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I Rådmannens innl edning

Budsjett 201 9 og økonomiplan 201 9 - 22
er et offensivt og ambisiøst forslag med
historisk store investeringer (inkludert
aktiverte og ikke - aktiverte tiltak) .

Hovedfokus i framlegget er likevel å sikre at
kommunen kan gi gode tjenester til
innbyggerne, ikke bare på kort sikt (201 9 - 22),
men også i et 1 0 - 1 2 års perspektiv – det vil si i
årene etter 2022. Vi vil gjøre det ved å gi
tjenesteområdene trygge, men nøkte rne
driftsrammer i planperioden, og ved å sikre at
vi har midler i reserve, slik at kommunen
beholder en økonomisk sikring og har
handlingsfrihet også når kommende
lånerammer når si tt toppnivå .

Forslaget inkluderer investeringer som både er
aktiverte tilta k og ikke - aktiverte tiltak . De ikke -
aktiverte tiltakene vil utredes mer, for
deretter å legges fram som egen saker for
kommunestyrets behandling . Kommunestyrets
vedtak om videre utredning av ny Kirkebygden
ungdomsskole, inkludert et tilbygg ved barne -
skole n, innebærer at vi kan få en samlet
låneramme om 3 - 4 år som nesten dobler
dagens lånegrad. Vi kan med andre ord gå fra
ca. 26 5 millioner kroner i lån i 2 01 8 (lånegrad
69 %) til ca. 4 7 0 - 48 0 millioner kroner i lån

mot slutte n av planperioden (lånegrad 1 1 0 -
1 2 0 %). Dette er en økonomisk utfordring
som Våler kommune ikke har stått overfor
tidligere. Gjennom utredninger i 201 9 skal
rådmannen analysere hvordan mål og
ambisjoner på nye investeringer kan real iseres,
inkludert hvor maksimum innsatsnivå bør ligge.

De t er ikke uvanlig i kommune - Norge at man
må ta slike store løft, og flere kommuner i
regionen og andre steder har vært i stand til å
investere og håndtere store forpliktelser på en
kontrollert måte. Men - det vil være en
forutsetning at det skapes økt hand lingsrom
gjennom å øke inntekter og å effektivisere.
Rådmannen har påbegynt innsamling av data
fra andre kommuner for å ha sammenlignings -
grunnlag, og rådmannen vil an alysere
kostnader, gevinster, tidsplanlegging og
handlingsrom mv., og vurdere alternat ive
finansieringsmuligheter for å kvalitetssikre
kommende investeringer.

Forslaget til budsjett/økonomiplan er offensivt
på hvordan skape forutsetninger for å
gjennomføre så store investeringsløft som vi
har foran oss . Våler kommune er en billig
drevet kom mune, men vi har allikevel
utarbeidet en ambisiøs plan på forbedringer

som skal gi økt handlingsrom gjennom en
rekke effektiviseringstiltak de neste fire årene.

A mbisjonene går utover kommunestyrets
vedtak (des 1 7) på å effektivisere med hhv 4
og 8 millio ner i 201 9 / 2020 og framover.

Våler kommune har gode finanser, god
tjenestekvalitet og et lavt k os tnadsnivå i
tjenestene1. Samtidig er det klart at presset på
tjenestene øker.

Det vi l kunne komme avvik mellom nye
krevende mål og resultater på lokalt nivå, og
periodisk – både i forhold til utviklings -
aktiviteter og tjenesteproduksjon. Det vil
kreve fokus og romslighet for å effektivisere
de endringene vi ser for oss skal utvikles og
innarbeides i organisasjonen. Forbedringer av
arbeidsprosesser, nye oppgaver og verktøy,
smartere prosesser og omfordeling av
ressurser er viktige faktorer for å lykkes – og
som v il trenge tid. Med den omstillingstakten
vi har, og de omfattende innovasjon - og

1
Økonomianalyse 201 7, Våler i Østfold , Framsikt

AS/Agenda Kaupang AS (4 sep 2018).
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utviklingsbehov som skal løses vil det være
rom for å feile.

Dette er en del av en sunn innovasjonskultur
og en organisasjon i endring. Allikevel skal vi
forbedre oversikt er , styring og samordning, og
vi skal være tett på for å justere kursen når
det er nødvendig.

1 .1 Økonomi
Budsjett framlegget innebærer:

Beskjeden vekst i driftsutgifter til
tjenesteområdene i planperioden.
Omfordeling av ressurser mellom
sektorer og sentrale sta ber til fordel
for kvalitetsforbedringsprosjekter,
organisasjonsutvikling og digitalisering.
Store investeringer – flere utviklings -
og infrastrukturprosjekter.
Forberede kommunens største
investering noensinne, ny
ungdomsskole, tilbygg barneskole og
event uell hall for avlastning og
kulturformål på Kirkebygden.
Kostnadene fra nye store lån vil
belaste driftsbudsjettet i siste del av
planperioden. Vi ser behov for å øke
inntektene fra 2021 - 22 for å være i
stand til å bygge ny ungdomsskole.
Sikre reserver for store låneopptak.

Implementere smartere arbeids -
prosesser og effektiviseringstiltak,
utviklings - og innovasjonsprosjekter.
Løfte fram andre mulige prosjekter,
som skal utredes, og eventuelt komme
inn i investeringsplan en i perioden.

Samlet sett synliggjør rådmannens forslag
ambisjonen om en høy omstillingstakt, og
en svært framoverle nt og viljesterk
organisasjon.

For å lykkes i en så offensiv satsing er det
avgjørende at administrasjonen og
kommunestyret kan samarbeide tett og godt.

Disposisjonsfondet er beregnet til å ligge
på et sterkt nivå, tilsvarende16,4 – 17,5 %
av sum driftsinntekter , noe som er høyere
enn hva kommunen har hatt helt fram til i år.
Dette gir kommunen tilfredsstillende sikkerhet
for svingninger i økonomien, og en buffer for
ekstra st ramme år med høye lån.

Rådmannen vil fre mme forslag om igangsetting
av nye samarbeids grupper som blant annet kan
støtte administr asjonen i arbeidet med
samfunns utvikling (og aktive nærmiljøer) i
Våler kommune. Rådmannen vil bidra til en
gjensidig god styri ngsdialog og foreslå
ytterligere tiltak for et raust og godt samspill.

De taljer og utfyllende om økonomi er
beskrevet i siste del av dokumentet.

1 .2 Visjon - og tenkesett
om nettverk og
strategisk partnerskap

Våler kommunes visjon er « Vi dyrker nærhet
for å s kape framtidens muligheter». I
kombinasjon med mål og strategier i våre
kommuneplaner (jf. ny samfunnsdel på høring),
digitaliseringsstrategi 201 8+, sentrale føringer,
lover og regler, så gir visjonsdokumentet –
som utdyper tenkesettet til visjon en – en god
innretning på hvordan vi skal prioritere og
bygge framtidens Våler kommune.

Visjonen setter gradvis sitt preg på diskusjoner
og prioriteringer. Visjonen, og det vi gjør ut
ifra den - sammen med slagordet «ville, vakre
Våler» bidrar til at Våler bygger en identitet og
et omdømme som gir god gjenklang utenfor
kommunen.

Både offentlige myndigheter, private bedrifter,
innovasjonsaktører, akademia og andre tar
kontakt med Våler kommune for å bli kjent,
utforske muligheter for samarbeid eller bare å
dele erfaringer, ideer og kunnskap. Dette er
veldig viktig, fordi å gjennomføre de meget
omfattende investeringer, omstillingsaktiviteter
og innovasjonspr os jekter, som vi har

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-kommune/assets/Politikk/VISJON_Valer_kommune.pdf
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ambisjoner om , vil kreve mange ressurser og
store grad av kreativitet og samskaping.

Derfor vil rådmannen legge stor vekt på å
videreutvikle strategiske partnerskap og
etablere samarbeidsgrupper og pr os jekter der
vi spiller ball med var iert og høy kompetanse
og innsiktsfulle, inspirerende mennesker
utenfor egen organisasjon.

Vi vil igangsette aktiviteter for å knytte Våler
nærmere sammen med nye innbyggere,
næringsliv og andre som er interessert i å
bidra til løft og det g ode liv i Våle r. Vi vil være
aktive, offensive og synlige for å skape
nysgjerrighet på alt det spennende som skjer i
Våler . Vi vil skape resultater, vi vil lytte med
respekt, vi vil inspirere og bli inspirert - vi vil
gjøre ord til handling.

1 .3 Satsingsområder
Som i framlegget for et år siden er det viktig å
sette fokus på de viktigste satsingsområdene
som budsjettet skal understøtte. Utover
viktige løpende driftsoppgaver, kompetanse -
utvikling og ressursstyring for gode tjenester,
så er å rets forslag på overordnede sa tsings -
områder en videreføring av fjorårets fokus.

i. Samfunnsutvikling, og næringsutvikling
som b idra r til nye inntekter .

ii. Helhetlig forebyggende arbeid.

iii. Satsing på barn, unge, skole og
nærmiljø (folkehelse).

iv. Infrastruktur og digitaliserings -
p rosjekter.

v. Gjennomføre analyse r, effektiviserings -
tiltak og organisasjonsutvikling .

1 .4 Folketall og demografi
Våler er en kommune i ste rk vekst. Ikke minst
gjelder den barnegruppen 6 - 1 5 år. I 201 7
hadde Våler prosentvis størst befolkningsvekst
i Østfold og på syvendepla ss i landet (SSB). Pr
31 . juli 201 8 var det over 5550 innbyggere i
Våler. Progn os er fra SSB viser at Våler vil ha
70 00 innbyggere i 2030 , en økning med 26 %.
Det antas at befolkningen i 2040 vil være på
over 8800 personer ( SSB 4M) - lavt ans lag er
8400 o g høyt anslag er 9400 innbyggere. Våler
vil da ha passert Råde kommune .

Befolkningsprognoser basert p å blant annet
boligbyggeprogram viser at veksten vil komme
i alle tre sentrene i kommunen. Forventet
aldersfordeling i veksten er ganske lik for alle
områden e, med unntak av den eldste
aldersgruppen (80 +) som forventes størst i
området Våk.

Antall eldre over 90 år vil også vokse svært
mye de neste årene (fra <20 stk til >80 stk

fram mot 2040). Dette gir oss betydelige
utfordringer i forhold til omsorgstjenes ter og
kommuneøkonomi, og kommunen må
planlegge en rekke tiltak over flere år for å
forberede oss på framtidens tjeneste -
portefølje. Problemstillingen er lik for de fleste
kommuner, og vi vil samarbeide bredt for å
utvikle nye og varierte måter å løse
velf erdsutfordringene for de eldre. Dette er
også diskutert ut ifra perspektivet samfunns -
utvikling nedenfor.

Kommunen ruster seg for befolkningsøkningen
i barnegruppene både når det gjelder
barnehager og skoler og følger tett med på
hvordan vi skal møte veks ten i den eldre delen
av befolkningen. Barnehagene i Svinndal og
Kirkebygden har presset kapasitet og vil ikke
kunne ta imot den forve ntede veksten i
aldersgruppen 0 – 6 år . Barnehagene i Våk har
tilfredsstillende kapasitet for planperioden.

Barneskolene i Svinndal og Våk har
tilfredsstillende kapasitet for forventet vekst i
planperioden, dog har enkelte funksjoner som
garderobeplass og fellesrom for lite plass i
Svinndal. For skolen i Kirkebygden er
kapasiteten dårlig, men utredning om ny sko le
går videre i henhold til kommunestyrets
vedtak i oktober i år .
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I ny fylkesplan for Østfold sies det at Våler bør
ta mer av befolkningsveksten i regionen.

Hvordan befolkningsveksten skal håndteres, og
behovet for å utarbeide bedre innsikt og
analyser o ver hvordan den påvirker Våler blir
en stor oppgave i 201 9 og de nærmeste årene.

1 .5 Organisasjon
Suksesskriterier for den offensive satsingen i
dette framlegget inkluderer tydelige mål,
systematisk arbeid, helhetlige planer, tett
oppfølging av virksomhetene, tverrfaglig
samspill, handlefrihet innenfor vedtatte
rammer og gode rapporteringsrutiner.

Våler kommune må jobbe mer målrettet og
styre etter tydelige mål. Vi må ha større fokus
på felles rutiner for å oppnå økt kvalitet i
tjenestene.

Arbeidet med kvali tet er en kontinuerlig
prosess hvor de vurderingene som gjøres,
følges opp med justeringer og nye mål.
Prosessene krever involvering og dialog
horisontalt og vertikalt. Det må etableres et t
felles kvalitetssystem som sikrer at
organisasjonen oppnår definer t kvalitet i
forvaltning og tjenesteproduksjon. Vi er
avhengig av klart formulerte mål og at alle
forstår hvordan de skal bidra til å nå målene .

I 201 9 etablerer vi nye standardiserte
målekort/nøkkeltall på overordnet nivå
(rådmannen) og på sektor - /tjenesteområdenivå
(kommunalsjefer).

Disse blir levende nøkkeltall for strategisk
resultatledelse, og for å drive operativ styring.
Systemet blir en vi ktig referanse for
rapportering.

I d ette dokumentet har vi redusert omfanget
av måltabeller og referanser (eks Kostra) , f ordi
vi ønsker å utvikle et mer standardisert ,
helhetlig og anvendbart målsystem. Ref. også
økonomisk analyse av Framsikt/Agenda
Kaupa ng (sep 201 8) – som blant annet
gjen speiler Kostra - målinger i Våler.

Vi igangsetter nå et 1 2 måneders «Prosjekt
effektiv økonomistyring» for å sikre enda
tettere oppfølging, kontroll og styring på
pengene vi bruker. Mandatet er under
utforming.

For å sikre forutsetninger for disse
ambisjonene vil vi fra 1 . januar 201 9
restrukturere den sentrale delen av
administrasjonen. Det betyr at dagens to
enheter; sentraladministrasjon og rådmanne ns
stab endres til fire staber.
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Hensikten med organisasjonsendringen :

Med disse g repene skal det gi grunnlag for m er
effektiv og bedre rappo rtering til folkevalgte
organer og b edre analyser og beslutnings -
underlag for kommunestyret.

Det har tidligere vært foreslått (men ikke
aktivert tiltak) at sentraladministrasjonen
burde styrkes (blant annet en ny controller -
funksjon). Nå tar vi et første steg for å bedre
situasjonen. Gjennom de grepene vi samlet
sett tar her, er forventningen at v i skal styrke
den totale produksjon og ressurs utnyttelse n
sentralt i administrasjonen . I «Prosjekt effektiv
økonomistyring» vil vi vurdere hvordan en
helhetlig økonomistyringsmodell kan se ut
med hensyn til kompetanse, bemanning og
verktøy. Det er et mål at prosjektets
resultater og anbefalte tiltak skal bidra til å

sikre høy kvalitet i leveransene, og å
håndtere /mobilisere mot sårbar het .

Bedre utnyttelse av digitale verktøy og
prosesser vil bli ett sentralt virkemiddel. Det
er også mulig at vi i samarbeid med eksterne
partnere kan prøve ut nye innovative modeller
på økonomiområdet. Det kan også være
aktuelt i forhold til innovative a nalyse - verktøy.

Vi forventer at det kan komme ytterligere
justeringer i organisasjonen, når vi er i stand til
å igangsette arbeidet med nytt
«innbyggertorg» som en del av investeringene
vi foreslår i dette framlegget. De fysiske
forbedringene i ankomstsone n på
Herredshuset, vil henge sammen med hvilken

kompetanse vi trenger (å utvikle) og hvordan
organisasjonen best gjenspeiler dette.

Budsjettet legger opp til en fast ramme på
750 000 kroner pr årene for organisasjons -
utvikling. Vi må i tillegg være aktive med å søke
skjønnsmidler og andre tilskudd til prosjekter
og innovasjon.

1.5.1 Familiens hus
Det foreslås å etablere «Familiens hus» i Våler.
Dette er en samordningsmodell som har en
sterk folkehelse - og nærmiljøforankring hvor
overordnet målsetting er å fremme trivsel og
god helseutvikling, samt forebygge utviklings -
og helserelaterte problemer, hos barn, unge
og deres foreldre. De fleste kommuner velger
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å samorganisere og samlokalisere de som jobber
i å pen barnehage, h elsestasjon og skolehelse -
tjeneste, b arnevern, samt p sykolog og
p edagogisk - psykologisk tjeneste i en
virksomhet .

Ved å gjøre dett e også i Våler, vil vi gi barn,
unge og familier opplevelsen av at det er deres
behov vi samler kompetansen rundt for å finne
tilpassede og helhetlige løsninger.

Det vil fremmes egen sak til kommunestyret
om etableringen i løpet av 201 9, inkludert for
å s kaffe egnede lokaler for et felles sted for
dette spennende konseptet. Med andre ord er
forslaget ikke - aktivert i investeringsforslag pt.
Omtalen her er for å sette fokus på et sentralt
behov som vil gi gode effekter både for
brukerne og innad i administra sjonen.

1 .6 Samfunnsutvikling
Våler kommune opplever sterkt folkevekst.
Dette krev er langsiktige planar som legg er til
rette for gode bolig område r , flere arbeids -
plass e r lokalt og effektiv t j enesteproduksjon.
Funksjonen plan - og utvikling ( samfunns -
utvikling og næringsutvikling) er e n viktig
brikke i dette arbeidet. Utkast til ny
samfunnsdel i kommuneplanen setter lys på et
bærekraftig framtidig Vålersamfunn.

1.6.1 Infrastruktur
Stabil vannforsyning, effektive avløpssystemer,
god kommunik asjons infrastruktur er
ekse mpler på område r som er viktige for
omdøm m et til kommunen. Våler kommune må
videreutvikle strategisk samarbeid og felles
forståelse om mål og behov med eksterne
partnere og premissgivere, slik som Våler
vannverk, Statens vegvesen, nabokommuner
og kommuner langs felles transport - akser m fl.
Brannvann og vannforsyning til (eksisterende
og) nye boligfelter er svært viktig å legge gode
planer for. Våler vannverk skal bygge nytt
vannbasseng på Skjønnerød og dette skal gi
bedre kapasitet til Svinndal. Våler kommu ne
bør vurdere å samarbeide i dette prosjektet
ved å bidra med inntil 20 % av investeringen.
Budsjettforslaget på ca. 1 ,6 millioner kroner
kan bli fremmet som egen sak til
formannskapet og kommunestyret.

Fiber for høyhastighet internett er en satsing
som V åler kommune må jobbe videre med
andre partnere, slik at flere innbyggere kan få
tilgang, og for å sikre redundans på fiber
hoved - aksene til kommunen. Regjeringens mål
er minimum 90 % dekning til befolkningen
innen 2020. Våler bør ikke ha en lavere
ambisjo n enn dette. I 201 8 kommer det fiber
fram til Svinndal. I 201 9 og framover bør vi se

på flere nye akser og områder. I forslaget her
fremmes forslag om å ta første steg i
redundans nord - syd (en tilførselsakse til), ved
at vi i samarbeid med Spydeberg og Ski ptvet
kan legge fiber fra Mørk til Tveter i Våler. Det
vil fremmes en egen sak om investering på kr
500 000 som bidrag i en felles søknad om
tilskudd fra Østfold fylkeskommune. Derfra
kan en senere etappen gå videre til
Kirkebygden, og vi sikrer sammenkobl ing og
redundans. Dette (redundans/operativ
sikkerhet) vil også ha strategisk betydning for
etableringen av et muli g datasenter i Våler .

Forslag om nye investeringer som ikke er
aktivert i budsjettforslaget inkluderer:

Familiens hus . A nskaffe egnede felles
lokaler. Jf. punkt 1 .5.1 (over).
Oppgradering Herredshuset .
Effekt: Service - innrettet ad komst,
effektivt , økt sikker he t, svarer ut krav
til universell utforming, løse r areal -
behov , behov for møterom og kantine.

Disse utredes nærmere o g fremmes som sak
til kommunestyret når klart.



Budsjett 2019 | Økonomiplan 2019 - 22

15.11.2018 9

1.6.2 Areal, nærmiljø - samarbeid
for økt verdiskaping

Godt planlagt arealforvaltning og gode planer
for utvikling av sentrum og områdesentrene i
kommunen er svært viktig for å oppnå
samfunnsøkonomiske og velfungere nde
(tjeneste)tilbud. Nærmiljø, folkehelse -
perspektivet og fellesskap er faktorer som
henger sammen og som skal gi oss føringer for
prioritering og veivalg.

For veksten i den eldre delen av befolkning en
må det tas høyde for et mulig større behov for
kommu nale tjenester og tilrettelagte boliger .
Dette sees igjen i sammenheng med
velferdsteknologi , samt eventuelle muligheter
for offentlig - privat samarbeid .

Arkitekt og byplanlegger Mike Fuller - Gee, Arendal
kommune er tydelig på at velferds - Norge ikke vil
ha råd til å videreutvikle helse - og
omsorgstjenester i framtiden, slik vi har gjort det
fram til nå. Han sier; at når opptil halve
arbeidstiden til ansatte i hjemmetjenesten går med
til kjøring mellom eneboliger og spredt (eldre)
befolkning, så er dette ikke bærekraftig.

Hvordan vi utvikler Vålersamfunnet på
områdesentre, boligområder, bofellesskap,
omsorgsboliger osv. blir derfor veldig

avgjørende for hvord an kommuneøkonomien
kan innrettes best mulig.

Våler kommune vil i løpet av de neste årene
prøve ut nye modeller for samskaping med
eksterne interessenter. Arbeidet med ny
arealplan i 201 9 blir en sentral prosess der vi
skal involvere variert og aktivt, in kludert i de
lovpålagte medvirkningsformatene.

Vi planlegger å arrangere et seminar ( vår en
201 9) på temaet samfunnsutvikling. Der vi
inviterer entreprenører, utbyggere og
samfunnsutviklere med ambisjonen om å dele
kunnskap og diskutere erfaringer på
samfu nnsutvikling hos andre kommuner.
Budsjettposten på kr 30 0 000 inkludere r en
liten ramme for å arrangere et lærerikt og
framtids - innrettet seminar.

Vi er nysgjerrige på om offentlig - privat
samarbeid kan gi fl ere gevinster for begge
parter, sammenlignet med dagens måte å
bygge og bekoste infrastruktur og
tjenesteproduksjon. Vi tror også at dette kan
komme brukerne av kommunens tjenester til
gode. Derfor vil Våler kommune ta initiativ til
dialog og sondere muligheter i kommende
utviklingsprosjekter som kan ha potensiale for
økt gjensidig verdiskaping.
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I I I n nspil l fra staber og seksjoner

Innspill fra stabene og seksjonene gir en beskrivelse av ambisjoner , utford ringer og aktuelle tiltak . Rådmannen har sammen med sin ledergruppe avveid og
kommet fram til det samlede budsjettforslaget . Beskrivelsen/ innspillene i dette kapittelet må leses som underlagsinformasjon som har et sektor -
/enhetsperspektiv, mer enn helhetlig kommuneperspektiv . Oppd atering og korrigering av interne planer vil bli foretatt i seksjoner/staber etter vedtak av
budsjett. Evaluering av budsjettprosessen vil bli foretatt i 2019, eventuelle endringer av rutiner og kvalitetssikring av dok umentasjon blir da vurdert.

2.1 Rådmannens stab
Tjenester og oppgaver som inngår i
rådmannens stab er kommuneplan er ,
reguleringsplaner, samfunnsutvikling,
næringsutvikling, samfunnssikkerhet,
utbyggi ngsavtaler, juridisk rådgiving,
kommunikasjon , folkehelse og innkjøp .

Plan - og utvikling
Innenfor plan området er det en utfordring
med eldre reguleringsplaner med manglende
utbyggingsavtaler eller avtaler av dårlig kvalitet.
Økende krav til prosess (innhold, metodikk
mv.) og økende kompleksitet i planarbeid er
krevende. 201 9 vil derfor preges av arbeid
med kommunens egne planer.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ferdigstilles
og vedtas, og arealdelen skal utarbeides og
vedtas. Arbeid med områderegulering for
store datasenter vil også foregå gjennom året.
Kommunen har liten st yring over omfang av

private reguleringsforslag og det er forventet
moderat aktivitet på dette området.

Private reguleringsforslag under arbeid som vil
fortsette i 201 9 er Folkestadtorget, Folkestad -
veien og Våler næringspark, felt 2. Til disse
planene sk al det også være tilhørende
utbyggingsavtaler.

Juridisk rådgivning
Rådmannens stab bidrar aktivt med juridiske
tjenester til hele kommun ens organisasjon .
Tjenestene består i stor grad av veiledning i
ulike juridiske problemstillinger, men også noe
saksbehandling. For å heve den juridiske
kompetansen blant ansatte vil det være behov
for kursing innenfor generelle offentligrettslige
regelverk det kommende å ret. Det vil derfor
satses på ulike kurs i 201 9 - innenfor det
juridiske fagfeltet - som er aktuelle for å
utvikle kompetanse på tvers i organisasjonen.

Kommunikasjon
Kommunikasjon er limet i alle prosesser , både
interne og eksterne. I en verden som flomme r
over av kommunikasjon står vi med få
muligheter til å lykkes uten å jobbe strategisk,
integrert og målrettet. Tilfeldigheter straffer
seg, vi blir utydelige og dermed usynlige.
Måten vi kommuniserer på er med på å forme
hvordan verden ser på oss og hvord an vi ser
på oss selv. Hvordan vi møter målgruppene på
nett, i e - postene vi skriver, hvordan vi
oppfører oss i debatter og på møter, hva vi
skriver i brosjyrene våre, hvordan vi opptrer i
media - alt er med å forme Våler kommunes
omdømme. Omdømme t har også mye å si for
hvordan vi ser på oss selv og hvilken
bedriftskultur vi har.

Arbeidsmeto de, spesielt mht. samskaping og
me dvirkning er under endring. Det etter -
strebes flere arenaer, både fysiske og digitale,
der kommunen kan treffe alle deler av
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befolkning en. Gjennomførte medvirknings -
prosesser har gitt kommunen god oversikt
over hva innbyggerne ønsker. I 201 9 vil det
arbeides videre med disse innspillene, gjennom
de overordnede planene, men også i mer
konkret arbeid. Videre er kommunen i gang
med en satsin g på både ekstern og intern
kommunikasjon. I 201 8 tok vi i bruk
Workplace som ny plattform for
internkommunikasjon, og i 201 9 vil fokus dreie
seg mot å forbedre service og dialog med
innbyggerne. Dette innebærer en ny og
forbedret sentralbordløsning og utv ikling av
ett servicetorg på Herredshuset.

Innkjøp
Det er et relativt stort uutnyttet strategisk
potensial knyttet til anskaffelser og oppfølging
av avtaler. Gjennom å bygge opp nødvendig
kapasitet og kompetanse blir behovsdekning
bedre, det fremmer effekt ivisering, besparelser
osv. Strategisk satsing på anskaffelser gir stor
mulighet til effektivisering. Det er økende
oppmerksomhet på innkjøpets betydning
innenfor det offentlige, særlig knyttet til
behovet for omstilling, digitaliseringens
fremmarsj og de omsorgsutfordr ingene som er
i ferd med å komme. Samarbeid innad i
SmartKomØstfold gruppen kan være en vei å
gå på innkjøp.

Samfunnssikkerhet
Hovedsatsingen på området i 201 9 blir
krisehåndtering – der trygghet i roller,
ferdigheter på CIM (digitalt krisehåndterings -
verktøy) skal forbedres. Både trening og
øvelse skal prioriteres opp, og tider planlegges
i årshjul.

I tillegg vil en oppdatert ROS - analyse tas fram
som del av ny arealplan .

Folkehelse

Etablering av ny folkehelsekoordinator har
blitt forsinket. Dette h e nger sammen med
behovet for å ta helhetlige grep og sikre at
kompetanse og ressurser internt og eventuelt
eksternt blir vurdert når nye funksjoner skal
bemannes opp.

Det forventes en relativt rask iverksetting av
denne viktige funksjone n fra nyttår 201 9.

2.2 Stab økonomi og
politisk sekretariat

Oppgaver som inngår i staben er budsjett,
regnskap, lønn, finansforvaltning, innfordring
og skatteinnkreving, eiendomsskatt , revisjon
og politisk sekretariat (herunder valggjennom -
føring og oppfølging av råd og utvalg).

Av KOSTRA fremgår det at Våler bruker en
betydelig mindre andel av budsjettet til politisk
styring, kontroll og administrasjon,
administrasjonslokaler og fellesutgifter enn
både snittet i kos tragruppe 01 og fylkessnittet.

De grep som e r omtalt over, og som endrer
organisasjoner til fire staber med tydeligere
fokus og ansvarsområder, har som del mål for
økonomiområdet at vi skal redusere sårbarhet
gjennom å se på hvordan oppgaver er fordelt
og støttet opp både horisontalt (til
virksomhetene) og vertikalt på sentrale
funksjoner i stab og via kommunalsjefer til
mellomleder n e.

De samlede ressurser i alle fire stabene er
i nkludert i Kostra - sammenligningen. Våler
kommune har nå økt bemanningen i stabene
totalt , og med justering av ansvar og oppgaver
har vi tro på en bedre balanse og
leveranseevne.
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2.3 Stab H R og
administrasjon

HR - området

Staben jobber med drift, rådgivnin g, strategi og
utvikling innenfor følgende fagområder:

Sak/arkiv
Lønn og tariff
Lov og avtaleverk innenfor
personalforvaltning
Fraværsadministrasjon (registrering og
refusjoner)
Arbeidstidsordninger, turnus
Rådgivning på pensjonsområdet
Omstilling, endringsarbeid
Personalsaker
HMS, inkluderende arbeidsliv, attføring
Opplæring og kompetanseutvikling
Rekruttering og tilsettinger
Lærlingeordningen, praksisplasser
Sentralbord
Arbeidsgiverpolitikk
Permisjonsreglement
Lokal lønnspolitikk
Seniorpolitikk
Arb eidstidsordninger, godtgjørelser
L ønnsforhandlinger

Staben har ulike roller i organisasjonen . :

Strategisk rolle
Synliggjøres gjennom HR - strategien med
forankring i virksomhetens strategi
(kommuneplanens samfunnsdel og
kommunedelplaner). Omfatter kultur, ledelse,
rekruttering, kompetanseutvikling og
omdømmebygging med brukerfokus i et
langsiktig perspektiv.

Systemro lle
Sørge for felles HR - standarder og fagsystemer
(arkiv, sentralbord mm.), kvalitetssikring av
prosesser, oppfølging, utvikle nøkkeltall og
rapportering. Dette er grunnleggende for at
kommunen skal være en enhetlig, forutsigbar
og seriøs arbeidsgiver.

Ut viklingsrolle
Bidra til og sørge for aktuelle forbedrings - og
utviklingstiltak i organisasjonen basert på
undersøkelser, analyser og r elevant forskning.
Omfatter blant annet relevant opplæring/
kompetanseutvikling, rekrutteringsfremmende
tiltak, organisas jons - / lederutvikling,
arbeidsmiljøprosesser og digitalisering av HR - ,
sak/arkiv - og sentralbordprosesser.

Partsrolle
Samarbeid og forhandlinger med tillitsvalgte og
arbeidstakerorganisasjoner, samarbeid med

hovedverneombud på vegne av Rådmannen
(kommune nivå).

Servicerolle
HR - faglig internservice for kommunens ledere
og merkantile støtteapparat. Sørge for et
velfungerende sentralbord og god
innbyggerservice.

Sentralbord
Det ligger et stort potensiale i å gjennomgå
dagens systemer. Sentralbordet er
komm unens vindu utad, og det er ønskelig å
ha et økt fokus på næringslivets og
innbyggernes møte med kommunen. En viktig
satsing for 201 9 vil være å gjennomgå og
utvikle tydelige rutiner, og oppgradere
tekniske løsninger som vil gjøre
arbeidshverdagen lettere. Det vil være viktig å
drive kontinuerlig servicetrening av
medarbeidere, og etablere effektive og gode
arbeidsprosesser fra førstelinjeledd og inn i
kommunens fagavdelinger. Vi vil identifisere
forbedringsområder og jobbe kontinuerlig med
forbedringer, o g delta i innovasjonsarbeid for å
sikre at kommunen tar i bruk nye relevante
teknologiske løsninger som sikrer enda bedre
og enklere innbyggerrettede løsninger
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Arkiv
Arkivlov med tilhørende forskrift setter stadig
større krav til arkivfunksjonen og oppbevaring
av dokumenter. Arkivloven § 2 pålegger alle
kommuner å ha en arkivplan. Ny arkivplan er
ikke utarbeidet, men påbegynt. Arkivverdige
data ligger i dag i gamle systemer med
tilhørende databaser, i tillegg er det et stort
antall fysiske papirarkiv . En forutsetning for å
kunne avvikle de manuelle rutinene med
papirkopier, er at kommunen må ha en
godkjent løsning for elektronisk
saksbehandling og lagring. Dagens
arbeidsrutiner skaper mye ekstra arbeid da alt
elektronisk lagret data skrives ut og arki veres.
Det vil si, lagret både i databaser og i fysisk
sakarkiv. I tillegg til sentral arkivering finnes
det egne fysiske arkiv ute på kommunens
øvrige lokasjoner. Dagens driftsrutiner er ikke
effektivt eller hensiktsmessig pga
personavhengighet, og mye ti dsbruk i
forbindelse med manuelle rutiner.

Det er identifisert flere områder som kan gi
betydelige besparelser ved å benytte et
elektronisk saksbehandlingssystem, uten behov
for fysiske arkiv i tillegg. Våler kommune vil
implementere et fleksibelt og stan dardisert
arkivsystem, som gir et enkelt og intuitivt
grensesnitt. Målet skal være å forenkle og
standardisere arbeidsprosesser, øke sikkerhet

og personvern, redusere opplæringstid og
personavhengighet. I tillegger det viktig å legge
til rette for gode inn byggertjenester som
bidrar til økt tilfredshet med kommunens
tjenester.

Rekruttering
Våler kommune står overfor kompetanse - og
personellmessige utfordringer som har
betydning for både kapasitet og kvalitet på
tjenestetilbudet. Utfordringen dreier seg om å
få nok arbeidskraft, og samtidig sørge for at
arbeidskraften har riktig kompetanse for å
sikre gode, effektive og trygge tjenester. Særlig
med tanke på den utviklingen og
digitaliseringen vi står ovenfor.

Befolkningens yrkesvalg, trender i arbeidslivet,
ti lgjengelig arbeidskraft, konjunkturer,
kommunens omdømme som arbeidsgiver er
alle elementer som påvirker. Grunnlaget for å
rekruttere nye medarbeidere legges når
enhetene er dyktige til å utvikle og beholde
ansatte som allerede jobber i virksomheten. Vi
må derfor videreutvikle den eksisterende
kompetansen slik at den er tilpasset
organisasjonens behov og i tillegg har gode
rutiner for mottak og oppfølging av nye
medarbeidere.

2.4 Stab I T, innovasjon og
utvikling

Stab for IT, innovasjon og utvikling har ansvar
for kommunens innovasjons - og
utviklingsarbeid, gevinstrealisering og
tilhørende styringssystemer, IT og
digitalisering, samt oppfølging av kommunens
samlede prosjektportefølje.

Innovasjon
Innovasjons - og utviklingsarbei det omhandler
organisatoriske endringsprosesser og
forbedringsområder. God kvalitet i de
kommunale tjenestene i dag og i framtiden er
vårt viktigste, overordnede mål. Innovasjon
kan være et viktig virkemiddel for å utvikle
tilbudet i dag og tilpasse tilbud et til de
utfordringene som Våler kommune kommer til
å møte i årene framover. Innovasjon kan gi
store velferdsgevinster i den kommunale
tjenesteproduksjonen i form av bedre
tjenester, mestring og livskvalitet for brukerne
og lavere vekst i utgiftene. For å oppnå mer
effektiv ressursbruk, kunne tilby bedre og
tryggere tjenester og møte samfunnets
framtidige utfordringer arbeider vi for å
fremme innovasjon gjennom å bidra til
nytenking, fremme en innovasjonskultur og
motivere til innovasjonsarbeid i alle sekt orer.
Innovasjon skal være en integrert del av
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virksomheten og drives kontinuerlig. Våler skal
i større grad benytte innovasjon og utvikle nye
løsninger for å sikre gode tjenester for
innbyggerne i tiårene som kommer. Det er
også viktig å se på innbyggerne som ressurser,
dette gjelder ikke minst de eldre. Vi skal bli
enda flinkere til å trekke med innbyggerne og
frivillige i arbeidet med å finne nye og gode
løsninger.

Fram til nå har vår organisasjon ikke hatt
nødvendig kompetanse og kapasitet til å sikre
systematisk høy innsats på utvikling og
innovasjon for årene som kommer. Dette er
en satsing som vi nå starter som et prosjekt på
tre år, men det er mer sannsynlig at vi vil
fortsette i uoverskuelig framtid med økt
innsats på området, enn at det vil avslut tes
etter tre år. Framtiden kommer mot oss i høyt
tempo. Vilje og evne til å løse oppdraget om å
bidra til et godt liv i Våler krever en
annerledes måte å organisere og forvalte
kommunens ressurser. Vi må være offensive
og ha god styrefart for å utvikle en slagkraftig
organisasjon.

Utvikling
Vi sonderer med andre kommuner og
kompetansemiljøer om, og eventuelt hvordan,
Våler kan prøve ut nye former for samarbeid
med våre egne dyktige medarbeidere. Kan
Våler knytte til seg unge mennesker som har

kunnskap og utdanning innen teknologi og
spisskompetanse for å designe nye prosesser?
Kan Våler kommune ta initiativ på visjonære
innovasjonsprosjekter? Kan Våler utnytte
nettverk og styrke våre muligheter for smart
utvikling av tjenester og samfunn ved å prøve
ut for mater etter modell fra andre som har
testet og lært, både offentlige organisasjoner
og private innovasjonsmiljøer. Svaret er – ja,
det kan Våler kommune!
Vi vet at Våler ikke kan løse eller bemanne
opp i henhold til framtidens kompetanse og
muligheter alene. Men vi kan styrke våre
muligheter ved å samarbeide smart. Vi må se
til de store og/eller de som har kommet
lengre enn oss.

Gevinstrealisering
I Danma rk har de kommet lenger med
systematisk innovasjonsarbeid, og det er gode
eksempler på at kommunene der har høstet
gevinster av dette. I Kommunesektorens
arbeidsgivermonitor 201 7 svarer imidlertid to
av tre norske kommuner at de opplever det
som utfordrend e å realisere gevinster fra
gjennomførte prosjekter. Det gjør
gevinstrealisering til en av de største
arbeidsgiverutfordringene i kommunesektoren.
Gevinstrealisering handler om å kartlegge og
følge opp at de gevinstene som er forventet av

et prosjekt fakti sk blir realisert. Det er mange
forklaringer på hvorfor endringer ikke lykkes;
årsaker kan være for dårlig ledelsesforankring,
dårlig planlegging og styring, og motstand i
organisasjonen. Det er derfor viktig å sørge
for at endringsprosjekter gir gevinster og nytte
ut i fra en overordnet plan. Og for å få til
endringer som har verdi, må kommunen være
omstillingsdyktig. Dette gjelder særlig knyttet
til den digitale revolusjonen vi står midt i.

Det er en rivende utvikling i det teknologiske
landskapet og vi m å starte en endringsprosess
for å imøtekomme morgendagens krav til IT -
løsninger. Dette innebærer fleksibel tilgang til
informasjon, mobilitet, samt forbedret
samhandling, både internt og ut mot
innbyggerne. I en stadig mer dataintensiv
hverdag, er det i d ag en selvfølge at kapasitet
og robusthet i nettverket støtter dagens
behov for aktuell og oppdatert informasjon.
Kravene til trådløs kapasitet vil øke drastisk i
fremtiden. Brukerne forventer i stadig større
grad at nettverk er tilgjengelig der bruker
bef inner seg. Dette stiller nye og endrede krav
til kommunens infrastruktur og
arbeidsprosesser.

IT
Våler kommune har et tradisjonelt oppsett
med egen administrasjon av servere, nettverk
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og klienter. Et slikt oppsett vil typisk være
preget av en viss form f or historiske
avhengigheter, dvs. at nye krav til systemer og
funksjonerer skaper høyere kompleksitet og
økt kompetanse. Dersom man ikke skal utvikle
et større IT - fagmiljø i organisasjonen, vil det
være nødvendig å vurdere nye driftsløsninger.
Ved å sette ut deler av driften vil nødvendigvis
kommunen få noe endret ansvar og oppgaver.
Man beveger seg fra en driftsorganisasjon til en
forvaltningsorganisasjon. Det betyr at man er
en kravstiller ut mot et eksternt
leveranseapparat, mer enn utøvende drift på
eks isterende systemer. Dagens situasjon
oppleves som krevende av brukerne, og en
kartlegging av tidstyver avdekket at det er mye
å hente på å endre driftsløsning. Dersom man
ikke tar et stort grep innenfor IT, vil det ikke
kunne tilrettelegges for den ønskede vekst og
utvikli ng. I digitaliseringsstrategi 201 8+
( kommunestyret 1 4.1 2.201 7 ) er det satt
tydelige mål som ikke vil kunne nås uten å
oppdatere dagens infrastruktur og
teknologiske løsninger. Våler kommune har
vedtatt å utvikle en døgnåpen digital
kommune forvaltning. Dette er kun mulig å
oppnå gjennom investeringer i god
infrastruktur. Det er videre besluttet å
forbedre prosesser, rutiner og
styringssystemer. Dette vil kreve endring, da

kommunen i dag har mange manuelle og
tidkrevende prosesser.

Digitalis ering
RPA ( Robotic Process Automation ) er meget
raskt blitt et nytt begrep innen digitalisering -
der også kommuner må engasjere seg. Dette
er viktig fordi ved å bringe inn ny teknologi og
mer effektive løsninger – så vil vi gjøre det bedre
for brukerne av kommunens tjenester.

I samarbeid med SmartKomØstfold
kommunene har Våler begynt å forberede seg
på at vi kan utvikle, og/eller samarbeide med
andre større kommuner om automatisering av
enkel te arbeidsoppgaver/ - prosesser. RPA
anvendes typisk på «regelsty rte oppgaver», det
vil si oppgaver som har kjente/faste «regler»
om svaret på en søknad blir ja eller nei osv.
Gevinstene ved å anvende en automatisert
prosess vil være økt kvalitet, høyere
produksjonskapasitet, mer effektiv og
standardisert måte å løse op pgaver på, raskere
responstid for bruker mv. Videre vil vi kunne
anvende de samlede ressurser som kommunen
har til rådighet på en enda bedre måte for
Våler - samfunnet. Dette er en gevinst fra
automatisering.

Våler kommune vil fortsette utvikling av våre
net tsider og andre kommunikasjonskanaler. Vi
vil blant annet utvikle nye temabaserte

landingssider ( en nettside som er spesiallaget
for et bestemt formål) , for eksempel e - torg , e -
Byggesak og Mi n eiendom for eiendom - og
byggesaker.

Digitalisering og måten teknologi vil påvirke
vårt samfunn i årene som kommer analyseres
og omtales av kompetente kapasiteter b åde i
Norge og internasjonalt. En digital kommune
setter innbyggeren i sentrum, har
standardisert og automatisert en rekke
prosesser, bruker data som inn satsfaktor i sin
tjenesteyting og anvender korte og
eksperimenterende utviklings - prosjekter .

De store prosjektene i 201 9 vil handle om
Office365 og sak/arkivsystem – og å se disse
løsningene i en effektiv sammenheng. Første
steg på en større endring fra dagens
driftsoppsett på IT - struktur vil henge sammen
med disse prosjektene. Det er foreslått en
ramme på 3,5 millioner kroner i 201 9, og
satsingen er en forutsetning for å sikre
realisering av effektiviseringstiltak i årene som
kommer. Som igjen gir grunnl ag for å betjene
nye store lån.

Prosjekt styring
For å løse de utfordringene vi står ovenfor må
vi utvikle og fornye vår kompetanse, vårt
tenkesett og vår kultur. Organisasjonen i Våler
kommune vil måtte organisere flere av sine
oppgaver i prosjekt. Vi må u tmeisle nye
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langsiktige utviklingsmål for vår organisasjon og
vårt arbeidssett, og vi må ha en effektiv
porteføljestyring og prioritering knyttet til
prosjektene. I første omg ang har vi styrket vår
organisasjon ved å etablere et treårig prosjekt
for innovasjon og utvikling. Med de
omfattende omstillingstiltak og prosjekter vi
skal gjennomføre er det en forutsetning å ha
høy kompetanse, god kapasitet og effektiv
metodikk for å l ykkes.

I 201 9 vil vi etablere en prosjektstyrings -
plattform og gjennomføre nødvendig
o pplæring i bruk prosjektverktøy . Hensikten
med å implementere dette i kommunens
styringsmodell er å bidra til bedre planlegging,
styring og gjennomføring av prosjekter, slik at
prosjektet blir gjennomført på best og billigst
måte innen avtalt tid, kvalitet og ressurser.

Prosjektstyring må ikke forveksles med ledelse
av prosjektet. Prosjektstyring handler om å
sikre fremdrift, holde planer og budsjetter
og ivareta prosjektets usikkerhet. God
prosjektstyring handler om å tilfredsstille
rådmannens ønske om tilstrekkelig
foru tsigbarhet og kontroll. Samtidig skal
prosjektets rammebetingelser og organisering
stimulere til innovasjon og fleksibilitet i
gjennomføringen.

Riktig styringsstruktur og detaljnivå i
prosjektets mål og planer blir derfor helt

avgjørende for å finne den o ptimale balansen
mellom forutsigbarhet og innovasjon i
prosjektgjennomføringen .
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2.5 Miljø og Teknikk
Eiendomsforvaltning
Kommunens bygningsmasse er totalt ca.
40.000 m², og det er av stor betydning at vi tar
vare på verdien de representerer.

Dette innebærer å levere bygg som tjener sitt
formål og som tilfredsstiller brukerne.
Det er utarbeidet tilstandsanalyser og
vedlikeholdsplaner for kommunens bygninger
og disse synliggjør et betydelig etterslep i
vedlikehold av mange bygg. Videre er det
behov for å ta grep om energibruk.
Kommunen har vedtatt EPC som verktøy for å
få intensivert tiltak som reduserer
energibruken.

Herredshuset i Våler kommune er i dag ikke
rigget for mottak/ henvendelser, hverken
fysisk, telefonisk eller elektronisk. I till egg er
det ikke hensiktsmessig at Herredshuset er
helt åpent slik at hvem som helst kan ta seg
inn og sirkulere i gangene. Dette er heller ikke
hensiktsmessig i forhold til sikkerhet ved f.eks.
brann. En ny organisering av
førstelinjetjenesten inkl. det el ektroniske
servicetorget vil på sikt kunne bli en lønnsom
investering. Herredshuset trenger også en
generell innvendig oppgradering.

Vann, avløp, renovasjon, feiing
Innenfor disse tjenesteområdene har det vært
utfordrende å holde kontroll med gebyrene på
s elvkostområdene. Etterslepet på sanering av
dårlige avløpsrør og dårlige kummer er
betydelig, jf . «Saneringsplan avløp 201 8 –
2022». Dette vil føre til en viss økning i de
kommuna le gebyrene i årene som kommer.
Det har dessuten vært fokus på å redusere
men gde fremmedvann inn på avløpsnettet.
Dette gjelder både overvann på
s pillvannsnettet og spillvann på
overvannsnettet. Kartleggingsarbeid er gjort
og fortsetter, og det foreslås løpende tiltak for
utbedring av avløpsnettet i budsjettperioden.

Våler kommune har store utfordringer knyttet
til nok vann, spesielt lovregulerte krav til
slokkevann. Dette hindrer foreløpig
utviklingen spesielt i Kirkebygden, men også
delvis i Svinndal. Drift og vedlikehold av
Svinndal renseanlegg, av kommunens kummer,
avløpsnett og pumpestasjoner har vært
tidkrevende, og vi samhandler med andre

MORSA - kommuner på off. avløp og spredt
avløp.

Landbruk (jordbruk, skogbruk)
Kommunen skal forvalte og veilede innenfor
de landbrukspolitiske tiltakene under
jordbruksavtalen der myndighet er overført til
kommunen, forvalte inntektspolitiske og
velferdsmessige tiltak i landbruket, drifte
skogfondsordningen og drive lovforvaltning.

Kommunen er sårbar ved ekstraordinære
hendelser som avlingsskade, flom og ras o.l.
Forvaltningen av SMIL - og NMSK - midlene
(Spesielle miljøtiltak i landbruket og Nærings -
og miljøtiltak i skogbruket) jobbes det aktivt
med. Arbeidet kan være tidkrevende for di
dialog med søkerne i noen tilfeller tar mye tid
for å få til gode fellesløsninger.

Regionalt miljøprogram ordningen (RMP) – er
en tung ordning å administrere og kontrollere.
Bøndene legger selv inn søknader på nettet.
De fleste gårdbrukerne har fremdele s behov
for hjelp og veiledning og mange søknader blir
sendt fra landbrukskontoret. Det er viktig å
utnytte de nye skogbruksplanene fra 201 6 på
en god måte. Dette innebærer økt fokus på
av virkning og økt verdiskapning.
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Miljø
Klimaspørsmål følges opp gjennom
nettverksamarbeid og oppføling av klima og
energiplan, EPC. Det vil være viktig å v idereføre
tiltaksstrategiene og medvirke til
forurensningsreduserende tiltak (særlig i
vestre Vansjø), kloakk, landbruksforurensning
samt annen næringsavrenning . Kom munen har
for tiden stort fokus på forsøpling og vill -
fyllinger rundt omkring, og
renovasjonsordningen i Vansjø er viktig. Det
er etablert en skjærgårdstjeneste i Moss. Våler
bør også øke innsatsen noe og ta del i
samarbeidet, særlig grunnet økt bruk og an dre
brukergrupper.

Videre vil det være behov for fornying av
toaletter, bord, m.m. på utvalgte
rekreasjonsområder.

I området ved Rødsbrua har det vært mye
søppelplukking på grunn av uønsket aktivitet.
En mulig forbedring kan være å rydde
krattområdene/skog en for å få det mer åpent,
så det ikke blir så lett å gjemme seg bort (både
folk for avtrede og søppel for å gjemmes). Ved
Engsand er det behov for å utbedre brua over
bekken.

Vilt - og skogforvaltning
Hovedaktiviteten innenfor fagområdet er
ettersøk og hån dtering av skadet og påkjørt
vilt, i tillegg til forvaltning av kommuneskogen
på en g od næringsmessig og bærekraftig måte.
Kommunen tildeler årlig kvoter på elg, rådyr
og bever og forvalter og balanserer
elgbestanden mhp høyt kjøttuttak og
skadesituasjon. Tilskuddsmidlene for
kommuner med ulverevir forvaltes med
langsiktighet som rettesnor.

Kommunale veier
Kommunen har ansvar for vedlikehold
sommer og vinter (brøyting, strøing, feiing),
drift og vedlikehold av gatelys langs
kommunale veier og på kommunale p lasser.

Kommunen overtar stadig mer vei på
boligfeltene. For lite fokus på
sommervedlikehold har ført til at store deler
av Texnes og Folkestad 1 nå er i dårlig
forfatning. Budsjettet strekker ikke til mer enn
et par hundre meter med ny asfalt/pr år. I
ti llegg må det implementeres tennskap for å
kunne måle strømforbruket på gatelys langs
kommunale veier og på kommunale plasser. Et
viktig fokus vil være å gradvis skifte ut
armaturer og pærer for overgang til LED -

belysning langs kommunale veier og på
kommuna le plasser.

Byggesak
For at flere av digitaliseringsprosjektene våre
skal gi mening er det nødvendig med best
mulig grunninformasjon. Korrekte data vil føre
til reduserte klager og sikrere saksbehandling.
Spesielt byggdelen, men også eiendomsdelen i
matrikkelen må det jobbes mere med. Vi har
tidsfrister på innlegging av både bygg og
reguleringsplaner fra kartverket, vi henger hele
tiden etter her som følge av ressursmangel. Vi
har ingen til å ivareta oppgaver som kartdelen
på internett, mottak og kont roll av
reguleringsplaner, vedlikeholde planregisteret,
vedlikeholde de forskjellige kartbasene og
ingen til å ivareta DOK (Det offentlige
Kartgrunnlaget). Vi har i dag kun 1 person på
geodatasiden i kommunen, derfor er det
umulig å håndtere alt dette.

En økning av ressursen på dette i ett år vil
heve standarden på vår grunninformasjon som
igjen vil føre til at flere og flere oppgaver kan
automatiseres gjennom digitaliserings -
prosjekter.
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Investeringer

Administ rasjonen vil legge fram egne utredninger/saker på følgende mulige investeringer:
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2.6 Oppvekst og Kultur
Fagområdet har både drifts - , veilednings - og
støttefunksjoner innenfor oppvekst - og
kulturfeltet generelt, i tillegg til overordnet
driftsansvar underliggende virksomheter,
herunder voksenopplæring, kulturvirksomhet
og barnevern. Viktige ansvarsområder er
kvalitetsutviklings - , samordnings - og
forvaltningsfunksjoner – herunder
kompetanseutviklingstiltak, enkeltvedtak,
skoleskyss og tils kuddsformidling til - ,
godkjenning av - og tilsyn med barnehager.

Tilstandsrapport 201 7 viser at det er helt
nødvendig å fortsette et systematisk og
langsiktig arbeid for å bedre resultatene i
Vålerskolen. Det er forventning til at innføring
av nettbrett/PC til alle elever i skolen, barn i
barnehagen og alle lærere/pedagoger skal bidra
til høyere score på framtidige tester i skolene i
Våler. Det er en kjempesatsing som nå skjer,
og det inkluderer innføringen av en helt n y
læringsmetodikk.

Voksenopplæring
Sam arbeidsavtalen med Moss Voks ble sagt
opp våren 201 8. Våler har opprettet sitt eget

voksenopplæringstilbud, og det er tilsatt to
lærere i fast stilling. Voksenopplæringstilbudet

knyttes hovedsakelig opp mot opplæringen
innenfor « Lov om introduksjonsordnin g og
norskopplæring for nyankomne innvandrere»
(introduksjonsloven) . Imidlertid har Våler
voksenopplæring hatt kapasitet til å tilby
norskopplæring også til andre aktuelle grupper
innvandrere. Samfunnskunnskapsopplæringen
har kommunen så langt kjøpt av Del ta Askim.
Vi er også avhengig av å kjøpe gjennom -
føringen av norsk - og
samfunnskunnskapsprøver.

Etableringen av Våler voksenopplæring er et
tett samarbeid mellom Oppvekst og kultur og
NAV. Det er øremerkede tilskudd til
opplæring for innvandrere.
Den negative kostnaden til voksenopplæring
skyldes trolig at øremerket statstilskudd
knyttet til norskopplæring for innvandrere blir
registrert på samme KOSTRA funksjon som
voksenopplæring på grunnskolens område.
Dette statstilskuddet er relativt omfattende,
u avhengig av faktisk kostnad til undervisningen,
og gir med litt hell overskudd.

Barnevern
Netto kostnad for barneverntjenesten har økt
med kr 1 ,1 , mill fra 201 6 til 201 7. Ca . 300 000
kroner gikk til økte lønnsutgifter, overtid,
ekstrahjelp. Det har også vært rundt 500 000
kroner til ekstra advokatbistand og utgifter til

sakkyndig. Utgifter til advokat og sakkyndig vil
variere fra år til år alt etter antall saker som
førers i fylkesnemnd og i retten.
Netto utgift per barn med tiltak i barnevernet,
som vi ste en reduksjon fra 201 4 til 201 5, steg
igjen til 201 6 og ytterligere i 201 7.
Barnevernet i Våler drives billigere enn både
landet og kostragruppe 1 . Barneverntjenesten
opplever en stadig økning i antall meldinger
om bekymring for barn. Det er også økte krav
til kvalitet i undersøkelsessaker, jf .
forsvarlighetskravet. Det er en utfordring å
gjennomføre kvalitativt god undersøkelser
innen gitte tidsfrister. Vi ser også en tendens
til at enkelte barn har omsorgsbehov som
fosterhjem ikke mestrer å ivareta. D ette fører
til økt bruk av institusjonsplasser, noe som er
kostbart.

Pågående endring av arbeidsdelingen mellom
statlig og kommunalt barnevern innebærer
bl.a. bortfall av statlige tjenester til lokale
tiltak. D et er skjerpede veiledningskrav
overfor fost erhjem, og økte forventinger til en
grundigere og mer omfattende saksbehandling
i forhold til hvert enkelt barn. Det stilles stadig
høyere krav til kvalitet både i arbeidet med
klienter, men også på systemnivå.

I løpet av 201 8 har vi hatt en stor økning a v
melding om bekymring for barn. Dette fører til
at over 50 % av saksbehandlingskapasiteten
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brukes til undersøkelser av bekymrings -
meldinger.

Barneverntjenesten starter med « mobilt
barnevern » i 201 9 . Utstyr og trening har blitt
etablert i 201 8, og anvendelsen vil blant annet
bedre kvalitet, sikkerhet på data og effektivitet.

De største utgiftene i barnevernet er knyttet
til tiltak som er vedtatt av Fylkesnemnda.
Disse kostnadene er stabile. Vi ser at BUF - etat
priser tjenestene sine høyere. Dette betyr at
f.eks. utgifter til institusjon vil stige også i 201 9.
Pr i dag koster en plass kr 70 000 pr måned.
Barnevernet har for tiden to barn som må ha
dette tiltak i form av institusjon kommende år,
og om fl ere må ha denne type tiltak, vil dette
raskt føre til økte kostnader.

Kommun en får stadig større ansvar for drift av
barnever net. Dette fører til et behov fo r både
økte resur ser i form av antall stillinger og økt
kompetans enivå. Det vil stilles stadig st ør re
krav til kvalitet på undersøkelser og mengden
av tilgjengeli ge tiltak.

Rådma nnens vurdering er at dersom vi skal
kunne opprettholde kvalitet til en akseptabel
kostnad, er det hensiktsmessig å samarbeide
med andre kommuner om ulike side r av
barneverntje nestens drift.

Kultur
Innenfor kultursektoren vil det bli viktig å
anskaffe og ta i bruk ytterligere digitale
løsninger i folkebiblioteket – for intern
organisering og dialog med brukerne. Videre
er det ønskelig å øke tilgjengeligheten/ bruk
til/av bygdet un/museum for publikum –
eksempelvis gjennom skolens bruk av
bygdetunet knyttet til den ”kulturelle
skolesekken”, årlige kulturdager eller andre
enkeltarrangement. Kommunen ønsker å øke
tilbud av kulturtilbud/arrangementer for alle
aldersgrupper, og se det te i lys av
folkehelsearbeid og samordning med det
frivillige arbeid både i regi av enkelt -
mennesker og lag og foreninger i kommunen. I
folkehelsesammenheng er det også viktig å
stimulere til tiltak for mer fysisk aktivitet i
befolkningen; gjennom å framsk affe/
tilrettelegge arealer og arena for
fritidsaktiviteter. Dette kan også oppnås
gjennom god merking; skilt etc. av
kulturminner (i samarbeid med
fylkeskommunen) samt tilrettelegge
tilgjengelighet for publikum til disse arenaene.

For å spre kunnskap om h vilke tilbud som
finnes, ønsker vi å ta i bruk hjemmeside og
Facebook for markedsføring/synliggjøring av
kulturarrangement.

Nivået for kommunale tiltak er i
utgangspunktet videreført på 201 8 nivå.

Brukerbetalingen i kulturskolen foreslås heller
ikke for 201 9 prisjustert. Vi viser i denne
sammenheng til at Våler – med kr 3.800 per år
– stadig er blant kommunene med høy
brukerbetaling i Østfold. Rådmannen antar at
det er en sammenheng mellom prisnivået og
rekrutteringen. Med så vidt lavt deltakerantall,
vil for øvrig en prisjustering bare gi helt
marginal budsjetteffekt. Høstsemester 201 7
var det 40 elever i Kulturskolen fra Våler og
37 i vårsemester 201 8.

Kommunalt tjenestekjøp ved Middagsåsen
I tråd med kommunestyrets årlige
budsj ettvedtak fra 201 2 til (så langt) 201 8 er
det forutsatt videreføring av kommunalt
tjenestekjøp ved Middagsåsen skisenter. Det
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ble i 201 7 bevilget kr 91 .275, - i heiskort og
skiutleie t il Middagsåsen Sportssenter AS.

Tilsynsordning og brukerbetaling i Vålerh allen
Rådmannen har i budsjettforslaget lagt til
grunn at det vil være mulig å videreføre
forståelse med VS IL om tilsynsordning for
Vålerhallen med kompensasjon på samme nivå
som i 201 8. Det innebærer en direkte
kompensasjon til idrettslaget på kr 1 30.000
per år og redusert fast leie for trening for
barn/unge yngre enn 20 år til kr 1 00, - per
time.

Det skilles på fast leie og éngangsleie i
Vålerhallen. Sesongen følger skoleåret.
Hallinndeling er hel hall, 2/3 og 1 /3, pris er
deretter. Normalt prisjusteres d et litt for
hvert år under budsjett - arbeidet.

Leie for hel hall for voksne og for utenbygds
leietakere er i kommunestyrets budsjettvedtak
for 201 8 fastsatt til kr 420, - per time for hel
hall. Barn og unge under 20 år halv pris.

Våler/Svinndal Frivilligsen tral

Frivilligsentralen anmoder i søknad av 31 .1 0.201 8
om kommu nalt tilskudd på Kr. 865.000 for 201 9.
Tilsvarende omsøkt tilskudd for 201 8 var kr
798.000. Rådmannen ser ikke at det er rom i
budsjettet for en slik økning, og har lagt inn en

økning på kr. 20.000, slik at beløpet for 201 8 blir
81 8.0 00, hvorav 55.000 er til drift.

Andre tros - og livssynssamfunn
Overføringen til andre tros - og livssyns -
samfunn beløp seg i 201 8 til kr 430 000.
Rådmannen foreslår derfor tilsvarende i 201 9.
Våler kirkelige felles råd viser i sitt
budsjettforslag av 31 .1 0.201 8 til at det er
behov for et estimert direkte tilskudd til
fellesrådet på kr 2 791 300 for 201 9.
Rådmannen har i sitt budsjettforslag ikke sett å
kunne imøtekomme dette ønsket fullt ut , og
har foreslått en økni ng på 2,6 %, slik at
tilskuddet for 201 9 blir kr 2 71 0 0 0 0 .

Barnehage
Dette området omfatter drift av kommunale
barnehager, driftstilskudd til private
barnehager (herunder også bl.a. refusjon av
søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling
og gratis kjernetid), tiltak for barn med vedtak
om spesialpedagogisk hjelp og barn med
nedsatt funksjonsevne, fellesutgifter til
støtte/veiledning og tilsyn rettet mot alle
barnehager.

Høy andel av netto driftsutgifter i
barnehagesektoren i prosent av kommunens
totale netto driftsutgifter må primært sees i
sammenheng med høy andel barn i

b efolkningen (7,1 % av befolkningen var i
aldersgruppa 1 - 5 år, mot 5,8 % i
kommunegruppa). Vi har fortsatt et ikke
ubetydelig antall barn i private barnehage i
nabokommuner (hvor refusjon av kostnader
synliggjøres som utgift i regnskapet, men barna
ikke reg istreres i barnehage i egen kommune).
Siden kommunen ikke har oversikt, er også
kostnaden uforutsigbar.
Den store økningen i andelen barn som går i
kommunal barnehage skyldes at Kirkebygden
barnehage i perioden gikk fra å være privat til
kommunal.

Innenfo r barnehagesektoren er det økt fokus
på tilrettelegging og organisering for barn med
nedsatt funksjonsevne i barnehagene. Dette
medfører økt behov for mer tverrfaglig
samarbeid og fokus på gode
samarbeidsrutiner. I forbindelse med bosetting
av flyktninger og økt arbeidsinnvandring er det
behov for økt kompetanse om flerkulturelt
arbeid. Dette (sammen med andre faktorer)
gjør at vi må ha økt fokus og satsing på
kompetanseheving for barnehagepersonalet.
Det er behov for tilrettelegging og stimulering
til ette r - og videreutdanning.

Tilskuddet til de private barnehagene utgjør en
betydelig netto utgift; for 201 9 vil dette
utgjøre ca . 24 mill ioner kroner . Her ligger
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tilskudd til økning i pedagognor men (innført
fra august 201 7).

Videre er det vanskelig å forutse hvor mange
barn som er hjemmehørende i Våler med
barnehageplass i pr ivate barnehager i andre
kommuner. Dessuten er det fra august 201 9
varslet utvidelse av omfanget av rettskrav på
grati s kjernetid også for 2 - åringer.
Ferdigstillelse av nybygget ved Kirkebygden
barnehage fra august 201 8 innebærer at
kapasiteten på barnehag eplasser økes. Dette
åpner for at vi muligens kan tilby noen
barnehageplas ser også utenom hovedopptaket.

I Svinndal var det i forbindelse med tildeling av
plasser ved hovedopptaket høsten 201 8 så
stort behov for plasser at den kommunale
familiebarnehagen igjen måtte åpnes. Det ser
per d.d. ut til at dette behovet vil vedvare også
i årene som kommer. På generelt grunnlag bør
det i Svinndal sees på en eventuell
utbygging/endring av barnehagen. Barnehagen
er utformet på en måte som vanskeliggjør det
pedagogis ke arbeidet og den ivaretar ikke de
ansattes behov for arbeidsplasser.

Resultatmål 201 9:

«Vålerbarnehagen» – skal vi jobbe systematisk
med å tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø
for all e barn ved barnehagene i Våler.

Enkelte tiltak vil bli iverksatt f or/sammen med
alle barnehagene i kommunen uansett
eierstruktur.

Grunnskole
Det vil være viktig å finne økonomisk
handlingsrom og gode løsninger for både
etter - og videreutdanning av lærere etter

sentrale retningslinjer for " Kompetanse for
kvalitet Strategi for etter - og videreutdanning" .
Endring i opplæringslov og forskrift stiller fra
201 5 større krav til relevant
undervisningskompetanse for alle ansatte –
uansett utdannings - og ansettelsestidspunkt –
og vil etter all sannsynlighet kreve et
omfatte nde behov for videreutdanning for
allerede ansatte lærere. Det er fremdeles
også behov for løpende etterutdanning (som
ikke gir studiepoeng) innenfor Vålerskolens
satsingsområder; omleggingen av statlig
virkemiddelbruk gir økte utfordringer mht.
lokal fin ansiering av slik etterutdanning.
Forutsetning for tildeling av
etterutdanningsmidler er samarbeid med
andre kommuner. Våler kommune planlegger
et samarbeid med Råde og eventuelt andre
nabokommuner.

Videre er prosjektering av nye Kirkebygden
ungdomsskole og IKT i Vålerskolen viktige
satsingsområder. 835 digitale enheter er rullet
ut i Vålerskolen og Vålerbarnehagen. Det vil i
tiden fremover være behov for kontinuerlig
opplæring i bruk av de digitale enhetene, samt
drift og vedlikehold.
Antall elever med v edtak om spesial -
undervisning har det siste året gått ned fra 7,6
% til 6,8 % i 201 7. Kommunen ligger lavere
enn snittet for Kostragruppe 01 (1 0, 3 % ).

Aktuelle tiltak:

Fortsette arbeidet med «Plan for
innføring av iktplan.no i
barnehager og skoler i Våler
kommune»
Fortsatt fokus på implementering
av «ny» rammeplan for
barnehager,
Stimulere/legge til rette for
kompetanseutvikling for de ansatte
i barnehagene.
Fokus på pedagogisk le delse,
veiledning og barn med særskilte
behov.
Flere lærlinger i de kommunale
barnehagene.
Økt fokus på nærvær.
Økt fokus på «Samarbeid hjem -
barnehage».
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Elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter
til å følge ordinær opplæring i grunnskolen, har
rett til særskilt språkopplæring. I Våler er det
– som følge av arbeidsinnvandring og bosetting
av flyktninger - en signifikant økning i antall
elever med behov for slik opplæring, og det gir
skolene utfordringer hva angår både
ressursbruk og kompetansebehov. Våler
kommune gir 65,7 årstimer per elev. I
Kostragruppe 01 ligger årstimer på 59,2.
Elevenes skolemiljø har stort fokus både
nasjonalt og lokalt. LP (læringsmiljø og
pedagogisk analyse) og Trygg oppvekst ivaretar
viktig metodikk for å gi elevene et godt
skolemi ljø. Fra august 201 7 ble det gjort en
endring i opplæringslovens §9a som innebærer
at skolene ikke lenger skal gjøre vedtak i
skolemiljøsaker, men utarbeide en konkret
handlingsplan i forhold til hver elevsak. Rutine
og skjema for utarbeidelse av slik plan , ble
utarbeidet og ferdigstilt til skolestart høsten
201 7. Videre satsing vil blant annet være
knyttet til analysere og iverksette tiltak for å
heve grunnskolepoeng i Vålerskolen, samt
utnytte nye muligheter for tilpasset opplæring
ved bruk av IKT.
Result atmål 201 8:

I Vålerskolen ønsker vi å jobbe systematisk for
å bygge et trygt læringsmiljø som fremmer
læring og utvikling. Elevene skal få kunnskap til
et liv i et samfunn vi bare aner konturene av,

og til yrker og oppgaver som kanskje ennå
ikke er funnet opp.

I samspill mellom ny kunnskap og felles
refleksjon, tror vi alle kan være med å
forberede og skape en skole som legger til
rette for dette. Her kan alle lære – både
elever og lærere, foreldre,
kommuneadministrasjon og politikere.
Sammen skaper vi et f elles bilde av Vålers kolen
i nåtiden og i fremtiden.

Enkelte tiltak iverksettes samlet for hele
Vålerskolen, men skolene har lokalt noen ulike
utfordringer, og tiltakene og tidspunkt for
iverksetting, vil derf or variere noe mellom
skolene.

Resultatmål læringsmiljø:

Vålerskolen skal jobbe systematisk med å
bygge et trygt læringsmiljø som fremmer
læring og utvikling.

Aktuelle tiltak:

Vålerskolen skal vedlikeholde og
implementere felles pedagogisk
plattform som skal bevisstgjøre
partene i Vålerskolen på verdiene som
ligger til grunn for arbeidet.
Starte opp arbeidet med PALS ( Positiv
atfe rd, støttende læringsmiljø og
samhandling ) i samarbeid med NUBU
(Norsk utviklingssenter for barn og
unge)
Elevenes folkehelse styrkes videre ved
fokus på stadig forbedring av skolenes
uteområder og bruk av disse.
Samarbeidet med skolehelsetjenesten
og andr e tverrfaglige oppvekstetater
styrkes.
Vålerskolen vil søke statlige midler til,
i samarbeid med høyskolesektoren, å
styrke lærernes IKT - kompetanse også
i 201 9.
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Resultatmål bedre læringsresultat:

Tilstandsrapport for grunnskolen (produsert i
201 8) , synliggjør at Våler ligger under lands -
gjennomsnittet og også under Østfold fylke
når det gjelder avgangskarakterer på 1 0. trinn.
Dette er konsistent med funn i elevunder -
søkelsen som viser at elevene på 1 0. trinn
skårer signifikant lavere enn lands -
gjenn omsnittet i forhold til «Læringskultur».
Dette må det arbeids mer med i 201 8, bl.a.
gjennom å gi bedre tilpasset opplæring så flere
oppl ever mestring i skolehverdagen.

Andelen faglærte lærere falt fra 93,5 % i
skoleåret 20 1 5/1 6 til 84,5 % skoleåret
20 1 6/1 7, men har st eget de to siste årene slik
at en i skoleåret 20 1 8/1 9 er på 91 %.
Kommunens satsing på IKT forventes å ha en
po sitiv effekt på rekrutteringen.

Aktuelle tiltak:

Fortsette etterutdanning av lærere knyttet opp mot å utnytte nye digitale hjelpemidler
for å gi bedre tilpasset opplæring.
Videreutvikling av bruk av Vokal som verktøy
Skolene sikrer økt fagkompetanse for lærere i engelsk og matematikk gjennom
videreutdanning og ansettelser .
Satsing på rekruttering av faglærte lærere
Videreutvikle samarbeid mellom barnehage, barnetrinn og ungd omstrinn for å sikre
helhetlige opplæringsplaner og bedre overganger.
Utvikle arbeidet med «Vålerskolen» gjennom å styrke samarbeid og erfaringsdeling
mellom skolene ytterligere, både blant ansatte og ledelse, spesielt i forhold til IKT -
satsning og PALS

Ta fram igjen gode ambisjoner og vurderinger som ble fremmet da Veil ederkorpset
støttet Vålerskolen for noen år siden .
Innføre PALS (....) som metode .....
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2.7 Helse og velferd
Fagområdet har ansvaret for u tvikling og
tjenester innenfor:

Tildelingskontor
Legetjeneste
Fysioterapitjeneste
Folkehelse
Miljørettet helsevern
Legevakt
Kommunale akutte døgnplasser KAD
Pleie og omsorg
Bofellesskap
Helse
NAV
Familiens hus (forberede etablering av
konsept og organisasjon)

Alle virksomheter har utarbeidet mål for sine
virksomheter. For seksjon Helse – og velferd
har vi utarbeidet følgende hovedmål knyttet til
kommuneplan, Helse og omsorgsplan 201 3 -
2023 og Strategisk folkehelseplan 201 4 - 2026;

«I 2023 Leverer seksjon Helse – og vel ferd
målrettede, individuelt tilpassede tjenester i
samarbeid med aktive og engasjerte

innbyggere, som i størst mulig grad iv aretar
eget liv og egen helse.»

Barne - ergoterapeut
Ergoterapeuten i Våler kommune arbeider i
1 00 % stilling, med mennesker i alle aldre. Det
er et stort trykk på tjenesten, og spesielt i
arbeidet knyttet til oppfølgning av
funksjonshemmede barn. Våler har mange barn
med funksjonshemninger i ulik grad, og med
ulike utfordringer. Til sammenligning er det
like mange barn som skal følges opp i Våler
ko mmune som i Frogn kommune, med omlag
1 5000 innbyggere. Arbeid med barn krever
tett og god oppfølging og at ergoterapeuten er
i forkant av barnas utvikling og behov.
Arbeidet er tidkrevende og ergoterapeuten
jobber i tillegg med voksne person er,
rehabilitering, tilrettelegging av bolig,
hjelpemidler og hverdagsrehabilitering.
Ergoterapeutens ansvarsområde er meget
bredt, og tjenesten som tilbys innbyggerne er
ikke tilfredsstillende slik situasjonen er i dag.
Helse og velferd har mottatt flere klager og
gjentagende henvendelser fra innbyggere som

ikke får tilstrekkel ig oppfølging av
ergoterapeut.

Velferdsteknologi
Velferdsteknologi gir enkelt mennesket
mulighet til bedre mestre eget liv og helse. Til
å styrke det offentliges oppgaveløsning
g jennom innovasjon og anvendelse av ny
teknologi, og til bedre å kunne møte de
framtidige utfordringer.

Våler kommune sammen med kommunene
Hvaler og Råde, har innledet et samarbeid
med Fredrikstad kommune, om tilknytning
felles helsevakt. Der velferdstekno logi ved
helsehuset i Fredrikstad brukes som et tiltak
for felles å samarbeide. Dette vil gi unike
muligheter for videre samarbeid i årene
fremover. Prosjektmidlene administreres av
Fredrikstad som vertskommune for
samarbeidsprosjektet.

Fredrikstad inviter er i tillegg til et samarbeid
om å utvikle de velferdsteknologiske
mulighetene det ligger til rette for i
Velferdsplattformen, etter hvert som det blir
aktuelt. Høsten 201 8 kobles Våler kommune
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sine 67 trygghetsalarmer på felles
velferdsplastform i Fredrik stad.

Våler kommune har ikke i dag elektroniske
dørlåser (e - lås) til alle brukere av
trygghetsalarmer og pasienter i
hjemmetjenesten. Disse kobles opp i løpet av
høsten 201 8. Våler kommune beny tter seg av
en e - lås fra Phoner o som er knyttet opp mot
Tietos Lifecare Mobil Pleie.

Lokaliseringsteknologi er en del av
velferdsteknologien, som kan gi pasienter og
medarbeidere en tryggere hverdag. Det vil på
sikt kunne gi pasiente r mulighet å bo lenger
hjemme. Velferdsteknologi som helhet vil
kunne føre til en bedre benyttelse av
bemanningen. Det er investeringskostnader
knyttet opp til dette på ca. 1 mill. Det vil i
tillegg være kostander i forhold til opplæring
av personell. Men ser vi langtidseffekt frem
mot 2022 vil det være økonomisk gevinst.

Samle støttetjenester for barn og
unge
Antall barn med psykiske helseproblemer er
økende av mange årsaker. Både barn og
voksne opplever stort prestasjonspress. For
barn er dette uheldig. Noen får fysiske pla ger
med vondt i muskler og skjelett, noen trekker
seg tilbake fra sosia l kontakt og andre blir mer
uta gerende. Dette er uheldig for de det gjelder
og gir også utfordringer for de som står dem
nær (hjemme og i skole og barnehage). Mange
brukere opplever hel se - og omsorgtjenestene i
kommunen som fragmenterte og for lite
koordinerte. Tjenestene er organisert som
separate enheter, der de ulike faggruppene
jobber hver for seg. Brukerne har ofte behov
for tjenester fra flere. Det er behov for å
samle støttetjenes ter for barn og familier som
kan samarbeide og jobbe tett for å gi tilpasset
hjelp i hjemmet, i barnehagen og på skolen.
Det foreslås å samle de kommunale
støttetjenestene Åpen barnehage, helsestasjon
og skolehelsetjeneste, barnevern og PPT under
samme tak . PP - tjenester kjøpes i dag av Moss
kommune .

Tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å
kunne gi befolkningen helhetlige tjenester.
Dette gjelder ikke minst i arbeidet med barn
og familier. En god og trygg oppvekst danner
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grunnlaget for folks helse gjennom hele livet.
Helsetjenester, skoler, barnehager og
barnevern må utvikle en kultur for tverrfaglig
samarbeid.

Våler kommune har fått søknad om tilskudd på
kr 200 000 fra Fontenehuset. Rådmannen har
funnet rom for å innvilge kr 1 00 000 (inkludert
i budsjet tet her).

Habilitering og rehabilitering
En plan for utvikling av tjenester som skal
fremme habilitering og rehabilitering er under
utarbeidelse og ferdigstilles i 201 9.
Fylkesmannen har gitt tilskudd til arbeidet
gjennom o pptrappingsplan for habilitering og
rehabilitering. Tverrfaglig innsats er nødvendig
for å sikre god oppfølging av både barn,
voksne, og eldre. Det planlegges igangsatt et
innsatsteam som også kan jobbe med hjemme -
rehabilitering fra 201 9. Privatpraktiserende
fysioterapeuter er en viktig del av
kommunehelsetjenesten, og fra 201 9 er ledig
hjemmel besatt av fysioterapeut som skal følge
opp barn med spesielle behov. Våler kommune
har i dag 300 % hjemler for private
fysioterapeuter fordelt som følger; 1 person
har 1 00 % hjemmel, og 4 personer har 50 %
hjemmel. Det er behov for å lage en plan for å
fjerne uønsket deltid blant fysioterapeutene.

Brukere med funksjonsnedsettelser har behov
for å trene i oppvarmet basseng og barna
trenger svømmeopplæring og å være i lek med
klassekamerater i et bas seng som er
oppvarmet. Kommunen har ikke
varmtvannsbasseng. Dette bør vurderes i
forbindelse med prosjekt Kirkebygden skole.

Både barn og voksnes kroppsvekt øker stadig
og mange sitter mye i ro. Dette er en trussel
mot folkehelsa og kan på sikt gi flere fy siske og
psykiske helseplager. Fysisk aktivitet er derfor
viktig for å fremme god helse. Kommunal
fysioterapeut vil fra 201 9 bruke mer tid i
skoler og barnehager for å stimulere til økt
bevegelse i hverdagen for alle barn.

Eldreomsorg
Våler har mange inn byggere i aldersgruppen
67 - 79 år som mottar tjenester. Fra 201 4 til
201 8 ser vi imidlertid en endring i at vi har
ledige rom i perioder på sykehjemmet, og det
har i 201 8 vært solgt noen plasser.
Det vil i løpet av korttid være et behov for
skjerming av pa sienter med kognitivsvikt eller
dements sykdom. Dette er pasienter som ikke
kan få hjelpetilbudet i hjemmet, da de er til
fare for seg selv. Denne pasientgruppen kan
best ivaretas i bemannede heldøgns boliger.
Vi vil fortsette å omprioritere ressurser for å
gi brukere som er i et stort hjelpebehov økte
tjenester i tett samarbeid med andre

faggrupper. Vi ønsker med dette å oppnå at
brukere med kortvarig, alvorlige tjenestebehov
raskere gjenvinner helse, og at brukerne med
langvarige omfattende behov får en o pplevelse
av å få nok hjelp i hjemmet slik at de i større
grad mestrer egen hverdag. Det vil derfor
være viktig med godt tverrfaglig samarbeid i
forhold til god rehabilitering av pasienter.

Denne omprioriteringen må skje i takt med
utvikling av lavterskelt ilbud og ambulerende
team, slik at innbyggere med behov for
tjenester gis tjenester i riktig mengde og på
riktig omsorgsnivå.

Vi vil på sikt ha behov for ressurser til flere
årsverk i hjemmetjenesten. Med et økt antall
og langt sykere pasienter i hjemmene , vil det
på sikt kreves økte ressurser og høyere
kompetanse/ spisskompetanse i alle
hjemmebaserte tjenester.

Ernæring
Det er godt kjent at ernæringsstatus hos
enkelte eldre ikke er god nok, og at dette kan
ha hatt sammenheng med institusjonenes
behov for rutiner og en systematikk som er
tilpasset institusjonenes behov, fremfor
pasientenes behov. I 201 8 har virksomhet Pleie
og omsorg hatt fokus på å utvikle metodikken
hvor grunntanken er mat som medisin,
måltider som terapi, og måltider som aktivitet
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for p asienter og ansatte. Dette var
utgangspunktet for å gjøre endringer som å
innføre ett ekstra måltid og sørge for
servering av middag direkte fra kjeler og
gryter. Endringen ble gjort for å stimulere
sanser og muligheten til selv og bestemme hva
som skal le gges på egen tallerken. Det øker
aktiviteten rundt måltider og
selvbestemmelsesretten. Middagsmåltidet er
flyttet fra klokken 1 3 til klokken 1 600.
Endringen har ført til vektøkning hos enkelte
og en langt bedre ernæringsstatus hos disse
pasientene. Ingen p asienter har det siste året
gått ned i vekt. Seksjonen har kunnet
gjennomføre dette på hverdager uten ekstra
kostnad til personell. I helgene er det kun 2
medarbeidere i arbeid på kjøkkenet, og fører
til at middagen må serveres kl. 1 3.00 i helgene.
Det er derfor et behov for å utvide
helgebemanningen på kjøkkenet ved Våler
sykehjem.
I løpet av 201 9 skal det satses på å lage mer
mat som er selvprodusert.

Kompetanse
Gjennom Kompetanseløftet 2020 legger
Helsedirektoratet føringer for at kommunene
skal sikre god rekruttering og stabil bemanning
av helse - og sosialfaglig personell. Vi skal øke
kompetansen til medarbeiderne med mål om
styrket forskning, innovasjon og
kunn skapsbasert praksis, og legge til rette for

tjenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon.
Kommunen skal også bidra til bedre lederskap
gjennom målrettet satsing på økt kompetanse
for ledere. Det er søkt tilskudd fra
Fylkesmannen fra ordningen Kompetanseløft et
gjennom mange år, for å kunne finansiere
fagutdanning, grunnutdanning på høgskolenivå
og videreutdanning. Det er behov for å
benytte midler til interne kurs og
forelesninger. For å nå målet om at alle
medarbeidere skal ha minimum fagutdanning,
ansettes det minimum fagarbeidere i stillinger
etter nåværende assistenter ved utlysning av
ledige stillinger.
Seksjonens ledergruppe er i gang med et
lederutviklingsprogram som går over to år,
hvor vi har fått innvilget OU midler.

Sosiale forskjeller
Et fungeren de arbeidsmarked er en vesentlig
forutsetning om man vil redusere sosiale
forskjeller. Arbeid er også nøkkelen til god
integrering. Det er en tung og kontinuerlig
oppgave å inkludere mennesker som av ulike
årsaker ikke er 1 00 % produktive etter den
norske malen.
Det er et stort behov for at arbeidsgivere kan
ta imot unge personer mellom 1 8 og 30 år
som mottar sosialhjelp, til arbeidstrening i

forbindelse med aktivitetsplikt. For å lykkes
med integrering av flyktninger er det også
behov for praksisplasser fo r de som har
gjennomført norskopplæring, men som trenger
språkpraksis for å komme videre.

Boliger
Samarbeid med private aktører har bidratt til
at boligkontoret har hatt den nødvendige
boligmassen i 201 8. Kommunale boliger skal i
stor grad være boliger av midlertidig karakter
hvor fokus på at leietagere skal søke å etablere
seg i egen, ikke kommunal bolig. Det må
likevel nevnes at Våler kommune mangler
boliger tilrettelagt for de mest vanskeligstilte,
særlig personer med rusproblematikk, samt
eneboliger fo r familier f.eks. i rekkehus og 4.
mannsboliger.

Det er behov for kortere åpningstider på NAV
for å få tid til tettere oppfølging av
tjenestemottakere, arbeidsgivere og
markedsarbeid. Staten har tidligere beregnet
en ge vinstrealisering her, og flere av de nye
oppgavene til NAV forutsetter kortere
åpningstid. Forberedte møter k an avtales
utenom åpningstiden.
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I I I Bakgrunn og føringer

3.1 Rammer og prosess
Handlingsprogrammet 201 9 - 2022 er
kommuneplanens kortsiktige del. Det skal
beskrive en forventet utvikling innen realistiske
rammer. Handlingsprogrammet består av
økonomiplanen for 201 9 - 2022, samt
årsbudsjettet for 201 9 (det første året i
økonomiplanen).

Handlingsprogrammet er hjemlet i Plan - og
bygningsloven, mens lovhjemmelen f or
økonomiplanen og årsbudsjettet er
Kommuneloven.

Rådmannen har, med hjemmel i
kommuneloven, et selvstendig ansvar for å
legge frem et realistisk budsjett i balanse.

På bakgrunn av regjeringens forslag til - og
Stortingets behandling av – Kommune -
proposi sjonen, sendte rådmannen august 201 8
et budsjettrundskriv til seksjonene,
virksomhetene og stabselementene med
retningslinjer for budsjettarbeidet. Disse
leverte sine innspill medio oktober.

Rådmannens forslag er så utviklet gjennom
blant annet:

Utarbeide lse av konsekvensjustert
budsjett

Kvalitetssikring av innspill
Separate møter og gjennomganger
med leverandørene av
budsjettinnspill
Drøfting i rådmannens ledergruppe.

Prosessen videre:

1 . Budsjettforslaget legges frem for
kommunestyret den 1 5. november
201 8.

2. Formannskapets innstillende møte er
4. desember 201 8.

3. Innstillingen legges så ut til offentlig
ettersyn i 1 4 dager.

4. Kommunestyret gjør endelig vedtak i
sitt møte 1 8. desember 201 8.

3.2 P lanforutsetninger

Statsbudsjettet og det
økonomiske opplegget for
kommunesektoren
Det kommunale tjenestetilbudet finansieres
hovedsakelig av skatt og rammetilskudd. Det
er Stortinget som fastsetter nivået på disse
overføringene. Kommunale avgifter, gebyre r,
eiendomsskatt og brukerbetalinger på

kommunale tjenester fastsettes av
kommunestyret innenfor gjeldende lover og
forskrifter. Kommunene har muligheter til å
øke sin handlefrihet gjennom økte inntekter
eller reduserte kostnader.

Kommunesektorens inntekte r i
201 9

I statsbudsjettet for 201 9 legges det opp til
en realvekst i kommunesektorens frie
inntekter på 2,6 mrd. kroner sammenlignet
med nivået i revidert nasjonalbudsjett
(RNB)201 8. For inneværende år er
imidlertid skatteinntektene oppjustert med
2,4 mrd. kroner. Oppjusteringen har
sammenheng med ekstraordinært store
uttak av utbytter som trolig skyldes
tilpasninger til skattereformen.

Sammenlignet med anslag på regnskap
201 8 blir realveksten i frie inntekter i
201 9 på 0,2 mrd. kroner.
Merskatteveksten i 201 8 må dermed ses
på som en forskuttering av veksten i frie
inntekter som kommuneproposisjonen la
opp til for 201 9. Merskatteveksten i 201 8
er samtidig en engangsinntekt som ikke vil



Budsjett 2019 | Økonomiplan 2019 - 22

15.11.2018 31

kunne finansiere varige økninger i
driftsutgiftene.

SSB har i etterkant av
kommuneproposisjonen lagt fram nye
befolkningsframskrivinger. Merutgiftene for
kommunesektoren i 201 9 er anslått til 1 ,3
mrd. kroner, hvorav om lag 1 ,0 mrd.
kroner antas å belaste de frie inntektene.
Dette er om lag 0,6 mrd. kroner lavere enn
anslaget fra Det tekniske
beregningsutvalget for kommunal og
fylkeskommunal økonomi fra mars i år
basert på SSBs forrige
befolkningsframskriving og alternativet med
lav innvandring.

Veksten i frie inntekter som det legges opp
til i statsbudsjettet ligger helt nederst i det
angitte intervallet for inntektsvekst i
kommuneproposisjonen 201 9 (2,6 – 3,2
mrd. kroner).

Merskatteveksten gir isolert sett økt
økonomisk handlingsrom inneværende år.
Økt kostnadsvekst, hovedsakelig som
følge av økte elektrisitetspriser, trekker i
motsatt retning.

Veksten i frie inntekter i 201 9 målt fra
inntektsnivået i 201 8 uten merskattevekst,

anslås til 0,7 pst. Den faktiske realveksten i
frie inntekter fra 201 8 til 201 9 er anslått til
0,0 prosent.

I tabellen nedenfor vises veksten i frie
inntekter i 201 9 målt fra inntektsnivået i
201 8 uten merskattevekst.

I beregningen av økt handlingsrom tas det
ikke hensyn til økningen av
innslagspunktet i
toppfinansieringsordningen for
ressurskrevende tjenester med kroner 50
000 utover lønnsveksten. KS har anslått
at dette vil gi økte kostnader for

kommunene med 0,3 mrd. kroner, og da
allerede fra regnskap 201 8.

I 201 8 vil merskatteveksten kunne
finansiere de økte utgiftene, men dette vil
ikke være ikke tilfellet i de påfølgende
årene hvor merutgiften må dekkes
innenfor rammen av de frie inntektene.

Økte renter vil også føre til at
handlingsrommet svekkes. Hvis Norges
Bank setter opp rentene i tråd med
rentebanen vil det kunne øke
rentekostnadene i sektoren med i
underkant av 700 millioner kroner i 201 9.
På sikt vil også økte renter føre til lavere
pensjonspremier.

Kommune pr o
p. 2019

Statsbudsj.
2019 Mrd. kr. Mrd. kr.

Vekst frie inntekter 2,6 - 3,2 2,6
Demografi 1½ 1,0
Pensjon 0,65 0,65
Handlingsrom før særskilte satsinger 0,45 - 1,05 0,95
Satsinger innenfor veksten 0,2 0,5
Herav:
Opptrappingsplan rus 0,2 0,2
Tidlig innsats - skole 0,2
Opptrappingsplan habilitering/rehabilitering 0,1

Omprioritering innenfor veksten
Fylkesveinettet 0,1
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Inntektssystemet for kommunene
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver
økes med 0,1 mrd. kroner. Endringene knytter
seg til økt foreldrebetaling og gratis kjernetid i
barnehage, samt utvidet rett til videregående
opplæring for innv andrere. Fra 1 . januar 201 9
blir maksprisen på en barnehageplass 2 990
kroner per måned. I budsjettet foreslås det at
maksimalprisen settes ytterligere opp til 3 040
kroner per måned fra 1 . august 201 9.
Ordningen med gratis kjernetid i barnehage
foreslås utvidet til å inkludere toåringer fra
familier med lav inntekt

Pris - og lønnvekst (kommunal
deflator)
Den kommunale lønns - og prisveksten i 201 8
er oppjustert med 0,4 prosentenheter fra 2,6
til 3,0 pst, hvilket tilsvarer 1 ,9 mrd. kr. For
201 9 er lønns - og prisveksten anslått til 2,8 pst.

Eiendomsskatt
Maksimal eiendomsskattesats for bolig - og
fritidseiendommer foreslås redusert fra syv til
fem promille med virkning fra 2020.
Regjeringen begrunner forslaget med at dette
vil bidra til å senke skattetrykket i kommuner
med høy eiendomsskatt på bolig - og
fritidseiendommer, samtidig som endringen vil
forhindre at kommuner med lavere sats setter
denne opp til dagens maksimum.

For bolig - og fritidseiendommer foreslås det en
obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent, og
eiendomsskattegrunnlaget kan dermed
maksimalt utgjøre 70 prosent av
markedsverdien. Videre foreslås det at det
skal obligatorisk å benytte skatteetatens
formuesgrunnlag som markedsverdi for
boliger og fritidsboliger fra og med 2020.

Endringene i eiendomsskatteloven som ble
vedtatt i 201 7 innebærer at produksjonsutstyr
og installasjoner skal være fritatt for
eiendomsskatt. Fritaket innfases gradvis med
1 /7 reduksjon i eiendomsskatten årlig fra og
med 201 9 til det er fullt ut implementert i
2025.

Helse og velferd
Nytt kutt i ressurskrevende tjenester
ordningen.

Med virkning fra regnskapsåret 201 8 foreslås
det at kommunene får kompensert 80
prosent av egne netto lønnsutgifter til helse -
og omsorgstjenester til enkeltbrukere ut
over et innslagspunkt på

1 320 000 kroner. Regjeringen øker dermed
innslagspunktet med kroner 50.000 utover
lønnsvekst, hvilket vil påføre kommunene
merutgifter til ressurskrevende tjenester på

om lag 300 mill. kroner. Den samlede
innstrammingen i ordningen de siste 4 årene
blir dermed over 1 mrd. kroner.

Dette er brukere under 67 år med størst
behov for helse og eller omsorgstjenester.
Regjeringens forslag innebærer en ny
overvelting av kostnader for ressurskrevende
tjenester til yngre brukere fra stat til
kommune.

Det legges opp til å innføre kommunal
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i
psykisk helsevern og rusbehandling fra
1 .1 .201 9. Ordningen skal tilsvare den som er
innført for somatikken, det vil si en døgnpris
på kr 4 880, - og betalingsplikt fra første dag.
Det er ikke foreslått karensdager, uansett
hvor omfattende behov for kommunale
tjenester brukeren har. Kommunene får en
samlet kompensasjon på 1 85 mill. kroner
når betalingsordningen innføres, mens
helseforetakene får trukket tilsvarende
beløp fra sin ramme.

Det er mye usikkerhet knyttet til innføring av
betalingsplikt. Kommunene har ikke tilgang på
data om hvem de utskrivningsklare pasientene
er, og vet heller ikke hvor mange pasienter det
er snakk om. Det er dermed ikke mulig å
forutse hvor godt fordelingen av
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kompensasjonen samsvarer med kommunenes
behov. En annen usikkerhet er knyttet til at
forskriften endres slik at oppholdskommunen
gis betalingsplikt, ikke bosteds eller
folkeregistret kommune, som i dag.

Fra 1 . januar 2020 er alle kommuner lovpålagt
å ha psykolog. Tilskuddsordningen til
kommuner som rekrutterer psykologer
utvides med 50 mill. kroner i statsbudsjettet i
201 9. Det anslås at dette vil bidra til
delfinansiering av om lag 1 20 nye
psykologårsverk. Resterende finansiering må
kommun ene finne rom for innenfor egne
budsjetter.

Utdanning
Mangler 400 mill. kroner til bemanningsnorm
og skjerpet pedagognorm i barnehagene.

Høsten 201 8 ble pedagognormen i
barnehagene innskjerpet, samtidig som det ble
innført en generell bemanningsnorm.
Barnehageeier har frem til 1 .8.201 9 for å innfri
bemanningsnormen som gjelder både for
private og kommunale barnehager.
Pedagognormen skjerpes fra maksimum 1 8
barn per pedagogisk leder til 1 4 barn. Det må
ansettes en ny pedagogisk leder om barnetallet
økes fra 1 4 til 1 5 barn. Bemanningsnormen

innføres med maksimalt 6 barn per ansatt.
Normen kan oppfylles prosentvis.

KS beregner innføringen av normen i 201 9 til å
koste over 400 mill. kroner mer enn det som
er bevilget i statsbudsjettet. Om private og
kommunale barnehager skal gjøres i stand til å
innfri normene samtidig må bevilgningen økes.

Stortinget vedtok i 201 8 innføring av norm
for lærertetthet, og av innstillingen fra
Utdannings - og forskningskomiteen
framgår det at ingen kommuner skal tape på
innføringen av normen. Dette stadfestes i
Finanskomiteens innstilling til RNB 201 8:
«det eksisterende øremerkede tilskuddet til økt
lærertetthet på 1 . – 4. trinn videreføres som i
201 8 og inngår i kompensasjonen til
kommunesektoren og at ingen kommuner skal
tape på innføring av normen i 201 8» .

Stortingets vedtak innebærer at det fra
høsten 201 8 skal være 1 lærer per 1 6 elever i
1 . - 4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5. – 1 0.
klasse. Fra høsten 201 9 skjerpes kravene slik
at det skal være 1 lærer per 1 5 elever i 1 . - 4.
klasse og 1 lærer per 20 elever i 5. – 1 0.
klasse.

I statsbudsjettet er det et felles øremerket
tilskudd til økt lærertetthet og finansiering av

lærernorm. Dette tilskuddet økes ikke fra
201 8 til 201 9, selv om normkravet skjerpes fra
1 .8 201 9. Konsekvensen av dette er at andelen
av det øremerkede tilskuddet som må
disponeres for å bringe kommuner opp til
minimumsnivået i normen øker fra om lag 200
mill. kroner i 201 8 til om lag 400 mill. kroner i
201 9. Andelen av det øremerkede tilskuddet
til generell styrking av lærertetthet, og som
fordeles mellom kommunene etter
grunnskolenøkkelen, blir som følge av dette
redusert fra om lag 1 ,2 mrd. kroner i 201 8 til
1 ,0 mrd. kroner i 201 9. Mange kommuner vil
dermed oppleve at man får mindre i
øremerkede overføringer til generell satsing på
lærertetthet i 201 9 sammenlignet med 201 8.

Samtidig er 200 mill. kroner av veksten i frie
inntekter i 201 9 begrunnet med satsing på tidlig
innsats i skolen. I Kunnskapsdepartementets
forslag til statsbudsjett omtales dette blant
annet slik: «mellom anna kan nyttas til fleire
lærerårsverk ved opptrappinga av lærarnorma
hausten 201 9» . I realiteten er imidlertid dette
kun en anvisning til kommunene om hvordan
de kan videreføre lærertetthet fra 2  0  1  8  når
den generelle delen av det øremerkede
tilskuddet reduseres, snarere enn en
ytterligere satsing. Samtidig er 200 mill. kroner
av veksten i frie inntekter i 201 9 begrunnet
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med satsing på tidlig innsats i skolen. I
Kunnskapsdepartementets forslag til
statsbudsjett omtales dette blant annet slik:
«mellom anna kan nyttas til fleire lærerårsverk ved
opptrappinga av lærarnorma hausten 2019» . I
realiteten er imidlertid dette kun en anvisning
til kommunene om hvordan de kan videreføre
lærertetthet fra 201 8 når den generelle delen
av det øremerkede tilskuddet reduseres,
snarere enn en ytterligere satsing.

Det er ingen nye friske midler i statsbudsjettet
til økt tidlig innsats for de yngste barna. De
«styrkingene» som ligger i forslaget til
statsbudsjett på barnehageområdet finansieres
av foreldrene gjennom økt makspris. Dette
gjelder for tiltakene gratis kjernetid for

2 - åringer og flere studieplasser på
tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk og
arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
(ABLU).

Eiendomsskatt
Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å
skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr
og produksjonsinstallasjoner, med unntak for
vannkraftanlegg, vindkraftverk og de delene av
petroleumsanlegg for olje og gass som
omfattes av petroleumsskatteloven.

Teknisk gjøres dette ved at
eiendomskategorien «verk og bruk» fjernes fra
eiendomsskatteloven, og at særreglene for
verk og bruk videreføres kun for
«vannkraftanlegg, vindkraftverk og anlegg
omfatta av særskattereglane for petroleum».
Alle andre typer anlegg som i dag er verk og
bruk, vil etter forslaget være alminnelig
næringseiendom.

Forslaget innebærer at alle infrastrukturanlegg
(kraftnett, telenett, bredbåndsnett,
fjernvarmenett og så videre) i all hovedsak
fritas for eiendomsskatt, og at størsteparten av
skattegrunnlaget i i ndustrielle anlegg vil bli
borte. Forslaget får dermed store
konsekvenser for svært mange kommuner.

Det er foreslått overgangsregler som skal gi en
trinnvis reduksjon i skatteinntektene over fem
år fra og med 201 9.

Regjeringen foreslår at skattesatsen skal være
en promille det første året en kommune
skriver ut eiendomsskatt (mot to i dag), og at
skattesatsen som hovedregel bare kan økes
med en promille fra år til år (mot to i dag).

Forslaget innebærer dermed en innsnevring av
kommunenes handlingsrom.

3.3 Lokale forutsetninger

Generelle økonomiske
vurderinger for årsbudsjett 201 9
Våler kommune har over flere år opplevd
stramme økonomiske rammer. Foruten at
demografiutviklingen har presset fram et stadig
større behov for kommunale tjenester, både
mht volum og typer, har kommunen
gjennomført flere parallelle investeringer -
b egrunnet dels i behov for kapasitetsøkning og
behov for rehabilitering eller oppgradering.

Netto driftsresultat er den indikatoren som
best indikerer kommunens økonomiske
tilstand. Teknisk beregningsutvalg for
kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)
har hatt en anbefaling om at netto
driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter
(netto resultatgrad) over tid bør være
minimum 1 ,8 %. Ved et netto driftsresultat på
1 ,8 % over tid vil kommunen kunne møte
uforutsette hendelser eller svingninger i
inntekter og utgifter, sikre en viss
egenfinansiering på investerin gsprosjekter, og
opprettholde verdien på kommunens
realverdier. Våler kommune har de senere
årene klart kravet til TBU i 201 4, 201 5, 201 6
og 201 7.
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Befolknings prognose 201 9 - 30

Kilde Cowi 2018

Som tabellen over viser, og som omtalt i den
innl edende delen av ̈ dette dokumentet er de
forutsetningen fra befolkningsveksten svært
premissgivende for utvikling, investeringsbehov
og prioriteringer. Det må jobbes på alle
sektorer for å løse de utfordringer som

veksten fører med seg.

Men det er viktig også å se etter nye
muligheter. Dette legger administrasjonen til
grunn når vi omstiller, effektiviserer og fornyer
vår organisasjon.

Arbeidsmarkedet
Det er med grunnlag i ledighetstall og
prognose for regionen, ikke vurdert som
nødvendig å ta høyde for økning i sosialhjelp.
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I V Drifts - og investeringsbudsjett

Teksten som følger er basert på rådmannens
fremlegg av 1 5.1 1 .201 8 og hensyntar ikke
eventuelle endringer fra formannskapets og
kommunestyrets behandling.

Endringene vil fremkomme av protokollene fra
formannskapets møte 4.1 2.201 8 og
kommunestyrets møte 1 8. 1 2.201 8.

4.1 Økonomiske rammer

Prisstigning og lønnsvekst
Økonomiplanen er satt opp i faste priser
(201 9 - kroner). Det er i budsjettet gitt en
begrenset kompensasjon for prisstigning på
varekjøp. For kjøp av tjenester vil økningen bli
større da lønnsøkningen s lår tungt inn.
Års lønnsveksten er lagt inn med 3,2 %, som
regjeringen har lagt til grunn.

Våler kommune budsjetterer pensjonsutgifter
med 1 6 % av lønn i perioden, med unntak for

sykepleiere og undervisningspersonell der
premien er satt til hhv 1 6,5 % og 1 4,2 %.
Pensjonspremien vil variere betydelig år for år.
Lønnsoppgjør, trygdeoppgjør, antall
uføretrygdede og kapitalmarkedet er viktige
faktorer som påvirker.

Finansielle inntekter og utgifter
Aksjeutbytte fra Østfold Energi AS er
budsjettert med kr 800 00 0. Dette er i tråd
med utbetaling i 201 8. Det er (som tidligere)
verken budsjettert gevinst eller tap på
finansielle instrumenter.

Renteinntekter er basert på gjennomsnittlig
innestående i bank.

Deler av Våler kommunes låneportefølje er
knyttet opp mot pt - rente, 3 mnd. NIBOR -
rente og 25 % fast rente.

Norges Banks styringsrente er nå på 0,75
prosent. Om/når styringsrenten gradvis vil øke

mot et mer «normalt» nivå har ikke
rådmannen noe grunnlag for å mene noe om.
Hvordan markedsrentene endrer seg har ikke
alltid direkte sammenheng med Norges Banks
styringsrente. Markedsrentene påvirkes også
av mange andre faktorer og vil ikke
nødvendigvis følge Norges Banks
renteutvikling slavisk.

I økonomiplanen har rådmannen benyttet
Kommunalbankens anbefalte rentekurve for
lån. Den bygger på Norges Banks anslag på
Nibor (styringsrenten tillagt
pengemarkedspåslaget), samt siste prognose
på pengemarkedsrenten fra Statistisk
Sentralbyrå tillagt Komm unalbankens margin
over Nibor. Renten forventes å øke noe hvert
år, men fortsatt være på svært lave nivåer.
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Frie inntekter
Skatt og rammetilskuddet er i utgangspunktet
ført opp med prognosebeløpet som er angitt
for Våler i regjeringens forslag til statsbudsjett
for 201 9.

I tillegg er skatteanslaget økt med 4,3 mill kr
pga. ventelig betydelig større skatteinngang
enn budsjette rt i 201 8.

Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

RAM M ETILSKUDD FRA STATEN 138 527 000 143 300 000 151 200 000

SKATT PÅ I NN TEKT OG FORM UE 136 309 000 137 300 000 150 300 000

SUM FRI E I NNTEKTER 274 836 000 280 600 000 301 500 000

Norske kommuner får hovedtyngden av sine
inntekter bestemt gjennom det kommunale
inntektssystemet. Prinsippet som ligger til
grunn for dette systemet er å sikre at alle
kommuner i prinsippet har økonomisk evne til
å gi sine innbyggere et lik everdig tilbud når det
gjelder sentrale velferdstjenester uavhengig av
kostnadsstruktur eller inntektsnivå.

Nivået for Våler kommunes skatteinntekter
har de senere årene vært mellom 82,1 % og

85,8 % av landsgjennomsnittet. I budsjettet for
201 9 er det la gt til grunn 87,4 %.

Det ordinære rammetilskuddet tar
utgangspunkt i et innbyggertilskudd som
fordeles med et likt beløp per innbygger.
Innbyggertilskuddet korrigeres videre for
utgiftsutjevning, beregnet etter såkalte
objektive kriterier, kostnadsnøkler. Etter disse
«objektive kriterier» betraktes Våler som en
middels lett / tung - dreven kommune.

I 201 8 var kostnadsindeksen for Våler 0,975,
dvs. noe under landsgjennomsnittet som er
1 ,0. Det vil si at Våler kommune skulle være
litt mindre tungdrevet enn lands -
gjennomsnittet, og medførte et trekk i
utgiftsutjevningen.

For 201 9 er denne indeksen beregnet til 0,973
hvilket gir et trekk på nær 7,7 mill kr.
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Gebyrer
Gitt vedtak iht rådmannens forslag vil
husholdningene få følgende endringer i sine
gebyrer:

A vløp øker som en følge av v ariasjonene i
mengde har gjort at selvkostfondene er
redusert raskere enn forventet, og MOVAR

forventer et underskudd på selvkostfondet på
ca. 2 - 3 mill. ved utløpet av 201 8.

Pris må opp for å dekke underskudd.

Feiing øker fordi det gjøres en endring som
skal gi mer rettferdig fordeling på fas te
eiendommer og fritidsboliger, s amt at MOVAR
har økt feiertjenesten med en stilling.

Husholdningsrenovasjon øker fordi Vålers
selvkostfond i MOVAR er brukt opp.

Våler kommune vil gjøre en analyse av
tjenester og priser fra MOVAR i løpet av
201 9.

- Avløp øker med 1 2,0 %.
- Feiing økes med 22,8 %.
- Husholdningsrenovasjon øker med 5,0 %

- Slamtømming reduseres med 9,1 %.
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4.2 Budsjetter

Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustert budsjett 201 9 (en ren videreføring av aktivitetene i 201 8 korrigert for lønnsøkning og sentrale og lokale v edtak med økonomiske
konsekvenser) gir et negativt netto driftsresultat.

For økonomiplanperioden gir konsekvensjustert budsjett følgende netto driftsresultater:

B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Netto driftsresultat 5 269 000 4 834 000 5 745 000 2 584 000

Samlet for økonomiplanperioden gir dette et negativt resultat på kr 1 8 432 000.

I tabellene som følger vises budsjett -
belastende og budsjett avlastende tiltak .
Det er svært viktig for rådmannen å
understreke at tiltak som er satt opp her, og
som er listet som et og et tiltak , i stor grad e r
tiltak som henger sammen og s om er
avhengige av hverandre (f eks tiltak/ utgifter
som planlegges for å generere gevinster). Det

vil bli gitt en egen presentasjon av listen med
tiltak som er resultat av «prosjekt utvikling og
effektivisering» som har vært gjennomført
sammen me d Agenda K aupang sommer/høst
201 8. Endelig rapport ferdigstilles snarest.

Etter gjennomgangen , dialogen med folkevalgte
og tilgjengeliggjøring av en omfattende rapport

med detaljert beskrivelse , vil det bli lettere å
forstå grunnlaget for tiltakene, og at dette er
en helhetlig plan som er solid og
forhåpentligvis gir tillit.

Oppsettet som følger nedenfor er således mer
et budsjett - teknisk oppsett, enn en
sammenvevd plan.
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Budsjettavlastende tiltak drift
Rådmannen har derfor valgt å iverksette bud sjettavlastende tiltak slik:

- - 2019 2020 2021 2022

Miljø og teknikk

Bedre serviceavtaler bygg 0 - 200 000 - 200 000 - 200 000

Energisparing pga EPC 0 - 1 300 000 - 1 300 000 - 1 300 000

Høyere husleiesatser - 500 000 - 500 000 - 500 000 - 500 000

Mindre ledige utleieboliger - 300 000 - 300 000 - 300 000 - 300 000

Redusere renholdsutgifter 0 - 297 801 - 297 801 - 297 801

Barnehagene

Fjerne delte plasser i bhg. 0 - 100 000 - 100 000 - 100 000

Holde bemanningsfaktor 6/1 i bhg. 0 - 2 501 528 - 2 501 528 - 2 501 528

Redusert åpningstid barnehagene - 105 884 - 105 884 - 105 884 - 105 884

Kirkebygden skole

Digitalisering i skolen - mindre spesialundervisning 0 - 199 886 - 300 482 - 300 482

Red. åpningstid SFO - 52 942 - 105 885 - 105 885 - 105 885
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Pleie og omsorg

Endre turnus sykehjem for mindre overtid/innleie - 998 200 - 998 200 - 998 200 - 998 200

Omorganisere merkantilt personell PLO/Helse - 299 125 - 299 125 - 299 125 - 299 125

Red. bemanning på natt ved digitalt natt - tilsyn 0 - 1 442 680 - 1 442 680 - 1 442 680

Redusere kjøp av tjenester fra private - 200 000 - 200 000 - 400 000 - 400 000

Redusere tilbud om praktisk bistand PLO 0 - 301 772 - 599 573 - 599 573

Redusere 5 sykehjemsplasser ved økt hjemmebasert
omsorg

- 119 150 - 1 158 115 - 747 811 - 747 811

Smart omso rg velferdsteknologi i hjemmetjenesten 499 694 - 1 502 241 - 1 502 241 - 1 502 241

Helse

Samorganisere psykiatri og Bergskrenten - 502 953 - 1 297 089 - 1 297 089 - 1 297 089

NAV

Red. 0,5 årsverk flyktninger

Vurdere tildelingskriterier og praksis NAV - 100 000 - 100 000 - 100 000 - 100 000

-
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Bofellesskap

Revurdere støttekontaktvedtak - 57 050 - 57 050 - 57 050 - 57 050

-

Finansielle poster

Økt skatteanslag - 4 300 000 - 4 300 000 - 4 300 000 - 4 300 000

5 promille e - skatt 0 0 - 4 350 000 - 4 350 000

Budsjettbelastende tiltak drift
Rådmannen ser behov for de nedenstående budsjettbelastende tiltak i økonomiplanen.

- - 2019 2020 2021 2022

Rådmannens stab

Organisasjons utvikling og kompetanse 750 000 750 000 750 000 750 000

Rullering av kommuneplan 300 000 0 0 0

-
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Stab IKT og digitalisering

Digitalisering 3 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Folkehelse og samhandling

Økt bemanning tildelingskontoret 397 068 397 068 397 068 397 068

Økte tilskudd private fysioterapeuter 400 000 400 000 800 000 800 000

Miljø og teknikk

Geodata - ingeniør (prosjekt kvalitetsheving geodata) 750 459 0 0 0
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4.3 Investering er
Nedenstående investeringstiltak er aktivert i økonomiplanen, hvor 4 er finansiert med låneoppt ak ; EPC, rehabilitering avløpsnett, gymsal
Svinnd al skole og vann/avløpsledning - gang/sykkelvei FV1 20 . Tiltakene fremkommer av nedenstående tabell.

- Miljø og teknikk 2019 2020 2021 2022

EPC 12 500 000 0 0 0

Gymsal Svinndal skole 7 500 000 7 500 000 0 0

Kirkebygden ungdomsskole 1 875 000 60 625 000 212 500 000 0

Nytt tak Svinndal skole 188 000 0 0 0

Rehabilitering avløpsnett 2 300 000 6 100 000 1 300 000 1 700 000

Tennskap langs kommunale veier 625 000 625 000 0 0

Vann - avløpsledning - g ang/sykkelvei FV120 3 000 000 0 0 0

Finansielle poster

Avdrag startlån 600 000 600 000 600 000 600 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000
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4.4 Resultat
Rådmannens forslag innebærer følgende netto driftsresultat i perioden:

R 2 017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022

Netto
driftsresultat

- 18 173 000 6 462 000 5 224 000 - 4 602 000 926 000 370 000

Netto
resultatgrad

4,5 % - 1,6 % - 1,3 % - 1,1 % - 0,2 % - 0,1 %

Driftsnivået/ tjenesteomfanget ligger for høyt i
perioden i forhold til inntektene om TBUs
anbefalte resultatgrad på minimum 1 ,8 % skal
nås.

Rådmannen merker seg at de siste fire
årsregnskapene (201 4 - 201 7) har vist sterke
resu ltater, og ekstra store summer har kunnet
bli overført til disposisjonsfondet.

Det er en bevisst satsing på å investere ekstra
i 201 9, slik at planlagte effektiviseringstiltak kan
realiseres.

Muligheten for å anvende oppsparte reserver
til å investere – for å hente ut varige lavere
driftskostnader er et gode for Våler kommune.
Det er flere kommuner i nærheten av oss som
må tære hardt på pengene. Det må også Våler

gjøre i et nøkternt budsjett på tjeneste -
områdene .

M en med en historisk stor investering s -
por tefølje foran oss , er det bevis på
økonomisk handlekraft å klare en økt
belastning på driftsbudsjettet ( pga store lån)
med mellom 1 5 - 20 millioner .

Derfor må resultatet de to siste årene i
planperioden sees i sammenheng med den
svært høye aktiviteten som det legges opp til.
Rådmannen vil også i 201 9 - 20 jobbe videre for
å sikre enda bedre handlingsrom framover.

Effekten av en rekke effektiviseringstiltak som
planlegges vil slå ut 1 00 % først etter 2 - 3 år fra
investeringen/tiltaket iverksettes.

Resultatet i 2020 og framover er også et svar
på kommunestyrets bestilling (des 201 7) om å
effektivisere med 4 og 8 millioner for hhv 2 01 9
og 2020 (videreført framover) . Resultatet som
er beregnet over inkluderer enda større
innsats.

Det er v iktig at langs iktige prosjekter kan
gjennomføres nå, før det blir ekstra stramt når
høyere lånebyrde slår inn mot slutten av
planperioden (gitt at kommunestyret vedtar
utbygging av ny stor skole på Kirkebygden.)
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[risiko - /usikkerhetsvurdering ettersendes]



Budsjett 2019 | Økonomiplan 2019 - 22

15.11.2018 47

4.5 Langsiktig lånegjeld og fond

Langsiktig lånegjeld
Gitt vedtak i henhold til rådmannens
forslag til budsjett og økonomiplan vil
Våler pr 31 .1 2 de respektive år ene ha

langsiktig lånegjeld i henhold til
nedenstående tabell.

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gjeld (1 000kr) 265 635 265 220 274 746 322 568 477 256 462 280

Gjeld i prosent av
sum driftsinntekter

65,5 % 68,7 % 68,2 % 80,1 % 117,2 % 105,0 %

Fond
Faktisk fondsbeholdning, under samme
forutsetning som ovenfor, vil pr 31 .1 2 de

respektive år være i henhold til
nedenstående tabell .

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Disposisjonsfond
(1 000 kr)

63 827 71 248 66 024 70 626 69 700 69 330

I prosent av sum
driftsinntekter

15,8 % 18,5 % 16,4 % 17,5 % 17,1 % 17,0 %

Størrelsen på disposisjonsfondet ligger på
et tilfredsstillende nivå i hele planperioden.
Den gode beholdningen gir sikkerhet for
uforutsette negative endringer, og kan
vurderes for eventuell del - finansiering i
årene med størst lånebelastning.

Dette bør vurderes fortløpende opp imot
eve ntuelle nye investeringsbehov (ikke -
aktiverte tiltak), som vil bli fremmet for
kommunest yret framover.

(Lavere fondsbeholdning gir lavere renteinntekter.)
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4.6 Rådmannens forslag
1 ) Tallbudsjettet vedtas slik det framgår av oppstillingene / oversiktene :

Budsjettskjema 1 A og B, Budsjettskjema 2 A og B.

2) Fra 1 .1 .201 9 justeres satsene for foreldrebetaling i kommunale barnehager slik:
a) hel plass kr 2 990 per mnd (kr 2 91 0 per mnd i 201 8)
b) delt plass, 3 dg. pr. uke kr 2 095 per mnd (kr 2 035 per mnd i 201 8)
c) delt plass, 2 dg. pr. uke kr 1 405 per mnd (kr 1 365 per mnd i 201 8).

Fra 1 .8.201 9 justeres satsene for foreldrebetaling i kommunale barnehager slik:

a) hel plass kr 3 040 per mnd (kr 2 91 0 fra 1 .1 .201 9)
b) delt plass, 3 dg. pr. uke kr 2 1 35 per mnd (kr 2 035 fra 1 .1 .201 9)
c) delt plass, 2 dg. pr. uke kr 1 439 per mnd (kr 1 405 fra 1 .1 .201 9)

Fra 1 .1 .201 9 justeres satsene for matpenger slik:

d) matpenger, hel plass fra kr 390 til kr 400 pr. mnd.

Avvikende ukentlig oppholdstid (dager pr. uke) betales forholdsmessig etter satsen for 3 dager pr. uke. Tilsvarende betales matpenger
forholdsmessig.

3) Fra 1 .8.201 9 justeres satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningene som følger:

For elever på 1 . og 2. trinn:

ettermiddagsopphold 5 dg per uke kr 2 343 per mnd (kr 2 275 i 201 8 )
tillegg morgenopphold kr 1 029 per mnd (kr 999 i 201 8 ).

For elever på 3. og 4. trinn:

ettermiddagsopphold 5 dg per uke kr 2 1 39 per mnd (kr 2 077 i 201 8)
tillegg morgenopphold kr 1 029 per mnd (kr 999 i 201 8 ).

4) Avkortet ukentlig oppholdstid (dager per uke) betales forholdsmessig med et tillegg på 5 % avrundet oppad til nærmeste hele k rone.
I perioder (på minimum en måned) hvor elever på gjør bruk av tilbudet om leksehjelp, reduseres betalingssatsene for
ettermiddagsopphold med 1 1 % dersom leksehjelpen er organisert som en del av skolefritidsordningen.
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Ved henting av barn etter avslutning av den daglige åpningstiden i ordningen kan det faktureres tilleggsbetaling på kr 1 70 per påbegynt
time.

5) Fra 1 .1 .201 9 videreføres gjeldende billettsatser for folkebadet:
For voksne kr 70 (kr 70 i 201 8)
For barn kr 40 (kr 40 i 201 8 ).

6) Fra 1 .1 .201 9 justeres de årlige festeavgiftene på kirkegårdene slik:
Grav: kr 220 (kr 21 5 i 201 8)
Eng angssum for å ligge i navnet minnelund opprettholdes på kr 5 000.

7) Fra 1 .1 .201 9 fastsettes prisen ved utleie av Vålerhallen, til andre formål enn trening
av barn og unge under 20 år i regi av lokale lag og foreninger, til kr 430 per time (kr 420 i 201 8) for hel hall. Ved leie av 1 /3 og 2/3
hall reduseres leiesatsen forholdsmessig.

8) Fra 1 .1 .201 9 heves utleieprisene slik:
Festsalene i Herredshuset fra kr 3 200 til kr 3 3 00
Grendesalen i Kirkebygden barnehage fra kr 3 200 til kr 3 300
Kantina i dagsenteret på helse og sosialsenteret leies ikke ut.

9) Fra 1 .1 .201 9, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves med 3 %,
avrundet oppad til nærmeste hele krone: maksimalhusleie i omsorgsboligene .

Ved inngåelse av ny leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle bolig.
1 0) Fra 1 .1 .201 9 heves satsen for strøm, oppvarming og vaktmestertjenester mv. i omsorgs - og trygdeboligene med 3 %, avrundet

til nærmeste hele tikrone (fra kr. 1 770 til kr . 1 1 820 ).
1 1 ) Fra 1 .1 .201 9, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves med 3 %, avrundet oppad til nærmeste hele krone leieprisene i

ungdomsboligene.
Ved inngåelse av ny leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle bolig.

1 2) Fra 1 .1 .201 9, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves med 3 %, avrundet oppad til nærmeste hele krone leieprisene i sosial -
og tjenesteboligene.

Ved inngåelse av ny leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle bolig.
1 3) For 201 9 fastsettes betaling for vask av tøy til kr. 75 , - (70, - i 201 8) pr. kg tøy, og vask og rulling av duker til kr. 1 50, - (1 40, - i 201 8) pr.

løpemeter. Beløpene er ekskl. mva.
1 4) For 201 9 fastsettes følgende betalingssatser i pleie - og omsorgstjenestene:

Egenbetaling for k orttidsopphold/rehabiliteringsopphold: Døgnopphold: Maks. egenandel iht. forskrift.
Dag /natt - opphold: Maks. egenandel iht. forskrift.
Beboers inntekt legges til grunn for beregning av vederlag på langtidsplass.
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Tilkjørt m iddag til beboere på helse - og sos ialsenteret pr. porsjon kr. 80, - (80, - i 201 8),
Tilkjørt middag til hjemmeboende kr 83, - (83, - i 201 8).
Tørrmat (frokost/kvelds) kr. 48, - pr. stk. (48, - i 201 8),
Tjenesten trygghetsalarm:
Minstesats for de med inntekt under 2 G settes til kr. 1 1 0 pr. mnd (1 1 0 i 201 8).
For de med inntekt over 2 G kr. 250 pr. mnd. (250, - i 201 8) og
digitale trygghetsalarmer kr. 350 pr. mnd. (350, - i 201 8).
Egenbetaling for hjemmehjelp (praktisk bistand) økes med ca. 3 %.

1. Alternativ 2. 1 3. 2 4. 3 5. 4 6. 5

7. Inntekt 8. (Inntil 2G) 9. (2G – 3G) 10. (3G – 4G) 11. (4G – 5G) 12. (Over 5G)

13. Enhetspris (time) 14. 67 15. 168 16. 270 17. 355 18. 387

19. Start abonnement
etter

20. 3 timer 21. 10 timer 22. 15 timer 23. 15 timer 24. 15 timer

25. Abonnementspris
pr mnd

26. 201 27. 1 668 28. 4 048 29. 5 330 30. 5 809

(Eksempel: Dersom man er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 67, - x 2,5 time = kr. 167,50. Dersom man har 3 timer eller
mer pr. kalendermåned, blir man fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 201 .)

1 5) Fra 1 .1 .201 9 økes årsgebyret for kloakk med i gjennomsnitt 1 2 % til
kr. 1 931 (1 804 i 201 8) på fast gebyr og kr. 29,41 i forbruksgebyr (25,71 i 201 8) pr. kbm. Beløpene er ekskl. mva.

Pris for stipulert mengde settes lik pris for målt mengde pr. kubikkmeter (kbm).
Ved manglende vannmåleravlesning ilegges et gebyr tilsvarende inkassosatsen samt at forbruket stipuleres likt med siste årsavlesning.
Ved manglende avlesning utover to år blir avlesning foretatt av kommunen/ Våler vannverk og det ilegges et avlesningsgebyr
tilsvarende inkassosatsen x 2.

1 6) Tilknytningsavgiftene for kloakk i 201 9 fastsettes til kr. 20 000 ekskl. mva. per boenhet (kr 20 000 i 201 7).
1 7) Avgiften for slamtømming pr. gang for 201 9 reduseres med 9,1 % .
1 8) Fra 1 .1 .201 9 økes renovasjonsgebyrene med 5 % (standard abonnement) i tråd med vedlagte gebyrregulativ .
1 9) Fra 1 .1 .201 9 økes feieravgiften pr. pipeløp for boliger med 22,8 % til kr. 51 2 (kr 41 7 i 201 8).
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Fra 1 .1 .201 9 reduseres feieravgiften pr. pipeløp for fritidsboliger med 38,7 % til
kr. 256 (kr 41 7 i 201 8).
Beløpene er ekskl. mva.

20) Fra 1 .1 .201 9 fastsettes gebyrer for plan - og byggesaksbehandling i tråd med vedlagte betalingsregulativ.
21 ) Fra 1 .1 .201 9 fastsettes gebyrer etter gebyrforskrift i medhold av matrikkelloven i tråd med vedlagte betalingsregulativ.
22) Gebyr etter ”Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann i Våler kommune” fastsettes for

201 9 til kr. 980 pr. år (kr 953 i 201 8).
23) For eiendomsskatt gjelder:

I medhold av Lov om eigendomsskatt til kommun a ne, lov av 06.06.1 975 nr 29
§§ 2 og 3 skriv es det ut eiendomsskatt i 201 9 etter utskrivningsalternativet i lovens
§ 3, litra a; faste eiendommer i hele kommunen.
Det skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 1 /7 del i 201 9 (overgangsregel til §§ 3 og 4).
b) Eiendomsskattesatsen er 4,0 promille, jf. § 1 3.
c) Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 kan kommunestyret etter søknad frita følgende eiendommer for eiendomsskatt:
Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten.
Bygning som har historisk verd i , gjennom fredningsvedtak jfr. Lov om kulturminner.
d) Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan formannskapet etter søknad frita for eiendomsskatt dersom særlige grunner gjør
det særs urimelig å kreve inn eiendomsskatten.
Innbetaling av eiendomsskatt fordeles på 3 alternativt 1 2 terminer, jf. § 25.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte rammer og retningslinjer for eiendomsskatt,
vedtatt av skattetakstnemnda og ove rskattetakstnemnda 1 7.08.201 1 .

24) Likviditeten anses tilstrekkelig i 201 9, og det treffes derfor ikke særskilte vedtak.
25) Til finansiering i 201 9 av EPC - prosjekt kr 1 0 000 000, gymsal Svinndal skole kr 1 0 000 000, rehabilitering avløpsnett kr 2 300 000 og

vann/avløp/gs FV1 20 kr 3 000 000 opptas lån inntil kr. 21 300 000. Lånet avdras med like store årlige avdrag i lånets løpetid.
Det er ikke kommunestyrets forutsetning at rådmannen må ta opp lån i budsjettåret hvis han finner det hensiktsmessig å utsette slikt
opptak til et senere år.
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BUDSJETTSKJEMA 2A:
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[budsjettskjema 3B ettersendes]
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Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

- Brukerbetalinger - 14 105 634 - 14 972 000 - 14 979 000 - 15 079 000 - 15 079 000 - 15 079 000

- Andre salgs - og leieinntekter - 26 184 683 - 24 049 000 - 27 078 000 - 27 128 000 - 27 253 000 - 27 328 000

- Overføringer med krav til motytelse - 53 019 060 - 35 932 000 - 33 644 966 - 33 644 966 - 33 644 966 - 33 644 966

- Rammetilskudd - 138 527 077 - 143 300 000 - 151 200 000 - 151 200 000 - 151 200 000 - 151 200 000

- Andre statlige overføringer - 19 100 514 - 12 820 000 - 8 042 000 - 8 042 000 - 8 042 000 - 8 042 000

- Andre overføringer - 983 658 - 245 000 - 255 000 - 255 000 - 255 000 - 255 000

- Skatt på inntekt og formue - 136 309 105 - 137 300 000 - 150 300 000 - 150 300 000 - 150 300 000 - 150 300 000

- Eiendomsskatt - 17 089 849 - 17 300 000 - 17 400 000 - 17 300 000 - 21 550 000 - 21 450 000

- Andre direkte og indirekte skatter - 9 277 - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000 - 10 000

- SUM DRIFTSINNTEKTER (B) - 405 328 857 - 385 928 000 - 402 908 966 - 402 958 966 - 407 333 966 - 407 308 966

- Lønnsutgifter 205 508 372 201 012 017 206 251 783 199 516 813 199 924 813 199 924 813

- Sosiale utgifter 53 787 656 60 794 451 61 960 903 59 913 768 59 917 675 59 917 675

- Kjøp av varer og tjenester - inngår i komm tjenesteprod 44 532 010 41 047 925 44 106 106 40 306 106 40 306 106 40 306 106
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Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

- Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 55 002 038 58 106 500 62 254 500 61 779 500 62 054 500 61 579 500

- Overføringer 16 940 885 16 017 000 17 266 000 17 266 000 17 266 000 17 266 000

- Avskrivninger 12 244 998 8 684 000 8 334 000 8 334 000 8 334 000 8 334 000

- Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0

- SUM DRIFTSUTGI FTER (C) 388 015 959 385 661 893 400 173 292 387 116 187 387 803 094 387 328 094

- BRUTTO DRIFTSRESU LTAT (D = B - C) - 17 312 898 - 266 107 - 2 735 674 - 15 842 779 - 19 530 872 - 19 980 872

- Renteinntekter, utbytte og eieruttak - 2 754 480 - 2 200 000 - 2 595 000 - 2 800 000 - 2 800 000 - 2 800 000

- Gevinst på finansielle instrumenter - 712 163 0 0 0 0 0

- Mottatte avdrag på utlån - 67 184 0 0 0 0 0

- SUM EKSTERN E FINANSIN NTEKTER (E) - 3 533 827 - 2 200 000 - 2 595 000 - 2 800 000 - 2 800 000 - 2 800 000

- Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 177 254 5 695 486 5 695 675 8 177 225 13 557 500 13 386 875

- Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0

- Avdrag på lån 10 652 290 11 916 439 13 192 999 14 197 997 18 032 995 18 098 327

- Utlån 89 624 0 0 0 0 0
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Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

- SUM EKSTERN E FINANSU TGIFTER (F) 14 919 168 17 611 925 18 888 674 22 375 222 31 590 495 31 485 202

- RESULTAT EKSTERNE FIN AN SIERINGSTRANSAKSJONER 11 385 341 15 411 925 16 293 674 19 575 222 28 790 495 28 685 202

- Motpost avskrivninger - 12 244 995 - 8 684 000 - 8 334 000 - 8 334 000 - 8 334 000 - 8 334 000

- NETTO DRIFTSRESULTAT (I) - 18 172 552 6 461 818 5 224 000 - 4 601 557 925 623 370 330

- Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk - 21 283 223 0 0 0 0 0

- Bruk av disposisjonsfond - 3 330 135 - 5 877 818 - 5 224 000 0 - 925 623 - 370 330

- Bruk av bundne fond - 3 332 743 - 584 000 0 0 0 0

- SUM BRUK AV AVSETNIN GER (J) - 27 946 101 - 6 461 818 - 5 224 000 0 - 925 623 - 370 330

- Overført til investeringsregnskapet 1 507 227 0 0 0 0 0

- Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

- Avsetninger til disposisjonsfond 18 536 000 0 0 4 601 557 0 0

- Avsetninger til bundne fond 4 648 620 0 0 0 0 0

- SUM AVSETNINGER (K) 24 691 847 0 0 4 601 557 0 0

- REGN SKAPSMESSIG MER - MIN DREFORBRU K (L = I+J - K) - 21 426 806 0 0 0 0 0
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]egne NOTATER:]


