 94 89

Elever i SFO pr. 1.10 42 36 38

Elever på leksehjelp pr 1.10 61 57 50

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

Lærerårsverk spesialundervisning 0,8 1,1 2,7

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

Lærerårsverk andre oppgaver 0,6 0,8 0,9

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.) 2,5 2,8 3,9

Årsverk SFO/leksehjelp 2,0 1,9 1,8
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I vårhalvåret jobbet vi med temaet 
Språk i mange former i barnegruppene. 
I tillegg ble personalet skolert gjennom 
den nasjonale satsningen på språk; 
Språkløyper. Fra høsten 2019 begynte vi 
å jobbe med kompetansepakken Barns 
lek og eksperimenterende virksomhet, 
en kompetansepakke gjennom 
prosjektet Kultur for læring. Her blir 
personalet skolert gjennom hele året 
på personalmøter og planleggingsdager. 
Høstens tema for barnegruppene ble 
da Utforskeren, noe som gir en god 
sammenheng mellom personalets 
kompetanseheving og barnas hverdag.

Foreldremøtet i høst gjennomførte vi som 
en informasjonsløype. Foreldrene ble 
sendt ut i små grupper, hvor de ansatte 
bemannet ulike poster med informasjon 
om ulike temaer fra barnehagehverdagen, 
praktisk informasjon, bilder og ulike 
problemstillinger. Intensjonen bak dette 
er å skape trygghet for foreldrene til å 
diskutere ting når de er i mindre grupper, 
samtidig som de også blir bedre kjent. 
Vi hadde et veldig godt oppmøte, og 
foreldrene som var til stede var veldig 
fornøyde med arrangementet og formen 
på møtet.

Vi har fortsatt den gode jobben med 
LØFTsmart, styrkepedagogikk, som er vår 
arbeidsmetode. Gjennom dette arbeidet 
skaper barn og ansatte gode relasjoner. Vi 
fokuserer på egne og andres styrker, og 

barna får utfordringer tilpasset seg selv og 
opplever god mestring og utvikling. Vi er 
opptatt av å skape gode relasjoner som 
gjør barna trygge og får vilkår for utvikling 
og læring.

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

Endringer i virksomhet i 2019
Vi merker godt endringen på 
pedagogtettheten som kom i 2018, det 
er bra med flere pedagoger i barnehagen 
samtidig har det ført til færre timer 
i uken sammen med barna. For oss 
tilsvarer dette 4 timer i uka med mindre 
personaltetthet, og det merkes godt på 
morgenen og ettermiddagen.

Økonomiske resultat for 2019
Det økonomiske resultatet gikk med et 
lite overforbruk. Overforbruk på lønn 
skyldes at vi underbudsjetterer på denne 
posten i budsjettarbeidet, da rammene 
ikke er tilstrekkelige for å opprettholde 

lovpålagt bemanning. Øvrige drift har 
forløpt som normalt.

Kommentarer til målekortet
Vi har et lavt egenmeldt fravær, noe vi er 
fornøyd med. Å jobbe i barnehage fører til 
at man blir eksponert for mye smitte via 
barn og foreldre. Til tross for dette så har 
vi et lavt egenmeldt fravær.

Det sykemeldte fraværet er høyere enn 
målsettingen, dette fraværet skyldes 
faktorer utenfor arbeidsplassen. Det blir 
jobbet raskt med tilretteleggingstiltak, 
men vi kommer ikke utenom at i noen 
situasjoner i livet er arbeidet i barnehagen 
fysisk tungt.

Kompetanseheving hos personalet har 
vært viktig for oss, og i 2019 har alle 
ansatte fått opplæring i pedagogisk 
analyse, språk og språkmiljøer, barns lek 
og eksperimenterende virksomhet. Alle 
ansatte var på Østlandsk lærerstevne 
og var da på to ulike kurs om lek. 
Pedagogiske ledere og styrer har også 
blitt kurset på psykososialt arbeid i 
barnegruppen, de sårbare barna og 
livsmestring.

styrer
Arnhild Blystad

Netto driftsutgifter: 5,2 mill.

Antall årsverk: 8,12

Sykefravær: 13,78 %

Ådalsbruk barnehage
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Område Måleindikator  Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer

Tjenesteproduksjon Brukertilfredshet* Ikke målt 5 5,2

Arbeidsmiljø Sykefravær - egenmeldt 0,47 % 2,5 % 1,61 %

Sykefravær – sykemeldt 10 % 5 % 12,17 %

Økonomistyring Økonomisk resultat 103 % < 100 % 103 %

Virksomhetens egne indikatorer

Hovedmål: Psykososialt miljø

Barnes trivsel* - 5 5,1

Personalets omsorg for barnet* - 5 5,6

Barnehagens samarbeid med hjemmet* - 5 4,9

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter

Tilrettelegger for det enkelte barns læring* - 5 5,1

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

Hovedmål: Ledelse

Mestringsorientert ledelse, for hele oppvekst** 4,9 4 5,0

Mestringstro, for enhet** 4,8 4 4,8

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 9** 8* 8,12*

Antall barn under tre år 15.12.15 11 9 9

Antall barn over tre år 15 18 18

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

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 3 3 3

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

Netto budsjettramme 4 205 000 4 249 309 3 911 000

*Lærling regnes som et eget årsverk.
**Spesialpedagog er lagt inn i totalt antall årsverk, selv om denne jobber i alle barnehager i kommunen.
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Ryli barnehage hadde i 2019 meget gode 
resultater både på foreldreundersøkelsen 
og på medarbeiderundersøkelsen 
10-faktor.  Dette tyder på at vår satsing på 
felles kompetanseheving i personalgruppa 
og utvikling av barnehagen har gitt 
ønskede resultater.
Vi har meget stram økonomi – men 
våre ansatte, med sin kompetanse, er 
«Rylis gull» og deres innsats hver dag 
gir gode resultater og et kvalitativt godt 
barnehagetilbud. Det vi har satset på av 
aktiviteter i 2019 er turer og opplegg som 
ikke koster ekstra penger, da vi også i 
2019 måtte budsjettere med fond for å få 
budsjettet i balanse. Vi var heldige og fikk 
en fin sommertur til Mattisrud finansiert 
av FAU.

Vi jobber fortsatt med kompetansepakker 
i «Kultur for Læring», og i 2019 valgte 
vi «Språkstimulerende læringsmiljø» 
med oppstart i august. Her jobber hele 
personalgruppa sammen for å få en enda 
bedre praksis innen språkstimulering i 
barnehagen.
Ryli fortsatte også med de to andre 
satsingsområdene; «DUÅ» (De utrolige 
årene) og «HOPP» (Helsefremmende 
oppvekst).

DUÅ går på stimulering av barns sosiale 
og emosjonelle utvikling, noe som 
er sentralt i barnehagen for å utvikle 
vennskapsferdigheter. DUÅ strategier er 
en god måte å jobbe på for å forhindre 

utestenging og mobbing, samt går rett 
inn i temaet «Livsmestring» som er en 
ny satsing for barnehagene fra sentralt 
hold. Vi går også igjennom kroppsregler 
med barna på storbarn for å forebygge 
og avdekke overgrep, jobber med «Røde 
og Grønne tanker» - som er psykologisk 
førstehjelp i barnehagen. Viktig at barn 
klarer å sette ord på sine følelser og løse 
konflikter på en god måte.

«HOPP» jobber vi med hver dag gjennom 
fysiske aktiviteter ute og inne for både 
småbarnsavdelingen og storbarn. Vi følger 
et årshjul som beskriver hvilke aktiviteter 
vi skal bruke hver måned – dette for å gi 
alle barn grunnleggende allsidig motorisk 
trening. Vi fokuserer på variert og 
næringsrik sunn mat og baker grovbrød 
sammen med barna flere ganger i 
uka. God motorikk og automatiserte 
bevegelser er grunnleggende for læring.

På avdelingene har de jobbet med alle 
de sju fagområdene som står omtalt i 
«Rammeplan for barnehagen», her er 
noen av temaene:
Eventyr, verdensrommet og dens 
planeter, VM på ski og aking, dans, 
fra egg til kylling (med ruge-maskin 
fulgte vi hele prosessen), sansene våre, 
besteforeldrekveld, økonomi (hvordan 
tjener man penger?), brannvern, FN 
dagen, Id og jul. I tillegg følger vi naturens 
endringer gjennom hele året og bruker 
mye tid ute i barnehagen og i nærmiljøet.

Vi har god dialog og godt samarbeid med 
foreldre ved valg av temaer. Foreldrene 
er våre viktigste samarbeidspartnere og 
har medbestemmelse på barnehagens 
innhold.

Vi har i 2019 vært med på planlegging av 
ny barnehage i Løten.

Kommentar til målekortet/nøkkeltall
 • Brukerundersøkelsen 2019 viser 

at foreldre er svært fornøyd med 
barnehagetilbudet på Ryli.

 • Medarbeiderundersøkelsen viser at 
ansatte opplever et godt psykososialt 
arbeidsmiljø og trives på jobb. Vi har 
lavt sykefravær. 

 • Ryli har fått ekstra ressurser til 
«barn med nedsatt funksjonsevne» 
og det har vært helt avgjørende 
da vi har mange barn som trenger 
ekstra oppfølging for å få et godt 
barnehagetilbud.

 • Språksatsing er også viktig da Ryli har 
mange fremmedspråklige barn.

 • Økonomien er svært krevende og vi er 
avhengig av fond for å få regnskapet 
i balanse.

STYRER
Iren Skyltbekk

Netto driftsutgifter: 4,7 mill.

Antall årsverk: 8,05

Sykefravær: 4,94 %

Ryli barnehage

OPPVEKST | ÅRSMELDING 2019



Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen* Ikke målt > 5 5,6

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt 0,79 % > 2 % 1,02 %

Sykefravær – sykemeldt 0,53 % > 5 % 3,92

Felles indikatorer: Økonomi styring

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

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Hovedmål: Ledelse

Medarbeidertilfredshet / 10 faktor ; Fakt. 5. Mestringsorientert ledelse** Ikke målt > 4,8 4,9

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter.

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

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

Hovedmål: Psykososialt miljø

Barnets trivsel* Ikke målt > 5 5,6

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

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

Medarbeidertilfredshet / 10 faktor**
Faktor 2 : Mestringstro

Ikke målt > 4,6 4,5

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 7,35 *1) 8,35* 1) 8,05*1)

Antall barn under tre år 9 12 9-12 2)

Antall barn over tre år 18 18 18

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

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 7 6 6

Andel barn av barnegruppen som får spesialpedagogisk hjelp 11 % 10 % 18 %

Svarprosent brukerundersøkelse KFL 86 % Ikke målt 71 %

Netto budsjettramme(revidert) 3 811 000 4 411 000 3 678 000

*Styrer frikjøpt 20 % i 2019 (30 % i 2017 og 18) for å jobbe som gruppeleder med prosjektet DUÅ (De Utrolige Årene).
**12 barn på småbarnsavdeling medfører at vi fra 15.08.18 måtte ansette en person til i 100% stilling
1) Ekstra bemanning på barn med nedsatt funksjonsevne
2) Vi hadde 12 barn på småbarn fra 01.01.19 – 14.08.19. I perioden 15.08 - 09.12.19 er det 9, da tre ønsker oppstart i perioden 09.12 - 02.01.20
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Dette året har Jønsrud barnehage jobbet 
videre med satsningsområdene vennskap, 
trivsel og språk. Gjennom resultater 
og utvelgelse av tiltak fra pedagogisk 
analyse fra «Kultur for læring», har disse 
områdene blitt plukket ut til å jobbes 
enda nærmere med. Vi har hatt stort 
fokus på å skape gode relasjoner på 
ulike nivå. Gjennom «Kultur for læring» 
har to av våre pedagogiske ledere 
fått en rolle som gruppeledere for 
gjennomføring av en kompetansepakke 
«Språkstimulerende læringsmiljø». Her 
ledes de ansatte igjennom planlegging, 
teori, gruppearbeid, pedagogiske analyser 
og faglige diskusjoner. Vi fortsetter en 
god implementering av prosjektet til 
utviklings- og forbedringsarbeid mot alle 
de ansatte i barnehagen.

Barnehageprogrammet «De utrolige 
årene» videreføres, og nye ansatte 
læres også opp. Vi fortsetter med 
veiledning av hele personalgruppen, og 
kompetansehevingen videreføres med 
fokus på å gi barn god sosial utvikling og 
tidlig hjelp der det er atferdsproblemer. 
Tillærte strategier benyttes som verktøy, 
hvor vi jobber godt med kommunikasjon i 
ulike relasjoner i barnehagen. Personlige 
utviklingsplaner kan gis til grupper og 
enkeltindivid.

Barnehagen vår er også med i prosjektet 
for «Helsefremmende oppvekst» (HOPP). 
Dette prosjektet har fokus på sunn mat, 

aktiviteter og gode vaner i hverdagen 
for å være med og bygge sunn livsstil 
hos barn. Vi legger inn bevisst fysisk 
aktivitet i hverdagen og tilrettelegger slik 
at aktivitetene er lystbetonte. Med tanke 
på motorikken er det utarbeidet et årshjul 
med tips for de ansatte, med fokus på 
ulike momenter innenfor motorikk for 
hver måned. Vi er også på turer ukentlig 
i nærmiljøet hvor vi spaserer på beina, 
sykler turer, går på ski, aker i bakker og 
lager oss naturlige hinderløyper.

Med disse satsningsområdene, jobber vi 
fint i tråd med strategiplanen med våre 
mål innenfor ledelse, psykososialt miljø 
og grunnleggende ferdigheter.

Organisasjonsendringer som er 
gjennomført i år gjelder både i 
barnegruppen og personalet.  Vi har 
nå en småbarnsavdeling med 7 barn 
og to avdelinger med 22 barn fra 3-5 
år. Gruppene blir naturlig tilpasset etter 
søkermassen. Søknaden har de siste 
årene vært stor, og vi har dermed ikke 
fått gitt tilbud til alle våre søkere. Vi 
har i år fått en ny pedagogisk leder i 
personalgruppen, som har vært et godt 
tilskudd til barnehagen. I desember kom 
vår lærling tilbake til oss etter praksis på 
barne- og ungdomsskole. Det er planlagt 
fagprøve til våren 2020.

Økonomisk gikk barnehagen med et lite 
overforbruk med største utgifter til lønn. 

Med små rammer og mindre overføringer 
enn forventet, var dette ikke til å unngå. 
Med tidvis behov for vikarer ved ferie, 
permisjon og sykdom, for å opprettholde 
forsvarlig bemanning, ble dette 
nødvendig. Sykefraværet har i år vært 
betydelig mindre enn i fjor, og vi har holdt 
oss innenfor mål både for egenmeldt- og 
sykemeldt fravær. Egenmeldt fravær 
skyldes smitterelatert sykdommer, som er 
uunngåelig i barnehage. Sykemeldt fravær 
skyldes faktorer som ikke er jobbrelatert. 
Vi jobber med stor bevissthet rundt 
tilrettelegging og helsefremmende arbeid, 
og ser resultater av dette.

STYRER
Tove Paulsen Trætteberg

Netto driftsutgifter: 4,1 mill.

Antall årsverk: 6,10

Sykefravær: 6,04 %

Jønsrud barnehage
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen* Ikke målt > 5 *

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt 2,64 % < 2 % 1,70 %

Sykefravær – sykemeldt 5,6 %8 < 7 % 4,34 %

Felles indikatorer: Økonomi styring

Økonomisk resultat 111 % 100 % 108,7 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Hovedmål: Ledelse

Medarbeidertilfredshet/10 faktor: Faktor 5. Mestringsorientert ledelse** - > 4,1 4,6

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter

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

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

Hovedmål: Psykososialt miljø

Barnets trivsel* - > 5 -*

Personalets omsorg for barnet* - > 5 -*

Barnehagens samarbeid med hjemmet* - > 5 -*

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

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk * 7,9**+1* 7,9+1* 6,10

Antall barn under tre år 6 6 7

Antall barn over tre år 24 24 22

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

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 5 5 7

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

Svarprosent brukerundersøkelse - - 39 %

Netto budsjettramme 3 477 000 3 491 000 3 160 000

*Lærling i 100% ble beregnet inn i antall årsverk 2017 og 2018
** Ekstra bemanning mot barn med nedsatt funksjonsevne i 100% i tillegg til fast ansatte frem til august 2018
***3,3 prosent barn frem til august 2019 som får spesialpedagogisk hjelp
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Dette har vært et svært aktivt år med 
tanke på kompetanseheving for de 
ansatte på Lund barnehage. Vi hadde 
avsluttende workshop og etterveiledning 
i De utrolige årenes skole- og 
barnehageprogram på vårhalvåret. Et 
viktig arbeid i høst har vært å jobbe aktivt 
med videreføring av DUÅ, og de ansatte 
har jobbet godt og med engasjement. 
Vi har ei nettverksgruppe der vi møter 
de andre barnehagene som jobber med 
DUÅ, for å utveksle erfaringer og inspirere 
hverandre til videre arbeid.

Når det gjelder Kultur for læring 
har barnehagen satt seg inn i ulike 
kompetansepakker og de ansatte har 
lært seg å bruke modellen Pedagogisk 
analyse. Ledere har fått opplæring i 
rollen som leder og det å jobbe i et 
profesjonelt læringsmiljø. På høsten 
startet vi arbeidet med kompetansepakka 
«Språkstimulerende læringsmiljø». 
Forbedringsarbeid etter kartlegging T1 
har også vært en satsning, som vi har fått 
gode tilbakemeldinger på.

Barnehagen har jobbet aktivt med 
helsefremmende tiltak med fokus på 
fysiske aktivitet og sunne måltider, i tråd 
med HOPP-prosjektet. Vi har tatt i bruk et 
årshjul, som sikrer motorisk stimulering 
på alle områder. Hver barnehage har 
en Hopp-koordinator som har ansvar 
for dette arbeidet og møtt i nettverk på 
tvers av barnehagene. Ei intern Facebook-

gruppe, bidrar til å dele gode ideer og 
gjøre hverandre gode.

Vi har også mange aktiviteter. 
«Hus-teateret» vårt viste forestillingen 
«Gullhår og de tre kongebjørnene» 
denne våren. Dette var et ledd i 
språkstimuleringsarbeidet, og vi benyttet 
ulike språklige aktiviteter og hadde det 
moro underveis. Ungene fikk øvd seg på 
å stå foran et publikum, noe som gir god 
trening og gode mestringsopplevelser.

De eldste ungene deltok på bokLEK på 
biblioteket, som er et årlig bokprosjekt for 
alle skolestartere, og hadde læringsøkt 
med bokLEK-forfatter.

Barnehagens sommertur gikk igjen til 
Mattisrud, der vi stortrives med tilbudet 
de gir til barnehagebarn. De største 
ungene dro på årlig tur til Klevfos 
Industrimuseum og før jul besøkte de 
Lysstøperiet på Brenneriet. Vi ser det 
som viktig å gjøre ungene oppmerksom 
på noe av det bygda har å by på, og 
legger vekt på å styrke kunnskapen 
om lokalsamfunnet. Vi har vært mye 
på tur i de flotte skogsområdene vi har 
i nærområdene. Underveis dit øver vi 
oss på å ferdes riktig i trafikken. Vi er 
godkjent som Trafikksikker barnehage og 
benytter årshjul som sikrer at vi stadig 
har dette på agendaen, blant annet 
arrangerte vi reflekskveld i høstmørket.

På senhøsten ble barnehagen 
re-sertifisert som Miljøfyrtårnbarnehage 
for nye 3 år. Dette gjenspeiles med fokus 
på gjenbruk og holdninger til å ta vare 
på naturen. Vi lagde grønnsakhage og 
det var utrolig moro å høste fra den! I 
temaperioder har vi jobbet med insekter 
og om hvor viktig de er for oss.

Sykefraværet er langt unna måloppnåelse. 
Det er ikke arbeidsrelatert. For å 
tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø, har 
vi stadig fokus på tiltak for å forebygge 
sykefravær. Medarbeiderundersøkelsen 
vår viser svært god score på samtlige 10 
faktorer og en økning fra forrige måling 
som også vår bra.

Budsjettramma for 2019 var for trang 
og det er første gang barnehagen ikke 
klarer å holde ramma. Med lovpålagt 
pedagognorm og grunnbemanning, var 
det ingen steder å spare inn slik at vi 
klarte levere et regnskap helt i balanse 
dette året.

STYRER
Gunn Slettvold

Netto driftsutgifter: 4,0 mill.

Antall årsverk: 7,10

Sykefravær: 21,84 %

Lund barnehage
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Område/Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Fellesindikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt 5,3 5

Fellesindikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær - egenmeldt 1,16 % < 1,5 % 1,97 %

Sykefravær – sykemeldt 8,86 % < 10 % 19,87 %

Fellesindikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 105 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Psykososialt miljø:

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

Barnets trivsel* Ikke målt > 5 5,3

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

Grunnleggende ferdigheter:

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

Barnehagens bidrag til ditt barns språkutvikling* Ikke målt > 5 4,8

* Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Bedre kommunes brukerundersøkelse.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.
Faktor 5: Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at 
medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk* 7,0 6,8 7,1

Antall barn under tre år 7 9 9

Antall barn over tre år 23 18 18

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

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

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn 3 2 2

Svarprosent brukerundersøkelse 65 % Ikke målt 54 %

Netto budsjettramme 3 791 000 3 967 000 3 073 000

*Grunnbemanningen på 6,8 årsverk, i tillegg kommer ekstra bemanning til barn som trenger ekstra ressursinnsats.
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Skøienhagan barnehages 
satsningsområder dette året har vært 
å styrke barns sosiale, emosjonelle, 
språklige og motoriske ferdigheter.  
Vi har hatt hovedfokus på språk 
og språkmiljø, noe resultatet av 
kartleggingsundersøkelsen T1 i Kultur for 
læring viste at det var behov for å jobbe 
med. For at hele personalgruppa skal 
være godt rustet til å jobbe målrettet 
med dette har vi siste halvdel av 
2019 jobbet med Kompetansepakka 
«Språkstimulerende læringsmiljø i 
barnehagen», gjennom prosjektet Kultur 
for læring.

Vi har deltatt aktivt i HOPP-prosjektet, der 
målsettingen er at barnehagene skal bidra 
til å skape en sunnere livsstil blant barn 
og unge i Løten. Fysisk aktivitet og et sunt 
kosthold er viktige elementer. Vi har brukt 
uteområdet i barnehagen og nærmiljøet 
aktivt, både sommer og vinter.  Vi har 
faste grupper som er på tur i skogen en 
dag hver uke, i tillegg legger vi til rette 
for fysisk aktivitet for alle i uteleken. Vi 
er i Basishallen to dager i uka, med både 
små og store grupper. Her har vi ulike 
aktiviteter og opplegg, der alle får utfolde 
seg på sitt nivå, og stadig mestre nye 
ting. Dette er gode arenaer for læring og 
utvikling.

For å styrke barnas sosiale og 
emosjonelle ferdigheter har vi jobbet med 
videreføring av barnehageprogrammet 

«De utrolige årene», som har fokus på å 
styrke personalets og barns kompetanse 
på disse områdene. Førskolegruppa 
har hatt eget opplegg og aktiviteter 
gjennom hele året, for å gi dem best 
mulig grunnleggende ferdigheter før de 
avslutter barnehagetida og begynner på 
skolen.

Kompetanseheving ellers har vært å 
jobbe med kompetansepakke i Kultur 
for læring, der hele personalgruppa 
har lært å bruke pedagogisk analyse.
Rammeplanens fagområder har vært 
godt ivaretatt, ved at de har vært 
viktige elementer i de temaene og 
aktivitetene vi har hatt gjennom året.
Det har vært viktig for oss å ha fokus på 
arbeidsmiljøet, spesielt med tanke på 
at vi driver barnehage i to hus, og vi har 
derfor hatt flere sosiale sammenkomster 
og aktiviteter i løpet av året. Stabil 
personalgruppe og lite sykefravær. Fra 
august ble spesialpedagogstillingen 
som tidligere var tilknyttet Ådalsbruk 
barnehage overført til Skøienhagans 
virksomhetsområde.  En annen viktig ting 
dette året er planlegging og forberedelser 
til etablering av midlertidige lokaler, og 
bygging av ny barnehage.

Kartleggingsundersøkelsen T2 i Kultur for 
læring og medarbeiderundersøkelsen 
10-faktor ble gjennomført på slutten 
av året, og resultatene derfra vil bli 
gjennomgått og jobbet med i 2020.

Drifta som helhet har gått greit, og det 
har ikke vært behov for å gjøre store 
investeringer. Til tross for trange rammer, 
ser det ut til at det økonomiske resultatet 
går i balanse.

STYRER
Ingrid Bjørnstad

Netto driftsutgifter: 7,3 mill.

Antall årsverk: 13

Sykefravær: 2,91 %

Skøienhagan barnehage
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Område/Måleindikatorer Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet * Ikke målt > 5 4,9

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt 1,01 % < 2 % 1,04 %

Sykefravær – sykemeldt 6,23 % < 5 % 1,87 %

Felles indikatorer: Økonomi styring

Økonomisk resultat 100 % < 100 % 96,5 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Hovedmål: Psykososialt miljø

Barnets trivsel* Ikke målt > 5  5,3

Personalets omsorg for barnet* Ikke målt > 5 5,4

Barnehagens samarbeid med hjemmet* Ikke målt > 5 5,2

Hovedmål: Grunnleggende ferdigheter.

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

Barnehagens tilrettelegging for barns språkutvikling* Ikke målt > 5 5,1

Barnehagens tilrettelegging for fysisk aktivitet* Ikke målt > 5 5,2

Hovedmål: Ledelse

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

Medarbeidertilfredshet/ 10-faktor Relevant kompetanseutvikling** Ikke målt > 4,5 3,7

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk* 8 12 13

Antall barn under tre år 7 16 12

Antall barn over tre år 23 22 29

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

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn 7 8 8

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

Svarprosent brukerundersøkelse 50 % Ikke målt 51 %

Netto budsjettramme 3 589 000 5 452 000 5 598 000

*Totalt antall årsverk for 2019 er grunnbemanning, og 2 spesialpedagoger som har kontorplass i Skøienhagan barnehage.
Kommentar målekort og nøkkeltall 2019: Skøienhagan barnehage har tre avdelinger,- 1 avdeling  1- 3 år og 2 avdelinger 1-6 år. 
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Velferd
Kommunalsjefområdet Velferd med 
underliggende virksomhetsområder har 
hatt et travelt år preget av omstilling og 
utvikling av driften, noe årsmeldingene 
for de ulike virksomhetene bærer preg av. 
For å kunne utvikle tjenestene over tid er 
god drift helt avgjørende både for gode 
arbeidsmiljøer, økonomisk handlingsrom, 
tjenestekvalitet og utviklingskraft.

Det arbeidet som har vært gjort i 2019 
med hensyn til harmonisering av driften 
mot økonomiske rammer har vært 
krevende men helt nødvendig – og vil 
måtte fortsette i årene som kommer. 
Nasjonale føringer innenfor fagområdene, 
samt mål og delmål i Kommuneplanens 
samfunnsdel har vært og vil være førende 
for dette arbeidet. I denne forbindelse er 
det viktig å utvikle endringskompetansen 
i organisasjonen – gjennomføring av 
nødvendige endringer er en forutsetning 
for å opprettholde god tjenestekvalitet i 
framtiden. Vi må hele tiden ha fokus på 
å jobbe smartere og drifte mer effektivt. 
I så måte har 2019 vært et år der vi 
alle har blitt utfordret på egen praksis 
og tenkning. Leder og ansatte fortjener 
honnør for viljen til å tenke nytt og for å 
stå i endringsprosesser som utfordrer oss 
alle på ulike plan.

På kommunalsjefnivå er det verdt å 
merke seg følgende satsninger i 2019:

 • Legetjenesten – arbeidet med å 
utvikle egen plan for legetjenesten 
ble igangsatt og vil bli fremmet til 
politisk behandling i første tertial 
2020. Det er også igangsatt arbeid 
med å få etablert nye lokaler for 
legetjenesten som sikrer nødvendig 
plass til allmennlegetjenesten i 
framtiden.

 • Private fysioterapihjemler – 
kommunen har rekruttert i to 100 
% hjemler med gode søkere med 
høy kompetanse som sikrer fortsatt 
høy kvalitet på denne delen av 
tjenestetilbudet.

 • Fortsatt satsing på velferdsteknologi 
i interkommunalt prosjekt innenfor 
Nasjonalt Velferdsteknologiprogram.

 • Videreført arbeidet med å skape 
heltidskultur innenfor helse- og 
omsorgstjenestene med stegvis 
tilnærming med brukerperspektivet 
som utgangspunkt.

 • Gjennomført lederutviklingstiltak som 
inkluderer både virksomhetsledere og 
avdelingsledere med mål om å styrke 
den enkelte leder og bygge sterke 
ledergrupper.

 • Felles utviklingsarbeid med 
utgangspunkt i 0-punktsanalyse 
av samarbeidet i kommunen på 
området barn og unge. Tverrfaglighet, 
klargjøring og utvikling av 
tjenestetilbud, samarbeidsavtaler 
og samarbeidsrelasjoner er viktige 
stikkord.

 • Etablering og videreutvikling av 
samarbeid interkommunalt og med 
2.linjetjenesten.

Fra de ulike virksomhetsområder kan 
følgende være et representativt utvalg - 
nærmere omtalt i årsmeldingene innenfor 
de enkelte fagområdene:

 • Fortsatt nedgang i utbetaling av 
økonomisk sosialhjelp i en periode 
der flere kommuner opplever økning. 
Etablering av Ungdomsteam for å 
arbeide enda mer målrettet med økt 
antall unge innenfor NAV-systemet.

 • Barneverntjenesten har deltatt 
i tjenestestøtteprogram i regi 
Fylkesmannen. Oppstart av arbeid 
med integrasjon mellom fagsystemer 
og økonomisystem, samt digitalt arkiv 
i Barnevern og Helse og Familie.

 • Deltakelse av interkommunalt 
samarbeid med andrelinjetjenesten 
på ROP og NAV-området med 
etablering av FACT-team og IPS (se 
årsmelding for NAV og BRA).

 • Løten mottok prisen som årets 
demensvennlige kommune i Norge 
i 2019 av statsråd Terje Søviknes 
- nasjonalforeningens pris for 
demensvennlig samfunn. 
 
 
 

 • Hjemmebasert Omsorg deltok 
i samarbeidsprosjekt med 
Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester om aktivitetstiltak 
for å motvirke ensomhet og passivitet 
med oppstart av «Cafe etterpå».

 • Helse og Familie har videreført 
HOPP-prosjektet som er et 
samarbeid med barnehagene 
om etablering av gode vaner 
rundt aktivitet og ernæring. De 
har også fortsatt arbeidet med 
styrking av foreldrerollen med 
foreldreveiledningskurset «De utrolige 
årene».

 • Kvalifisering har på nytt fått 
anmodning om bosetting av 
flyktninger som en av få kommuner 
– en honnør for godt arbeid. Videre er 
samorganisering av tjenestene i Løten 
Virke etablert i nye lokaler.

 • Ved Løten Helsetun har flere ledere 
og ansatte deltatt i læringsnettverk 
i Fylkesmannens regi knyttet til 
forbedringsarbeidet med helsehjelp 
og sammenheng i tjenestene. Det 
er innledet samarbeid med VilMer 
for formidling av behov og tilbydere 
av aktiviteter og opplevelser mellom 
brukere og frivillige, dette som et 
ledd i kvalitetsreformen «Leve hele 
livet». Samarbeidet har ført til økt 
aktivitet og gode livsopplevelser ved 
sykehjemmet.

Frivillige har også i 2019 vært en 
uvurderlig bidragsyter til tjenestetilbudet 
med alt fra matutkjøring, ulike 
arrangementer, gode møteplasser og 
enkeltbidrag gjennom hele året – takk 
til dere alle som sammen med dyktige 
ledere og ansatte har bidratt til gode 
tjenester og gyldne øyeblikk i året som nå 
er over.

KOMMUNALSJEF
Arne Jørstad
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Ved oppstarten av 2019 ble det 
lederskifte i virksomheten. Daværende 
leder sluttet i februar og det ble etablert 
en ordning hvor virksomhetsleders 
stedfortreder ble barnevernleder 
og virksomhetsleder i helse og 
familietjenesten ble konstituert i 30 % av 
virksomhetslederstillingen med ansvar 
for personal og økonomi. Ved årets 
slutt er det vedtatt at det blir en felles 
virksomhetsleder for barneverntjenesten 
og helse/familietjenesten med en 
fagleder i hver virksomhet. Samtidig 
med konstituering av nye ledere ble det 
igangsatt en arbeidsmiljøprosess ledet av 
representanter fra bedriftshelsetjenesten 
(Salutis), hvor formålet var å utvikle det 
psykososiale arbeidsmiljøet og etablere 
ønsket kultur og samhandling. Alle 
ansatte har gitt uttrykk for at det har vært 
en nyttig og nødvendig prosess. Siste 
samling ble gjennomført i november. 
Medarbeiderundersøkelsen på slutten av 
året viser at tilfredsheten hos de ansatte 
på 8 av 10 punkter ligger over eller likt 
med landet for øvrig. Virksomheten 
har hatt fokus på sikkerheten til de 
ansatte, og et ledd i dette var kurs for 
alle ansatte med fokus på blant annet 
prosedyrer og rutiner, planlagt 2019 og 
avholdt nå i januar 2020. I dialog med 
Eiendomsavdelingen planlegges det 
endringer av lokalene.

Barneverntjenesten har i 2019 deltatt 
i tjenestestøtteprogrammet, som er et 

barnevernfaglig etterutdanningstilbud 
rettet mot alle ansatte, både 
leder og medarbeidere. Det er en 
arena for å tilegne ny kunnskap, 
samtidig som det er en arena for 
erfaringsutveksling kommuner i mellom. 
Tjenestestøtteprogrammet er i regi av 
Fylkesmannen.

For å bedre tilgjengeligheten til tjenesten, 
for både brukere og samarbeidspartnere, 
har virksomheten etablert egen 
vakttelefon som går direkte til en av 
de ansatte. Som et ledd i å styrke det 
tverrfaglige samarbeidet har ansatte fra 
virksomheten vært på besøksrunde og 
presentert tjenesten i barnehager og 
skoler høsten 2019. Tverrfaglig samarbeid 
har vært og vil være et satsingsområde 
ved inngangen til 2020.

Det er etablert et samarbeid med 
helsesykepleier hvor konsulent 
i barneverntjenesten deltar i 
barselgruppene på helsestasjonen, hvor 
det er fokus på foreldres samspill med 
barnet sitt. Filmen «I trygge hender» 
vises i barselgruppene. Filmen er et viktig 
bidrag for å forebygge foreldrevold mot 
småbarn. Å videreutvikle samarbeidet 
med NAV er i oppstartfasen. Det er startet 
en prosess på ledernivå med barnevern, 
helse/familie og rus/psykisk helsetjeneste 
for voksne for å se på muligheter for å 
etablere et tettere utøvende samarbeid i 
team.

Planarbeid med mål om økt digitalisering 
i virksomheten er påbegynt. Digitalt 
arkiv og SvarUt – SvarInn vil bidra til 
å gi oversikt, forenkle prosedyrer og 
kvalitetssikre tjenesten. Remitering vil 
gi økt kontroll på økonomiske utgifter 
knyttet til den enkelte klient.

Barneverntjenesten har mottatt totalt 218 
meldinger i 2019 derav 92 nye saker, 126 
meldinger er mottatt på saker hvor de 
allerede er inne. Virksomheten melder 
om økning i saker knyttet til psykisk 
helse hvor det i flere av sakene sees 
en sammenheng med høyt konfliktnivå 
foreldre imellom som går utover 
ivaretagelse og omsorg av barna.

Virksomheten hadde ved årets 
begynnelse et sykmeldt sykefravær 
på 26,21 % - arbeidsrelatert. Det har 
vært fokus på dette, og det har skjedd 
en gledelig positiv utvikling hvor man 
ved årets slutt er nede på 13,27 % 
sykmeldt sykefravær, og som ikke er 
arbeidsrelatert.

VIRKSOMHETSLEDER
Gunn Toril Larsen

Netto driftsutgifter: 21,6 mill.

Antall årsverk: 7,5

Sykefravær: 14,96 %

Barnevern
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær – egenmeldt 1,64 % < 1 % 1,69 %

Sykefravær – sykemeldt 26,21 % < 5 % 13,27%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 102 % 100 % 124 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

Andel meldinger konkludert innen frist 99,0 % 100 % 100 %

Andel meldinger gått til undersøkelse 84 % 70 % 60 %

Andel undersøkelser uten fristoverskridelse*** 63 % 100 % 100 %

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

Tiltaksplaner 72 % 100 % 100 %

Omsorgsplaner 100 % 100 % 100 %

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Andel barn med barnevernstiltak 82 76 95

Antall barn med ettervernstiltak 13 7 17

Netto driftsutgifter pr barn under tiltak (kilde:  SSB, KOSTRA) 170 000 241 656 241 656

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet* 270 000 393 107 393 107

Totalt antall årsverk 8 8,5 7,5 

Totalt antall ansatte 9 9 11

Antall barn i fosterhjem/institusjon 23 25 18 

Antall meldinger mottatt 123 99 218* 

Antall meldinger gått til undersøkelse 93 81 59 

Antall undersøkelser med fristoverskridelse 20 21 10

Antall undersøkelser gjennomført innen ordinær frist, 3 måneder 73 63 74 

Tilsyn av barn fra andre kommuner 16 19 22 
 
* Stor økning i saker knyttet til psykisk helse
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Våre hovedområder omhandler:
Hjemmesykepleie. Hverdagsrehabilitering. 
Demenskartlegging. Kreftomsorg og 
palliativ pleie. Hjemmehjelp. Dagsenter. 
Hjelpemiddellager med utplassering 
av hjelpemiddel. Bemannet boenhet. 
Tildeling av omsorgs - og kommunal 
bolig. Tildeling av omsorgsstønad og 
brukerstyrt personlig assistent.

Viktige hendelser i 2019:
 • Etter virksomhetsgjennomgang og 

budsjettprosess har det i høst vært 
jobbet med ny turnus og samdrift av 
bo-enheten og hjemmesykepleien.

 • Det er høy kompetanse og erfaring 
i kreft– og palliativ omsorg. Det har 
vært arrangert kurs for ansatte i 
palliativ omsorg.

 • Kurs i hverdagsrehabilitering for alle 
ansatte.

 • Kurs i «Demensvennlig samfunn». 
Det er totalt 150 personer fra ulike 
yrkesgrupper og servicenæringer 
som er kurset i samarbeid med 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
Løten Kommune er kåret til årets 
kommune for demensvennlig 
samfunn av Nasjonalforeningen for 
Folkehelse.

 • Deltar i prosjekt «Sjelden hørte 
stemmer» for å skape medvirkning fra 
personer med demens eller kognitiv 
svikt i tjeneste –og samfunnsutvikling.

 • Fått midler fra Fylkesmannen til 
innovasjonsprosjekt. Tjenesten har 

større fokus på tidlig oppdagelse av 
forverret tilstand. Ansatte er kurset 
i observasjon og måling av vitale 
parametere.

 • Tatt i bruk velferdsteknologi som 
medisindispenser og GPS.

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

Tjenesten deltar i:
 • Interkommunalt utviklingsprosjekt for 

implementering av velferdsteknologi. 
 • Prosjektet «Gode pasientforløp» i 

regi av Kommunenes Sentralforbund 
(KS). Samarbeid for å sikre gode 
tjenester og gode overganger mellom 
tjenesteytere og omsorgsnivåer. 

 • Prosjektet «Det store heltidsvalget» 
som jobber med mål om heltidskultur.

 • Vi har et samarbeidsprosjekt med 
Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester om aktivitetstiltaket 
med oppstart av Cafe etterpå. 
Dette for å motvirke ensomhet og 
passivitet.

Om måloppnåelse:
Hjemmebasert omsorg har i 2019 et 
økonomisk merforbruk. Merforbruket er 
i hovedsak lønnskostnader og skyldes 
vedtak innenfor Brukerstyrt Personlig 
Assistanse (BPA).

Det jobbes godt med 

sykefraværsoppfølging. Langtids- 
sykefraværet er noe høyere. Det er 
fokus på vaksinering mot influensa 
og ansatte får tilbud om gratis 
vaksine. Det er godt arbeidsmiljø. I 
medarbeidertilfredsundersøkelsen scorer 
HBO på linje med landsgjennomsnitt.
Andel behandlede pasienter med mer 
komplekse tjenester og behov for høyere 
kompetanse øker. Tidligere utskrivelse 
fra spesialisthelsetjenesten er i tråd med 
intensjonene i Samhandlingsreformen.

Antall time-vedtak på 
hjemmehjelpstjenester har gått ned. Det 
er i tråd med fokus på egen mestring og 
husstandens samlede ressurser.
Det jobbes stabilt godt med kartlegging 
av demensteamet, oppfølging av 
kreftkoordinator og hverdagsrehabilitering.
Dagsentrene har stabil drift.

Tjenesteområdene innenfor Velferd har 
jobbet med hvordan boligarbeidet kan 
effektiviseres og forbedres med hensyn 
til drift –og faglig kvalitet. Antallet som 
venter på tildeling av bolig er redusert fra 
47 til 11.

VIRKSOMHETSLEDER
Cecilie Nilsen

Netto driftsutgifter: 28,8 mill.

Antall årsverk: 39,31

Sykefravær: 7,2 %

Hjemmebasert omsorg
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Område / Måleindikator Resultat  2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* 2,0 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær - egenmeldt 0,87 % < 2 % 1,16 %

Sykefravær – sykemeldt 3,53 % < 5 % 7,22 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 103 % 100 % 104 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

Alle som søker om andre tjenester skal få vurderingsbesøk innen 3 uker Ikke nådd mål 85 85

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

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

60/40 60/40 39/33

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

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Antall behandlede pasienter/ brukere 423 422 400

Antall journaler/besøk av hjemmesykepleien 60 124 56 844 59 485

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere 0-66 år 18 20 16

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere 67 – 79 år 126 124 147

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere  80 år og over 533 494 520

Timer vedtak hjemmesykepleie pr. uke 1059,52 802,92 847

Timer vedtak hjemmehjelp pr. uke 185,26 158,59 143

Antall kartlegginger av demensteamet 26 26 28

Samtaletimer, kreftkoordinator pr. uke Totalt 109 18,2 79,55

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

prosjekt
24

80% st.
44

20% st 
46

Timer vedtak BPA pr uke 175 241 240,5

Timer vedtak omsorgslønn pr. uke 8 23 15

Antall utførte tjenester fra ambulerende vaktmester 1600 1518 800

Antall  trygghetsalarmer 130 117 178

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

Tildelte boliger i løpet av året 13 34 14

Antall som står på venteliste omsorgsbolig og annen bolig 50 47 11 

Leasingbiler
- Kjørte kilometer i løpet av året
- Antall skademeldinger

7
130 000

4

7
138 000

7

7
132 757

2

Møter i samarbeidsutvalget 3 4 2

Kompetanseutvikling

Antall ansatte under utdanning 3 2 3

Antall ansatte med høyskoleutdanning 18 17 19

Antall ansatte helsefagarbeidere 19 21 17

Antall ansatte uten utdanning 8 16 18

Antall studenter/ lærlinger pr. år 17 20 19

Antall ansatte 46+ 9 BPA 
assistenter 

54 + 3 vikarer 54 faste + 2 
vikarer

Antall årsverk 39,52 38,30 39,31

Budsjettramme 24 754 000 24 032 139 23 979 000

VELFERD | ÅRSMELDING 2019 55



Løten Virke:
Tjenesten er inne i en stor 
omstillingsprosess, og tilpassing av drift 
innenfor endrede rammebetingelser er 
en krevende prosess. Det er etablert 
forventninger i tjenesten gjennom 
år, som gjør det utfordrende å stå i 
en omstillingsprosess. Økonomiske 
rammebetingelser preger driften 
og en ser for seg at 2020 og 2021 
blir en periode for å finne riktig 
driftsnivå. Det gjelder hele tjenesten 
der målet blir å finne balansepunktet 
på tjenestenivå sett opp inntekts- 
og utgiftssiden. Samlokalisering og 
innkjøring i nytt bygg har samtidig 
avdekket arbeidsmiljøutfordringer som 
vi måtte ta tak i, og handlingsplan for 
arbeidsmiljøtiltak er under utarbeidelse. 
Det er allikevel gledelig at de nye 
lokalene svarer til mange forventninger 
sett fra et brukerperspektiv, der geografisk 
plassering og utforming har medført en 
mer tilgjengelig og tidsriktig tjeneste.
For å opprettholde produksjon og utvikling 
er det gjort store investeringer i utstyr i 
2019. Det gjenstår mye arbeid utomhus, 
men bygging av lagerbygg er forventet 
med oppstart vår/sommer 2020.
Gjennom høsten 2019 har vi samarbeidet 
med NAV for å tilrettelegge rundt 
brukerne, og det planlegges at veiledere 
i NAV skal ha «kontordag» på Løten 
Virke samt jobbcafé med fokus på 
arbeidssøking for deltagerne. Aktiviteten 
er i tråd med inngått samarbeidsavtale 

mellom tjenestene og tildelt 
fokusområde.

Voksenopplæringen:
Norskopplæringen i Løten fyller snart 
10 år og er et godt etablert tilbud. 
Den nyter godt av lokal tilknytning 
og tette bånd til flyktningetjenesten. 
Undersøkelser viser at tett oppfølging 
er en viktig suksessfaktor, og den 
muligheten har vi her. Samarbeidet med 
leksehjelpen i Frivilligsentralen gir god 
språktrening og lokalt nettverk. I tillegg til 
flyktningene som bosettes i kommunen, 
har vi deltakere som kommer hit som 
arbeidssøkere og i familiegjenforening.
Vi har deltatt i to prosjekter med 
statlig finansiering sammen med 
nabokommunene. Målet for begge har 
vært å styrke overgangen fra norskkurs til 
arbeid. Det interkommunale samarbeidet 
foregår på flere områder både i form av 
ledernettverk (Hedmark) og i samarbeid 
om 50 timer samfunnskunnskap på 
morsmål (Hamar og Elverum). I 2019 var 
det totalt 57 elever innom, og de kom fra 
22 forskjellige land med Syria og Thailand 
som de største gruppene.
Spesialpedagogisk undervisning på 
grunnskolens område for voksne 
ble mot årets slutt flyttet fra Løten 
Virke til norskopplæringen og samlet 
administrativt og faglig under 
voksenopplæringen.

Flyktningtjenesten:
Det er bosatt 10 personer i 2019 
etter avtale med IMDI (Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet). De siste 
årene har det vært redusert tilgang til 
bosettingsklare flyktninger, men vi er 
glade for at vi er av de kommunene som 
blir forespurt.
Vi har, sammen med norskopplæringen, 
gjennom året deltatt i et fylkeskommunalt 
prosjekt med «karriereveiledning», 
noe som skal gi et bedre grunnlag til 
å kartlegge kompetanse og fremtidige 
jobbønsker for den enkelte flyktning.

Sykefravær:
Samlet sykefravær for hele året ligger 
på 8,76 % (egenmeldt 1,87 % og 
legemeldt 6,89 %). Dette er nedgang 
fra 2018, men fortsatt for høyt jfr. 
målekort. Det kan allikevel nevnes at 
størsteparten av fraværet skyldes to 
langtidssykemeldinger. Det er ingenting 
som tilsier at sykefraværet har bakgrunn i 
arbeidsmiljøfaktorer selv om vi har jobbet 
med dette på Løten Virke gjennom store 
deler av året.

VIRKSOMHETSLEDER
Geir Arne Nilsen

Netto driftsutgifter: 14,2 mill.

Antall årsverk: 18,1

Sykefravær: 8,76 %

Kvalifisering
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet Flyktningtjenesten* (2018) 4,9 > 5 > 5

Brukertilfredshet Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere* (2018) 5,3 > 5 > 5

Brukertilfredshet LAOS** (2018) 3,3 > 3 > 3

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor*** : Faktor 5 – Mestringsorientert ledelse (2019) Ikke målt 3,9 3,2

Sykefravær  - egenmeldt 1,61 % < 4 % 1,87 %

Sykefravær – sykemeldt 14,25 % < 5 % 6,89 %

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

58 % > 60 % 63,64 %

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

43 % > 60 % 50 %

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

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

68 % > 70 % 87 %

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

57 % > 50 % 64 %

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

87 % > 50 % 85 %

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Antall møter i samarbeidsutvalget* 4 4 2

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

310 320 306,75

Antall tildelte årstimer voksenopplæring LAOS 1178 1200 990

Antall deltakere i sysselsettingstiltak med kommunalt vedtak (VTA/KV)** 29 25 17

Antall brukere i sysselsettingstiltak med tilsagn fra Nav 14 10 16

Antall samarbeidsavtaler i sysselsettingstiltakene 7 7 6

Antall elever i voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere*** 64 60 57

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

38 30 27

Antall i introduksjonsordning i løpet av året 23 20 12

Antall flyktninger bosatt pr. år 14 8 10

Totalt antall årsverk**** 19,19 19,5 18,1

Totalt antall ansatte 24 24 22

Netto budsjettramme (år) i 1000 kr. 13 930 000 13 508 000 13 397 000

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

VELFERD | ÅRSMELDING 2019 57



Virksomhetsleder Odd A. Jakobsen 
gikk over i annen stilling i kommunen 
fra 1.mai 2019. Fra 1. mai og ut året 
har dette ansvaret blitt ivaretatt av 
avdelingslederne Marianne Eidem, 
Erik Moberget og Trude H. Øien med 
fullmakter på sine områder. Dette har 
vært en midlertidig ordning i påvente av 
endelig avklaring av videre organisering, 
noe som vil skje på nyåret i 2020.

Rehabilitering
Fysio- og ergoterapeutene har i stor 
grad hatt fokus på rehabilitering i 
institusjon, hverdagsrehabilitering og 
demensteam. De har hatt en representant 
i delprosjektgruppa i det interkommunale 
Velferdsteknologiprosjektet. At antall 
brukere som fikk ergoterapi i 2019 har 
gått noe ned og forklares med at en 
av ergoterapeutene har fungert som 
avdelingsleder fra mai. Helsesykepleier 
har drevet forebyggende virksomhet 
knyttet til eldre med helsesamtaler, 
helsestasjon for eldre og kognitiv terapi. 
«Mestringstjenesten» er et prosjekt 
hvor det gis praktisk bistand med 
fokus på mestring av egen hverdag 
og bo-ferdigheter. Tjenestene har blitt 
gitt til personer med lettere psykisk 
utviklingshemming og/eller psykiske 
lidelser. Utover prosjektlederstillingen har 
ressursene i teamet vært hentet fra ROP 
(Rus og psykisk helse) -tjenesten.
Etterspørsel og tildeling av støttekontakter 
har i løpet av året vært høyt. Økningen 

gjelder særlig fra mennesker med 
demens som ønsker å bruke støttekontakt 
for å være mer aktive og delta på 
fritidsaktiviteter.

ROP-tjenester
Løten kommune deltar fra høsten 2019 
i interkommunalt FACT-team (Flexible 
Assertive Community Treatment) med 
stillingsressurs på 100 %. Teamet består 
av ansatte fra Sykehuset Innlandet og 
kommunene Ringsaker, Hamar, Stange 
og Løten og gir langvarig oppfølging 
til mennesker med alvorlige psykiske 
lidelser i deres lokalsamfunn.
Ved utgangen av 2019 har totalt 9 
brukere kommet i ordinært arbeid via 
IPS (Individuell jobbstøtte), et samarbeid 
mellom NAV Hedmark, kommunene i 
FACT-samarbeidet og Sykehuset Innlandet. 
Det er så langt gode erfaringer med dette 
arbeidet. Vi har flere brukere med behov 
for heldøgns omsorg der det kjøpes tilbud 
av private aktører. Volumet på tjenesten 
tilsier at det koster mindre enn å etablere 
tilbud i egen regi, noe som vurderes 
kontinuerlig. Merforbruket i 2019 skyldes i 
stor grad tjenestekjøp på dette området.
For øvrig jobbes det med å prioritere 
yngre aldersgrupper og småbarnsfamilier, 
flere gruppebaserte tilbud med fokus 
på egenmestring, samt bruk av andre 
mestringsarenaer, som for eksempel 
Værestedet. En av de ansatte fullførte 
ettårig videreutdanning i rus og 
miljøarbeid våren 2019 og det er innvilget 

videreutdanning i traumer for ytterligere 
en ansatt med oppstart på nyåret i 2020.

Sykehusvegen 2 og 12
Bofellesskapene har mange 
ansatte i deltidsstillinger og deltar i 
utviklingsarbeidet for etablering av 
Heltidskultur, der målet er å øke antall 
100 %-stillinger. Dette vil skape mer 
attraktive arbeidsplasser og er et viktig 
bidrag til økt kvalitet i tjenesten.
Det er for øvrig et stort spenn når det 
gjelder brukergruppene i tjenesten og 
behov for nytenkning i tilbudet. Dagens 
tilbud omfatter aldrende beboere med 
økte behov for tjenester i hjemmet, 
unge voksne, barn i avlastning, samt 
tjenestemottakere som bor utenfor 
bofellesskapene. Det har vært en økning 
i antall tjenestemottakere i sistnevnte 
gruppe.

I 2019 har det vært særlig fokus på å 
ivareta eldre utviklingshemmede både 
med hensyn til helseoppfølging og retten 
til en meningsfull hverdag. 

VIRKSOMHETSLEDERE
Trude, Odd, Marianne og Erik

Netto driftsutgifter: 52,5 mill.

Antall årsverk: 47,92

Sykefravær: 12,69 %

Bolig, rehabilitering og aktivisering
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikator: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet 3,8 Ikke målt Ikke målt

Felles indikator: Arbeidsmiljø

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

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

Sykefravær - egenmeldt 1,66 % 2 % 1,45 %

Sykefravær – sykemeldt 10,77 % 8 % 11,24 %

Felles indikator: Økonomistyring

Økonomisk resultat 102 % 100 % 112 %

Virksomhetens egne indikatorer

Antall vedtakstimer samlet for beboere ved bofellesskapene  (nytt mål) (1) 874 870 883

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

Antall personer med støttekontakt 54 43 52

Antall brukere i ROP med vedtak totalt 189 150 212

Antall brukere i ROP under 25 år Ikke målt 40 23

Psykolog, antall personer (2) 52 30 45

Psykologer, antall personer under 25 år (2) Ikke målt 20 6

Antall brukere ergoterapi pr. år: totalt 221 220 198

Ergoterapi, nye saker Hverdagsrehabilitering Ny 35 23

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

Ergoterapi, nye saker Demensteam (ny) Ny 22 28

Antall brukere fysioterapi pr. år 127 140 129

Fysioterapi, nye saker Hverdagsrehabilitering (ny) Ny 35 23

Fysioterapi, Habilitering/rehabilitering i institusjon (Løten Helsetun) (ny) Ny 22 26

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

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

30 30 60

Minst 15 ansatte skal ha gjennomført et kompetansegivende kurs/opplæring hvert år 15 20 7+15+ (ROP)

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

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall ansatte (3) 57 53 77

Netto budsjettramme – opprinnelig budsjett 38 173 000 38 995 000 40 482 000

Samarbeidsutvalg – antall møter pr. år 4 4 4

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

3) Gjelder Fast, engasjementer og vikarer (kilde: Agresso)
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Digitalisering / kvalitet i oppfølging
NAV Løten har gjennom 2019 jobbet 
videre med kvalitet i avtalt oppfølging 
og intern kompetanseheving. Vi er godt i 
gang med å benytte digital aktivitetsplan 
i arbeidsrettet oppfølging av brukere. 
Vi har i 2019 påbegynt planlegging av 
digital søknad om sosialhjelp. Tjenesten 
vil bli innført i 2020. Økt fokus på 
digitale tjenester har gjort at antall 
drop-in henvendelser har gått ned, og 
vi har derfor reduserte åpningstider i 
veiledningssenteret.

Ungdomsarbeid
Arbeid med brukere under 30 år har i 
2019 blitt forsterket ved opprettelse 
av eget ungdomsteam. I regionen 
foregår det mye samarbeid med NAV, 
Fylkeskommunen og næringslivet, med 
tilbud om kompetansehevende tiltak 
for ungdomsgruppa med bistandsbehov. 
I Hamarregionen er det opprettet 
IPS-tiltak; et samarbeid mellom DPS, 
rus- og psykiatriteam i kommunene, 
jobbspesialister og NAV. IPS er et tilbud 
til personer med moderate til alvorlige 
psykiske helseproblemer, og/eller 
rusproblemer, som ønsker hjelp til å 
komme i arbeid eller beholde ordinært, 
lønnet arbeid. Vi ser at dette gir gode 
resultater, spesielt for ungdomsgruppen.

Samarbeid med øvrige virksomheter i 
kommunen
I løpet av 2019 har NAV hatt stort fokus 

på samarbeid med andre virksomheter i 
kommunen, herav barneverntjenesten, 
rus- og psykiatritjenesten, Løten virke 
og flyktningetjenesten. Vi har jobbet 
med å forbedre samarbeidsrutiner, felles 
møtearenaer og kompetanseutvikling. 
Dette er gjort for å kunne yte mer 
koordinerte tjenester til felles 
brukergrupper, hvor ungdom har vært en 
prioritert gruppe.

Husbankens virkemidler
NAV Løten hadde i 2019 låneramme 
til startlån med kr. 20.000.000,-. Vi 
mottok tilskuddsmidler fra Husbanken til 
etablering og utbedring av bolig med til 
sammen kr. 3.250.000,-. Disse midlene 
er sterkt behovsprøvd, hvor blant annet 
vanskeligstilte barnefamilier er ei prioritert 
gruppe. Vi har i løpet av 2019 utbetalt 13 
startlån, herav lån til flere barnefamilier.

Botilbud
NAV har plikt til å skaffe midlertidig 
botilbud i akutte situasjoner for personer 
som ikke klarer dette selv. I 2019 
har vi hatt flere slike situasjoner, og 
det oppleves som vanskelig å finne 
midlertidig botilbud for mennesker 
med rus-utfordringer. Vi har etablert 
samarbeid med andre virksomheter i 
kommunen, samt FACT-team (Flexible 
Assertive Community Treatment), da det 
i slike situasjoner ofte er sammensatt 
problematikk.

Resultater
I løpet av 2019 har kontoret hatt økt 
bruk av kvalifiseringsprogrammet, hvor 
ungdom har vært en prioritert gruppe. 
Utbetaling av økonomisk sosialhjelp 
har sammenlignet med 2018 gått ned. 
Utbetalt sosialhjelp er på nivå med hva 
som ble utbetalt i 2013.

NAV Løten har stort fokus på arbeidsrettet 
oppfølging. Dette skjer via individuelle 
samtaler, samarbeidsmøter og oppfølging 
gjennom digital aktivitetsplan. Kontoret 
har en gjennomsnittlig svartid i digital 
dialog på 20 timer.

Summen av innsats ved NAV Løten i 
2019 viser gjennomgående mye gode 
resultater, og vi ser det særlig ved 
reduksjon i utbetaling av økonomisk 
sosialhjelp og måloppnåelse på 
indikatorer i målekortet. Kontoret har 
stort fokus på at brukere skal være i 
avtalt aktivitet, som på sikt skal føre til 
selvhjulpenhet.

VIRKSOMHETSLEDER
Kamilla Østli

Netto driftsutgifter: 9,7 mill.

Antall årsverk: 6,0

Sykefravær: 8,18 %

NAV Løten
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet* Ikke resultat Minst 23 på HKI Ikke målt 

Sykefravær - egenmeldt 1,69 % < 5 % 1,62 %

Sykefravær – sykemeldt 10,55 % < 5 % 6,56 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 119 % 100 % 112 %

Virksomhetens egne indikatorer

Andel unge (18-25) som har mottatt økonomisk sosialhjelp (B103**) 2,5 % 1,8 % 1,8 %

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogram ved utgangen av mnd 6 10 7

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp (BL151) 185 180 171

Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp – antall mnd (PL152) 4,66 4,0 4,68

Andel unge (samlet kommune/stat) med avtalt aktivitet under 30 år Ny 95 % 94 % 

Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid (B15) 71 % 69 % 70 %

Andel brukere med sykdom/nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid (B16) 46 % 45 % 43 %

Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand fra NAV (B.22) 27 % 20 % Indikator utgått.

 *Elektronisk HKI undersøkelse hver høst. Måler holdninger, engasjement og fagkunnskap. Resultater fra 2018 ble ikke utgitt. HKI for 2019 er ikke 
gjennomført.
**Henvisning til indikator til statlig målekort i parentes.

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Brutto driftsutgifter til øk. stønad pr mottaker (KOSTRA) 42 091 40 000 ***

Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker (KOSTRA) 81 929 78 700 ***

Netto budsjettramme 8 211 000 8 381 000 13 397 000

Antall møter i Samarbeidsutvalg 4 4 2

Antall alderspensjonister 1 517 1 500 1 581

Antall uføretrygdede 694 670 726

Antall kommunale gjennomgangsboliger/boenheter 41 45 42

Kommunalt ansatte i 100% stilling 6 6 6

Statlig ansatte i 100% stilling 6,0 6,7 6,7

*** KOSTRA -tall er ikke klare pr 17.01.2020
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Helse og familietjenesten ivaretar 
oppgaver knyttet til svangerskapsomsorg, 
helsestasjon, skolehelsetjeneste, 
helsestasjon for ungdom, smittevern, 
fysioterapi for barn/unge og 
hjelpetiltak for barn/unge i h.t helse 
og omsorgstjenesteloven, som f. eks 
avlastning. Virksomheten gir tilbud 
om kurs til foreldre som har barn med 
utfordringer knyttet til adferd. Det er en 
tverrfaglig sammensatt virksomhet med 
etterhvert 7 ulike profesjoner.
Da daværende leder sluttet i 
barneverntjenesten, ble virksomhetsleder 
i helse- og familietjenesten i februar 
konstituert som virksomhetsleder med 
ansvar for personal og økonomi. Ved årets 
slutt ble det bestemt at det blir en varig 
ordning med felles virksomhetsleder for 
barnevern og helse/familie og med egne 
fagledere for begge virksomheter.

Ved oppstarten på året ble tittelen 
helsesøster historie, og stillingen 
benevnes nå helsesykepleier. Stillingen 
som psykolog ble besluttet overført 
fra voksentjenesten til helse og 
familietjenesten, da psykologen som var 
ansatt i stillingen sluttet. Ved 2. gangs 
utlysning av stillingen er det nå flere 
kompetente søkere, og ansettelsesprosess 
pågår. Psykolog er en lovpålagt tjeneste i 
kommunen fra 1/1-20.

Det har i lange perioder av året vært 
mange vikarer inne for å ivareta viktige 

oppgaver knyttet til ekspedisjon og 
merkantile funksjoner – det har vært 
kontinuitet i stillingen i siste del av året.

Alle familier med nyfødt barn får tilbud 
om barselbesøk av jordmor 1–2 døgn etter 
utskrivelsen fra sykehus – i fjor takket 33 
familier ja til tilbudet. Hjemmebesøk ved 
helsesykepleier gjennomføres 7-10 dager 
etter utskrivelse. Det var en nedgang i 
fødselstallene i 2019 – totalt 64 fødsler.

Fra skoleåret 2019/2020 ble det 
en endring i programmet for 
skolehelsetjenesten. Undersøkelse av 
5-åringer i forkant av skolestart flyttes 
nå til barnet har fylt 6 år og begynt på 
skolen.

Helsestasjon for ungdom har tatt i bruk 
Snapchat i løpet av våren. Vi ser og erfarer 
dette som en alternativ og god måte å nå 
ut med informasjon til ungdom på.

De ansatte opplever at mye tid brukes 
på oppfølging av barn, ungdom og 
familier som har utfordringer knyttet 
til psykisk helse – høyt konfliktnivå i 
familien kan være en del av bildet. 
Tverrfaglig samarbeid er nødvendig i 
mange av sakene, og det er etablert et 
samarbeid, i første omgang på ledernivå 
mellom barneverntjenesten, rus/
psykisk helseteam for voksne og helse/
familietjenesten. Målet er å etablere team 
for tettere samarbeid i disse sakene.

Planlegging av Digitalt arkiv og SvarUt 
(digital post) ble startet i løpet av høsten, 
og planlegges gjennomført i løpet av 
vinteren 2020. Målet er blant annet 
at timeinnkallinger til helsestasjon og 
skolehelsetjeneste sendes via digital 
postkasse.

Det ble søkt midler for å fortsette 
HOPP-prosjektet (Helsefremmende 
oppvekst i Løten) for å utvikle og 
videreføre samarbeidet med barnehagene 
og se på muligheter for nærmere 
samarbeid med SFO og på sikt skolene. 
Midler er tildelt, men det tok lengre tid 
enn forventet å rekruttere fysioterapeut 
som vikar for prosjektleder. Prosjektet vil 
videreføres i første halvdel av 2020.

Det er gjennomført et foreldrekurs i 
«De Utrolige Årene» med 12 deltagere 
våren 2019. Evalueringen fra foreldrene 
viser at de opplever at kurset tar opp 
aktuelle tema, og at det også er nyttig å 
utveksle erfaringer med andre foreldre 
som opplever mange av de samme 
utfordringene i foreldrerollen.

VIRKSOMHETSLEDER
Gunn Toril Larsen

Netto driftsutgifter: 9,9 mill.

Antall årsverk: 10,3

Sykefravær: 3,56 %

Helse og familie
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* 5,5 Måles 2020 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær – egenmeldt 0,56 % < 1 % 0,63 %

Sykefravær – sykemeldt 6,08 % < 5 % 2,93 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 99 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

Vaksinasjonsdekning MMR-vaksine Ikke målt 99 % 98 %

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

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

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

100 % 100 % 100 %

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

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

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

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

Nøkkeltall 2017 2018 2019 

Antall årsverk 10,3 10,3 10,3

Antall ansatte 16 16 14

Netto budsjettramme 9 100 000 9 700 000 8 365 000

Antall nye gravide 96 75 72

Antall nyfødte 81 74 64

Antall barn 0-6 år 480 457 437

Antall barn 6 – 20 år 1 266 1 467 1 350

Antall faste konsultasjoner-helsestasjon / skolehelse 3 042 3 393 3 145

Ekstra konsultasjoner helsestasjon/skolehelse 1 595 2 014 1 800

Antall brev sendt ut 300 1 389 1 215

Antall barn / unge med behov for koordinerte tjenester / Individuell plan 17 20 21

Antall deltagere foreldrekurs - DUÅ 35 12 18

Antall nye barn med oppfølging fra fysioterapeut for barn 35 28 15

Antall hjemmebesøk av barnefysioterapeut pr. år 87 Ikke målt 52
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De fleste synes å trives godt og være 
svært fornøyde med tjenesten de får 
ved Helsetunet. Vi har ikke hatt ventetid 
på våre tjenester i 2019. Pasienter og 
pårørende har fått god helsehjelp når 
de har hatt behov for det. Vi har et 
godt omdømme og får spesielt gode 
tilbakemeldinger fra sykehusene, som 
samarbeidspartner, for kvalitativt gode 
tjenester og pasientforløp.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» 
handler om de grunnleggende tingene 
i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og 
fellesskap, helsehjelp og sammenheng 
i tjenestene. Løten Helsetun sin 
kjøkkendrift og mat har også i år høstet 
anerkjennelse. De er av direktorater 
brukt som eksempel til inspirasjon for 
andre institusjoner, både i konferanser 
og omtale ellers. Dette er også omtalt i 
artikler i Fagbladet.

Vi har i år styrket aktivitetstilbudet til 
pasientene blant annet ved bruk av 
frivillige, organisert gjennom VilMer. De 
frivillige sin innsats er en viktig ressurs 
der og gjennom flere andre aktiviteter, 
som hygge- og danseaftener, vaffelcafe, 
sittedans, sykkelturer, underholdning og 
allsang med mer.

Vi gratulerte i 2019 Venne- og 
pårørendeforeningen med sitt 30 års 
jubileum, og vi er takknemlig for alt de 
de bidrar med. Pengegave fra foreningen 

er brukt på 20 nye utestoler til uteplassen 
utenfor resepsjon.
Pengegaver ellers brukes til angitte 
formål og bidrar til hygge og nytte for 
både pasienter og ansatte.
En stor takk til dere alle, ikke minst for 
den bekreftelse og inspirasjonen dette gir!

Flere ledere og ansatte har deltatt i 
læringsnettverk i Fylkesmannens regi 
knyttet til forbedringsarbeidet med 
helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 
Fokus på Heltidskultur videreføres. 
Hensikten er økt kontinuitet og kvalitet 
på tjenestene til brukerne og bedre 
arbeidsforhold for ansatte og ledere.

Endringer i 2019
Utfordrende kommuneøkonomi medførte 
vedtak om at Helsetunet i 2020 skal 
redusere driften med 9 sykehjemsplasser. 
Samtidig skal hele bygget oppgraderes de 
nærmeste 2 årene.

Det ble også vedtatt å si opp avtalen 
om kjøp av akuttplass ved Tømmerli i 
Brumunddal. Helsetunet overtar ansvar for 
akuttplasser fra sommeren 2020.

Vi har igjennom hele 2019 kjøpt plass ved 
forsterket enhet i Stange. Fra siste uka i 
desember har vi solgt 3 sykehjemsplasser 
til Hamar kommune. Det interkommunale 
samarbeidet fungerer fint, - til 
pasientenes beste.

Kommenter økonomiske resultat
Driften 2019 overskred de vedtatte 
budsjettrammer med 1 948 887 kr.

Sykefraværet steg igjen og utgiftene til 
lørdags- og søndagstillegg har økt etter ny 
tariff og mer helgejobbing jfr. heltidsvalg. 
Tilsvarende forbruk, men generelt økt 
kostnadsnivå på kommunale avgifter, 
mat, strøm, lisenser, renhold og IKT utstyr 
etc.

VIRKSOMHETSLEDER
Svanhild Bysveen

Netto driftsutgifter: 58,1 mill.

Antall årsverk: 76,77

Sykefravær: 13,82 %

Løten Helsetun
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Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer

Brukertilfredshet1) Pårørende/pasient 4,9 Ikke målt Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Medarbeider-tilfredshet/10-faktor gj. snitt/ Faktor 7 – relevant kompetanseutvikling Ikke målt 4,5 / 4.0 4,4 /3,9

Sykefravær - egenmeldt 1,4 % < 2 % 2,10 %

Sykefravær – sykemeldt 9,14 %  < 9 % 11,72 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 103,3 %*

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Bruk av antall sengeplasser (i %) 94,5 97 95,02** 

Antall betalings døgn for utskrivningsklare pasienter 2 < 5 døgn 4

Andel avvik i % av utdelte legemidler (124 100 utdelinger pr. år) 0,5 < 0,1 0,03

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Antall deltakere på kompetansehevende tiltak 241 225 282

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.

*I hovedsak ubudsjettert kjøp av plass på forsterket enhet Stange, kostnad 1.660.000 kr. Økt sykefravær. I år slutt med tilretteleggingstilskudd fra 
Nav. Økte utgifter til Lør/søn tillegg, sett i sammenheng med flere timer helg grunnet mer heltidsstillinger. Kjøkken og renholdsutgifter har hatt 
betydelig økning, begrunnet i dyrere anbud og budsjett ikke justert jfr. prisstigning. Økte kommunale utgifter, lisenser etc.
**Seng har tidvis stått ledig grunnet stor belastning på enkelt avdeling, reduserer ekstra innleie av personell. Noe forklares med ledighet for å få 
gjøre nødvendig vedlikehold og rengjøring på rom før innflytting, + smitte. I flere anledninger har sykehuset meldt behov vi har holdt seng ledig 
i uker før pas. kommer. Merket større utskrivningstrykk fra sykehus, i deres sparetider. Generelt ser vi at langtidsplassene er fulle. Behovet for 
korttidsplasser veksler mellom perioder med ledighet og stor etterspørsel. Ledig rom gjør at vi er fleksible og kan ta imot pasienter fra hjem og 
sykehuset på kort varsel, minimale utgifter for overliggende døgn. Tapte inntekter grunnet ledige leiligheter i Boenheten.

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Kostnad pr. bruker * SSB KOSTRA 1 105 950 957 388 Ikke klart

Antall pasienter i løpet av året 196 177 181

Antall utskrivningsklare pas. fra 2. linjetjenesten med behov, meldt kommunen 220 147 183

Antall pasienter innlagt øyeblikkelig hjelp tilbud, Tømmerli 16 8 (19 døgn) 6** (22 døgn)

Antall plasser på Helsetunet 76 76 76

Antall rehabiliteringsopphold 55 22 33

Antall avlastnings pasienter /opphold/ døgn 4/13/129 8/15/178 6/10/90

Antall korttidsopphold 130 107 105

Antall middager til hjemmeboende/Boenhet 15 250/8 395 12 414/8 395 13 657/7 393

Antall ansatte under utdanning 4 6 9

Antall studenter / lærlinger i løpet av året 29/3 23/4 22/5

Møter i Samarbeidsutvalget 3 4 2

Antall årsverk 77,5 78 76,77

Andel over 50% stilling i avdeling 86,2 86 88

Antall ansatte i 100% stilling i avdeling 20 25

Antall ansatte fast / inkl. vikarer 130/195 120/172 122/205

*Ifølge KOSTRA tall bruker vi 257 000 kr. mindre pr. sykehjemsplass, enn andre i KOSTRA gruppe 07.
** Få pas. og liggedøgn Tømmerli – overføre drift til Helsetunet juli 2020.
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2019 har vært et år med stor aktivitet 
for kultur og kommunikasjon. Munch 
vinterfestival ble arrangert for første 
gang i februar, på Budor. Dette ble 
veldig vellykket og er et tiltak som vil 
fortsette. Sommer i sentrum var en annen 
nyvinning: Seks lørdager ble sentrum fylt 
med aktiviteter, i tett samarbeid med 
frivilligheten og næringslivet. Friluftslivets 
uke ble også markert med daglige 
arrangement.

Kunst i det offentlige rom er en prioritert 
oppgave og i vår ble et nytt street-art-
kunstverk avduket på Ådalsbruk skole og 
barnehage. Kommunen var også heldig 
å få en kunstgave av Sparebankens 
kunstfond på tampen av 2018, og 
planlegging av dette har pågått i 2019.  
Kommunens kulturminneplan ble avsluttet 
i 2019. Det lå et omfattende arbeid bak 
denne.

Kultur og kommunikasjon har fortsatt med 
Bygdekino og selv om besøkstallene er 
lavere enn oppstartsåret, er det fortsatt 
godt besøk, spesielt på barnefilmene. 
Utekino på Budor har blitt en tradisjon og 
ble gjennomført i høstferien.

Munch er et satsningsområde for 
kommunen. Vi er deltaker i et nasjonalt 
nettverk, samt at vi har et regionalt 
prosjekt sammen med Vågå. I tillegg 
ble det i 2019 startet et prosjekt 
sammen med Anno museum som ser på 

mulighetene for et nytt og utvidet Munch-
senter på Klevfos. En spørreundersøkelse 
i løpet av året bekreftet at flertallet av 
innbyggerne ser nytten i at kommunen 
profilerer seg som Munch-kommune. Det 
nasjonale nettverket fikk på tampen av 
året 4,7 millioner til lokale Munch-tiltak. 
I tillegg har Løten kommune fått 200.000 
kr til Camp Munch fra Sparebankstiftelsen 
DNB og 100.000 kr fra Sparebankstiftelsen 
Hedmark til avslutningsarrangement 
under Camp Munch.

Kulturskolen har hatt vanlig høy 
aktivitet og har i tillegg utvidet sitt 
tilbud med dans og barnekor. Det har 
vært mange konserter og utstillinger 
i ulike kulturlokaler i bygda, og 
elever fra sang og dans har deltatt i 
musikkvideoinnspilling, karneval m.m.

Biblioteket er jevnt besøkt og fikk på 
tampen av året nye møbler for å fortsette 
den gode utviklingen som møteplass 
i lokalsamfunnet. Det har vært ulike 
arrangementer gjennom året, blant annet 
feiret vi Bok-året 2019 med midler fra 
Nasjonalbiblioteket.

Innen idrett handler mye om utleie av 
flotte, men fulle, idrettsarenaer. Tilbudet 
til uorganisert aktivitet er utvidet med 
ny skatebane som ble åpnet i sommer. 
Kultur og kommunikasjon har vært en del 
av dette arbeidet og hadde ansvaret for 
åpningsarrangementet.

Innen kommunikasjon, post/arkiv 
og service handler fortsatt mye om 
digitalisering og hjelp til selvhjelp. Som en 
del av dette fikk kommunen en chatbot 
på sine nettsider. Denne kan svare på 
enkle spørsmål og hjelpe folk til å finne 
informasjon på nettsidene. Kultur og 
kommunikasjon profilerer kommunen i 
ulike kanaler, eks media, sosiale medier 
osv., og har blant annet deltatt på Pultost- 
og akevittdagene og rekruteringsmessa 
Arena Innlandet.

Kultur og kommunikasjon har ansvaret 
for oppfølgingen av de interkommunale 
samarbeidene innen næring, reiseliv 
og landbruk. Her har det vært høy 
aktivitet. Løten kommunes næringsplan 
ble avsluttet i 2019 etter en god og 
grundig involveringsprosess med 
flere åpne temamøter. Virksomheten 
var også involvert i arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel. Vi har 
hatt noe utskiftning i stillinger i 2019, 
og i løpet av året ble det ansatt ny 
kulturrådgiver, biblioteksjef, bibliotekar 
(starter i 2020) og konsulent post/arkiv.

Kultur og kommunikasjon
KULTUR OG KOMMUNIKASJONSSJEF

Bente Hagen

Netto driftsutgifter: 20,6 mill.

Antall årsverk: 13,14

Sykefravær: 1,0 %



Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019 

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet* Ikke målt > 5 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær - egenmeldt 0,98 % < 1 % 1 %

Sykefravær – sykemeldt 1,62 % < 3 % 0 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 100 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – Kommunikasjon

Andelen ”følgere” i sosiale medier i forhold til befolkningsmengde 52 % > 52 % 58,3 %

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon -Service

Andelen elektroniske søknader om bostøtte 78,2 % > 78 % 80,8 %

Antall forsendelser med Svar ut pr år 1 103 >1 100 2 137

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Kultur

Antall prosjekter/tiltak knyttet til Munch 5 > 3 5

Antall besøk på kinoforestillingene våre pr år 3 013 > 1 500 1 726

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Kulturskole

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

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

Utlån alle medier pr innbygger (antall) 2,7 > 2,5 2,6

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - Idrett

Antall deltakere på idrettsskolen 53 > 40 53
 
* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Skalaen for medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Antall årsverk 15 12 13,14

Antall ansatte 29 24 23

Netto budsjettramme 16 403 000 17 909 643 19 251 000

Netto driftsutgifter kultursektoren av kommunens totale netto driftsutgifter (%) 3,1 % 3,2 % 3,2 %

Antall besøk (”unike gjester”) på nettsider – snitt pr uke 1 767 2 148 2 221

Antall objekter i kommunens kunstsamling 412 414 415

Tilskudd tildelt lag og foreninger 850.000 850.000 850.000

Tilskudd til kirken 2 709 000 2 771 000 4 261 000
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Teknisk forvaltning har 6 medarbeidere 
som leverer tjenester på områdene 
arealplan, byggesak, oppmåling, 
kartteknisk, eiendomsskatt og miljø.

Løten kommune har i 2019 vedtatt 
ny energi- og klimaplan som vil 
legge viktige føringer for kommunes 
klimaarbeid i årene som kommer. Planen 
inneholder en handlingsplan med tiltak 
for både reduksjon av klimagassutslipp 
og forebygging av kommende 
klimaendringer. På miljøområdet er det 
vedtatt ny forskrift om motorisert ferdsel 
i vassdrag. Viktige friluftslivsområder 
er kartlagt for å kunne ivareta og 
videreutvikle disse på en best mulig 
måte, og det er utarbeidet en egen 
forvaltningsplan for Fløta som statlig 
sikra friluftslivsområde. Kommunen har 
også ansvaret for ettersøk og eventuell 
avliving av skadet hjortevilt langs veger 
og jernbane. Fallviltgruppa utfører 
denne oppgaven for kommunen. Gruppa 
har i 2019 blitt utvidet med to nye 
medlemmer, og har rykket ut på 118 
registrerte oppdrag i 2019.

Teknisk forvaltning har utarbeidet 
ny reguleringsplan for Skøienhagan 
barnehage og reguleringsplan for 
boligfelt Ådalsfeltet Vest. Sistnevnte 
reguleringsplan tilrettelegger for 25 nye 
boligtomter på Ådalsbruk. Reguleringsplan 
for ny gang- og sykkelveg langs dagens 
Riksveg 3 fra Segla Bru til Sigstad er 

vedtatt. Dette gir et sammenhengende 
tilbud for gående og syklende 
mellom Løten sentrum og Ånestad 
næringsområde. Løiten Almenning har i 
samarbeid med Løten kommune lagt ned 
et omfattende arbeid med planlegging 
av ny hytteutbygging på Budor. Planen 
legges ut til offentlig ettersyn i februar 
2020. Teknisk forvaltning har også bistått 
i arbeidet med ny kommunedelplan for 
kulturminner.

Det er i 2019 vedtatt et planprogram for 
ny sentrumsplan. Forrige sentrumsplan 
ble vedtatt i 2010. Etter 10 år er mange 
av tiltakene i planen gjennomført. 
Samtidig skjer det en kontinuerlig 
samfunnsutvikling som påvirker blant 
annet transport, arealbruk, handel og 
næring. Det er derfor naturlig å revidere 
planen og utarbeide en ny tematisk 
kommunedelplan for Løten sentrum.

Det har vært stor byggeaktivitet i Løten 
i 2019, både på offentlige veganlegg og 
private boligprosjekter. Det er behandlet 
totalt 170 byggesaker for både små 
og store tiltak. 2019 har også vært et 
år med fokus på fortetting i sentrum, 
og det planlegges ny blokkbebyggelse 
på begge sider av jernbanen. Søndre 
jernbaneundergang ble åpnet i juli 
og framstår som et flott anlegg som 
knytter områdene sør og nord for 
jernbanen enda bedre sammen. I 
tillegg har planleggingen av to andre 

store vegprosjekter startet opp i 2019: 
Ny adkomst til Løten sentrum med 
rundkjøring i Veenskrysset og tiltak for 
bedre trafikkflyt og trafikksikkerhet i 
Brenneriroa.

På oppmålings- og kartområdet har 
det vært lagt ned stor innsats med 
opprydding i kommunens kartgrunnlag 
(matrikkelen) både i 2018 og 2019. 
Dette blant annet som forberedelse 
til fylkessammenslåingen og endret 
kommunenummer fra 1. januar 2020.  
Det har for øvrig vært noe lavere aktivitet 
på oppmålingsområdet enn forventet. 
Noe av årsaken til det er blant annet 
færre oppmålingssaker knyttet til redusert 
byggeaktivitet på Budor, i påvente av 
blant annet offentlig vann- og kloakk 
og tilrettelegging for nye hytteområder 
gjennom områdereguleringsplan for 
Budor Sør. Dette har også har ført til noe 
lavere gebyrinntekter enn budsjettert. En 
tilpasning og justering på andre områder 
har imidlertid gjort at teknisk forvaltning 
har et resultat for året i tråd med budsjett. 
Virksomhetsområdet har et sykefravær i 
2019 på 2,82 %.

PLANSJEF
Kristin Ødegård Bryhn

Netto driftsutgifter: 5,1 mill.

Antall årsverk: 5,8

Sykefravær: 2,8 %

Teknisk forvaltning



Område / Måleindikator Resultat 2018 Mål 2019 Resultat 2019

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet * Ikke målt > 5,0 Ikke målt

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

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

Sykefravær - egenmeldt 0,29 % < 2,0 % 1,1 %

Sykefravær – sykemeldt 0,98 % < 2,0 % 1,7 %

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat 100 % 100 % 100

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

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

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

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

Andel av byggesaker med utført tilsyn (i %) 3*** > 5 < 1

Andel plansaker behandlet innenfor gjeldende tidsfrister 100 > 95 100

Antall miljøfyrtårn-sertifiserte avdelinger i Løten kommune 6 7 3

* Ingen undersøkelse 2019
** Ingen tomter tilgjengelig for 2019
*** Tallet gjelder i hovedsak tilsyn med kvalifikasjoner.

Nøkkeltall 2017 2018 2019

Totalt antall årsverk 5 6 5,8

Netto budsjettramme 3 000 000 4 518 000 4 751 000

Antall behandlede byggesakssøknader 189 158 170

Antall utførte oppmålingsforretninger 80 115 49

Antall vedtatte reguleringsplaner 9 6 5

Antall søknader tilskudd vedovn 42 59 55
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Høydepunkter

Løten lyd:
15. januar hadde alle ungdomsskoleelevene 
i Løten premiere på Løten lyd, som var en 
podkastforestilling og lydvandring.

Fylkesmannens turnestart i Løten:
Innlandets nye fylkesmann, Knut 
Storberget, startet sin besøksrunde til alle 
kommunene i fylket, i Løten. På Budor 
fikk han høre om Løten kommune, Løiten 
Almenning, Budor, Munch og lokalmat.

Første Munch Vinterfestival:
Munch vinterfestival ble arrangert for første 
gang på Budor i vinterferien. Festivalen 
besto av en rekke kunststasjoner for barn 
og unge utenfor Budor gjestegård og inne 
i peisestua. Her kunne de spikke, lage 
iskunst, tegne, male, lage søljer osv. Det ble 
et vellykket arrangement som er tenkt som 
en årlig tradisjon.

Renholdere fikk ipad: 
Vi digitaliserer for å skape en enklere 
arbeidshverdag. I februar fikk alle 
renholdere Ipad som arbeidsverktøy.

Nysgjerrige på Munch:
En stor gruppe turoperatører fra hele verden 
gjestet Løten i mars for å høre mer om 
Edvard Munch. De besøkte Munchsenteret 
på Klevfos og Løten nærstasjon.

Staskveld:
Kommunens staskveld ble arrangert 11. 
mars med utdeling av priser og variert lokal 
underholdning.

FebruarJanuar Mars
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Høydepunkter

MaiApril Juni

Digitalisering av arkiver:
I april ble eiendom- og byggesaksarkivet, 
samt landbruksarkivet sendt til Trondheim 
for digitalisering.  Dette vil etterhvert gjøre 
det lettere å finne riktig informasjon, i 
tillegg til at det blir trygt lagret.

Sommer i sentrum:
Kommunen tok initiativ til et 
sommerprogram med aktiviteter i 
sentrum seks lørdager i sommer. Dette 
ble gjennomført i godt samarbeid med 
lag og foreninger og lokalt næringsliv. 
På programmet sto alt fra konserter, 
mannekengoppvisning, loppemarked 
og kulturminnevandring til karneval og 
veteranbildag.

Nasjonaldagen: 
Det ble en flott 17. mai med sol, is, tog 
og taler. Hovedtaler ved Idrettsparken var 
Anneli Opsahl Velle (14 år).

Besøk fra departementet:
13. mai besøkte Helse- og 
omsorgsdepartementet Løten kommune 
for å høre om hvordan vi jobber med 
kvalitet og pasientsikkerhet. Kommunalsjef 
Arne Jørstad tok imot og innledet med å 
fortelle om Løten-samfunnet, og Marte 
Larsen Tønseth (avdelingssykepleier i 
hjemmebasert omsorg) og Laila Jenssveen 
(fagutviklingssykepleier) fortalte om 
hvordan kvalitetsarbeidet er satt i system.

Veggkunst på Ådalsbruk skole:
13. april avduket ordfører Bente Elin 
Lilleøkseth kunstverket Fri skyts på 
Ådalsbruk skole, sammen med Andreas og 
Håkon fra elevrådet. Kunstner Benjamin 
Carling har latt seg inspirere av en tegning 
Edvard Munch lagde som 11-åring.

Navnekonkurranse til ny barnehage
Skøienhagan og Ryli barnehager skal 
slås sammen til en større barnehage, og 
denne trenger et navn. Styrerne i de to 
barnehagene utlyste en navnekonkurranse 
som utløste et stort engasjement. Det kom 
inn 54 forslag på navn! Navnet vedtas av 
kommunestyret i februar 2020.
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Åpning av jernbaneundergang:
4. juli ble den nye, flotte 
jernbaneundergangen i sentrum åpnet 
av fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen, 
sammen med barnehagebarn fra 
Skøienhagan barnehage. Ordfører Bente 
Elin Lilleøkseth kjørte først igjennom 
undergangen og den nye rundkjøringa i en 
staselig veteranbil.

Vil mer:
Løten kommune har inngått avtale med 
Vil mer. Vil mer sørger for å koble frivillige 
med institusjoner for eldre for å skape 
mer aktivitet. Beboerne på Løten helsetun 
fikk oppleve både fotballkamp og boccia-
turnering.

Juli August September

Friluftslivets uke:
På tampen av august startet Friluftslivets 
uke. I Løten ble dette markert med ulike 
lavterskel-aktiviteter hver dag.

Barn og unges kommunestyre:
Den 1. september ble nytt Barn og unges 
kommunestyre (BUK) valgt. Etter et 
spennende valg ble Isak Formoe valgt til 
ordfører og Simen Hagen Korsbakken som 
varaordfører.

Åpning av rullepark:
Rekordraskt sto ny rullepark klar i Løten 
idrettspark. 28. september ble parken 
offisielt åpnet av ordfører Bente Elin 
Lilleøkseth. Det var underholdning med 
verdensstjerna Pegboard Nerds og 
skateoppvisning fra Betongpark. Lokalt 
næringsliv og kommunen overrasket med 
gapahuk i gave til rulleklubben og denne 
ble satt opp senere på høsten av Løten 
bygdesag.

Utdeling av næringsstøtte:
12 heldige bedrifter mottok i juli 
næringsstøtte fra kommunen.
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Oktober November Desember

Ny ordfører:
Marte Larsen Tønset ble valgt som ny 
ordfører i Løten.

Kulturpris og ildsjelpris:
Driftsutvalget i Løten bestemte i november 
at årets kulturpris går til Arne Strømberg 
for hans innstas innen musikklivet i Løten 
og som primus motor i Løten storband. 
Ildsjelprisen gikk til Jens Trætteberg for 
mangeårig dugnadsvirksomhet innen 
idrettslivet.

Utdeling av Trættebergstipendet:
Annethvert år deler Løten kommune ut 
arbeidsstipendet «Hallvard Trættebergs 
stipend» til kunstnere/kulturarbeidere som 
arbeider innenfor det visuelle kunstfeltet. 
Stipendet er på 33 000 kroner, og 
mottakeren forplikter seg til å bo og jobbe 
i Løten i én måned. Hallvard Trætteberg 
var i en årrekke Norges fremste fagmann 
i heraldikk; læren om våpenskjold. I 2019 
gikk stipendet til kunstnergruppen «Alt Går 
Bra» fra Bergen, som siden 2015 har jobbet 
med våpenskjold-prosjektet «Den norske 
idealstaten». Kort fortalt har de reist land og 
strand rundt og snakket med nordmenn om 
deres drømmer og visjoner for fremtidens 
samfunn.

300 på utekino:
Utekino på Budor i høstferien har blitt en 
fin tradisjon. 4. oktober benket 300 små 
og store seg foran Budor gjestegård for 
å se Kaptein Sabeltann og den magiske 
diamant.

Julepynting og julegrantenning:
I slutten av november ble det arrangert 
pyntedag og skoler, barnehager, flyktninger 
og frivillige var med og dekorerte sentrum 
med juletrær, halmbunter, julenek og annen 
pynt. 29. november var det tradisjonell 
julegrantenning og underholdning på torget 
ved lekeplassen. Samtidig ble sentrums 
fineste julevindu kåret og vinneren ble 
Klippotequet.

Munchs bursdag:
Munchs bursdag 12. desember ble feiret 
med overraskende besøk av Edvard 
(Gotmar Rustad) og hans barnevakt Oline 
(Ingeborg Torp). De ble kjørt rundt i Løten 
i en gammel staselig T-Ford og besøkte 
skoler, barnehager, Helsetunet, butikker 
med mer. De delte ut pepperkaker formet 
som Skrik og Alma mater og fortalte om 
Munch sitt liv i Løten. 
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Foto: Kadir Tasci, Statens vegvesen (forsidebilde) - Oppdatert: 4. mai 2020
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