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Sammendrag 
Kommunedirektørens årsrapport til kommunestyret, som legges frem sammen med 

årsregnskapet, er en viktig del av kommunens styringssystem. Her rapporteres hva som er 

oppnådd i 2020 i forhold til de mål som kommunestyret satt gjennom budsjettet høsten 2019. 

 

Regnskapet synliggjør alle kommunens aktiviteter, og årsmeldingen beskriver tjenestene som 

produseres i egen regi og oppgaver som er satt bort til andre. En samlet årsrapport skal 

fungere som et informasjonsdokument samtidig som den er et nyttig redskap i 

erfaringslæringen. 

 

Regnskapet for Våler kommune for 2020 legges frem i regnskapsmessig balanse når det er 

avsatt 3,9 mill. til kommunens disposisjonsfond. 

 

2020 har utvilsomt vært et spesielt år. Først og fremst har dette året vært preget av den 

pågående pandemien. Det har for flere av tjenesteområdene vært brukt betydelige midler som 

følge av de tiltak vi har måtte iverksette. 

 

Kommunen har mottatt store bidrag fra staten for de ekstrakostnadene vi er påført i 

forbindelse med den pågående pandemien. På tross av dette, viser våre beregninger at 

kommunen selv har måtte utgiftsføre ca. 7,7 mill. ut over dette. Først om fremst er de 

ekstraordinære kostnadene innenfor pleie- og omsorg. Men også øvrige sektorer har hatt økte 

kostnader som følge av pandemien. 

 

I tillegg til de store merutgiftene pandemien har gitt oss, viser regnskapet også overskridelser 

innenfor skole og barnevern.  

 

Ekstra smitteverntiltak i alle sektorer, nedstenging og omorganisering av barnehage- og 

skolehverdagen samt de ekstra kostnader som har vært i hele pleie- og omsorg, har ikke bare 

vært en økonomisk utfordring, men også en betydelig merbelastning for de som jobber hos 

oss. 

 

 

 

 

 

Våler, 31. mars 2021  

Ivar Nævra 

kommunedirektør  
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Kommunedirektørens vurdering 
Tidlig i 2020 var det flere signaler på at dette årets resultat kunne bli svært dårlig. Det var stor 

usikkerhet rundt skatteinngangen, store merforbruk på flere sektorer, samt at vi ikke har hatt 

full kontroll over hvor mye staten ville dekke av de ekstraordinære korona utgiftene.  

 

Flere tiltak har vært igangsatt. Blant annet har det vært ansettelses begrensninger i siste 

halvdel av 2020. Dette har medført at vi på administrativ side har redusert administrative 

årsverk. Omstilling og effektivisering av tjenestene er et kontinuerlig arbeid hos oss. 

Forbedring, effektivisering samtidig som vi har en sikker drift med fokus på internkontroll er 

en viktig forutsetning for å kunne yte gode tjenesten. Dette arbeidet vil fortsette de kommende 

årene. 

 

Våler kommune fikk et negativt netto driftsresultat på 14,8. mill. Det er minus 3,3 % av sum 

driftsinntekter. Netto driftsresultat er et resultatmål som viser hvor mye av driftsinntektene 

som er disponible til avsetninger eller finansiering av investeringer.  

Følgende hovedstørrelser har medført et netto driftsresultat på 14,8 mill. som er 12,9 mill. 

dårligere enn budsjettert: 

Skatt på inntekt og formue       - 3,0 mill. 

Koronarelaterte utgifter utover kompensert av staten   - 7,7 mill. 

Lavere tilskudd på Ressurskrevende enn budsjettert    - 4,7 mill. 

Betalt mere ned på gjeld enn budsjettert     - 2,8 mill. 

Sum                    -18,2 mill. 

 

På den positive siden viser regnskapet et mindreforbruk sammenlignet med vedtatt regulert 

budsjett med 3,9 mill. Dette er inkludert premieavviket på pensjon som ble 4,9 mill. og som 

har redusert de regnskapsførte utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift. Hensyntar vi 

premieavviket så viser regnskapet et merforbruk på 1,0 mill.  

 

Det har vært et krevende år hvor pandemien med korona-viruset. Arbeidet med bekjempelsen 

av viruset er svært ressurskrevende for kommunen. De økonomiske konsekvensene har også 

slått inn i Våler kommunes økonomi. Vi har hatt 7,7 mill. høyere utgifter enn det som er 

kompensert. I tillegg så har en vært nødt til å redusere på den normale tjenesteproduksjonen 

og utviklingen i kommunen. Det ser ut til at dette også fortsetter inn i 2021. 

 

Sett ut fra de økonomiske rapportene som er gitt gjennom året, er kommunedirektøren 

fornøyd med et årsresultat på 3,9 mill. Det er imidlertid viktig å merke seg at det positive 

resultatet i stor grad skyldes økte inntekter i form av premieavvik. Vi må påregne økte 

kostnader både direkte og indirekte i forhold til den pågående pandemien også i 2021. 

Kommunedirektøren vil allikevel påpeke at utgiftsnivået må ned for å kunne avsette midler til 

de store investeringer Våler står foran i årene som kommer 

 

 

 

Ivar Nævra 

kommunedirektør 
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Politisk organisering: 
Våler kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret er øverste 

politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov 

eller delegeringsvedtak (reglement). 
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Administrativ organisering: 
Våler kommune var i 2019 administrativt organisert med tre beslutningsnivåer: 

Kommunedirektør, kommunal-/stabssjefer og virksomhetsledere. 
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Økonomisk analyse 
Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle 

tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. God økonomistyring og vedtatte handlingsregler 

for driftsbudsjett, investeringer og finans-forvaltning skal sikre et godt økonomisk 

handlingsrom og en bærekraftig økonomi. Dette innebærer at vi skal: 

• Tilpasse driften til de økonomiske rammebetingelsene, budsjett og mål for netto 

driftsresultat 

• Tilpasse investeringsnivået til aktuelt handlingsrom for investeringer 

• Styre belastning av lånegjeld, rente- og avdragsbelastning 

• Avsette eller holde tilstrekkelige midler til bufferkapital for å kunne ta svingninger i 

finansmarkedet. 

 

I kommentarer i kommunestyret til tidligere års resultater, har det vært framført at man ønsker 

at administrasjonen må planlegge og styre mindre «konservativt» (les: forsiktig). 

Kommunedirektøren forstår innspillene, men vil først og fremst fokusere på å forbedre 

økonomiprosessene. Det er viktig at budsjettprosessen blir så god som mulig. Det er der 

grunnlaget legges i vurderinger av forventede (skatte)inntekter, det defineres mål for drift og 

utvikling, og den operative og finansielle risikoen besluttes. Det er et mål for 

administrasjonen å sette både kommunalområdene og de folkevalgte i bedre stand til å styre 

effektivt gjennom året. Dette må skje ved at behov, planer, oversikter, analyser, prognoser, 

alternative veivalg og resultater blir fulgt opp tettere og mer presis. En effektiv sentral 

økonomifunksjon, sammen med et effektivt samspill ut i alle virksomhetene er en 

forutsetning. 

 

Driftsregnskapet 
Våler kommunes regnskap for 2020 viser som regnskapene for de siste årene et 

mindreforbruk. I 2020 ble mindreforbruket på 3,9 mill. sammenlignet med regulert budsjett. 

Mindreforbruket ble noe bedre enn prognosen i 2. tertialrapport. 

 

Som det fremkommer nedenfor, viser regnskapet vesentlige ulikheter (mindre-/merforbruk) 

internt mellom stab/sentraladministrasjonen og miljø og teknikk, samt helse og velferd.  

 

Året 2020 har vært et spesielt år hvor koronapandemien som kom i mars utgjorde en del 

utfordringer både på tjenesteproduksjonen og det øknomiske. 

 

Både effektiviseringstiltak og strategisk prioritering av ressurser til sentrale funksjoner må 

fortsette i 2021 og framover, slik at organisasjonen blir i stand til å lede og utvikle 

kommunens tjenesteproduksjon og omstille for å møte utfordringer (for eksempel økt antall 

eldre + investeringsbehov) - omtalt blant annet i forbindelse med budsjettprosessen høsten 

2021. Analyser og budsjettarbeid framover blir viktige instrumenter for å lykkes. 
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Bevilgningsoversikt – Driftsregnskapet (§5-4): 

 

 

 

Fullstendige regnskapsskjemaer og økonomiske oversikter er å finne i regnskapsdokumentet. 

Sum frie disponible inntekter ble ca. 4,0 mill. høyere enn justert budsjett. Skatteinntektene ble 

ca. 3,4 mill. lavere enn justert budsjett, mens rammetilskuddet ble ca. 1,7 mill. høyere. 

Eiendomsskatten ble ca. 1,0 mill. høyere enn justert budsjett. 

Netto finansinntekter-/utgifter ble ca. 0,3 mill. lavere enn justert budsjett. Renter og avdrag på 

lån ble ca. 2,9 mill. høyere enn justert budsjett. Renteinntekter og utbytte ble ca. 1,1 mill. 

høyere enn justert budsjett og skyldes utbytte fra Østfold Energi AS som utgjorde 2,1 mill. 

Sum avsetninger ble tilnærmet lik justert budsjett. 

Regnskap 

2020

Reg. budsjett 

2020

Oppr.budsj 

2020

Regnskap 

2019

Rammetilskudd -173 838 948 -172 101 000 -165 496 000 -145 443 245

Inntekts- og formueskatt -154 964 926 -158 339 000 -158 339 000 -157 057 063

Eiendomsskatt -17 071 226 -16 000 000 -16 000 000 -18 071 819

Andre generelle driftsinntekter -18 378 337 -13 800 696 -8 052 000 -14 936 395

Sum generelle driftsinntekter -364 253 437 -360 240 696 -347 887 000 -335 508 522

Sum bevilgninger drift, netto 366 335 964 362 931 056 336 573 000 334 148 545

Avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 024

Sum netto driftsutgifter 382 027 269 370 590 056 343 873 000 348 646 569

Brutto driftsresultat 17 773 831 10 349 360 -4 014 000 13 138 047

Renteinntekter -2 016 358 -2 200 000 -2 000 000 -3 231 605

Utbytter -2 077 659 -800 000 -800 000 -1 857 143

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -2 164 515 0 0 -1 774 812

Renteutgifter 5 771 487 5 500 000 5 500 000 5 698 257

Avdrag på lån 13 253 992 10 585 000 10 585 000 11 943 730

Netto finansutgifter 12 766 947 13 085 000 13 285 000 10 778 428

Motpost avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 024

Netto driftsresultat 14 849 473 15 775 360 1 971 000 9 418 450

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 390 586 -2 033 016 0 333 839

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -15 240 059 -12 519 000 -1 971 000 -26 287 654

Dekning av tidligere års merforbruk

Sum disponeringer eller dekninger av netto driftsresultat -14 849 473 -14 552 016 -1 971 000 -25 953 815

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 -16 535 365

Tjenesteområde

Regnskap  

2020

Regulert 

budsjett  2020

Oppr.budsj  

2020

Regnskap  

2019

Kommunedirektøren 10 299 961 10 414 004 6 807 000 6 536 000

Økonomi og innkjøp 3 242 424 3 250 485 5 361 000 5 228 000

Stab HR og administrasjon 5 586 776 5 483 254 7 798 000 5 422 000

Stab IT, innovasjon og utvikling 7 008 246 8 532 223 5 892 000 5 976 000

Oppvekst og kultur 173 317 346 169 666 370 167 480 000 163 129 000

Helse og velferd 127 052 218 123 795 820 113 742 000 116 698 000

Miljø og teknikk 28 852 250 31 544 050 29 493 000 27 434 000

Selvfinansierende -2 657 656 -4 720 190

Rammer, skatt og fianans 13 634 399 14 965 040 3 726 000

Sum bevilgninger drift, netto 366 335 964 362 931 056 336 573 000 334 149 000
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Hovedoversikt drift (§5-6) 

 
 

Hovedoversikt drift viser at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene. Driftsutgiftene viser 

at det er brukt ca. 8,0 mill. mere enn justert budsjett. Hovedårsaken er pandemien som 

medførte ekstrakostnader utover det som ble kompensert fra staten på ca. 7,7 mill. Netto 

driftsresultat ble minus 14,9 mill.  

 

I resultatet ligger premieavviket mellom faktisk betalt pensjonspremie og den 

aktuarberegnede normalpremie. Avviket er positivt med 4,9 mill. Dette har redusert de 

regnskapsførte utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift og bedrer regnskapsresultatet. Dette 

er ikke reelle penger og bør som tidligere år nulles ut gjennom budsjettjustering. I 2021 skjer 

dette gjennom bruk av regnskapsmessig mindreforbruk eller bruk av disposisjonsfond. 

 

Netto driftsresultat utgjør minus 3,3 % av sum driftsinntekter (netto driftsresultat). Teknisk 

beregningsutvalgs anbefaling for en sunn kommuneøkonomi er et resultat på minimum 1,75 

%. I kommunestyrets vedtak sak 22/20 den 11. juni 2020 ble det vedtatt at netto driftsresultat 

skal være 1,8 % av sum driftsinntekter over tid. 

 

Regnskap  

2020

Reg. 

budsjett  

2020

Oppr.budsje

tt  2020

Regnskap  

2019

Rammetilskudd -173 838 948 -172 101 000 -165 496 000 -157 057 063

Inntekts- og formueskatt -154 964 926 -158 339 000 -158 339 000 -145 443 245

Eiendomsskatt -17 071 226 -16 000 000 -16 000 000 -18 071 819

Andre skatteinntekter -10 487 0 0 -10 487

Andre overføringer og tilskudd fra staten -18 367 850 -13 800 696 -8 052 000 -14 925 908

Overføringer og tilskudd fra andre -57 489 030 -58 296 421 -48 412 000 -62 210 272

Brukerbetalinger -13 975 216 -15 820 969 -15 079 000 -15 811 005

Salgs- og leieinntekter -25 576 347 -26 321 985 -27 912 000 -25 970 201

Sum driftsinntekter -461 294 031 -460 680 071 -439 290 000 -439 500 000

Lønnsutgifter 244 861 136 233 925 251 230 000 000 228 000 282

Sosiale utgifter 62 414 990 75 750 253 69 000 000 58 594 216

Kjøp av varer og tjenester 130 231 705 131 233 969 111 976 000 129 412 451

Overføringer og tilskudd til andre 25 868 726 22 460 958 17 000 000 22 371 027

Avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 024

Sum driftsutgifter 479 067 862 471 029 431 435 276 000 452 876 000

Brutto driftsresultat 17 773 831 10 349 360 -4 014 000 13 376 000

Renteinntekter -2 016 358 -2 200 000 -2 000 000 -3 431 018

Utbytter -2 077 659 -800 000 -800 000 -1 857 143

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -2 164 515 0 0 -1 774 812

Renteutgifter 5 771 487 5 500 000 5 500 000 5 661 242

Avdrag på lån 13 253 992 10 585 000 10 585 000 11 943 730

Netto finansutgifter 12 766 947 13 085 000 13 285 000 10 542 000

Motpost avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 025

Netto driftsresultat 14 849 473 15 775 360 1 971 000 9 419 975

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 390 586 -2 033 016 333 839

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -15 240 059 -12 519 000 -1 971 000 -16 714 719

Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 -9 572 935

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -14 849 473 -14 552 016 -1 971 000 -25 953 815

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -16 533 840
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Selvkostområder 
Avløp og rensing: Gebyrregnskapet viser en kostnadsdekning på 105,6 %. Selvkostfondet er 

fortsatt negativt med 0,04 mill. Dette dekkes inn av innbyggerne gjennom årsgebyr de 

kommende årene. 

 

Feiing: Gebyrregnskapet viser en kostnadsdekning på 86,4 %. Selvkostfondet er negativt med 

0,06 mill. Dette dekkes inn av innbyggerne gjennom årsgebyr de kommende årene. 

 

Plansaker: Kommunestyret har ikke vedtatt selvkost på dette gebyrområdet. 

 

Bygge- og eierseksjoneringssaker: Kommunestyret har ikke vedtatt selvkost på dette 

gebyrområdet. 

 

Vann: Det bemerkes at vann til befolkningen i Våler, leveres fra Våler Vannverk SA, som er 

en selvstendig virksomhet. Av den årsak er ikke dette en del av kommunens selvkostområde. 

 

Investeringsregnskapet 

 
 

Detaljerte regnskapstall for de enkelte prosjekter er å finne i regnskapsdokumentene. 

 

Bevilgningsoversikt – Investering viser at det ble investert for 10,4 mill. mindre enn regulert 

budsjett. De prosjektene med de største avvikene er følgende prosjekter: 

 

Regnskap 

2020

Reg. budsjett  

2020

Oppr.budsj  

2020

Regnskap  

2019

Investering i varige anleggsmidler 63 419 893 73 806 000 24 275 000 50 805 213

Tilskudd til andres investeringer 213 537 0 0 213 537

Investering i aksjer og andeler i selskaper 1 720 305 892 000 0 850 082

Utlån av egne midler 4 893 968 0 0 6 485 588

Avdrag på lån 3 287 857 0 0 971 392

Sum investeringsutgifter 73 535 560 74 698 000 24 275 000 59 325 812

Kompensasjon for merverdiavgift -11 739 325 -12 633 000 -3 395 000 -8 394 711

Tilskudd fra andre -2 546 795 -384 000 0 -384 000

Salg av varige driftsmidler -1 000 0 0 -12 500

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -1 674 093 -3 615 000 0 -11 721 000

Bruk av lån -39 198 765 -51 374 000 -17 607 000 -37 368 132

Sum investeringsinntekter -55 159 978 -68 006 000 -21 002 000 -57 880 343

Videreutlån 0 0 0 0

Bruk av lån til videreutlån 0 0 0 0

Avdrag på lån til videreutlån 0 0 0 0

Mottatt avdrag på videreutlån 0 0 0 0

Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0

Overføring fra drift 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 359 799 0 0 -288 688

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 7 076 000 6 692 000 3 273 000 1 734 157

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger 7 435 799 6 692 000 3 273 000 1 445 469

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 10 939 783 0 0 0
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Prosjekt Vann- og avløpsrør, gang og sykkelvei FV 120 med et mindreforbruk på 1,6 mill. 

Dette prosjektet er ferdigstilt og det vil bli laget sluttregnskap i løpet av 2021. 

 

Prosjekt EPC hvor det er et merforbruk på 7,0 mill. Her er det en konflikt mellom Våler 

kommune og entreprenør.  

 

Prosjekt Utredning Kirkebygden skole med et mindreforbruk på 1,4 mill. Prosjektet er nå i 

gang for fullt, 

 

Prosjekt IT-utstyr med et mindreforbruk på 2,4 mill. Årsaken er i hovedsak at utrulling av 

Office 365 og nødvendige oppgradering som følge av dette ble satt på vent. Arbeidet er nå 

igangsatt med gjennomgang av det tekniske i ys av sikkerhet. 

 

Prosjekter under selvfinansierende med totalt mindreforbruk på ca. 8,5 mill. Hovedårsaken er 

tidsforskyvning av prosjekter som er igangsatt men ikke ferdigstilt. 

 

Prosjekter under statlig tilskudd Korona med et mindreforbruk på 1,1 mill. Her vil en 

ferdigstille dette i løpet av våren 2021. 

 

Balanseregnskapet 

 
 

Disposisjonsfondet kan fritt brukes til dekning av utgifter i både drifts- og investerings-

regnskapet.  

 

Ubundne investeringsfond kan fritt brukes til å dekke utgifter i investeringsregnskapet, mens 

de bundne fondene per definisjon er midler som er pliktig avsatt til bestemte øremerkede 

formål i drifts- og/eller investeringsregnskapet.  

 

Ettersom fondsbeholdningen gjelder pr. 31.12 i regnskapsåret, er ikke-bevilget bruk av fond i 

budsjettet for 2021 fratrukket. Premieavviket som utgjør 4,9 mill. er heller ikke hensyntatt.  

 

Det er brukt 1,95 mill. av disposisjonsfondet i 2020.  

 

Fond i hele tusen

2019 2020

Disposisjonsfond 44 267       42 317     

Bunde driftsfond 13 972       14 363     

Ubundne investeringsfond 1 254         787          

Bundne investeringsfond 5 598         1 875       

Sum fond 65 091      59 342    

Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter 10,0 % 9,2 %
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Arbeidskapitalen er et vanlig brukt begrep for å uttrykke om det er tilstrekkelige midler til å 

dekke løpende forpliktelser. Den defineres som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. 

Problemet med arbeidskapitalen som uttrykk for kommunens likviditet, er at en del av 

omløpsmidlene er øremerket på en eller annen måte. Disse midlene er bundet opp, og kan 

derfor ikke benyttes fritt etter kommunens eget ønske. Dette gjelder for eksempel ubenyttede 

lånemidler og ulike bundne fondsmidler. Slike midler bør trekkes fra når arbeidskapitalen blir 

analysert. Den resterende «frie» delen av arbeidskapitalen er det vanlig å kalle 

arbeidskapitalens driftsdel eller grunnlikviditeten. 

 

Kommunens likviditet varierer mye i løpet av året, og avhenger blant annet av hvor mye 

kommunen har innestående, samt inn- og utbetalingstidspunktene for inntekter og utgifter. 

Likviditeten er normalt best mot slutten av året og normalt dårligst i mai/juni, noe som i stor 

grad henger sammen med lav skatteinngang og utbetaling av feriepenger. Det er ikke vurdert 

hvor stor arbeidskapitalens driftsdel bør være. 

 

I 2020 så viser likviditeten en nedgang på 9,8 prosentpoeng. Hovedårsaken til dette er at det 

ikke ble tatt opp lån til å finansiere investeringsutgiftene som påløp i 2020. Dette er en 

tidsforskyvning som blir rettet opp i 2021. Det vil da bli foreslått inndekket med bruk av 

langsiktig lån i 2021 når saken om regnskap for 2020 fremmes til politisk behandling. Dette 

vil bedre kommunens likviditet.   

 

Kommunens likviditet er tilfredsstillende, og det er således ikke behov for særskilte tiltak. 

 

Finans- og gjeldsforvaltning 
 

Våler kommunes økonomi- og finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret 15.10.2020 

sak. 46/20. 

 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål per 31.12.2020: 

• Innskudd i kommunens hovedbankforbindelse DnB 72,8 mill. 

• Innskudd i KLP- banken med 0,04 mill. 

• Innskudd i Sparebank 1 Østfold – Akershus med 0,1 mill. 

• Renten på bankinnskudd per 31.12.2019 var hhv. 1,36 %, 0,5 % og 0,2 %. 

 

Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva: 

• Pengemarkedsfond (Pluss likviditet II) hos Fondsforvaltning med verdi per 

31.12.2020 på 15,1 mill. (14,9 mill. i 2019). 

• DnB aksjefond med verdi per 31.12.2020 på 8,5 mill. (6,92 mill. i 2019). 

Arbeidskapitalens driftsdel i hele tusen

2019 2020

Omløpsmidler 187 423 134 198

(-) Kortsiktig gjeld -59 172 -66 504

(-) Ubrukte lånemidler -23 121 -12 629

(-) Premieavvik -7 712 -3 868

(-) Fond ekskl. disp.fond -21 933 -17 025

Arbeidskapitalens driftsdel 75 485 34 172

Arbeidskapitalens driftsdel i % av driftsinntekter 17,2 % 7,4 %
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• Avkastning fra pengemarkedsfondet var 1,13 % i 2020 (1,71 % i 2019). 

• Avkastningen på aksjefondene var netto 35,3 % i 2020 (28 % i 2019). 

 

 

 

 
 

Gjeldsgraden viser størrelsen på kommunens brutto lånegjeld sett i forhold til driftsinntektene. 

Da det er driftsinntektene som skal betjene gjelden, er det nyttig å se hvordan lånegjelden 

utvikler seg i forhold til driftsinntektene. 

 

Ikke all lånegjeld tas med i beregningen av gjeldsgraden. Dette gjelder lån for å finansiere 

investeringer til avløp (finanskostnadene på dette dekkes av avløpsgebyret), lån i Husbanken 

til videreutlånsordningen (en selvfinansierende ordning hvor kommunens låntakere er 

forutsatt å betale det samme til kommunen som det kommunen må betale til Husbanken). 

 

Kommunens lånegjeld som skal dekkes av driftsinntektene er ca. 225,0 mill. For noe av 

lånegjelden dekkes finanskostnader delvis av gebyrinntekter, rentekompensasjon fra staten og 

innbetaling av renter og avdrag fra private (utlån av Startlån).  

 

Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene (gjeldsgraden) var i 2020 lavere enn 2019. 

 

Lånegaranti 

Våler kommune har garantert for lån til andre. Per 31.12.2020 er garantiansvaret på totalt 35,4 

mill. Våler kommune har garantert på for lån til Våler vannverk SA hvor rest garantiansvar er 

på 10,5 mill. Til Movar IKS er det garantert for lån hvor rest garantiansvar er på 20,4 mill. I 

tillegg har Våler kommune garantert for lån til Våk borettslag hvor rest garantiansvar er på 

4,5 mill. 

Langsiktig gjeld §5-12a i hele tusen

2019 2020

Investeringslån (eks. selvkost) 223 667     214 837     

Selvkostlån 38 752       37 542       

Formidlingslån 35 912       37 410       

Sum lån 298 331     289 789     

Ubrukte lånemidler 43 829       12 629       

Netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter (gjeldsgrad) 51,0 % 47,0 %

Lånesaldo 31.12.2020

Kommune 

kassen

Konsolidert 

årsregnskap

Gj.snittlig 

løpetid (år)

Gj.snittlig 

rente

Lån til egne investeringer 252 379       -            30 1.24%

Lån til andres investeringer -              -            

Lån til innfrielse av kausjoner -              -            

Lån til videreutlån 37 410         -            30 0.8%

Sum bokført langsiktig gjeld 289 789      -           

Herav finansielle leieavtaler -             

Lån som forfaller i 2021 1 395           

Herav lån som må refinanieres -              

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

 Langs.gjeld 

31.12.2020 

Gj.sn. 

rente

Langsiktig gjeld med fast rente 45 715         2.48%

Langsiktig gjeld med flytende rente 244 074       0.85%
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Styring og kontroll 
 

Intern kontroll 
Våler kommune har igangsatt arbeidet med å oppdatere sentrale rutiner, prosedyrer og 

reglement. Det har vært dialog med revisor for å styrke og forbedre internkontrollen på 

sentrale områder. Det er gjennomført forbedringstiltak i tjenestene etter oppfølging av 

uønskede hendelser, funn ved forvaltningsrevisjoner (GDPR-revisjon), tilsyn blant annet 

barnevernet og stikkprøver internt. 

 

Likestilling og diskriminering 
Ved utgangen av 2020 hadde totalt 537 personer, 416 kvinner og 121 menn et ansettelses-

forhold til Våler kommune. Dette utgjør 427 årsverk. 

 

Kvinneandelen blant kommunenes ansatte er 77 %. Menn er underrepresentert i alle sektorer 

med unntak av administrasjonen. Denne kjønnsfordelingen er velkjent i de fleste kommunene 

i Norge. Mange av yrkene i kommunal sektor er allerede fra utdanningssituasjonen yrker som 

tiltrekker flest kvinner. Det ansees som positivt for ethvert arbeidsmiljø at det er både kvinner 

og menn på en arbeidsplass. Det er derfor ønskelig med en økning i andelen mannlige ansatte 

både innenfor helse, barnehager og skoler. 

 

Kommunens ledelse (to nivåer; kommunedirektørens ledergruppe + virksomhetsledere) 

bestod i 2020 av 13 kvinner og 5 menn. 

 

Det er fremdeles slik at lønnsnivået for fast- og timelønte i Våler kommune viser at menn har 

en bedre månedsfortjeneste enn kvinner, mens endring i grunnlønn er tilnærmet lik. Dette har 

også sammenheng med at det er flere kvinner som arbeider i lønnsstigen for assistenter og 

fagarbeidere. Dermed blir gjennomsnittslønnen for kvinner lavere enn for menn. Det gis 

imidlertid lik lønn innenfor de ulike stillingsgruppene.   

 

Våler kommune har totalt 8 lærlinger ved årsskiftet.  

 

HMS – sykefravær 

SYKEFRAVÆR 2018 og 2019 
 2020 2019 

Virksomhet 
Kvinner 

% 

Menn 

% 

Totalt 

% 

Kvinner 

% 

Menn 

% 
Totalt % 

 

Staber/sentraladministrasjon 
0,7 1,6 1,4 0,6 2,5 1,6 

Stab helse og omsorg 5,6 0,0 4,7 7,6 5,2 7,1 

Bofellesskap 10,2 6,7 10,2 10,9 6,0 10 

Pleie og omsorg 14,1 13,2 14,0 14,1 8,0 13,2 

Virksomhet helse 5,6 0,7 4,7 6,0 13,1 6,2 

Nav (Kom. ansatte) 7,3 0,3 4,7 5,5 3,2 4,5 

Stab oppvekst kultur 7,1 2,3 5,8 7,1 0,5 5,0 

Augerød Barnehage 29,6 5,9 28,6 14,5 7,9 14 
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Kirkebygden barnehage 6,0 0 6,0 9,1 1,1 9 

Kirkebygden skole /SFO 6,4 3,2 5,9 5,5 3,9 5,3 

Miljø/teknikk 7,1 7,3 7,2 8,8 2,7 5,4 

Svinndal skole /SFO 6,5 1,0 5,0 12,0 0,6 8,8 

Svinndal barnehage 25,2 8,7 24,3 15,6 33,3 17,9 

Våk skole / SFO 6,8 10,7 10,1 6,0 5,4 5.8 

Totalt Våler Kommune 10,5 6,1 9,6 9,4 4,5 8,3 

 
Totalt sykefravær i 2020 er 9,6 %. Totalt sykefravær i 2019 var på 8,3 %.  

 

Økning i sykefravær skyldes i stor grad at 2020 var et spesielt år med Korona epidemien. Vi har 

hatt flere ansatte i karantene og et generelt stort press på arbeidstakerne. I de virksomhetene som 

har høyest fravær, Augerød barnehage, Svinndal barnehage og sykehjemmet er det satt inn tiltak i 

samarbeid med NAV.  

 

Koronasituasjonen har bidratt til en økning i sykefraværet. Det arbeides systematisk med 

oppfølging og forebyggende tiltak. Vi har igangsatt HMS opplæring, og skal gjennomføre 

opplæring i oppfølging av sykefraværsarbeidet i 2021. Det er iverksatt tiltak i virksomhetene med 

høyest sykefravær. Nærværsarbeidet har stort fokus i Våler kommune. 

 

Etisk standard og kontroll 
Våler kommunes etiske retningslinjer som ble vedtatt i 2017 skal opp til ny gjennomgang i 

2021.  

 

Etiske retningslinjer har til formål å sikre en etisk praksis og definere felles standarder for 

ansatte og folkevalgte i Våler kommune. Ansatte og folkevalgte i Våler kommune skal 

arbeide for felleskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske 

vedtak. 

 

Våler kommune har som mål å ha en høy etisk standard og et godt omdømme, en kommune 

innbyggere kan ha tillit til. Etiske retningslinjer skal være godt kjent blant ansatte og 

folkevalgte og implementeres som en del av introduksjonen for nyansatte. Våler kommunes 

ledere har et spesielt ansvar for å utvikle holdninger, og følge opp at medarbeiderne er godt 

kjent med, og etterlever kommunens etiske retningslinjer, og hva de i praksis betyr.   

 

Vi vil jobbe videre med å sikre god etterlevelse av internkontroll og oppfølgingen av avvik i 

årene som kommer. Vi ønsker å innføre et helhetlig internkontrollsystem, og vil jobbe videre 

med det i 2021. Våler kommune ønsker en kultur hvor kritikkverdige forhold skal avdekkes 

og rettes opp. Vi har utarbeidet rutiner for varsling i samsvar med AML § 3 – 6, og interne 

rutiner for behandling av avvik. Oppgradering og trening i avvikssystemet har hatt fokus i 

2020 og det arbeidet videreføres i 2020. Våler kommune bruker systemet Simployer som 

avvikssystem hvor de ansatte melder inn avvik. 

 

Kommunens eierskap 
Kommunestyret har vedtatt en eierskapsmelding som er retningsgivende for utøvelse av 

kommunens eierskapsstrategi og politikk for de selskaper og samarbeider hvor kommune er 

deltaker. 
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Våler kommune har eierposter i og/eller deltar i følgende selskap og samarbeid: 

• Østfold Energi AS 

• KI Våler AS 

• MOVAR IKS 

• Driftsassistansen Viken IKS 

• Norske skogindustrier ASA 

• KIAS AS 

• Personalpartner AS (Tidl. Masvo AS) 

• Østfold kommunerevisjon IKS 

• Østfold kontrollutvalgsektretariat 

• Østfold interkommunale arkivselskap IKS 

• Biblioteksentralen 

• Mosseregionens Næringsutvikling AS 

• Østfoldforskning 

• Østfoldlaboratoriet. 
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Kommunedirektøren 

Ansvarsområde 
Tjenester og oppgaver som inngår i kommunedirektørens stab er overordnet planarbeid, 

samfunnsutvikling, næringsutvikling og politisk sekretariat. 

Plan og utvikling utarbeider kommunal planstrategi og kommuneplan. Staben behandler også 

private planforslag. 

Situasjonsbeskrivelse 
Situasjonsbeskrivelsen skal fremstille en beskrivelse av året som har gått. Hendelser, 

tjenesteproduksjon, endringer etc. 

Kommunale planer: 
I 2020 ble den lovpålagte kommunal planstrategi for 2020 – 2024 utarbeidet og vedtatt. 

Planstrategien gir en oversikt over kommunens prioriteringer på planområdet i valgperioden. 

Kommunen inngikk avtale med konsulentselskapet Rambøll for det videre arbeidet med 

kommuneplanens arealdel. 

Private planer: 
Reguleringsplan for Fjell skytebane ble vedtatt av Kommunestyret i november. Vedtaket ble 

senere påklaget. 

Reguleringsplan for Folkestadtorget ble fremmet for Kommunestyret for sluttbehandling, men 

ble vedtatt utsatt i påvente av utbyggingsavtale. 

Staben har jobbet med oppstart av private reguleringsplaner for Folkestadbakken, Rød 2 og 

Massedeponi Risheimveien. 

Det har blitt vedtatt utbyggingsavtale for Svinndal Øst, del 1. 

Det har vært jobbet med følgende, øvrige planer i forberedelsesfase: Ingulstad 2, Sæbyvannet, 

Folkestadveien og G/S Rødsund.  

Høringsuttalelser: 
Det har blitt utarbeidet høringsuttalelser til konseptvalgutredning for rv22/ rv111 og fv120, 

NTP 2022 – 2033 og regional planstrategi. 

Øvrige saker: 
Staben har arrangert innbygger-/ medvirknings møte for bruk av Mellom- Ros og for planer i 

Kirkebygdenområdet. 

Det har blitt arrangert opplæringsseminar for Planutvalget. 

Det har blitt utarbeidet sak om forslag til bruk av Mellom- Ros og sak om FNs 17 

bærekraftsmål. 

Staben representerte kommunen i tvistesak om eiendomsrett i Tingretten og det har vært 

jobbet med helhetlig ROS- analyse for kommunen. 

Staben har gjennom 2020 jobbet fortløpende med forberedelse av saker for regionrådet, med 

kommuneplanens arealdel, vannforsyning i Kirkebygden, strategisk næringsplan og datasenter 

på Gylderåsen. 
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Sammenligning av budsjett og regnskap 

 

Resultatet viser tilnærmet balanse. 

Stab økonomi, innkjøp og IT 

Ansvarsområde 
Økonomistyring, budsjett, regnskap, innfordring, innkjøp og IT. Det vil bli sentraliserte 

oppgaver særlig knyttet mot innkjøpsfunksjonen og IT. 

Oppgaver som inngår i staben er administrativ ledelse og koordinering av etatene, 

interkommunalt samarbeid, innkjøp, sekretariat og regnskapsførsel for legater, 

økonomiforvaltning som budsjett, regnskap, lønn, finansforvaltning, innfordring og 

skatteinnkreving, eiendomsskatt. På IT området har staben ansvar for kommunens 

innovasjons- og utviklingsarbeid, gevinstrealisering og tilhørende styringssystemer, IT og 

digitalisering, samt oppfølging av kommunens samlede prosjektportefølje. 

Situasjonsbeskrivelse 
Året 2020 har vært preget av pandemien. Det var planlagt å innføre flere områder innenfor 

budsjett, økonomistyring, rapportering, som tildelingsbrev, arbeid med mål og tiltak etc. Det 

har også vært endringer på IT siden, IT-sjef og IT-konsulent sluttet sommeren 2020, dette 

medførte at ansvaret for IT ble flyttet til økonomisjefen. Når IT-staben ble redusert fikk det 

følger for arbeidet med innføring av Office 365. Dette arbeidet ble stoppet da en måtte 

konsolidere arbeidet med hensyn til sikkerhet, utrullingsplaner etc. I 2020 ble det inngått en 

dynamisk innkjøpsordning for kjøp/leasing av kjøretøy. Dette er en avtale som gjelder i 10 år. 

I 2020 ble denne avtalen brukt til å lease biler til Helse og velferd med syv små elbiler, en 7 

seter elbil, 1 hybrid med 4-hjulstrekk og en bil til Miljø og teknikk. 

Økonomi 
Det er igangsatt et arbeid med å bygge nye strukturer i økonomisystemet. Dette arbeidet 

fortsetter i 2021. Det er viktig å isolere selvkostregnskapet slik at det ikke blir en del av 

driftsbudsjettet. I tillegg så skal det vedtatte økonomi- og finansreglementet implementeres i 

organisasjonen. 

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 effektivisering, 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 

omsorgsutfordringene som er i ferd med å komme. 

IT 
Det er et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring og fornying innenfor IT. Det er særdeles 

viktig at kommunen har høy kvalitet på støttefunksjoner, slik at ansatte i de ulike sektorene 

kan fokusere på å levere gode tjenester til innbyggerne og at innbyggerne får mest mulig ut av 

de verdier som kommunen forvalter på deres vegne. Gjennomgangen har bla. innbefattet 

lisensiering, utstyr, rutiner og rammeavtaler. 

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Kommunedirektøren 10 300 10 414 114 6 807
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Sammenligning av budsjett og regnskap 

 

Regnskapet for økonomi og innkjøp er tilnærmet balanse. 

 

Regnskapet for IT, innovasjon og utvikling viser et mindreforbruk på 1,5 mill. Hovedårsaken 

er at IT-sjef og IT-konsulent sluttet i løpet av 2020. 

Stab HR og administrasjon 

Ansvarsområde 
Stab HR og administrasjon har ansvar for administrativ drift og HR-området. Dette inkluderer 

en rekke oppgaver som rådgivning, strategiarbeid og utvikling innenfor HR. Videre er lønn, 

dokumenthåndtering, HMS, resepsjon/sentralbord og ikke minst politisk sekretariat en del av 

ansvarsområdet. 

Av fokusområder kan nevnes internkontroll, kompetanseutvikling, rekruttering og 

organisasjons-/lederutvikling. I tillegg er digitalisering av HR området en prioritert oppgave. 

Sammenligning av budsjett og regnskap 

 

Regnskapet viser tilnærmet balanse. 

  

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Økonomi og innkjøp 3 242 3 250 8 5 361

Stab IT, innovasjon og utvikling 7 008 8 532 1 524 5 892

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Stab HR og administrasjon 5 587 5 483 -104 7 798
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Oppvekst og kultur 

Ansvarsområde 
Kommunalområde oppvekst og kultur ledes av kommunalsjefen. Kommunalsjefen hadde i 

2020 personalansvaret for administrativt ansatte innen kommunalområdet, 

virksomhetslederne, ansatte på folke- og skolebiblioteket, ansatte i barneverntjenesten, og 

voksenopplæringen 

 

 
Fig.: Organisering av kommunalområde oppvekst og kultur i 2020 

 

Våler kommune hadde i 2020 ca. 220 årsverk på kommunalområdet oppvekst og kultur, 

fordelt slik 

➢ 57 årsverk pedagoger og assistenter i de kommunale barnehagene og 233 barn  

➢ 143 årsverk pedagoger og assistenter i skolene og 748 elever1 

➢ 5,9 årsverk i barneverntjenesten  

➢ 2,1 årsverk i skole- og folkebiblioteket  

➢ 2 i voksenopplæringen 

➢ 0,8 årsverk på kultur 

➢ 2 spesialpedagoger i barnehagene 

➢ 4 årsverk i administrasjonen for barnehage og skole.  
 

Kommunalområde oppvekst og kultur har blant annet driftsansvar for de kommunale 

grunnskolene, voksenopplæringen, de kommunale barnehagene, kulturtilbudet, biblioteket og 

barnevernstjenester.  

Kommunalområdet er tillagt ansvar for lovpålagte oppgaver og tjenester etter følgende 

særlover 

• barnehageloven med forskrifter, som inkluderer rammeplan for barnehagen 

• opplæringsloven med forskrifter, som inkluderer læreplanene 

• introduksjonsloven kap. 4 og 4A 

• barnevernloven med forskrifter 

• folkebibliotekloven kap. I og II 

• kulturloven §§ 4 og 5 
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Kommunalområdet er ansvarlig for å blant annet å 

• drifte, ivareta tjenestetilbudene 

• føre tilsyn med etterlevelse av regelverket hos de offentlige og private barnehagene 

• veilede offentlige og private barnehager 

• fatte vedtak i en rekke saker 

• tildele midler 

• sørge for internkontroll i virksomhetene 

• veilede og bidra til kompetanseutvikling i virksomhetene 

• rapportere til overordnet myndighet 

• koordinere fellesoppgaver for virksomhetene 

• bidra til tverrfaglig samhandling internt og med andre seksjoner og instanser 

• etablere felles rutiner og prosedyrer for virksomhetene 

• utarbeide og følge opp lokale planer og strategier 

• følge opp sentrale strategier og tiltak 

 

Situasjonsbeskrivelse 
Fra midten av mars 2020 og ut kalenderåret, har driften blitt preget av covid-19 situasjonen. 

Skoler og barnehager var stengt fra midten av mars og til april. I perioden skolene var stengt 

ble opplæringen gjennomført digitalt. Skolene og barnehagene fulgte opp og hadde i hele 

denne perioden et tilbud til de sårbare barna. De sårbare elevene fikk da et opplæringstilbud 

på skolene, da skolene var stengt og de sårbare barna i barnehage fikk et tilbud i barnehagene. 

Både skoler, barnehager og SFO hadde også et tilbud til barn med foreldre i kritiske 

samfunnsfunksjoner i samme periode. 

 

Skole 
Våler er en kommune i vekst og elevtallet stiger noe hvert år. Kirkebygden barneskole var i 

2020 i den situasjonen at de hadde for mange elever per trinn og måtte dele klasser. Klassene 

er nå på en størrelse som gjør at de ikke fyller opp maksimalt elevtall pr. rom, men alle 

rommene er opptatt og ett trinn er derfor flyttet over til ungdomsskolen. Gjennomsnittlig 

gruppestørrelse viser at Våler kommune har mindre elever per gruppe/klasse enn 

sammenlignbare kommuner. 

 

Kirkebygden ungdomsskole har ikke tilstrekkelig med grupperom for å ivareta en godt 

tilpasset opplæring til elevene. Dette gjør at noen klasserom må brukes til grupperom, noe 

som igjen fører til at det er plass til færre elever enn det arealet tilsier. Kommunen leier 

brakker for å få plass til velkomstklassen og voksenopplæringen.  

Våk skole har nå flere elever per trinn enn tidligere år og har delt i to klasser på flere trinn. 

Det har ført til at noen trinn har relativt få elever per klasse.  

Svinndal skole er en liten skole og elevtallet per trinn varierer mye. Skolen har fra 8 til 23 

elever per trinn. Få elever per trinn medfører høyere utgifter per elev.   

I 2020 hadde kommunen over fem millioner kroner i skyssutgifter. Dette er både skyss til og 

fra skole og til og fra svømming for elever ved Våk og Svinndal skoler, samt skyss til 

spesialskoler og skoler i andre kommuner. Kommunen har imidlertid blitt kreditert for ca. syv 

hundre tusen kroner for perioden da skolene var stengt våren 2020. 

I Vålerskolen har IKT vært et satsningsområde de siste årene. Det førte til at skolene sto godt 

rustet til å gi hjemmeundervisning digitalt da pandemien var et faktum. Våler kommune har 
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satset videre på IKT og digitalisering i skolene og i 2020 søkte vi om tilskudd til 

videreutdanning for ansatte for skoleåret 2020/2021. Vi ble dessverre ikke prioritert i den 

tilskuddsordningen. Vi har imidlertid inngått et samarbeid med Moss og Råde og vil i det 

samarbeidet gi programmeringskurs i matematikk-, naturfag-, musikk- og kunst håndverks for 

lærere i Vålerskolen.  

Kommunen søkte om midler og mottok hundre og femtitusen kroner fra den teknologiske 

skolesekken til utstyr og programmering som fordeles på alle tre skolene, men hovedtyngden 

til ungdomsskolen. Noe utstyr er på plass, resten kommer i 2021. Kommunen søkte og mottok 

også hundre og tjuetusen kroner fra den teknologiske skolesekken til digitale læremidler.   

Sent høsten 2020 søkte og mottok kommunen et tilskudd på nesten fem hundretusen kroner 

fra Fylkesmannen. Tilskuddet er til utstyr til blant annet det hybride klasserom, for blant annet 

å sørge for at elever som ikke har mulighet til å delta fysisk i undervisningen kan delta 

digitalt. Dette er en del av digitale satsningen i Vålerskolen. Tilskuddet vil benyttes i 2021. 

Skoleåret 2020/2021 jobber skolene i Våler med kompetanseheving på området lesing på 

digitale flater for 1.-4. trinn. Kirkebygden barne- og ungdomsskole jobber også med vurdering 

for læring, noe de to andre skolene allerede har deltatt i. Ungdomskolen jobber i tillegg med 

dybdelæring. Denne kompetanseutviklingen gjøres gjennom deltakelse i Desentraliserte 

ordningen for kompetanseutvikling i regi av Fylkesmannen og Høgskole i Østfold. 

I kommunestyremøtet 12.11.2020 vedtok kommunestyret å dele Kirkebygden barne- og 

ungdomsskole i to virksomheter. I 2021 vil Kirkebygden skole etableres som egen virksomhet 

med egen rektor/virksomhetsleder og Våler ungdomsskole som egen virksomhet med egen 

rektor/virksomhetsleder. 

Barnehage 
Våler kommune har fylt alle barnehageplassene i kommunen. Alle barn som har rett til 

barnehageplass, har fått tildelt plass. Barnehagene har imidlertid fått flere søknader om 

barnehageplass for barn som ikke har rett til plass per i dag. Disse søknadene har kommunen 

derfor ikke kunnet imøtekomme.  

Svinndal barnehage og Svinndal familie barnehage lå tidligere administrativt under Svinndal 

skole. Fra 2020 har barnehagen blitt en selvstendig virksomhet med virksomhetsleder i 100 % 

stilling. Virksomhetsleder Svinndal barnehage er også pedagogisk veileder for Svinndal 

familiebarnehage. Det medfører en økt utgift for barnehagen. 

Tilskuddet til private barnehager har økt med to millioner fra 2019 til 2020. Tilskuddet tar 

utgangspunkt i driftsutgiftene til de kommunale barnehagene året før tilskuddet utbetales. 

Kommunen betaler også for private barnehageplasser i andre kommuner for barn bosatt i 

Våler. I 2020 betale kommunen ca. 5,0 mill. til slike plasser.  

Sent høsten 2020 startet arbeidet med kompetanseutvikling på temaet trygt og godt 

barnehagemiljø for de kommunale barnehagene i Våler kommune, en privat barnehage deltar 

også. Kompetanseutviklingen gjøres gjennom den Regionale ordningen for 

kompetanseutvikling i regi av Fylkesmannen. Satsingen vil foregå over flere år. 

 

I 2020 hadde kommunen en gjennomgang av de ulike lisensavtalene på barnehage- og 

skoleområdet. Avtaler som ikke har vært av stor nok nytte for virksomhetene og 

kommuneområdet er avsluttet. 
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PPT 
I 2020 inngikk Våler kommune samarbeid med Råde kommune om nye PPT Råde og Våler. 

Råde kommune er vertskommune i dette samarbeidet. Våler kommune har nå 2,8 PP-

rådgivere og deler utgifter til ledelse og administrasjon med Råde kommune. Avtalen, 

saksbehandlingen og systemarbeidet er igangsatt og fungerer godt. Utgiften til PPT Råde og 

Våler vil først få en helårsvirkning fra 2021.  

  

Tverrfaglig samhandling 
Sommeren 2020 igangsatte Våler kommune jobber med Tidlig identifisering og oppfølging av 

utsatte barn (TIO). Prosjektgruppen for TIO består av representanter fra barnehage, skole, 

helse og barnevern. Det er inngått avtaler med leverandører av den digitale plattformen og 

stafettloggen. TIO er en helhetlig, tverrsektoriell modell for å styrke tidlig tverrfaglig innsats 

og oppfølging av utsatte barn. Modellen utformes på individs-, etats- og kommunalt nivå. Den 

digitale modellen vil være en veiviser for hva en bør gjøre i ulike tilfeller og hvor en kan 

henvende seg ved bekymring for barn og unge. Prosjektperioden/etableringen varer frem til 

10. Desember 2021, og med mulig forlengelse på 4 mnd. for implementering. Kommunen har 

mottatt en million kroner til dette prosjektet. Prosjektet er i sin helhet finansiert av Buffdir.  

 

I 2020 har kommunalområdene oppvekst og kultur, helse og BUPP gjennomført flere møter. 

Vi jobber med å få på plass bedre informasjon og samarbeidsarenaer.  

Fritidsklubben 
Fritidsklubben Posse ligger driftsmessig under Våk skole. Det er en fritidsklubb som tidligere 

år har mye i bruk. Det har vært ca. 60, 5.-7. klassinger der hver torsdag. I tillegg til at det er 

klubbkveld hver torsdag er det også tilbud til 8.-10. trinn annenhver fredag. 

 

Klubben søkte og fikk midler, kr. 20 000,- og det har blitt kjøpt inn en slush-maskin med 

tilbehør. Denne gleder klubbens seg til å ta i bruk, når den åpner igjen. 

 

Det er per i dag to ansatte i 17 % stillinger som jobber på fritidsklubben. I tillegg fikk 

kommunen renholder på plass høsten 2020.  

 

I 2020 har klubben vært i begrenset bruk pga. covid-19. Klubben kom så vidt i gang igjen 

tidlig høst 2020 avgrenset etter kohorter, før den stengte igjen pga. nye smitteverntiltak. 

 

Barnevernet 
Barneverntjenesten i Våler kommune har tidligere år drevet rimelig i forhold til 

sammenliknbare kommuner. Mye av årsaken til det, er at de fleste vedtakene har handlet om 

hjelp i hjemmet. De største utgiftene i barnevernet er knyttet til tiltak som er vedtatt av 

Fylkesnemnda.  

 

Antallet bekymringsmeldinger i barneverntjenesten har vært økende de siste årene. I 2020 har 

økningen vært betydelig. Det kom inn totalt 159 meldinger i 2020, noen var om samme saker, 

men det var langt de færreste. Det er sannsynlig at nedstengningsperioden kan ha vært 

medvirkende årsak, men det er også tilfeldigheter rundt midlertidige tilflyttinger som er 

medvirkende. Barneverntjenesten har for tiden en svært stor arbeidsportefølje. Tidligere år har 

kommunen hatt ett til to akuttvedtak per år, I løpet av sommeren 2020 fikk vi syv slike 

vedtak. Dette er saker som krever mye personalressurser og økte utgifter over tid. Det ble 

derfor høsten 2020 besluttet å utvide antall saksbehandler med en ny fast stilling.  
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Kostnadene økte i 2020 som følge av akuttplasseringene sommeren 2020. For institusjon 

koster en plass ca. kroner 75 000,- per måned i kommunal egenandel. Typen vedtak som 

fattes avhenger av vurderingen av hva som er barnets beste i det enkelte tilfelle.  

 

Sommeren 2020 innførte kommunen et system for digital bekymringsmelding til barnevernet. 

Dette er en sikker tjeneste som er tilgjengelig på kommunens hjemmesider, til bruk for både 

virksomhetene og privatpersoner. 

 

Kultur 
Flere planlagte kulturarrangementer ble avlyst i 2020 på grunn av Covid-19.  

 

I 2020 har folkebiblioteket hatt en begrenset åpningstid. Folkebibliotekets digitale katalog 

Mikromarc websøk / Meg & Mitt har vært benyttet slik at det har vært mulig å bestille bøker 

for henting.  

 

Bygdetunet har i liten grad vært åpne for publikum i 2020.  

 

Kulturskolen kom litt sent i gang igjen etter nedstengingsperioden, dette fordi det var en del 

usikkerhet rundt hvordan skolene skulle håndtere ansatte inn i skolene fra andre kommuner. 

Våren 2020 - 55 elever i Kulturskolen og høsten 2020 var det 41 elever fra Våler. 

 

Det ble julegrantenning i Svinndal, Kirkebygden og Våk på samme dag og klokkeslett. På 

grunn av covid-19 ble det planlagte arrangementet rundt dette ikke gjennomført. I et 

samarbeid mellom Våler bibliotek og Frivilligsentralen ble det imidlertid laget en 

pepperkakeby på Våler bibliotek. Det kom inn mange kreative bidrag til pepperkakebyen og 

Frivilligsentralen arrangerte en digital visning av byen. Alle barnehagene og skolene i Våler 

fikk også besøk av julenissen. Dette takket være Lions Club sitt bidrag. 

 

Det ble gjennomført to arrangementer i regi av den kulturelle spaserstokken. Et arrangement 

med Kari Svendsen på eldresenteret og en tur til Moss med kinobesøk «flukten over grensen», 

foredrag og middag. 

 

Sammenligning av budsjett og regnskap 

 

Regnskapet viser et merforbruk på 3,6 mill. Årsakene er blant annet: 

 

• Oppvekst felles med et merforbruk på 2,0 mill. og som skyldes høyere utgifter til 

private barnehager og større utgifter til skoleskyss enn budsjettert. 

• Kirkebygden skole med et merforbruk på 2,0 mill. og som i hovedsak skyldes 

høyere lønnskostnader enn budsjettert. 

• Barnevern med et merforbruk på 1,9 mill. og som i hovedsak skyldes høyere 

utgifter til kjøp av plasser fra Bufetat. 

 

 

  

 

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Oppvekst og kultur 173 317 169 666 -3 651 167 480
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Helse og velferd 

Ansvarsområde 
Kommunalområdet Helse og velferd har driftsansvar for alle helsetjenestene og 

omsorgstilbudene i kommunen, samt oppfølging av interkommunale samarbeidsformer 

innenfor dette feltet. 

 

Kommunalområdet omfatter følgende tjenester: 

Tildelingskontor: Er et forvaltningskontor som gir informasjon, kartlegger behov for hjelp og 

fatter vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper. Koordinerende enhet 

ligger også under Tildelingskontoret, og behandler søknader om individuell plan.  

 

Fysioterapi: Vi har 5 privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal hjemmel i 

kommunen. 4 av dem har 100 % hjemmel og 1 har 50 % hjemmel. 

 

Legetjenesten: Består av en kommuneoverlege i 100 % stilling (med ansvar for smittevern, og 

miljørettet helsevern), en LIS1 stilling (lege i spesialisering) en kommunalt ansatt tilsynslege 

på sykehjem og helsestasjonslege i 40 % stilling, og 5 fastleger med basistilskudd. Moss 

kommune er vertskommune for tilbudet om legevakt og for lokalmedisinsk senter (KAD). 

Våler deltar i vertskommunesamarbeidet i Mosseregionen.  

 

Virksomhet Helse: 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Er forebyggende helsetjenester for barn og familier, 

inkludert asylsøkere bosatt i mottak. Tilbyr svangerskapskontroll, hjemmebesøk hos nyfødte, 

helseundersøkelser av barn, vaksiner, samtaler, kurs og grupper for foreldre. Er fast tilstede i 

alle skoler med tilbud om enkeltsamtaler, gruppesamtaler og undervisning om helserelaterte 

temaer. Tilbyr tett oppfølging av spebarn og sårbare barn og familier. Består av 

helsesykepleiere, sykepleiere, jordmor, lege, fysioterapeut, familieterapeut og psykolog.  

 

Åpen barnehage: Åpen barnehage er ikke en lovpålagt tjeneste, men er etablert for å styrke 

nettverk og integrering av barnefamilier som bor og flytter inn i kommunen.  

 

Rehabiliteringstjenesten: Tjenesten består av fysioterapeuter, ergoterapeuter og 

hjemmetrenere. Kartlegger funksjonsnivå, behandler, trener og tilrettelegger for aktivitet og 

opptrening, samt formidler hjelpemidler og gruppetreninger. Målgruppen er innbyggere i alle 

aldre med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser i hjem, sykehjem, skoler og 

barnehager. Hverdagsrehabilitering har fokus på rask opptrening etter fall i funksjon, for best 

mulig fungering i eget hjem.  

 

Friskliv: Er en forebyggende tjeneste for å fremme helse i voksen befolkningen. Tilbudet 

består av helsesamtaler, trening og kurs for de som ønsker og trenger hjelp til å endre livsstil 

og redusere helseplager. Tjenesten er ikke lovpålagt, men er anbefalt av sentrale myndigheter. 

Tjenesten består av en fysioterapeut og en ernæringsrådgiver på deltid.  

 

Psykisk helse og rustjeneste: Gir hjelp og støtte til å mestre utfordringer med psykiske plager 

og sykdommer, eller rusavhengighet. Består av psykiatriske sykepleiere og ruskonsulenter 

som samarbeider tett med fastleger, NAV, Bergskrenten bofellesskap og avdelinger for 

psykiatri og rus ved Sykehuset Østfold.  
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NAV: 
Sosiale tjenester i NAV: I samsvar med formålet i sosialtjenesteloven skal tjenestene 

medvirke til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og et sterkere 

sosialt sikkerhetsnett. 

 

Boligsosialt arbeid: Den som innehar den boligsosiale stillingen har ansvar for tildeling av de 

kommunale boligene samt i samarbeid med natur og miljø sørge for jevnlig tilsyn. Å ha et 

trygt og godt sted å bo er avgjørende for at man skal mestre andre deler av livet. 

 

Gjeldsrådgiver: Gjeldsrådgiver kan i helt spesielle tilfeller, der det er ønskelig, bidra med 

forvaltning av den enkeltes økonomi. Denne bistanden er kun ment for de personene som ikke 

klarer å håndtere sin økonomi selv og som i påvente av eventuelt verge har behov for hjelp 

 

Flyktninger: Det er viktig at alle virksomheter tar ansvar for å bidra til at norskkunnskaper for 

flyktninger økes, gjennom å ta imot personer med svake norskkunnskaper i arbeidstrening. 

Gjennom arbeidstrening kan de raskere lære seg språket og å bidra i samfunn et i stedet for å 

passivt motta ytelser. Flyktningkonsulent og programrådgiver bidrar gjerne aktivt i forhold til 

et samarbeid. 

 

Servicegruppa: Servicegruppa ble opprettet i forbindelse med at innføring av aktivitet for 

sosialhjelp ble lovbestemt. Servicegruppa bidrar med utendørsaktiviteter i kommunen. I 

tillegg kan servicegruppa bidra med praktisk utendørs arbeid til eldre og funksjonshemmede 

personer som ikke klarer dette selv lenger. 

 

Bostøtte, startlån, etableringstilskudd og tilpasningstilskudd (husbankens ordninger): Bostøtte 

er viktig for personer med lav inntekt for at de skal ha mulighet til å leie bolig. For de 

personene som har økonomi som tilsier at de har mulighet til å kjøpe bolig, men som ikke får 

lån i vanlig bank kan startlån og eventuelt etableringstilskudd være en mulighet. 

Tilpasningstilskudd kan være et virkemiddel til at flere kan bo hjemme lenger ved at det 

tilrettelegges i boligen for dette. 

 

NAV Våler har følgende statlige tjenester innenfor sin portefølje: Arbeidsavklaringspenger 

(AAP), sykefraværsoppfølging (SY FO), dagpenger (DP), 

markedsarbeid/arbeidsgiverkontakt, i tillegg har NAV Våler 2 ungdomskontakter 

Bofellesskap: 
Kornveien: Bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne - her ytes heldøgns 

omsorgstjenester, praktisk bistand, opplæring og følge til dagtilbud. Tjenestene leveres etter 

vedtak. Brukerne har 1:1 eller 2:1 vedtak, og behov for hjelp til det meste i dagliglivet.  

 

Bergskrenten: Bofellesskap/ambulering for mennesker med utfordringer i forhold til rus 

og/eller psykisk helse. Tjenestene leveres etter vedtak. Enkelte av brukerne har behov for 

døgnkontinuerlig hjelp, og noen har færre besøk pr. uke. Bergskrenten har 4 små leiligheter 

inne i bofellesskapet. En leilighet brukes til korttidsopphold. Det ambuleres til brukere i 

områder rundt Helse -og sosialsenteret, og andre steder i kommunen. Medarbeiderne yter 

praktisk bistand, opplæring, samtaler, psykoedukasjon, ansvarsgrupper, Nada øreakkupunktur, 

veiledning, og samarbeider med verge. 

 

VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid): VTA er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir et 

arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid 
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innenfor det ordinære arbeidslivet. VTA -plassene finansieres av staten i samarbeid med 

kommunen.  

 

Omsorgslønn: Tildeles familier/pårørende med særskilt tyngende omsorgsarbeid. 

Hovedformålet med omsorgslønnsordninga er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger 

hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsyterene å fortsette å stå i 

omsorgsarbeidet.  

 

Støttekontakt: En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt 

fritid. Vi hadde ca. 40 støttekontakter i 2020. 

 

Avlastning: Avlastning blir gitt til familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, og skal gi omsorgspersoner nødvendig ferie og 

fritid. Avlastning kan gis både som avlastning i eget hjem, avlaster sitt hjem eller det kan gis 

andre steder. I 2020 fikk 15 familier avlastning. 

 

BPA (borgerstyrt personlig assistanse): Dette er en ordning for personer med ulike former for 

funksjonsnedsettelser som har behov for hjelp i hverdagen. Kommunen hadde 5 BPA 

ordninger i 2020. 

Pleie og omsorg: 
Dagsenter: Virksomheten yter ett lovpålagt dagtilbud til personer med demens, i tillegg til ett 

ikke lovpålagt dagsentertilbud. Dagsentertilbudene gis til dels sammen, og hver for seg med 

vesentlige bidrag fra frivilligheten.  

 

Sykehjem: Sykehjemmet i Våler hadde 25 enerom i 2020. En avdeling er skjermet for 

personer med demens, en avdeling har pasienter med langtidsopphold, mens en avdeling er 

for rehabiliteringspasienter og korttids- eller avlastningsopphold. 

 

Kjøkken: kommunens kjøkken er plassert på Helse- og sosialsenteret. De ansatte der lager 

ernæringsrik og god mat til sykehjemmets beboere, og til beboere i omsorgsboligene. I tillegg 

kan også hjemmeboende andre steder i kommunen bestille middag hjem. Frivillige sjåfører 

frakter maten hjem til de som trenger det. 

 

Hjemmesykepleien: Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i 

eget hjem. Tilbudet er for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. 

Hjemmesykepleien har en kreftkoordinator og en hukommelseskoordinator. I 2020 hadde 

hjemmesykepleien mellom 100-120 pasienter i alle aldre, fra små barn til de aller eldste. 

Praktisk bistand: Praktisk bistand er tjenester til de som ikke kan ha omsorg for seg selv eller 

er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. 

 

Situasjonsbeskrivelse 
 

Koronapandemien:  

Det har gjennom store deler av 2020 vært arbeidet intenst med å bekjempe Koronapandemien. 

Hele kommunalområdet Helse og velferd har måtte benytte ressurser til dette arbeidet, og vi 

har måtte sette andre oppgaver på vent. 
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Mange av våre medarbeidere har fått nye og annerledes oppgaver i pandemien. Og vi har fått 

nye måter å samhandle og kommunisere på. 

 

Kommuneoverlegen har vært frikjøpt fra andre oppgaver, og arbeidet 100 % som 

smittevernlege fra mars og ut året. Fastlegene har bistått inn, som vikarer på sykehjem og 

helsestasjon, og som tilkallingsvakter for sykehjemmet. 

 

Lederne i Helse og velferd har lagt ned mange arbeidstimer med å planlegge for nye turnuser, 

oppfølging av medarbeidere, bestille smittevernutstyr, rapporteringer, møter med Fylkesmann 

(nå Statsforvalteren) osv., i tillegg til full drift. 

 

Medarbeidere har arbeidet i nye kohorter og med smittevernutstyr. Siste del av 2020 ble et 

stort antall medarbeidere testet for Korona x1 pr uke. 

 

I Mosseregionen har vi opprettet en egen Koronalegevakt ved Peer Gynt Helsehus. 

 

Det har vært mye møteaktivitet både internt i kommunen, men også i samarbeid med andre 

kommuner, og med Fylkesmann og KS. Store mengder mail og rapporteringer håndteres 

ukentlig, og mye tid har gått med til å planlegge for arbeidet videre. 

 

Helse:  
Koronateamet: Under virksomhet Helse har vi opprettet Koronateamet. Det består av 

Koronakoordinator, og testere og smittesporere. I tillegg bistår koronateamet med veiledning 

til innbyggere, og oppfølging av smitteverntiltak. I de første måneden hadde vi et 

interkommunalt samarbeid i Mosseregionen. Dette ble etter hvert for stort til å håndtere, og 

hver kommune åpnet eget testsenter. I september åpnet vi teststasjonen i Våler, som ble 

lokalisert på Herredshuset. Vi har i 2020 gjennomført 4043 koronatester på teststasjonen.   

 

Massevaksinering: Kommunen fikk også på tampen av året en bestilling om å gjøre klart for 

massevaksinering. Vi opprettet en smitteverngruppe på tvers av kommunalområdene, og det 

ble arbeidet intenst i løpet av desember, og gjennom jul og nyttår, for å få alt klart. Siste uke 

2020 fikk vi beskjed om at vi ville motta de første vaksinene i uke 1 i 2021.    

 

Psykisk helse og rustjenesten: har også vært preget av korona dette året. Gruppeaktiviteter er 

lagt ned. Kun turgruppa har bestått. Det er et jevnt tilsig av nye brukere. De ansatte opplever 

at mange er ensomme, og også har frykt for å bli smittet. Andre brukere synes det er godt at 

flere er isolerte, slik at de ikke skiller seg ut. Vi har hatt samarbeidsmøter med DPS, ACT og 

Bergskrenten. Psykologen har veiledet gruppa hver annen uke.  

 

Helsestasjonen: har hatt tilnærmet vanlig drift hele året. Vi har hatt 77 fødsler i 2020 mot 65 i 

2019. Familiene er fulgt opp etter anbefalt program og familiens behov. 

Vi avbrøt et COS-kurs(trygghetssirkelen) da koronaen slo til. Familiene har fått individuell 

oppfølging, og flere har gjennomgått kurset. Kurs og grupper er avlyst resten av året. 

Åpen barnehage har vært stengt. Ansatte der har utført andre oppgaver. 

 

Flere av de ansatte hadde arbeid med smittesporing og koronaarbeid under og etter 

nedstengningen i mars. 
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Etter nedstengningen har skolehelsetjenesten vært operativ på alle skolene. Helsesykepleierne 

har ikke registrert noen flere henvendelser på grunn av epidemien, men de ser at enkelte barn 

synes isolasjonen har vært vanskelig. Psykologen har veiledet gruppa hver annen uke. 

 

TIO-prosjektet starter i 2020 med formål om å strukturere og samordne tjenestene, og å 

komme tidligere inn. Avdelingsleder sitter i ressursgruppa til Homestart, og flere familier i 

kommunen har hatt tilbud fra dem dette året. 

 

Kasper asylmottak har hatt få barnefamilier dette året. Helsesykepleier har bistått ledelsen ved 

flere anledninger ved smitte inn på mottaket. 

 

Ergoterapi: Fra medio august 2020 har det jobbet to ergoterapeuter i kommunen. En 

ergoterapeut arbeider med barn og hørsel, og en med voksne og hverdagsrehabilitering.  

Intervensjoner og tiltak omfatter blant annet hjelpemiddelformidling, ADL-trening, 

opplæring, boligtilpasninger og HMS-vurderinger. 

 

Vi har 16 habiliteringsbarn som følges opp, og det har vært 55 nye henvendelser fra voksne. 

Ingen er på venteliste. 

 

Frisklivssentralen: har i likhet med mange andre tjenester møtt på spesielle utfordringer i 

2020. Omorganisering, avlysninger, endret hverdag og «ny tenkning» har preget året som har 

gått. Frisklivssentralen har i 2020 i stor grad vært omorganisert til andre oppgaver innenfor 

seksjonen.  Av normalt 80% stilling, har ca. 25% blitt tatt ut til arbeid i henhold til Korona. 

 

KiD kurset (kurs i depresjonsmestring) som startet i 2019 ble fullført i løpet av de to første 

månedene av året. Om vi ser på gjennomsnitt skår for hele gruppen gikk de fra moderat 

depresjon til mild depresjon målt med BDI.  

 

Kom i gang er et nytt til bud som startet i 2020. Kom i gang er et samlingsbasert kurs der 

deltagere får en lett innføring i enkle verktøy for lettere å kunne takle hverdagens 

utfordringer. Samlingene ble for første gang igangsatt i mars 2020. Da ble en samling 

gjennomført før Norge gikk i «lock down».  Høsten 2020 prøvde vi igjen, og denne gangen 

fikk vi gjennomført alle fire samlingene. Etter evaluering har det blitt enighet om å utvide 

med nok en samling til kursrekken. Den ekstra samlingen vil handle om ernæring og fysisk 

aktivitet.  

 

Individuell oppfølging har i 2020 blitt for det meste over telefon og mail. Dette har vært 

utfordrende for flere brukere, og de har av den grunn ikke alltid besvart oppringningene. Når 

det har vært mulig ut i fra nasjonale og kommunale retningslinjer har samtaler blitt 

gjennomført innendørs med god avstand, eller utendørs.  Det har også vært henvist færre 

deltagere sammenlignet med tidligere år.   

 

Gruppetimer gikk som vanlig i januar og februar med godt oppmøte. Etter smitteutbruddet i 

mars ble alle gruppene avlyst i påvente av avklaring i smittesituasjon. Etter sommerferien ble 

frisklivsturen på fredager igangsatt til stor glede for mange. I gjennomsnitt har vi høsten 2020 

vært over dobbelt så mange per tur sammenlignet med høsten 2019. Det ble også igangsatt 

alternativ styrketrening ute i perioden august og september.  

 

Gruppen Lettere sammen ble opprettet i 2019, en gruppe damer mellom 30-60 år som alle 

har som mål å oppnå vektreduksjon. Gruppen møttes jevnlig hver 4-6 uke frem til lockdown i 
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mars 20. Etter dette har vi har telefonkontakt med brukerne. Det har også vært enkelt samtaler 

ved spesielle behov.  

 

Avtalen med Aktiv på Dagtid (ApD) har vært gjeldene hele året til tross for at tilbudet har 

vært begrenset. Det har kontinuerlig vært kontakt mellom Idrettskretsen og Frisklivssentralen 

i henhold til tilbudet. Yoga instruktør som lønnes av ApD har også blitt informert underveis 

om kommunenes restriksjoner og planer.  

 

Det har i 2020 vært holdt flere møter i samarbeid med Helsestasjonen med temaet Barn med 

overvekt/fedme. Vi samarbeider med helsesykepleiere og er i gang med å planlegge tiltak for 

barn og foreldre med utfordringer på dette feltet. Disse tiltakene er dessverre blitt satt på vent 

da det stadig er restriksjoner for å møtes. Det er isteden blitt holdt enkeltmøter med foresatte 

og ansatte i ansvarsgruppene.  

Fysioterapitjenesten: 
I løpet av året er det gjennomført kartlegginger av hjemmeboende brukere sammen med 

Hjemmetjenesten, Tildelingskontoret eller sammen med ergoterapeut, Det er bestilt, og lært 

opp brukere i ulike hjelpemidler fra aktivitetshjelpemidler, elektriske rullestoler, scooter, 

personløftere og rullatorer. Vi har hatt brukere som har mottatt rehabilitering på sykehjemmet.  

 

Brukere har mottatt hjemmerehabilitering over en lengre periode på grunn av vanskeligheter 

med å komme seg til institutt. Det har vært oppfølging av habiliteringsbarn gjennom hele året. 

Brukerne som har mottatt rehabilitering på sykehjem og i hjemmet er hatt behov for mye 

ressurser fra fysioterapeutene. Flere av brukerne har også hatt så redusert funksjon at de har 

hatt behov for to fysioterapeuter til stede samtidig. I tillegg har 20 % av fysioressursene vært 

på helsestasjonen. Det har blitt gjennomført en barselgruppe i år, samt ABC- test av barn. 

Før hverdagsrehabilitering startet opp i september gikk en del tid med til utarbeidelse av den 

tjenesten. 

Hverdagsrehabilitering: Hverdagsrehabilitering startet med kartlegging av første bruker i 

tjenesten 02.09.20. 

 

I løpet av perioden har vi gjennomført 407 besøk i hjemmet fordelt på 28 brukere.  

 

Brukerne har i hovedsak kommet fra korttidsopphold på sykehjemmet, de har søkt 

hjelpemidler for første gang eller de har hatt vedtak på praktisk bistand. Flere kandidater har 

også hatt vedtak fra hjemmesykepleien, hvor det har blitt observert funksjonsfall. 

Utfordringen har vært å finne de «rette» kandidatene til tjenesten; brukere som ikke har hatt 

tjenester før eller minimalt med tjenester, og «fange» de opp tidlig nok.  

 

Flere av brukerne vi har hatt på seks ukers vedtak har avsluttet alle kommunale tjenester, og 

levert tilbake de fleste hjelpemidlene. Noen av brukere har fått bedring i form av reduserte 

vedtak fra hjemmesykepleien, ved at de ved vedtaksslutt har mestret oppgaver de tidligere har 

fått bistand til. Flere av brukerne har også tilegnet seg nye ferdigheter ila perioden som blant 

annet å kjøre med scooter til butikken for å gjøre innkjøp samt å bli tryggere i bruk av i Pad 

og telefon.  

 

Det er overført sykepleier 50 % og helsefagarbeider 50 % fra Pleie og omsorg til virksomhet 

Helse for at alle i teamet skal jobbe under samme leder. 
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NAV: Virksomheten har hatt mindre møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse, og har hatt 

mer digital kommunikasjon både med tjenestemottakere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere 

for øvrig. Selv om det i liten grad har vært fysiske møter så har kontoret vært tilgjengelige for 

timeavtaler for de som må møte fysisk. De som har kommet til kontoret uten avtale har også 

fått hjelp, men det har vært kun tatt inn 1 person i mottaket av gangen.  

 

Koronaen: har bidratt til at det har vært mange permitterte og arbeidsledige. De som arbeider 

inn mot dagpenger og marked, har spesielt sett en endring her. Det har også vært en økning i 

forhold til søknader om AAP, og det har vært mange søknader om startlån. 

 

Økonomisk sosialhjelp: Det har i 2020 vært færre utbetalinger på økonomisk sosialhjelp, men 

det har vært et høyere tiltaksnivå, så vi har fått flere i tiltak.  

 

Flyktninger: I 2020 kom det 2 nye med flyktningstatus, og en søknad om familiegjenforening. 

Dette ble innvilget, og vil finne sted i 2021. 

 

Medarbeidere: i NAV står på og gjør en god jobb. Det er veldig positivt i denne tiden vi har 

vært gjennom, hvor mange innbyggere har fått kjenne på det å ikke ha et arbeid å gå til. 

Medarbeiderne har besvart forespørsler i ditt NAV så raskt som mulig, og alle har tatt ansvar i 

denne vanskelige tiden.  

Bofellesskap:  
Bergskrenten: De ansatte i Bergskrenten står daglig i situasjoner som kan være utfordrende.  

Det har vært avholdt kurs i håndtering av vold og trusler for alle ansatte.  Dette kurset har 

også ansatte i NAV og Psykisk helse-team gjennomført. 

4 ansatte har blitt kurset i «psykoedukativt familiearbeid». Det ble i 2020 søkt om midler fra 

«kommunale rustilskudd» til en 50% stilling i bofellesskapet. Det arbeides godt opp mot 

enkeltbrukere. Flere brukere har kommet ut i arbeid/VTA (varig tilrettelagt arbeid). For 2021 

er det søkt om ytterligere 50% stilling. Denne stillingen vil ha fokus på aktivitet på dagtid for 

brukere som ellers faller utenfor kommunens ordinære tilbud. 

 

Det er overført ressurser til Pleie- og omsorg for etablering av faste natt-team. 

 

Kornveien: En gruppe har deltatt på «Mitt livs ABC» perm 1 og 2. Mange ansatte har tatt 

ulike e-læringskurs. 

 

Av smittevernhensyn kunne vi ikke benytte «Inn på tunet» - aktivitetstilbudet i flere måneder. 

Til tross for dette har det vært lagt planer og gjennomført gode dagaktiviteter. I november 

startet man opp igjen med «Inn på tunet» fordelt på ulike dager for enkeltbrukere. 

Bofellesskapet består av private hjem, og vi har derfor ikke hatt besøkskontroll som følge av 

smittetrykket. De ansatte i Kornveien bofellesskap har samarbeidet med pårørende/verge for å 

minimere risikoen for smitte, og samtidig opprettholde kontakt med pårørende og familie. 

 

Vi opplevde allikevel på slutten av året, å få smitte inn i boligene. Mange ansatte ble satt i 

karantene, og de som var i arbeid arbeidet mange timer i fullt smittevernutstyr. Dette var en 

utfordrende tid for alle involvert, men det ble gjort en kjempe innsats, og ingen ansatte ble 

smittet. 

Pleie og omsorg:  
Vikarpool: Det er i 2020 fremmet krav om og tildelt utvidet stilling på bakgrunn av faktisk 

arbeidet siste 12 måneder tilsvarende 1,7 årsverk. Dette skyldes vakante helgestillinger, 

vikariater vi ikke får besatt, egenmeldt og legemeldt sykefravær. For å dekke opp behovene 
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benyttes ansatte i små stillinger. Deltidsansatte kan kreve stilling tilsvarende det de har jobbet 

siste 12 måneder. For redusert omfang av dette og bedre kontinuitet i tjenestene er det i 2020 

testet ut vikarpool. Alle stillinger har ikke vært besatt, men vi mener å se god effekt av tiltaket 

og en ro i arbeidsmiljøet ved at ressursen fast er tilgjengelig. Vil evalueres i løpet av 2021. 

 

Førstehjelp/HLR (hjerte-lunge-redning): Det er nødvendig med årlig kurs i førstehjelp/HLR 

med praktisk bruk av hjertestarter. Det var gjort avtale for gjennomføring for alle ansatte i 

Pleie og omsorg vår/høst 2020, men på grunn av pandemi måtte denne opplæringen utsettes. 

Digitalt teoretisk kurs er gjort tilgjengelig for alle ansatte. 

 

Lokaler hjemmetjenesten: På grunn av koronapandemi og uegnede lokaler til 

hjemmetjenesten har det vært to flyttinger av lokaler i 2020. Pr. i dag benyttes to 

omsorgsleiligheter som lokaler. Dette er en midlertidig løsning. 

 

Biler hjemmetjenesten: Alle tjenestebiler er byttet ut i 2020. Vi har nå en hybrid bil, og 

resterende er rene el-biler. 

 

Koordinator velferdsteknologi: Det er en nasjonal føring at velferdsteknologiske løsninger tas 

i bruk for å avlaste de ordinære tjenestene. Det er ikke bærekraftig med tanke på økonomi 

eller tilgjengelig kvalifisert helsepersonell å yte tjenester slik de tradisjonelt har vært gitt. Det 

er krevende prosesser med tanke på anskaffelser, ROS, DPIA og GDPR i tillegg til 

oppfølgingen og implementeringen hos pasienter, pårørende og ansatte, og å sette dette ut i 

drift. Det krever dedikert personell å få dette til. Det er tilsatt koordinator velferdsteknologi, 

finansiert av midler fra kompetanse- og innovasjonstilskudd første år. Så langt er elektroniske 

medisindispensere tatt i bruk, anskaffelse av GPS-alarmer er gjennomført med samarbeidende 

kommuner. Jodacare er anskaffet og tatt i bruk for digitalt samvær og meldingsutveksling 

mellom pasient og pårørende/venner. 

 

Koordinator hjemmetjenesten: Det er tilsatt koordinator i hjemmesykepleien En sykepleier 

som jobber dagtid. Hun sikrer kvalitet og kontinuitet i tjenesten ved at det er en som har 

tråden i samhandling med interne og eksterne aktører. Pårørende og pasienter treffer en kjent 

stemme som de slipper å gjenta historien ved all kontakt med tjenesten. Sikrer bruk av rett 

kompetanse på rett sted og rett bemanning sett opp mot oppgaver den enkelte dag. 

Koordinator holder også kontroll med at vedtakstimer og tiltakstimer stemmer overens og på 

den måten er det mulig å følge utviklingen av tjenestens omfang over tid. 

 

Styrket bemanning hjemmesykepleien med 1,5 årsverk En ekstra kveldsvakt alle ukens syv 

dager. Pasientene innskrevet i hjemmesykepleien har et større hjelpebehov enn tidligere, noe 

som gjenspeiler seg i behovet for hjelp også på kveld. Tidligere klarte mange pasienter seg 

med besøk dagtid, men kompleksiteten hos pasientene gir nå større behov gjennom døgnet. 

 

Bemanningen i hjemmesykepleien er styrket på kveld ved gjennomgang av turnuser i 

sykehjem og hjemmesykepleie, og ble gjort i forbindelse med omorganisering på natt og 

oppstart nye turnuser. 

 

Tilskuddsmidler: Det ble i 2020 søkt og innvilget midler «Tiltakspakke sårbare eldre» som 

kom på plass for å opprettholde aktivitet og forebygge ensomhet i forbindelse med pandemi. 

Våler kommune fikk tildelt 1,3 millioner til innkjøp av digitalt utstyr og lønn prosjektleder. 
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Dagsenter: Som en følge av koronapandemien har det ikke vært dagsenter lavterskeltilbud 

siden mars i 2020. I akutt fase var også det lovpålagte dagsentertilbudet til personer med 

demens nede. Dette iverksatte vi imidlertid raskt, og har vært et fullverdig tilbud til de som er 

i behov av det. 

 

Kafeen på Helse- og sosialsenteret: har vært steng siden mars 2020 på grunn av pandemien. 

 

Revisjon sykehjem: I revisjon av kvalitet i sykehjemmet 2019 fremkommer det at kvaliteten i 

tjenesten oppleves som god. Forbedringspotensialet knytter seg til systemer og rutiner i 

tjenesten. Dette henger sammen med manglende kvalitetssystemer for så vel rutiner og avvik. 

Mangel på system for gjennomføring av bruker - og pårørendeundersøkelser påpekes også. 

Systemer for dette kom ikke på plass i løpet av 2020.  

 

Koronapost: Det er opprettet koronapost som en avdeling under sykehjem som står klar om 

det skulle bli behov for dette. Det var heldigvis ikke behov for å ta denne posten i bruk i 2020. 

 

Natt-team: Det er etablert faste natt-team der alle team består av to sykepleiere og to 

helsefagarbeidere. Alle jobber 66 % og følger samme turnus. En omorganisering for bedre 

kontinuitet i tjenesten og for færre ansatte for pasientene å forholde seg til. Det ble dannet 

team som var trygge på hverandre og teamets kompetanse i den komplekse jobben det er å yte 

tjenester til pasienter med behov for sykepleie i hele kommunen på natt. Det er overført natt-

ressurser fra bofellesskap til Pleie og omsorg, for at alle nattevakter som jobber sammen skal 

jobbe under samme leder. Det er utfordrende å rekruttere sykepleiere til 

kommunehelsetjenesten. 

 

Korona sykehjem: Sykehjemmet ble tidvis stengt ved pandemiens start og vi hadde mange 

etiske refleksjoner rundt dette. Våler kommune stengte aldri sykehjemmet helt, men la til rette 

for besøk, særlig hos alvorlig syke og døende pasienter. 

 

I forbindelse med pandemien jobbet hjemmetjenesten og sykehjemmet i arbeidslag med en 

fast gruppe pasienter, for å redusere risiko for smitte. Sykepleierne jobbet hver 3. helg fremfor 

hver 4. helg, og helsefagarbeidere og assistenter jobbet lange vakter lørdag og søndag. Mange 

ansatte fikk økt sin stillingsstørrelse i forbindelse med dette. Med stort behov for økt 

bemanning, og frykt for smitte hos pasienter og ansatte med mange i karantene, skulle også 

ferieavvikling gjennomføres. De ansatte var slitne og det var viktig å få gjennomført. 

Arbeidslagene krevde opp mot dobling av bemanning. Dette var krevende både 

personalmessig og økonomisk. Vi opplevde at smitten rundt oss var lav. Turnuser ble 

opprettholdt over sommeren for å sikre ferieavviklingen, men tatt ned fra medio august med 

de risikoer det innebar. Det har blitt jobbet iherdig med smittevern i alle avdelinger og frem til 

23. desember var vi uten smitte. Da fikk vi en smittet ansatt med kjent smittevei. Alle ansatte 

og pasienter ble testet. Ytterligere en ansatt som var nærkontakt testet positivt, ellers var alle 

tester negative. Det ble en jul med mange ansatte i karantene og de resterende gjorde en 

fantastisk innsats, og stilte opp på ekstravakter midt i julen. Vi måtte ikke beordre en eneste 

vakt. Dessverre måtte mange ansatte tilbringe julehøytiden i karantene. Allerede før vi fikk 

smitte var vi i gang med ukentlig testing av alle ansatte, for å raskt kunne ta grep og isolere 

videre smitte.   

 

FACT/ROP: Kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler har sammen med DPS og TSB ved 

sykehuset Østfold, gjennomført et forprosjekt for å vurdere modell for samhandling for å 

kunne gi et mer helhetlig og kvalitativt godt tilbud til de innbyggerne som sliter med samtidig 
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rus- og psykiske lidelser (ROP-brukere). Det var høsten 2020 politisk enighet om at det 

etableres et ROP/FACT-team i regionen for kommunene Moss, Vestby og Våler. Tanken bak 

fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam (FACT-team) er at behandling flyttes ut av 

kontor og institusjon til brukerens hjem og nærmiljø. 

 

Moss kommune er vertskommune for samarbeidet, og stilling for leder av FACT er lyst ut. 

Sammenligning av budsjett og regnskap 

 

Regnskapet viser et merforbruk på 3,3 mill. i forhold til regulert budsjett. Hovedårsaken er 

merutgifter til Koronapandemien utover ekstramidler fra staten. 

MILJØ OG TEKNIKK 

Ansvarsområde 
 

Kommunalområdets viktigste ansvarsområder: 

• Landbruk – skog og jordbruk 

• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg 

• Renhold kommunale bygg 

• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser 

• Kommunale kummer og avløpsledninger 

• Natur og friluftsliv 

• Viltforvaltning 

• Renovasjon 

• Byggesak 

• Geodata 

 

Situasjonsbeskrivelse 
 

Jordbruk 

 

PT (produksjonstilskudd) 

Produksjonstilskudd kan etter forskriften gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og 

som driver vanlig jordbruksproduksjon. Formålet med tilskuddet er å bidra til et aktivt og 

bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger Stortinget har trukket opp. Kommunen er 

vedtaksmyndighet av ordningen. Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober. 

I 2020 har Våler kommune mottatt 97 søknader om produksjonstilskudd. 1 søknad er avvist 

og 96 søknader er godkjent. Kommunen har hatt en gledelig oppgang på 7 søknader siden 

2019. Samlet vil dette gi en utbetaling på nærmere 16 millioner kroner. 

RMP 

RMP (regionalt miljøprogram) er en tilskuddsordning med miljøprofil som forvaltes av 

Fylkesmannen, men hvor kommunen fatter vedtak. Søknadsfrist er 15. oktober. Våler 

kommune har i 2020 innvilget 89 søknader. Dette er det samme antall søknader som året før. 

Samlet sum for utbetaling er ca. kr. 3,65 mill. 

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Helse og velferd 127 052 123 796 -3 256 113 742
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SMIL 

Etter SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket) forskriften er det mottatt og innvilget 18 

søknader innrettet mot forurensning. 1 søknad er mottatt, men ikke innvilget, til 

kulturlandskap og biologisk mangfold. Våler kommune har i 2020 innvilget kr 1,05 mill. i 

SMIL-tilskudd. Innvilget tilskudd er mer enn en dobling av innvilget tilskudd de foregående 

årene. Kommunen har fått tilført ekstra midler 2 ganger det siste året. 

Drenering 

De siste årene er det gitt tilskudd til drenering av dyrket mark. I 2020 er det mottatt og 

innvilget 21 søknader. Innvilget tilskudd er kr. 1,2 mill. Dette er 12 søknader og kr. 0,6 mill. 

mer enn i 2019. 

Avløsning ved sykdom 

Det er innvilget 2 søknader om tilskudd til avløsning i husdyrholdet ved sykdom. 

Erstatning for avlingsskade 

Det er ikke mottatt søknader om erstatning for avlingsskade for vekstsesongen 2019 i Våler 

kommune. 

Konsesjon 

Våler kommune har mottatt og behandlet 7 søknader om konsesjon for erverv av 

landbrukseiendom. 

Skogbruk 

Det har vært stor hogstaktivitet i flere år nå. Det ble satt ny avvirkningsrekord både i 2016, 

2017 og 2018. Det ble i 2018 hogd 81.500 m³ som er høyeste avvirkning noen gang.  

Avvirkningen i 2020 ble 40.918 m³til en verdi av 15,5 mill. Vi er nå tilbake på en mer normal 

avvirking. Årsaken til nedgang er pris pluss en dårlig vinter. Sagtømmer har hatt en god 

utvikling på slutten av året. Pris på massevirke har vært lav gjennom hele året. Totalt 

innestående skogfond er 14,1 mil kroner. Disse private midlene er låst til reinvestering i 

skogen.  

 

Til skogkultur tiltak (NMSK-midler) fikk kommunen innvilget kr 400 000,-.  Denne 

tildelingen var ikke tilstrekkelig. Kommunen fikk tilleggsbevilgning på kr. 215 000,- fra andre 

kommuner som ikke hadde brukt sin pott. En del bilag måtte ligge over til 2021 fordi det var 

ikke tilstrekkelig med tilskuddsmidler.  Hoveddelen ble brukt på ungskogpleie hvor 

skogeierne har brukt ca. kr 972 000,- av sine skogfond og staten har bidratt med ca. kr. 

339 000,-. Det ble utført ungskogpleie på 2271 daa. Dette er et meget høyt og bra tall! I tillegg 

ble det gjort forhåndsrydding på 775 daa. Det ble plantet ut 191.144 planter hvorav 12.660 var 

supplering i eldre plantefelt. 

 

Kommuneskogen 

Det ble ikke utført foryngelseshogst i kommuneskogen i 2020. Det ble levert 123 kubikkmeter 

til en verdi av kr. 48 330,- kr. Dette virket var fra opprydding i friområder, langs vei og 

gangstier, mm. I november ble det tynnet 200 m³ i Vestre Lunder (ved lerduebanen). 

Hogstutgifter ført på 2020. Inntektene kommer i 2021. Kjøring er tatt med eget utstyr og folk. 

Veien inn er rustet opp med ca. 250 tonn sams masse fra Fledsbergveien. Det er utført 

ungskogpleie på 179 daa ungskog.  

 

Skogsveier 

Det har vært stor interesse de siste årene for ombygging og nybygging av skogsveier. Dette 

har nok mye med milde vintre å gjøre. Det er i kommunen bygget noen veier som er gode 
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eksempler for andre. Det gir en viss ”smitte-effekt”. Det forventes at aktivitet fortsetter. Ved 

årets slutt var det 4 veier under bygging. 5 var ferdigbygde i løpet av fjoråret. Det ble bevilget 

731.755kr i statstilskudd til veiformål.  
 

Viltforvaltning 

Fellingskvoten for elg var på 78 dyr. Det ble felt 71 dyr som gir en fellingsprosent på 91 %. 

Rådyr bestanden er god og antall felte dyr øker. Hobølreviret gikk i oppløsning i 2019. Etter 

Statens Naturoppsynssiste oversikter hadde ikke Våler et revirhevdene ulvepar i 2020. På 

høsten var det mye observasjoner og 1-2 dyr. Revirhevding ble observert flere ganger. Våler 

fikk ikke midler som vertskommune for ulv i 2020. Det er fortsatt betydelig med ubrukte 

midler fra tidligere års tildelinger.  

 

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg (FDV) 

FDV av kommunens bygg har fungert fint i 2020. Et veldig stabilt driftsteknikerkorps med 

komplementær kompetanse, resultater av EPC-prosjektet (både lavere energiforbruk, lave 

strømkostnader samt vedlikeholdstiltak utført i prosjektet) samt en buffer i 

investeringsbudsjettet har ført til at vi har kunnet utføre mye vedlikehold. Dette har ført til 

mindre belastning på driftsbudsjettet, noe som bl.a. har ført til et mindreforbruk på drift til 

Helse- og sosialsenteret samt Kirkebygden skole på til sammen ca. kr. 875 000,-. Disse to 

byggene er krevende og dyre å drifte, noe som har vist seg i regnskapet de siste årene der 

merforbruket har vært betydelig. 

 

Vi fikk på slutten av året avdekket omfanget av en vannskade på Augerød barnehage. Vi 

måtte umiddelbart gå i gang med rehabiliteringen og har hatt store utgifter på dette som er tatt 

av driftsbudsjettet. Dette blir en forsikringssak, det gjenstår derfor å se hvordan 

sluttregnskapet på denne vannskaden vil se ut. 

 

Renhold kommunale bygg 

Kommunen har et stabilt renholdskorps der en god andel har fagbrev. Det har gjennom vært 

lite klager på renholdet fra brukerne av våre kommunale bygg. 

 

Det er grunn til å berømme renholderne for den innsatsen de har vist som følge av 

koronasituasjonen. Det har vært til tider svært krevende. Det har krevd fleksibilitet og 

innsatsvilje langt ut over det vanlige i perioder. 

 

Famac renhold fungerer stadig bedre og er et godt hjelpemiddel i det daglige arbeidet. 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser  

Kommunens veier har blitt godt ivaretatt i 2020 innenfor de ressurser kommunen har.  

Det ble bevilget et betydelig beløp til investeringer på vei i 2020. Mesteparten av dette 

beløpet gikk med til en betydelig oppgradering av de mest ødelagte veiene på Bergfeltet. 

 

Kart- og oppmåling, GIS og matrikkelføring/ Byggesaksarkivet. 

Arbeidet med første del i jobben med å tilgjengeliggjøre eiendomsdata fra bygningsarkivet er 

avsluttet. Dette vil gjøre at flere hjemmefra vil få tilgang på gode og mer oppdaterte 

eiendomsdata. For at dette skal bli helt bra må en dele opp opplysningene i filene slik at 

tegninger og for eksempel vedtak ligger hver for seg. Samt heve kvaliteten dataene. 

Vi har avsluttet 18 delesaker i 2020 (større saker) og 8 mindre saker, flere saker er ferdigstilt i 

marken men ikke i arkivet, og kommer til neste år 
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Kommunen har som mål i 2021 å komme i gang med rettelser i arkivet, og å splitte i 

bygningstegninger og ferdigattester fra byggemappene, slik at man i fremtiden skal kunne 

automatisere dataene fra arkivet mot meglere og andre som trenger tilgang ifm. byggesaker. 

 

Viktige resultater 
 

Sammenligning av budsjett og regnskap 

 
 

Regnskapet viser et mindreforbruk på 2,7 mill. Hovedårsaken er lavere forbruk på 

vedlikehold av veier og lavere strømforbruk enn regulert budsjett. 

 

Investering 

Energispareprosjektet (EPC) er 100 % fullført ved utgangen av 2020. Det pågår for tiden 

diskusjoner vedrørende kostnader for deler av prosjektet. Det endelige sluttoppgjøret er derfor 

ikke avklart. 

 

Prosjekt ny Kirkebygden barne- og ungdomsskole pågår.  

 

Prosjekt ny gymsal Svinndal skole pågår. Prosjektet forventes ferdig for overtagelse 15. 

februar 2021. 

 

Ny gang- og sykkelvei samt vann- og avløp fra Moss og Våler Næringspark til avkjøringen til 

Middagsåsen ble ferdigstilt og endelig overtatt i juni 2020. 

 

Arbeidet med å få på plass løsningen som sikrer måling av strømforbruket av gatelysene langs 

kommunale veier og plasser har pågått også i 2020. Noe arbeid gjenstår før man har alt på 

plass. Dette arbeidet fullføres i 2021. Måling av dette strømforbruket er nå et lovkrav. 

Forbruket har tidligere kun blitt estimert. Samtidig som dette arbeidet har pågått, skifter vi 

fortløpende også ut gamle armaturer og installerer LED-pærer. 

 

Nye ladestasjoner ble etablert ved Helse og sosialsenteret, noen av de dedikert til 

hjemmetjenestens nye elektriske biler. 

 

VARF (Vann, avløp, renovasjon og feiing): 
 

Generelt: 

Avløpsdrift i Våler kommune består av Svinndal renseanlegget, 23 pumpestasjonene, 80 km 

med spill- og overvannsledninger.  

 

Overvåkningssystemet har vært operativt i 2020, og den ble oppgradert i alle 

pumpestasjonene. Dette ble fullført i 2020.  

 

Vaktordning for renseanlegget, pumpestasjoner og ledningsnett har vært operativt med 8 

personer (2 driftsoperatører og 6 driftsteknikere) som rullerer.  

 

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Miljø og teknikk 28 852 31 544 2 692 29 493
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I 2020 tok kommunen i bruk Varsling 24 for å nå innbyggere på en effektiv måte. Varsling 24 

kan brukes for å varsle om vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet, vei, korona-relaterte 

meldinger (f.eks. vaksineringsrunder) og beredskap.  

 

Jevnlige vedlikehold på renseanlegget og pumpestasjonen er nødvendig for å sikre en stabil 

og sikker drift av et avløpsanleggene. Dette for å forhindre unødvendige pumpestopper og at 

en begrenser at avløpsvann går i overløp og forurenser vassdrag. Dette er også med på å 

redusere antall alarmer som går til vakttelefon. 

 

Det kan nevnes:  

- rengjøring av pumpestasjoner innvendig.  

- rengjøring av pumpesumper, der filler og fett stopper anlegg. 

- spyling av ledningsstrekk med dårlig fall. 

 

Svinndal renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner: 

 

Svinndal renseanlegg: 

 

Renseresultat for Svinndal renseanlegg: 

Svinndal renseanlegg har også i 2020 vist til gode renseresultater når det gjelder fosfor og 

ligger godt innenfor kravene. Kravet til total fosfor er 90%, Svinndal RA hadde en rensegrad 

på 96% i snitt for fosfor. 

 

Vått slam blir kjørt til MOVAR for behandling. Totalt 419 m3 ble kjørt til MOVAR i 2020. 

 

Renseanlegget mottok 67 226 m3 med avløpsvann i 2020, som ble behandlet i renseanlegget. 

 

Ledningsnett: 

Det er fremdeles mye fremmedvann som kommer inn i avløpsanleggene og blir pumpet til 

renseanleggene og Kambo renseanlegg. Svinndal renseanlegg har derimot et annet bilde pga. 

strømperehabilitering av betongrør (508 lm) langs Fjellveien. Det er i 2020 funnet flere 

punkter som skal utbedres i 2020, slik at en slipper å rense fremmedvann (overvann).  

 

Totalt mottok Kambo renseanlegg 315.713 m3 avløpsvann i 2020 mot 318.215 m3 i 2019. Pris 

per kubikkmeter varierer fra kr. 6,- til 10,-. I tillegg kommer utgifter til pumping (strøm pluss 

unødig slitasje på pumper).  
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Spredt avløp: 

Det er registrert ca. 400 ulike renseanlegg i Våler kommune. Dette skal gi et klart bedre 

vannmiljø i lokale bekker og i Vansjø. Men det er dessverre mange anlegg som ikke kan vise 

til tilfredsstillende renseresultater. Minirenseanlegg er anbefalt fra leverandør å tømmes etter 

belastning på anlegget, for å ikke miste renseeffekt. 

 

Driftsassistansen i Viken IKS (DaV) utførte siste tilsynsrunde i 2019, iht. oppdraget fra Våler 

kommune ble 204 anlegg kontrollert. Det ble ikke bestilt oppdrag i 2020 pga. situasjonen med 

pandemien og smitteverntiltak. Det planlegges en ny tilsynsrunde ut ført av DaV i 2021. Det 

er fortsatt en stor del av anleggene som faller inn i den røde gruppen i 2019 (42%). Imidlertid 

er resultatene i 2019 er bedre enn i 2018 og sammenliknbare med 2016 og 2011. 

Gjennomsnittlig fjerning av Tot-P er høyest siden 2011.  

Av følgende diagram ser vi vurderingen som er kommet frem fra de siste kontrollrundene i 

2019 og 2018, 
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Miljø og teknikk har ikke hatt kapasitet til å starte oppfølging av de private renseanleggene 

som krever en oppfølging.  

 

Tabellen nedenfor (fra DaV sin rapport) gir en oversikt over antall anlegg som ble kontrollert 

og hvilke resultater som ble oppnådd i forhold til rensekravene i forskriften. 

 Resultat 

Antall anlegg som skulle kontrolleres 204 (100 %) 

Antall anlegg kontrollert og prøvetatt (% av alle 
anlegg) 

164 (80 %) 
 

Antall anlegg besøkt, men ikke prøvetatt (% av 
alle anlegg) 

40 (20 %) 
 

Antall anlegg som tilfredsstiller BOF5
* og Tot-P** 

krav (% av prøvetatt anlegg) 
57 (35 %) 

 

Antall anlegg som tilfredsstiller Tot-P krav. (% av 
prøvetatt anlegg) 

59 (36 %) 
 

Antall anlegg som tilfredsstiller BOF5 krav. (% av 
prøvetatt anlegg) 

139 (85 %) 
 

Antall anlegg som ikke tilfredsstiller BOF5-krav 
eller Tot-P-krav 
(% av prøvetatt anlegg) 

106 (65 %) 
 

Gjennomsnittlig fjerning av Tot-P for alle anlegg 
forutsatt 15 mg/l Tot-P i innløpsvannet 

69 % 
 

Gjennomsnittlig fjerning av BOF5 for alle anlegg 
forutsatt 150 mg/l BOF5 i innløpsvannet 

91 % 
 

*: Biologisk oksygenforbruk (5 dager) 

**: Total fosforkonsentrasjon 
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Renovasjon: 

MOVAR har rapportert følgende tall for husholdningsrenovasjon for Våler: 

 

År 2020 2019 2018 2017 2016 

Restavfall (tonn) 1040 994 975 958 926 

Glass- og metallembalasje (tonn) 103 102 90 88 87 

Papp, papir og drikkekartonger (tonn) 218 239 247 262 281 

Plastemballasje (tonn) 57 52 49 49 51 

 

 

MOVAR IKS har sammen med FREVAR KF og IØR IKS blitt enige om å danne et nytt IKS 

med lokalitet i Fredrikstad, som skal ta hånd om kildesortering ved bruk av et etter -

sorteringsanlegg ved bruk av avfallsposer med ulike farger. 

 

Slam fra private avløpsanlegg: 

MOVAR IKS har tømt 352 anlegg i 2020. Totalt ble det utført 360 tømminger på slam i 2019. 

Mengde slam fra disse anleggene er 1309 m3. 

 

Antallet tømminger er noe lavere enn 2019 fordi det har vært avløpsanlegg som ennå ikke er 

tømt i kommunen. De blir tømt i 2021 i stedet.  

 


