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0 R ÅDM AN N E N S I N N LEDNI N G

Våler skal være en attraktiv kommune for innbyggere og næringsliv. Det er et
mål er at alle skal kunne leve gode liv i Våler, uavhengig av bakgrunn og
livssituasjon.

I Våler kommune arbeider det (ved årsskiftet) ca. 470 dedikerte mennesker som står på for
at innbyggerne i Våler kan få gode tjenester fra kommunen. Rådmannen er takknem lig for
den innsatsen alle medarbeiderne har lagt ned i 201 7. Sammen med de folkevalgte bidrar vi
til at Våler blir et enda bedre samfunn .

De økonomiske resultatene for 201 7 med netto driftsresultat på 4, 5 % gir oss et godt
utgangspunkt for å styre ressursene i 201 8, samt planlegge videre aktiviteter og
utviklingsprosesser for de neste 3 - 4 årene. Økonomiplanen for 201 8 - 21 , som ble vedtatt i
desember 201 7, la til grunn en lavere saldo i disposisjonsfondet ved inngangen til 201 8 enn
hva årsresultatet gir . Mer penger på fond de siste årene gir oss nødvendige reserver og økt
handlingsrom. Samtidig med at vi kan si oss tilfreds med gode regnskapsresultater, vil vi
måtte planlegge store investeringsbeløp for å fornye og omst ille vår organisasjon og måten vi
utøver tjenesteproduksjon på i årene som kommer.

Våler kommune er  med sine varierte og spennende egenskaper attraktiv for stadig flere. Et
bevis på det ser vi blant annet fordi nye Våler - sokninger kommer til våre lokalsam funn i
rekord - antall, som nyfødte og som ny - innflyttere. Våler har en sterk befolkningsvekst 1,
den har vært på ca. 2,5 % i 201 7 , som er nær gjennom snitt et de siste årene. Utfordringer og
muligheter som dette gir har vært adressert gjennom 201 7, og vil få ø kt fokus framover.

Utredning av Kirkebygden skole er ett eksempel på at vi må utvikle nye løsninger for å gi
økt antall elever gode og framtidsrettede læringsmiljøer. Igangsetting av n ybygg ved
Kirkebygden barnehage i 201 7 skje dde som en følge av økte bru kerbehov. Ferdigstillelse av
nytt bygg ved Våk skole i 201 7 er et annet eksempel på utvidelser som speiler økning i
innbyggertall og et ønske om å gi bedre funksjonelle løsninger for elever og ansatte.

Etablering av samarbeid med (nå) 5 andre kommuner i Østfold, under navnet SmartKom
Østfold, er et initiativ fordi vi må tenke nytt for å koble kompetanse, ressurser og dele ideer
for nye måter å løse oppgavene på. Kan vi finne mer effektive løsninger, kan vi lære av andre,
kan v i skape bedre og mer samfunnsøkonomiske tjenester? SmartKom Østfold består av
Aremark, Hvaler, Marker, Råde og Skiptvet , i tillegg til Våler.

Samarbeid med Fredrikstad om helsevakttjenester knyttet til velferdsteknologi er at annet
godt eksempel på hvorda n vi innretter oss i Våler kommune . Dette gir mulighet for
funksjonelle og effektive løsninger, og det gir oss bedre kvalitet enn om vi skulle forsøkt å
skape helsevakt alene).

Forskning viser2 at engasjement, kreativitet, og de beste løsninger skapes i go de,
komplementære grupper (nettverk) som er aktive med å dele erfaringer og ideer.
Nysgjerrighet og evnen til å bygge nettverk er viktig. Det handler om kunnskap i
bevegelse.

Våler kommune har vært aktive på å knytte tettere kontakt med aktører og kommuner i
Mosseregionen , Vestby og i Østfold fylke i 201 7 . Vi har styrket relasjoner til R egionr ådet for

1Statistisk sentralbyrå, Folkemengde og befolkningsendringer
2 Social Physics , Professor Alex Pentland, MIT

https://www.valer-of.kommune.no/politikk/regionradet-for-mosseregionen
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6oKuvzrrY
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Mosseregionen , Mosseregionens Næringsutvikling ( MNU ), Moss industri og næringsforening ,
Moss havn , og i direkte møter med (andre) nøkkelpersoner i vårt omland .

Målet med alle disse initiativene fo r å styrke og utvikle kommunens nettverk er at dette på
kort, og spesielt lengre sikt, skal gavne innbyggere og utvikling av næringsliv et i Våler.

Vi har hatt tilfeller av avvik for brukerne (og ansatte) i 201 7. Vi måtte stenge dusjer og
skolekjøkken på Ki rkebygden skole i to forskjellige perioder, og vi har hatt andre mindre
uønskede hendelser eller utilfredsstillende leveranser. Noen har kommet relativt «uventet»
og andre har oppstått fordi kommunen ikke har hatt gode nok rutiner eller kompetanse.
Dette j obber vi med å forbedre gjennom ulike tiltak. Noen forbedringer vil fortsatt ta tid å
finne varige løsninger på, blant annet fordi det handler om helhetlige prosesser og
omprioritering av økonomi. Andre mangler og forbedringsbehov kan ryddes opp i raskt
(e ventuelt er allerede løst eller igangsatt). Forbedring av informasjon og nye nettsider har
vært prioritert i 201 7 – vi mottatt positive tilbakemeldinger på satsingen og resultater hittil.
Forbedringsarbeidet fortsetter.

Gjennom 201 7 har det vært store utsk iftninger i organisasjonen , inkludert 3 av 7 i
toppledergruppen og vi har fått veldig mange nye kolleger utover i virksomhetene. I det
store bildet oppleves Våler som en attraktiv arbeidsplass og vi har mange søkere til ledige
stillinger. For noen yrker er det litt mer krevende, og vi har fokus på å finne nye kreative
tiltak her .

Helhetlig ledelse og utvikling av kommunen er kritiske forutsetninger for at kommunen kan
levere relevante og framtidsrettede tjenester i årene som kommer. Et langsiktig
utviklingsløp ble igangsatt i 201 7. Viktige føringer og strategier (jf. vedtak i kommunestyret )
inkluderer ny visjon, digitaliseringsstrategi, IKT - strategi i skoler og barnehager og et
handlingsprogram som er innrettet mot satsing på innovasjon og utviklin g.

Det har vært utfordringer knyttet til skolemiljø og læringsresultater i 201 7. Vi har få elever i
Våler og resultatene vil derfor naturlig svinge noe . Det vil jobbes med konkrete
kommuneomfattende tiltak for å bedre både skolemi ljø og læringsresultater i 201 8.

Det er viktig for brukerne av våre tjenester at vi yter god kvalitet og at vi er dyktige på å
forvalte ressursene som vi disponerer. Toppledergruppen har diskutert erfaringer og
identifisert behov for tiltak. Vi skal ha god operativ kontroll – der d ata og aktuell tilstand må
synliggjøres på en mer effektiv måte. Vi skal være dyktige på å planlegge og styre ressursene.
Vi skal ha tettere økonomisk oppfølging. Organisasjonen skal være hensiktsmessig
strukturert med velfungerende interne prosesser. Ans var, oppgaver og resultatsikring skal
følges opp effektivt. Mer aktiv og direkte dialog med innbyggerne skal prioriteres
(samskaping i nettverk), nye kanaler og formater skal utprøves. Dette vil vi ha fokus på i de
nærmeste årene, og vi planlegger å bevege oss steg for steg i retning av mer digital
styringsdialog og rapportering. Arbeidet med å fornye Våler kommune fikk ekstra fart i 201 7.

Regjeringen sier at [ den ] vil [..] legge til ret te for at vi aktivt kan utnytte datadrevet
verdiskaping , slik at vi kan hente ut gevinstene og håndtere utfordringene. Verdiskaping er
et nøkkelord. Dette peker blant annet på store datasentre som en ny industri - som er et
spennende prospekt som vi jobber hardt med å utvikle som mulig lokasjon i Våler. O g - det
gir oss anvisning på hvordan kommuner må prioritere digitalisering og innovasjon for å møte
nye utfordringer i velferdssamfunnet der teknologi for en større og større plass . Vi kan gjøre
mer, og vi kan oppnå mer, om vi tar gode strategiske initiativ. Dette har preget vårt
tenkesett og våre aktiviteter, og fått økt fokus i andre halvår 201 7.

https://www.valer-of.kommune.no/politikk/regionradet-for-mosseregionen
http://mnu-as.no/
http://www.mossindustriforening.no/
http://moss-havn.no/
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Denne rapporten omtaler økonomiske resultater, aktivitetsnivå og tiltak utført i 201 7. Den
tar også for seg noe n analyser og vurderinger og hva vi vil jobbe videre med på
tjenesteområdene.

Det er viktig at rapportering møter forventningene til leseren, inkludert folkevalgte,
innbyggere og andre. Administrasjonen vil videreutvikle vår rapportering, inkludert
helhet s perspektiv, analyser av hvordan vi lykkes i forhold til ( strategiske ) mål og utvikling, vi
vil se mer på ressursbruk i kommende års beretning er. Vi undersøker digitale løsninger som
kan bidra til enda bedre styringsdialog og brukernytte. Dette er også i he nhold til bestilling
fra kommunestyret i handlingsprogrammet for inneværende periode.

1 ORGANI SERI N G OG STYRI N G

V åler kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen.

1 .1 POLITISK STRUKTUR
Politisk organisering er strukturert slik:

Kommunestyret er øverste politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen, så langt
ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak (reglement).

1 .2 ADMINISTRATIV STRUKTUR
Våler kommune var i 201 7 administrativt organisert i hybrid trenivåmodell med tre
beslutningsn ivåer: Rådmann, kommunalsjefer og virksomhetsledere.
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Organisasjonen hadde følgende enheter i 201 7 :

• Stab p lan/org . Le det av rådmannen. P rimæroppgaver knytte t til plan - og utviklingsarbeid,
byggesak og oppmåling, p e rsonal oppgaver og juri diske oppgaver.

• Sentraladministrasjon. L edet av ass isterende rådmann . P rimæroppgaver innen post , arkiv,
IKT, regnskap, lønn, fakturering, skatt , politisk sekretariat .

• Seksjon helse og omsorg. Ledet av kommunalsjef. Bestående av virksomhetene pleie og
omsorg (PLO), helse, bofellesskap og NAV. I seksjonens stabsledd inngår tildelingskontor,
kommuneoverlege og folkehelse.

• Virksomhet miljø og teknikk. L edet av virksomhetslede r . Forvaltning/t jenester innen
skogbruk, jordbruk, d ri ft og vedlikehold , v ann, a vløp, r enovasjon , f eiin g, friluftsområder, miljø,
viltforvaltning, kommuneskog og kommunale veier .

• Seksjon o ppvekst og kultur. L edet av kommunalsjef . B estående av virksomhetene
Kirkebygden skole, Våk skole, Svinndal skole og barnehave, Kirkebygden barnehage , Augerød
barnehage. S tabsledd med barnevern, IKT (skoler/barnehager) , kulturkontor.

Organisasjonen ble justert noe fra ovenstående fra 1 . januar 201 8. Dette omtales i neste
rapportering.

1 .3 TILSYN OG REVISJONER
Fylkesmannen (FM) i Østfold hadde tilsyn med kommunal beredskapspl ikt i mai 201 7.
Rapporten konkluderte med at Våler kommune oppfylte kravene i forskrift om kommunal
beredskapsplikt, men at det forelå ett avvik siden det ikke var foretatt en årlig oppdatering av
planen. I tillegg var det noen mindre merknader til planver ket. På bakgrunn av tilsynet vedtok
kommunestyret våren 201 8 en oppdatert beredskapsplan i samsvar med fylkesmannens
anbefalinger. Avviket vurderes som lukket.

Det har gjennom året vært gjennomført branntilsyn og el - tilsyn i kommunale bygg. Avvik har
blitt lukket løpende.
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Indre Østfold kommunerevisjon IKS gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Hvordan
blir politiske vedtak fulgt opp». Forvaltningsrevisjonsrapporten hadde fire anbefalinger.
Kommunestyret tok i november rapporten til orientering og ba rådmannen følge opp
anbefalingene.

2 ØKON OMI

Våler kommunes regnskap for 201 7 viser som regnskapene for de siste årene et
mindreforbruk. I 201 7 ble mindreforbruket på 21 , 4 mill kr samm enlignet med regulert
budsjett. Mindreforbruket ble betydelig større enn prognosen i 2. tertialrapport.

Driftsregnskapet
Skjema 1A Regnskap Regulert budsj Oppr.budsj Regnskap

år 2017 år 2017 år 2017 år 2016
Sum frie disponible inntekter -311 036 -299 020 -298 520 -292 533
Netto finansinntekter/-utgifter 11 363 16 159 16 160 11 516
Netto avsetninger -4 761 -7 521 -1 735 3 562
Overført til investeringsregnskapet 1 507 1 167 - -
Til fordeling drift -302 927 -289 215 -284 095 -277 455
Noteforklart diff. mellom skjema 1A og 1B 5 689 6 679 1 360 -4 330
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 281 501 289 215 284 095 256 172
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -21 426 - - -21 283

Skjema 1B Regnskap Regulert budsj Oppr. budsj. Regnskap Diff.
år 2017 år 2017 år 2017 år 2016 Rb - R

TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) -302 927 -289 215 -284 095 -277 455
Rammeområde Sentraladministrasjonen

Netto driftsramme 15 879 17 458 17 283 14 895 1 579
Rammeområde Stab

Netto driftsramme 3 277 3 819 3 819 1 784 542
Rammeområde Miljø og teknikk

Netto driftsramme 22 158 22 055 22 430 19 773 -103
Rammeområde Oppvekst og kultur

Netto driftsramme 130 613 133 684 133 684 125 608 3 071
Rammeområde Helse og omsorg

Netto driftsramme 103 885 105 520 105 519 98 442 1 635

SUM FORDELT TIL DRIFT 275 812 282 536 282 735 260 502 6 724

Fullstendige regnskapsskjemaer og økonomiske oversikter er å finne i regnskapsdokumentet.

Skjema 1 A viser at det regnskapsmessige mindreforbruket ble 21 , 4 mill kr.

Sum frie disponible inntekter ble 1 2 mill høyere enn budsjett. Skatteinntektene ble høyere
med nær 8 mill kr, mens rammetilskuddet ble ca. 3 mill kr lavere. Eiendomsskatten ble nær
0, 4 mill kr høyere enn budsjettert primært grunnet taks ering av nye bygg. Integrerings -
tilskudd fra staten for bosetting av flyktninger ble inntektsført med 2 mill kr mer enn
budsjettert.

Netto finansinntekter - /utgifter ble nesten 4 ,8 mill kr lavere enn budsjett . Renter og avdrag på
lån ble ca. 1 ,7 mill kr la vere. Dette skyldes lavere renter enn forutsatt i budsjettet og
primært at store låneopptak først fant sted i desember . Videre at r enteinntekter og utbytte
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ble ca. 1 , 7 mill kr høyere enn budsjett. Herunder uventet utbytte fra Østfold Energi AS med
0,4 mill kr og gevinst på finansielle instrumenter (aksjefond, obligasjoner m.m.) som ble
inntektsført med 0, 7 mill kr. Gevinst var ikke budsjettert.

Netto avsetninger ble ca. 2, 8 mill kr lavere enn budsjettert. Avviket skyldes i det alt
vesentligste avsetning er til bundne fond på rammeområdene som ikke var budsjettert
(øremerkede statstilskudd som helt eller delvis ikke var disponert).

Linjen sum fordelt til drift i skjema 1 B viser at rammeområdene brukte netto ca.
6, 7 mill kr mindre enn det som var bevilget i regulert budsjett. Lavere pensjonskostnader
forklarer mye av mindreforbruket.

Hovedoversikt drift Regnskap Regulert budsj Oppr.budsj Regnskap
år 2017 år 2017 år 2017 år 2016

Sum driftsinntekter -405 329 -370 790 -370 290 -386 060
Sum driftsutgifter 388 016 369 135 364 016 361 219
Brutto driftsresultat -17 313 -1 655 -6 274 -24 841
Resultat eksterne finanstransaksjoner 11 385 16 160 16 160 11 487
Motpost avskrivninger -12 245 -8 151 -8 151 -11 491
Netto driftsresultat -18 173 6 354 1 735 -24 845
Sum bruk av avsetninger -27 946 -27 777 -1 955 -28 745
Sum avsetninger 24 692 21 423 220 32 307
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -21 427 - - -21 283

Hovedover sikt drift viser at driftsinntektene økte vesentlig mer enn driftsutgiftene. Dette er
nærmere forklart over. Netto driftsresultat ble hele 1 8 , 2 mill kr.

I resultatet ligger p remieavviket mellom faktisk betalt pensjonspremie og den aktuar -
beregnede normalpremie . Avviket er positivt med over 2 , 3 mill kr. Dette har redusert de
regnskapsførte utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift og bedrer r egnskapsresultatet.
Dette er ikke reelle penger og bør som tidligere år nulles ut gjennom budsjettjustering. I
201 8 skjer dette gjennom bruk av regnskapsmessig mindreforbruk eller bruk av
disposisjonsfond.

Netto driftsresultat utgjør 4 , 5 % av sum driftsinntekter (netto resultatgrad).
Teknisk beregningsutvalgs anbefaling for en sunn kommuneøkonomi er et resultat på
minimum 1 , 8 %.
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Selvkostområder

Avløp og rensing . Gebyrregnskapet vi ser en kostnadsdekning på 1 00 %. Selvkostfondet er
dermed fortsatt negativt med 1 ,75 mill kr. Dette må dekkes inn av innbyggerne gjennom
høyere årsgebyr de kommende årene.

Feiing . Gebyrregnskapet viser en kostnadsdekning på 1 00 ,8 %. Selvkostfondet øker dermed
til kr 57 000. Dette må tilb akeføres innbyggerne gjennom lavere årsgebyr de kommende
årene.

Plansaker . Gebyrregnskapet viser en kostnadsdekning på kun 8,6 %. Kommunestyret har
ikke vedtatt selvkost på dette gebyrområdet.

Bygge - og eierseksjoneringssaker . Gebyrregnskapet viser en kostnadsdekning på 93,3 %.
Kommunestyret har ikke vedtatt selvkost på dette gebyrområdet.

Kart og oppmåling.  Gebyrregnskapet viser en kostnadsdekning på 78,9 %. Kommunestyret
har ikke vedtatt selvkost på dette gebyrområdet.

Når det gjelder gebyrområdene re novasjon og slam fører MOVAR IKS selvkostregnskapene
for Våler kommune.
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Investerings regnskapet

Skjema 2A Regnskap Regulert budsj Oppr.budsj Regnskap
år 2017 år 2017 år 2017 år 2016

Investeringer i anleggsmidler 44 604 81 004 39 700 48 224
Utlån og forskutteringer 0 6 000 0 5 932
Kjøp av aksjer og andeler 817 850 850 769
Avdrag på lån 3 766 600 600 991
Dekn. av tidl. års udekket 0 0 0 8 298
Avsetninger 1 741 1 600 1 500 78
Årets finansieringsbehov 50 928 90 054 42 650 64 292

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler -22 299 -55 367 -37 500 -38 396
Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 752 -1 600 -1 500 -150
Tilskudd til investeringer -9 921 -8 704 -200 -2 798
Kompensasjon for merverdiavgift -9 101 -15 783 0 -4 949
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -803 -1 650 -600 -14 079
Overført fra driftsregnskapet -1 507 0 0 0
Bruk av tidl. Års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -5 545 -6 950 -2 850 -3 920
Sum finansiering -50 928 -90 054 -42 650 -64 292

Udekket / udisponert 0 0 0 0

Regnskapsskjema 2B med detaljert e regnskapstall for de enkelte prosjekter er å finne i
regnskapsdokumentet.

Skjema 2A viser at det ble investert 36,4 mill kr mindre enn budsjettert . Flere budsjetterte
prosjekter kom ikke / eller sent i gang bl.a. pga. manglende kapasitet i administrasjonen.

Kun ett ( 1 1 56 konstruksjonsfeil omsorgsboliger) av 1 5 igangsatte prosjekter had de et
merforbruk.

Uenigheten Våler kommune har med DNB vedr. et beløp på mellom 1 ,5 og 2 mill kr etter
konkursen i MHA Entreprenør AS, har ikke kommet noe nærmere en løsning i 201 7. Det
har vært et møte mellom partene og partenes advokater, i tillegg til e n del
epostkorrespondanse, og all dokumentasjon som er etterspurt fra Våler kommune er
oversendt motpartens advokat. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å s på endelig utfall i
denne saken, men det er selvfølgelig en risiko for at Våler kommune får en e kstra kostnad.
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Balanseregnskapet

Lånegjeld pr. 31.12
År 2013 2014 2015 2016 2017
Investeringslån 156 921 178 702 169 518 213 408 244 293
Formidlingslån 14 403 12 847 12 365 18 604 19 325
Totale lån 171 324 191 549 181 883 232 012 263 618

Ubrukte lånemidler 15 012 35 793 2 333 24 952 49 045
Netto lånegjeld i % 50,4 % 46,2 % 50,3 % 53,6 % 52,9 %
av sum driftsinntekter

1 000 kroner

Kommunens lånegjeld er ca. 26 4 mill k r. Det er i tillegg budsjett vedtak på låneopptak i 201 8
med 1 2,8 mill. kr.
For noe av lånegjelden dekkes finanskost nader delvis av gebyrinntekter, rentekompensasjon
fra staten og innbetaling av renter og avdrag fra private (utlån av Startlån). Netto lånegjeld i
% av driftsinntektene var i 201 7 om lag som i 201 6 .

Fond
År 2013 2014 2015 2016 2017
Disposisjonsfond 16 136 23 022 31 098 51 199 63 823
Bundne driftsfond 8 976 7 951 8 088 12 802 14 118
Ubundne invest.fond 1 840 1 769 540 240 1 981
Bundne invest.fond 6 067 6 045 7 525 7 603 4 640
Sum fond 33 019 38 787 47 251 71 844 84 562

Disposisjonsfond 5 % 7 % 9 % 13 % 16 %
i % av sum driftsinntekter

1 000 kroner

Disposisjonsfondet kan fritt brukes til dekning av utgifter i både drifts - og
investeringsregnskapet. Ubundne investeringsfond kan fritt brukes til å dekke utgifter i
investeringsregnskapet, mens de bundne fondene pr. definisjon er midler som er pliktig
avsatt til bestemte øremerkede formål i drifts - og/eller inves teringsregnskapet. Ettersom
fondsbeholdningen gjelder pr. 31 .1 2 i regnskapsåret, er ikke bevilget bruk av fond i budsjettet
for 201 8 fratrukket. P remieavviket som må finansieres i 201 8 er heller ikke hensyntatt.

Arbeidskapitalens driftsdel
År 2013 2014 2015 2016 2017
Omløpsmidler 97 077 133 914 112 002 168 500 211 276
(-) Kortsiktig gjeld 40 499 42 225 43 047 47 624 53 446
(-) Ubrukte lånemidler 15 012 35 793 2 333 24 952 49 045
(-) Premieavvik 338 4 813 693 3 222 2 303
(-) Fond ekskl. disp.fond 16 883 15 765 16 153 20 645 20 739
Arbeidskapitalens driftsdel 24 345 35 318 49 776 72 057 85 743
Arb.kapitalens driftdel
i % av driftsinntekter 7,9 % 10,5 % 14,0 % 18,7 % 21,2 %
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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
omløpsm idlene 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 eks. ubenyttede
lånemidler og ulike bundne fondsmidler. Slike midler bør trekkes fra når arbeidskapital en blir
analysert. Den resterende ”frie” delen av arbeidskapitalen er det vanlig å kalle arbeids -
kapitalens driftsdel eller grunnlikviditeten. Kommunens likviditet varierer mye i løpet av året,
og avhenger bl.a. av hvor mye kommunen har innestående, samt i nn - og utbetalings -
tidspunktene 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.
Likviditeten ble ytterligere styrket i 201 7 . Kommunens likviditet er tilfredsstillende, og det er
således ikke behov for særskilte tiltak.

Finans - og gjelds forvaltning

Våler kommunes reglement for finans - og gjeldsforvaltning ble sist vedta tt av kommunestyret
1 5.6.201 7.

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål per 31 .1 2.201 7 :

• Innskudd i kommunens hovedbankforbindelse DnB 1 60 ,6 mill kr.
• Innskudd i KLP - banken med 0,03 mill kr.
• Innskudd i Sparebank 1 Østfold – Akershus med 1 , 8 mill kr.
• Renten på bankinnskudd per 31 .1 2.201 7 var hhv. 1 , 21 %, 0,20 % og 0,05 %.

Renten i hovedbankforbindelsen ble redusert fra 1 ,95 % til 1 ,21 % etter anbudskonkurranse
sommeren 201 7.

Forvaltning av kom munens langsiktige finansielle aktiva:

• Pengemarkedsfond (Pluss likviditet II) hos Fondsforvaltning med verdi per 31 .1 2.201 7 på
1 4,43 mill kr (1 4,2 mill kr i 201 6 ).

• Fire aksjefond kjøpt for tilsammen 4 mill kr i november 2007. Markedsverdi per 31 .1 2.201 7
va r 5, 81 mill kr (5, 33 mill kr i 201 6 ).

• Avkastning fra pengemarkedsfondet var kr 1 ,6 5 %.
• Avkastningen på aksjefondene var netto 8 , 96 %.

Finansforvaltningens resultat skal etter finansreglementet vurderes opp mot 3 måneder s
Nibor rente . Årsgjennomsnittet for 3 mnd Nibor i 201 7 var 0,89 %.

Kommunens avkasting var betyde lig bedre enn referanseindeksen . Våler kommune hadde
264 , 8 mill kr i lån per 31 .1 2.201 7 med slik fordeling:

• Kommunalbanken med 2 36,4 mill kr (gjenværende løpet id 4 - 40 år).
• KLP - banken med 5,2 mill kr (gjenværende løpetid 4 år).
• Husbanken med 2 3 , 3 mill kr (gjenværende løpetid 5 - 30 år).

Renten på lånene per 31 .1 2.201 7 varierte fra 1 , 39 % til 2, 0 % p å flytende og fra 1 ,90 % til
2,05 % på fast.

Andel innlån med fast rente var ca . 2 1 %. Finansreglementet sier minimum 25 %. D ette er å
betrakte som et avvik.

I 201 7 ble det tatt opp følgende lån:
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• Startlån i Husbanken med 6 mill kr.
• Investeringslån i Kommunalbanken med 40,4 mill kr.

Signalene fra Norges bank er svakt stigende rentenivå, men fortsatt lavt i tiden som kommer.

2.1 VIKTIGE RESULTATER I 201 7
Våler kommune har selv med lave inntekter , sammenlignet med mange andre kommuner ,
maktet å levere gode tjenester til innbyggerne også i 201 7.

Regnskapsresultatet i 201 7 er meget godt. Netto resultatgrad på 4,5 % er langt over det
anbefalte minstenivået på 1 ,75 %. Dette skyldes godt arbeid internt, men også årsaker som
er utenfor kommunens kontroll.

Budsjettstyringen i seksjoner og virksomheter h ar gjennomgående vært god.

2.2 DETTE JOBBER VI VIDERE MED
I årsbudsjettet for 201 8 og hvert år i økonomiplanen er det budsjettert med bruk av
disposisjonsfond for å oppnå balanse. 22,9 mill kr i økonomiplanperioden hvor av
5,9 mill kr i 201 8. Dette er på no e sikt ikke bærekraftig , og vil fra administrasjonens side
vurderes i forhold til helhetlige behov (tjenester, investeringer mv) og risiko - inn mot
kommende budsjettforslag (høsten 201 8) .

I økonomiplanen er det også lagt inn uspesifiserte innsparinger med 4 mill kr i 201 9 og
8 mill kr i hvert av de to siste årene. Arbeidet med å identifisere innsparingstiltak vil ha fokus
fram mot høstens budsjettbehandling.

2.3 HAR VI NÅDD MÅLENE
Det er ingen konkrete politisk vedtatte mål på økonomiområdet. Låneopptak er gjennomført
i tråd med vedtak. Regnskapsresultatet er langt bedre enn vedtatt budsjett tilsier. Kravet til
avkastning på finansområdet er langt mer enn oppfylt. Investeringsregnskapet er i balanse.
Selvkostregnskapet for avløp og rensing nådde ikke tilstre kkelig mer kostnadsdekning til å
redusere det negative selvkostfondet.
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2.4 NØKKELTALL
Frie inntekter per innbygger

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 40 42 43 45 47 49 50

Kostragruppe 01 46 49 51 52 54 55 55

Fylkessnitt 40 43 45 46 47 49 51

Sum skatteinntekter og rammetilskudd per innbygger var i 201 7 kr 50 000. Dette er litt
under gjennomsnittet av kommunene i Østfold og langt under Vålers kommunegruppe. Det
vil si at Våler må bruke betydelig mindre penger enn sammenlignbare kommuner.

3 SAM F UN N

Samfunnsplanlegging er en av kommunens viktigste oppgaver. Kommuneplanens samfunnsdel
(201 1 ) mangler målsettinger for Våler kommune, men det jobbes med samfunnsutvikling ut
fra andre styringsdokumenter. Sentralt i arbeidet står ønske t om sentrumsutvikling, skole - og
barnehagekapasitet , samt etablering av mer gang - og sykkelvei.

3.1 VIKTIGE RESULTATER I 201 7
Det ble bygget ut skole - og barnehagekapasitet for å holde tritt med befolkningsøkningen.

Kommunen mottok tilsagn på tilskudd fra Østfold fylkeskommune på 5 mill for et
samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Våler Vannverk og private utbyggere for å få på
plass vann, avløp og gang - og sykkelvei mellom Våler næringspark og Middagsåsen.

Med målsetting om å ø ke antall arbeidsplasser og styrke lokalt næringsliv, ble det vedtatt å
opprette et kommunalt næringsfond.
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Det ble vedtatt å etablere et forprosjekt som skal se på Kirkebygden skole i både kort og
langt tidsperspektiv. Forprosjektet skal inneholde en helh etlig vurdering av formålstjenlig
utforming av lokaliteter.

Det ble vedtatt og bevilget penger til deltakelse i hovedprosjekt «Store datasenter til
Østfold.» Prosjektet er initiert av Mulighetsriket i Østfold.

3.2 DETTE JOBBER VI VIDERE MED
Arbeid med ruller ing av kommuneplanens samfunnsdel vil pågå i hele 201 8. I prosessen vil
utfordringer i Våler - samfunnet bli identifisert og det vil lages målsettinger og strategier for
disse i et tidsperspektiv mot 2030. Samfunnsdelen omfatter alle kommunens
tjenesteområde r.

Sentralt i utvikling av nye bolig - og næringsområder står opparbeiding av mer gang - og
sykkelvei. Det vil fortsatt jobbes med å få til dette gjennom utbyggingsavtaler og ulike former
for samarbeid.

Sentrumsutvikling i Kirkebygden er et viktig tema som d et jobbes videre med gjennom ulike
reguleringsprosesser. Målsettingen er at et sentrum vil kunne tilby gode møteplasser for
innbyggerne.

I løpet av 201 8 forventes det å få ansatt ny folkehelsekoordinator.

Det vil i løpet av 201 8 jobbes mer aktivt for å fre mme næringsutvikling i kommunen. Bidrag
til dette vil blant annet være å etablere næringsfond, avholde møter som knytter bedrifter
(og kommunen) sammen og tettere samarbeid med utbyggere av næringsområder. Arbeid
med eventuell etablering av datasenter vil også prioriteres.

3.3 HAR VI NÅDD MÅLENE
Det e r in gen definerte mål for samfunn.

3.4 NØKKELTALL
Våler kommunes innbyggertall økte kraftig også i 201 7 .

Folketilveksten ble på hele 2,9 % som var nest høyest i Østfold. Veksten var 2,9 % i 201 6, 1 ,7
% i 201 5, 2,5 % i både 201 4 og 201 3 samt 3,2 % i 201 2. Veksten har vært for stor og har
medført store utfordringer for kommunens tjenesteyting og infrastruktur. For å unngå
voksesmerter bør å rlig vekst ikke være langt over 1 %. Det er verd å merke seg betydelig
økning i antall barn i alderen 6 - 1 2 år. Aldersdemografien endres i Våler i årene som kommer.

Folkemengde etter alder per 31. desember
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 økn

Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer Personer 16-17
0 år 54 50 61 61 56 69 72 64 76 18,8 %
1-5 år 281 304 311 314 351 363 369 393 383 -2,5 %
6-12 år 415 409 436 461 466 465 495 500 541 8,2 %
13-15 år 202 198 195 187 196 203 200 192 184 -4,2 %
16-19 år 276 254 274 262 249 246 238 250 256 2,4 %
20-44 år 1444 1518 1553 1623 1661 1714 1775 1798 1836 2,1 %
45-66 år 1326 1342 1348 1396 1414 1431 1418 1499 1525 1,7 %
67-79 år 332 357 392 416 453 482 501 525 544 3,6 %
80-89 år 121 118 114 110 107 104 98 98 107 9,2 %
90 år eller eldre 21 23 21 27 25 23 20 16 19 18,8 %
Innbyggere i alt 4472 4573 4705 4857 4978 5100 5186 5335 5471 2,5 %
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Vi har i dag en relativt ung befolkning, men det vi l bli betydelig flere eldre i årene som
kommer. Dette har fokus i prognoser og vurderinger av tiltak i 201 8.

4 BRUKERE

Kommunen f år mange publikumshen vendelser . Områder hvor det er mye hendvendelser fra
innbyggerne er vei (brøyting, strøing, feiing), skoler og idrettsbaner, viltområder (fallvilt og
påkjørsler) og friområder.

Det er også stor pågang i forhold til plan og byggesak. Et betydelig antall henvendelser
gjelder ulike former for innsynsbegjæringer.

NAV har egne mottaksrutiner og har fortsatt en del drop - in henvendelser, selv om flere og
flere enten er selvbetjente via digitale tjenester (og informasjon) eller gjør timeavtale for å
søke råd og veiledning.

Etter at vi har etablert nye nettsider vil vi se bruksmønsteret tydeligere i forhold til digitale
henvendelser. Dette skal vi analysere og anvende konkret, slik at vi kan styre kompetanse,
informasjon og innbyggerdialog på en effektiv måte. Nytt format på 1 . linjetjenester
(servicetorg mm) vil bli adressert i løpet av 201 8 – utover allerede påbe gynt fornyelse av
nettsidene til kommunen.

Kontakt og samarbeid med lag og f oreninger er også viktig å videreutvikle i årene som
kommer. I 201 7 var det et godt samarbeid på flere områder. Dette kan og bør styrkes.

5 M E DARBEI DERE

I 201 7 har vi fått mange nye medarbeidere i organisas jonen. Det er også gjennomført mindre
organisatoriske endringer. Vi har startet arbeidet med en grundig digitaliserings - og
effektiviseringsprosess. Arbeidet med å redusere sykefraværet og utviklingen av en
heltidskultur fortsetter.

Kommunene er pålagt å redegjøre for status i egen kommune hv a gjelder likestilling mellom
kvinner og menn, samt kommunens egne aktiviteter for å fremme likestilling på grunnlag av
kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsevne.

5.1 VIKTIGE RESULTATER I 201 7
I 201 7 har vi blant annet jobbet med:

• Oppstart og implementering av elektronisk utlysning og søknadsbehandling av ledige stillinger .
• Fått på plass mange nye medarbeidere i sentrale stillinger .
• Opplæring av sykefraværsarbeid og oppfølging ute på virksomhetene .

Ved utgangen av 201 7 hadde totalt 469 kvinner og menn et ansette lsesforhold til Våler
kommune. Dette utgjør 3 62 årsverk.

Sykefraværet for 201 7 var på 9 %. Dette er 0,8 % høyere enn i 201 6. Sykefraværet kan i all
hovedsak knyttes til langtidsfravær da egenmeldt fravær er på 1 ,2 %. Sykefravær kvinner var
på 1 0 %, sykef ravær menn 2.6 %. Sykefraværet varierer i de ulike virksomhetene og er
høyest i pleie og omsorg ( turnusarbeid ) og i tillegg i en av barnehagene våre . Årsakene til
sykefravær skyldes hovedsakelig forhold utenfor arbeidsplassen.
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Kvinneandelen blant kommunenes ansatte er 81 %. Menn er underrepresentert i alle
sektorer med unntak av administrasjonen. Denne kjønnsfordelingen er velkjent i ”kommune -
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 i barnehager og skoler.

Kommunens formelle ledelse (rådmannens ledergruppe og virks omhetsledere) bestod i 201 7
av 1 0 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 ansatte i 201 7 syv ny e lærlinger, det er således totalt åtte lærlinger ansatt
ved årsskiftet. Det er en ambisjon at det til enhver tid skal være ti lærlinger i kommunen.

5.2 DETTE JOBBER VI VIDERE MED
Vi har fokus på disse områdene i 201 8 og framover :

• Opprette og implementere partssammensatt utvalg .
• Implementere digitalt fraværssystem ute i virksomhetene .
• Jobbe med reduksjon i sykefravær slik at vi når målsettingen om et sykefravær på 8 % innen

utgangen av 201 8 .
• Evaluering av seniorpolitikken.
• Innføre personalmeldinger .
• Gjennomføre GDPR og vurdere nytt system for HMS og internkontroll .
• Jobbe for å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft slik at vi kan levere gode tjenester

til befolkningen .
• Bidra til at nye og gode digitaliseringsprosesser kan hente ut effektiviserin gsgevinster innenfor

HR - området .
• Gjennomføre medarbeiderundersøkelse.

5.3 HAR VI NÅDD MÅLENE
Ingen formulerte mål .

5.4 NØKKELTALL
Utvikling sykefravær 201 4 - 201 7
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Se over (punkt 6.2) for videre fokusområder.

Toppledergruppen , virksomhetsledere og HR (personell) har nærvær og arbeidsmiljø på sin
dagsorden. Blant annet er videre samarbeid med arbeidslivssenteret hos NAV et viktig
kompetansemiljø og ressurs for å støtte kommunen i videre planlegging og tiltak på området.

6 ADMI NI STRASJON OG LEDELSE

6.1 VIKTIG E RESULTATER I 201 7
201 7 var starten på større satsing innen digitalisering. Det ble bevilget penger til å jobbe med
digitalisering og sette begrepet smart kommune på dagsorden. Digitaliseringsstrategi 201 8+
for Våler kommune var ett konkret resultat, og denne ble vedtatt av kommunestyret i
desember. Målsettingen i strategien inkluder er en mer moderne og effektiv forvaltning. Den
har tre viktige delmål:

• Våler kommune skal ha en døgnåpen digital kommuneforvaltning.
• Kommunens innbyggere og næringslivets beho v er i sentrum for utviklingen av digitale

tjenester og smart samfunnsutvikling.
• Kommunen skal ha gode prosesser, rutiner og styringssystemer.

Hovedgrep for å nå målene og mer om Digitaliseringsstrategi 201 8+ finnes du her .

På slutten av året ble kommunens nye hjemmeside publisert. Arbeidet med å utvikle siden
fortsetter i 201 8.

Våler kommune har etablert samarbeid med 5 andre kommuner i Østfold . Disse er
Aremark, Hvaler, Marker, Råde og Skiptvet, i tillegg til Våler. Hensikten er å se på muligheter
for samarbeid om tjenester , knytte sammen kompetansemiljøer og utvikle innovative
løsninger som kan bedre resultater, ressursbruk og gi forbedringseffekter for innbygger ne .

6.2 DETTE JOBBER VI VIDERE MED
Digitaliseringsarbeidet fortsetter i 2018 med økt ressursinnsats. Dette gjelder både i
administrasjonen , oppvekst - sektoren og andre seksjoner/virksomheter .
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S tyring smodeller og effektive rutiner blir satt i fokus utover i 201 8, og det er t mål at
administrasjonen skal jobbe mer med analyser og langsiktige prognoser, mål og muligheter.
For å lykkes bedre med disse oppgavene vil vi vurdere støtte i digitale systemer, slik at vi
også kan bli mer effektive i styringsdialogen med p olitisk nivå.

Etisk standard og kontroll.
Våler kommune utarbeidet i 201 6 nye etiske retningslinjer. Disse ble vedtatt av kommune -
styret i mars 201 7. I motsetning til tidligere vedtatte retningslinjer er også de folkevalgte
omfattet av retningslinjene.

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 verdigrun nlag 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 introduksjone n 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.

Vål er kommune har utarbeidet HMS - håndbok og avvikssystem. Vi vil jobbe videre med å
sikre god etterlevelse av internkontroll og oppfølgingen av avvik i årene som kommer . Våler
kommune ønsker en kultur hvor kritikkverdige forhold skal avdekkes og rettes opp . Våler
kommune har utarbeidet ru tiner for varsling i samsvar med AML § 3 – 6 .

6.3 H AR VI NÅDD MÅLENE
Både sentraladministrasjonen og stab leverte regnskapsresultat med mindreforbruk i 201 7.

Stortingsvalget i 201 7 ble gjennomført uten merknader.

6.4 NØKKELTALL

Sentraladmin i strasjonen Regnskap Reg. budsjett Avvik

Netto driftsramme 15 879 mill kr 17 458 mill kr 1 579 mill kr

Stab Regnskap Reg. budsjett Avvik
Netto driftsramme 3 277 mill kr 3 819 mill kr 0,54 mill kr

Administrasjon og styring 2017 2016 2015
Netto drift sutgifter pr innbygger
Politisk styring 439 400 318
Kontroll / revis jon 172 175 159
Administrasjon 2 610 2 430 2 318

Politisk styring og kontroll/revisjon finnes kun i Sentraladministrasjonen. Administrasjon
finnes vesentlig i Sentraladministrasjonen og Stab, men også en del hva gjelder ledelse i
seksjonene o ppvekst og kultur , h else - og omsorg og hos miljø - og teknikk og ute i noen av
de andre virksomhetene .

Tabellen over viser at fra 201 5 til 201 7 har utgiftene til politisk styring økt med 38 %,
kontroll / revisjon 9 % og administrasjon 1 3 %.
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Våler var 5. laveste kommune i Norge målt på kostnader til administrasjon pe r innbygger
(kilde Kommunal rapport nr. 8 201 8) . Det har medført stort arbeidspress på
nøkkelpersonell i administrasjon en og stor grad av sårbarhet. Tiltak vil bli vurdert og
iverksatt i 201 8 og framover .

Andel netto driftsutg ifter adm inistrasjon , styring og fellesutg ifter av netto driftsutg ifter i alt :

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 6,89 6,77 5,73 5,94 6,04 6,55 6,32

Kostragruppe 01 10,74 10,44 9,97 9,93 10,02 9,99 8,75

Fylkessnitt 7,82 7,52 7,24 7,32 7,34 7,16 6,92

7 OPPVEKST OG KULTUR

7.1 VIKTIGE RESULTATER I 201 7
Vi har lyktes med å rekruttere flere faglærte lærere slik at andelen undervisning gitt av
faglærte har økt fra 82,3% i 201 6 til 86,5% i 201 7.

Det har blitt vedtatt et nytt permisjonsreglement for skolene, som sikrer mer stabil
tilstedeværelse av elevene, og dermed også bedrer deres forutsetninger for å lykkes.

Det har blitt vedtatt en endring i vedtektene for barnehagene som innebærer felles ferie de
to siste ukene i juli. Det sikrer mer effektiv ferieavvikling og dermed mer kvalitet i tilbudet
når barnehagen er åpen, lavere kostnader og færre ufaglærte vikarer.

Bygdedagen 201 7 ble gjennomført på Bergtunet, med godt oppmøte til tross for regn.

Utgivelse av bygdeboka «Se Våler !» av Ivar J. Hauge. Hans datter full førte manuskriptet og
Våler kommune eier salgsrettighetene. Opplag på 1 000 bøker. Det har vært godt salg av
boka.
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Vi har fulgt opp innføringen av ny rammeplan for barnehagene med meget vellykkede
felleskurs for alle barnehageansatte, både fra kommunale og private barnehager.

7.2 DETTE JOBBER VI VIDERE MED
Det må jobbes mer intensivt i skolene med utfordringer knyttet til skolemiljø, og oppfølging
av enkeltelever. Begrepet «tilpasset opplæring» må omsettes i praksis i hvert enkelt
klasserom. Skolemiljøtiltak o g tilpasset opplæring vil ha fokus i 201 8 .

I barnehagene følges innføringen av ny rammeplan opp med flere kurs.

Resultater på grunnskoleeksamen må bedres.

I barnehagene må arbeidet knyttet til elever med spesielle behov styrkes og systematiseres.

7.3 HAR VI NÅ DD MÅLENE
Å lykkes i barnehage - og skolesammenheng er i stor grad knyttet til vår mulighet til å
rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Dette har vi lyktes med i større grad enn tidligere.
Samtidig er det det utfordrende å planlegge , siden man ikke har kont roll på hvilke elever/
barn som flytter til kommunen og hvilke behov de har, og uten at det er mulig å ha en
beredskap knyttet til det.

Avdelingen går med et lite overskudd i 201 7. Augerød barnehages underforbruk skyldes bl.a.
manglende styrer på høsten, m ens Våk skoles underskudd skyldes ekstra bemanningsbehov
knyttet til enkeltelever.

7.4 NØKKELTALL
Utviklingen av antall elever i Vå ler ser slik ut de siste årene:

Elever i Vålerskolen 2015 2016 2017 2018
676 667 693 711

Antall elever i skolene øker . For øyeblikket greier kommunen å dekke behovet med den
kapasiteten vi har, men vil trenge flere plasser innen kort tid. Samtidig vil personalbehovet
også øke.

Kostnadene til skoledrift og vurderinger om hvordan sikre gode læremiljøer og resultater vil
av den grunn bli et sentralt budsjettspørsmål de nærmeste årene. Vi får belyst utfordringene
grundig i forbindelse med utredningen som i skrivende stund pågår vedr. Kirkebygden skole.
Rapporten fra utredningen skal være klar 1 . oktober 201 8.
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Elevundersøkelsen 7. trinn (5,0 best, 1 ,0 dårligst) :
Indikator og
nøkkeltall

Våler kommune
skoleeier

Kommunegruppe
01

Østfold fylke Nasjonalt

Læringskultur 3,9 4,1 4,0 4,1
Elevdemokrati og
medvirkning

4,0 3,9 3,8 3,8

Faglig utfordring 4,2 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,3 4,3 4,3
Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 3,9 4,0 3,9
Vurdering for
læring

3,9 4,0 3,9 3,9

Støtte hjemmefra 4,3 4,4 4,4 4,4

Elevundersøkelsen 1 0. trinn (5,0 best, 1 ,0 dårligst) :
Indikator og
nøkkeltall

Våler kommune
skoleeier

Kommunegruppe
01

Østfold fylke Nasjonalt

Læringskultur 3,3 3,7 3,8 3,8
Elevdemokrati og
medvirkning

3,1 3,3 3,3 3,3

Faglig utfordring 4,1 4,2 4,2 4,2
Felles regler 3,6 3,8 3,9 3,9
Trivsel 4,0 4,1 4,2 4,1
Mestring 3,9 3,9 4,0 3,9
Utdanning og
yrkesveiledning

3,5 3,9 3,9 3,8

Støtte fra lærerne 3,8 4,0 4,0 4,0
Motivasjon 3,4 3,5 3,6 3,5
Vurdering for
læring

3,1 3,3 3,3 3,3

Nøkkeltallene for elevundersøkelsen både på 7. og 1 0. trinn viser generelt en positiv
tendens, og er i stor grad i tråd med resultater både nasjonalt og i kommunegruppe 1 .

Punktet «Læringskultur» på 1 0. trinn er signifikant lavere, og må jobbes spesielt m ed videre.

Grunnskolepoeng :
Indikator og nøkkeltall 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016
Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

37,1 38,4 39,7 39,7

Nasjonale prøver 5. trinn :
Indikator og
nøkkeltall

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

Engelsk 46 51 46 49
Lesing 49 50 48 49
Regning 48 50 48 48
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Nasjonale prøver ungdomstrinn
Indikator og nøkkeltall 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018
Engelsk 48 47 46 48
Lesing 48 47 47 48
Regning 46 47 46 47

Grunnskolepoeng er samlet sum av ti karakterer, Tabellen viser at det har vært en positiv
utvikling, men det laveste nivået må heves så flere klarer å gjennomføre videregående.
Forskning viser at elever med karakter 2 i fag fra grunnskolen har en dramatisk større risiko
for å droppe ut av videregående e nn de de som har 3.

På nasjonale prøver er gjennomsnittstallet angitt med verdi 50. Her har tallene vært stabile,
men på et litt for lavt nivå.

Virksomhetene innen og oppvekst - og kultur sektoren dreier seg i stor grad om mennesker i
startfasen av livet. Å arbeide innen dette feltet dreier seg om å må være i stadig utvikling.
Nye læreplaner og forskrifter skal implementeres i skolen, ny rammeplan er tatt i bruk og
må fylles med innhold i b arnehagene.

Det vil jobbes med konkrete kommuneomfattende tiltak for å bedre både skolemiljø og
læringsresultater i 201 8 .

Skole

Andel 6 til 9 år med plass i SFO :

Å r 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 68,16 65,43 62,09 69,34 67,97 71,68 67,52

Kostragruppe 01 50,8 52,51 50,69 50,94 49,11 48,28 48,08

Fylkessnitt 58,92 59,34 59,48 58,19 57,55 57,05 56,1
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Andelen barn som har plass i SFO ligger stabilt mellom 65 og 70 prosent. Den høye andelen
sammenlignet med både kostragruppe 1 og fylket, kan skyldes Vålers fleksible ordninger i
forhold til oppholdsbetaling.

Lønnsutgifter grunnskoleundervisning per elev (tusen kr)

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 76 80 83 87 85 90 94

Kostragruppe 01 79 84 87 90 91 97 100

Fylkessnitt 67 70 73 76 78 81 83

Netto driftsutg ifter grunnskoleopplæring per elev (tusen kr)

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 10 11 11 12 11 12 12

Kostragruppe 01 10 11 11 12 12 12 13

Fylkessnitt 9 9 10 10 10 10 11
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Våler er en relativt liten kommune, med små skoleenheter, og relativt små elevgrupper.

Utgift per elev vil derfor bli høyere sammenliknet med fylket, som har flere store kommuner
med store skoler. Gevinsten er da at lærerdekningen er bedre. Dette gjenspei ler seg i at
Våler kommune ikke har behov for ytterligere ansettelser for å møte den nye lærer - normen
som trer i kraft høsten 201 8.

Barnehage

Netto driftsutg ifter barnehage per barn med plass (tusen kr ) :

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 103 113 117 123 126 137 144

Kostragruppe 01 114 123 128 141 140 150 155

Fylkessnitt 106 115 119 131 135 143 147
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Andel 0 til 5 år med barnehageplass :

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 78,76 76 75,43 72,69 75,28 76,59 72,55

Kostragruppe 01 73,78 73,75 74,17 74,14 74,49 74,38 75,34

Fylkessnitt 74,61 75,21 75,13 75,67 75,96 76,3 76,78

Antall barn per årsverk :

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 3,91 4,01 4 3,83 4 3,89 3,8

Kostragruppe 01 4,04 3,98 3,92 3,81 3,82 3,73 3,7

Fylkessnitt 4,18 4,11 4,09 4,01 3,95 3,88 3,89

Våler kommune følger kostragruppen og fylket på de fleste måleparametrene, men med et
lavere totalantall barn, vil variasjonen bli tydeligere. Det vises tydelig i 201 4 og 201 7, hvor
voksendekningen er relativ sett høyere.
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Barnevern

Netto driftsutg ifter per barn med undersøkelse eller tiltak (tusen kr) :

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 27 39 44 45 41 42 52

Kostragruppe 01 25 29 29 36 37 36 38

Fylkessnitt 37 45 37 40 34 35 34

Tabellen er et uttrykk for at det stadig blir mer kostnadskrevend e å ha barn boende i
fosterhjem . Fosterforeldrene krever høyere kompensasjon for å kunne stille hjemmet til
disposisjon og barna har større behov, noe som tidligere i større grad ble ivaretatt i
institusjoner. Utviklingen siden 201 6 handler om at barneverntjenesten har benyttet seg av
kostbare institusjoner i denne perioden. Dette vil vi vurdere framover.

Andel barn med undersøkelse eller tiltak av innbyggere 0 til 1 7 år :
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år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 7,26 6,7 6,75 6,53 7,44 6,71 6,12

Kostragruppe 01 8,35 8,24 8,09 7,85 8,02 8,68 8,82

Fylkessnitt 7,39 7,46 7,62 7,47 8,16 8,73 9,01

Antall undersøkelser varierer fra år til år. 201 5 var i et år med mange undersøkelser, og i
f.eks. 201 7 ser vi at vi har en mindre mengde undersøkelser. I 201 8 ser vi igjen en utvikling
der antall meldinger og undersøkelser øker.

8 H ELSE OG OM SORG

Seksjon Helse og omsorg består av 4 virksomheter; p leie og omsorg, b ofellesskap, h else og
NAV . Tildelingskontor, tjenester for funksjonshemmede og legetjenesten ligger i seksjonen .

8.1 VIKTIGE RESULTATER I 201 7
Seksjonen helse og omsorg har disse resultatene som gir et godt tverrsnitt av 201 7:

• I mars 201 7 åpnet den nyoppussede sykehjemsdelen fra 1 955.
• Vi har ikke hatt venteliste på langtidsplass på sykehjem.
• 2 ektepar valgte å dele rom på sykehjemmet i 201 7.
• Det har ikke vært venteliste på heldøgnsomsorgsboliger.
• Vi har ikke hatt overliggende pasienter ved sykehus.
• Vi har deltatt i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender 24/7».
• I 201 7 ble «Bulken Bar» etablert for bebo erne på sykehjemmet og i

heldøgnsomsorgsboliger.
• Det er handlet inn ny bil til dagaktivitetstilbudet.
• Det ble opprettet en aktivitetskomite som disponerer kr 50.000, - årlig fra arvede

midler. Komiteen består av brukerrepresentant, pårørendekontakt, ledere og
medarbeidere i Pleie og omsorg.

• Vi endret tidspunkt for middag ved sykehjemmet og heldøgnsomsorgsboliger til kl 1 6,
og innført det 4. måltidet i døgnet. Ingen pasienter som screenes på vekt har gått ned
i vekt i 201 7, og flere har gått opp noen kilo.

• Da gtilbudet for personer med demens ble utvidet fra 3 til 5 dager i uken.
Kommunestyret vedtok en Demensplan.

• « Kornveien » bofellesskap inngikk avtale om «Inn på tunet» samarbeid med Østre
Kjærnes gård. Dette er et dagtilbud for personer med funksjonsnedsett elser

• NAV har hatt en omstilling i forhold til digitalisering.
• Det boligsosiale arbeidet har bidratt til at flere familier har fått bedre egnede boliger.

Foreldrene har kommet i arbeid, og dette totalt endrer i stor grad tilværelsene for
hele familien.
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• Vi rksomhetene Helse og NAV har i samarbeid gjennomført et kursopplegg for helse
og ernæring for flyktningene, med midler fra Østfoldhelsa.

• Flyktningetjenesten startet høsten 201 7 opp med svømmeopplæring i to grupper.
Menn og deres barn i en gruppe, og kvin ner i en annen gruppe. I kvinnegruppen er
det et samarbeid med Frisklivssentralen.

• Antall nyfødte barn steg kraftig I 201 7. Fra gjennomsnittlig 67 pr år i perioden 201 1 -
201 6 til 84 fødsler i 201 7. Alle fikk tilbud om besøk fra både jordmor og helsesøster
etter fødselen/i barselperioden.

• Yngre kvinner kan få prevensjon hos jordmor. Mange benyttet tilbudet.
• Psykisk helse og rus er et satsningsområde, og i 201 7 fikk kommunen tilskudd til 1 ,5

stilling til rus for å gi en bedre rusomsorg. Kommunestyret vedt ok også en plan for
psykisk helse og rus. Nytt aktivitetstilbud for yngre brukere er under oppstart.

• Med midler fra Fylkesmannen ble planarbeid for bedre habilitering /rehabilitering
igangsatt, med fokus på brukernes og ansattes erfaringer.

• Det er økt p ågang på tilbudene i Frisklivssentralen og flere gruppetilbud ble startet i
201 7. Ny ernæringsrådgiver ble ansatt.

• Frisklivssentralen samarbeidet med Frivilligsentralen og Dagaktivitetstilbudet om
Verdensdagen for fysisk aktivitet 1 0. mai.

• Verdensdagen for psykisk helse 1 0. oktober ble markert på Helse - og sosialsenteret.
• Våler kommunes bruk av KAD (Kommunalt akutt døgntilbud) er noe lav med en rate

per 1 0 000 innbygger på 2,6 etter andre tertial 201 7
• Det er innført intensive perioder for behandling av flere barn med

funksjonsnedsettelser og halvårlig tverrfaglig gjennomgang av deres hjelpemidler
• I 201 7 ble alle analoge trygghetsalarmer byttet ut med digitale trygghetsalarmer med

GPS.
• Nytt pasientvarslingsanlegg på sykehjemmet ble montert i nyoppusset del, og arbeidet

med å bytte ut anlegget i resterende del av sykehjemmet og omsorgsboliger ble i gang
satt.

• Sansehagen i forbindelse med skjermet enhet på sykehjemmet ble i 201 7 påbegynt .

8.2 DETTE JOBBER VI VI DERE M ED
• Etterspørselen etter helsesøstre er sto r, spesielt i skolehelsetjenesten. Rekruttering er for

tiden utfordrende. Kommunen har flere under videreutdanning. Helsedirektoratet ga tilskudd
til en ny stilling i 201 7. Vi har flere barn og familier med store og sammensatte utfordringer .

• 5 personer sto d på venteliste til gjeldsrådgivning pr 31 .1 2.1 7.
• Vi hadde mange kreftpasienter i hjemmetjenesten i 201 7. Kreftkontaktene har ingen avsatt tid

til oppfølging, og er derfor til tider vært svært presset på tid
• Det har vært et stort trykk på ergoterapeuttjene sten. Våler har mange barn med forskjellige

funksjonsnedsettelser, og barn trenger god tid og tett oppfølging. Vi opplever at vi har behov
for å øke årsverk i tjenesten for å kunne levere gode tjenester. Antall aktive brukere med
hjelpemidler var i 201 7 3 67 med totalt 928 utleverte hjelpemidler. 33 var nye brukere i 201 7.

• Det ble født flere barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester i 201 7. TI
barn/unge under 1 8 år får jevnlig fysioterapioppfølging av kommunal fysioterapeut.
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Andre utfordringer vi vil jobbe videre med i 201 8:

• Velferdsteknologi
• Organisering av tjenester og tverrfaglig arbeid for samordnet tilbud til barn, unge og familier
• Styrke brukermedvirkning og pårørendeinvolvering
• Prioritere oppfølging rundt ungdom, flyktninge r og langtidsledige
• Videreutvikle møteplasser for integrering av nyinnflyttede til Våler
• Opprette språktreningsplasser for våre innbyggere fra land utenfor EØS for å hjelpe dem til

fast arbeid
• Utarbeide forslag til et differensiert botilbud for enkelte pa sientgrupper
• Etablere uteområde for åpen barnehage
• Utvikle flere møteplasser og aktiviteter for innbyggere som ikke er i jobb eller aktivitet
• Styrke rusomsorgen i tråd med Opptrappingsplanen for rus
• Styrke habilitering, rehabilitering og koordinering av t jenester i tråd med Opptrappingsplanen

for rehabilitering

8.3 H AR VI NÅDD MÅLENE
For seksjon Helse – og omsorg har vi utarbeidet følgende mål knyttet til kommuneplan,
Helse og omsorgsplan 201 3 - 2023 og Strategisk folkehelseplan 201 4 - 2026;

A. I løpet av 201 7 er det utarbeidet, og etablert gode rutiner for å ivareta et tett
samarbeid med pårørende . Alle tjenesteområdene i Helse og omsorg arbeider for å
bedre samarbeidet med pårørende. Det gjenstår å få på plass gode skriftlige rutiner.

B. Ha fokus på brukermedvirkn ing, slik at brukerne opplever deltakelse og mestring i
hverdagen innen utgangen av 201 7 . Det er valgt brukerrepresentant for eldre, og ved
utarbeidelse av planverket vårt i 201 7 har vi hatt brukermedvirkning. Psykisk helse
har tatt i bruk «Hva er viktig f or deg?» som inngangsspørsmål og avslutningsspørsmål
i alle samtaler. Brukeroppfølging blir tilpasset den enkeltes brukers behov, og det å
møte brukere med respekt er et tema som er aktuelt i alle fagmøter.

C. Øke den faglige kompetansen hos ansatte, som bes krevet i virksomhetens
kompetanseplan, fortløpende. Vi har søkt Fylkesmann om tilskudd til kompetanseløft
i 201 7. Dette har vært brukt til grunnutdanninger i helsefag, demensomsorgens ABC,
og videreutdanninger i sykepleie, psykisk helse, palliativ behandli ng, kognitiv terapi,
psykologutdanning, spesialpedagog og helsesøsterutdanning, I tillegg har flere av
virksomhetene gjennomført faste faglunsjer, e - læringskurs og refleksjonsgrupper i
løpet av 201 7.

D. Tydelig ledelse og helhetlig styring gjennom videreføri ng av nærværsarbeidet i 201 7 .
Lederne i seksjonen e r tett på medarbeiderne, og arbeider kontinuerlig med
tilrettelegging av arbeidet. Vi har et godt samarbeid med IA - kontakt (Inkluderende
arbeidsliv) fra arbeidslivssenteret i NAV, personalsjef, Bedriftshel setjenesten og
aktuelt NAV kontor. I tillegg bidrar mange av medarbeiderne til et positivt
arbeidsmiljø, som igjen er positivt for nærværet

E. Familiens hus har i løpet av 201 7 tatt i bruk nye metoder for å ta opp uro og
bekymring med barn, unge og foresatte . Psykolog og pedagogisk leder i åpen
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barnehage har sammen med lærere fra Våk skole fått opplæring som «URO - trenere»
ved RBUP (Regionsenter for barn og unges psykisk helse).

Målene videreføres og følges opp internt utover i perioden. Nærmere vurdering o g
rapportering på årsbasis vil vi se på i forbindelse med videreutvikling styringsdialog i
kommunen.

8.4 NØKKELTALL

Seksjon Helse og omsorg Regnskap 2017 Regulert budsjett Avvik
103 884 799 105 519 571 1 634 772

Vi har hatt vakante stillinger i virksomhet Helse og NAV i 201 7 som er årsaken til at vi har
fått et mindreforbruk i disse virksomheten e, i tillegg til lavere utgifter til pensjon enn
budsjettert .

Mindreforbruk og avvik fra siste tertialrapport skyldes i all hovedsak lavere p ensjonsutgift er,
og ubenyttede midler til vakanse i forskjellige stillinger.

Sykehjemmet har hatt et merforbruk på kr 1 723 000 . M erforbruk et er i stor grad gått til
bruk av overtid. De underliggende årsakene vil vi se nærmere på ift ressursbehov, budsjett
og oppfølging i 201 8 og framover.

Pleie og omsorg

Netto driftsutg ifter institusjon per beboer i komm unale institusjon (tusen kr) :

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 721 705 679 802 1 098 1 042 1 121

Kostragruppe 01 728 788 831 866 884 879 917

Fylkessnitt 720 764 812 847 857 917 895
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Våler kommune har høye brutto driftsutgifter pr. institusjonsplass. Fra 201 3/201 4 ble det
redusert med tilsammen 5 plasser på sykehjemmet for å tilpasse drift, og vri innsats.
Reduksjon på antall plasser gir økte kostnader pr. plass. Det er lav brukerbetal ing for
institusjonsplass i Våler. Brukerbetaling er relatert til beboerens inntekt, og kan således ikke
påvirkes.

Vi ligger blant de laveste i antall plasser i institusjon i % av mottakere av pleie - og
omsorgstjenester, men har meget god dekningsgrad fo r boliger og institusjon med heldøgns
omsorg. Dette vurderes som en riktig og viktig prioritering med tanke på behov i fremtiden.
I 201 7 har vi store deler av året hatt ledige rom på sykehjemmet, og dette gir et inntektstap.
I tillegg har vi måtte t kjøpe k ostnadskrevende plass for ressurskrevende bruker.

Våler kommune prioriterer de eldste og sykeste i institusjon, men gir samtidig tilfreds -
stillende tjenester i hjemmet, til både yngre og eldre.

Korr brutto driftsutg ifter pr mottaker av k jernetjenester til hjemmeboende:

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 167 174 175 170 189 176 200

Kostragruppe 01 188 196 196 217 227 227 228

Fylkessnitt 207 230 236 236 235 240 246

Hjemmetjenesten i Våler har lavere brutto driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner .

Kostnader til hjemmeboende steg fra 201 6 til 201 7, da vi har hatt en massiv økning av
brukere med omfattende behov i hjemmet. En stor andel av disse er kreftpasienter, som
ønsker å avslutte livet hjemme.
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Sosial

Netto driftsutg ifter pr sosialhjelpsmottaker (tusen kr) :

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 54 57 57 65 79 85 82

Kostragruppe 01 54 59 54 59 64 74 84

Fylkessnitt 66 71 72 73 78 85 91

NAV Våler arbeider tett mot brukerne av økonomisk sosialhjelp. Tid til råd og veiledning
kan være nyttig for en del tjenestemottakere for å redusere behov for sosialhjelp. Andelen
sosialhjelpsmottakere med stønad ut over 6 mnd gikk noe ned fra 201 6 til 201 7.

O pplevde derimot at tjeneste mottakerne hadde større utfordringer og sammensatt
problematikk, som igjen krever tettere oppfølging.
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9 MI LJØ OG TE KNI KK

Miljø og teknikk har følgende forvaltningsområder :

• Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunal eiendom , inkludert Våler kirke og
Svinndal kirke.

• Re n holdstjenestene i alle kommunale bygg , samt helsestasjonen på Kasper
• Vann, avløp, renovasjon, feiing ( VARF ), herunder drift Svinndal R enseanlegg og 21

pumpestasjoner
• Kommunale plasser og veier (brøyting, strøin g, lys, vedlikehold)
• Landbruksforvaltning ( jord og skog)
• Miljøforvaltning, viltforvaltning
• Friluftsområder.

Bygninger. Kommunen eier i dag ca . 40 000 kvadratmeter bygg. Vedlikholdet av disse er en
stor utfording innenfor budsjettrammene. Tilstandsanalyser/vedlikeholdsplaner blir løpende
ajourholdt.

Arbeidet med et nytt energispareprogram vil bidra vesentlig til oppgraderinger av
bygningsmassen, som en følge av tiltak som innlemmes i programmet.

Kommunale veier. Se omtale under.

9.1 VI KTI GE RESULTATER I 201 7
Viktige resultater på investeringssiden har inkludert:

Ny skolebygning Våk barneskole .

• B ygget stod ferdig til skolestart i 201 7.

Prosjekt Fledsbergveien – asfaltering og fortau .

• Kontrahering og anleggsstart ble iverksatt i 201 7. Prosjektet er forsinket. Fullføres i 201 8.

Energiøkonomisering, energisparek ontrakt med garanti.

• EPC – Energy Performance Contracting har det vært en stor oppgave i 201 7. A vtale ble
inngått i 201 7 med ÅF Advansia. T iltakspakke planlegges lagt fram for politisk vedtak i april
201 8. ÅF har garantert en årlig energibesparelse på ca. 40 % under forutsetning av visse
investeringer.

Reparasjon av 1 0 balkonger 2000 - bygget på H else og sosialsenteret .

• Prosjektet fullført i 201 7. Prosjektet ble mere omfattende enn forventet da man fant
råteskader som ikke var avdekket på forhånd. Oppgraderingen har ført til at inneklimaet i
boligene er blitt bra.

Nyt t bygg på Kirkebygden barnehage.

• O ppstart av prosjektet i 201 7. Prosjektet er i rute og vil bli overlevert i juni 201 8 .

Prosjekt sansehage ved helse og sosialsenteret ble igangsatt høsten 201 7. P rosjektet
sluttføres våren 201 8.

Kommunale veier.
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• U tskifting av gamle armaturer og gå over til LED i gatelysene på kommunale veier og plasser.
Gjennomført asfalter ing og merket opp plassen foran Helse - og sosialsenteret.

Drift.
Nytt overvåkningssystem for renseanlegg og pumpestasjoner er kommet på plass , operativt
fra juni 201 7.

U tarbeidet ny vannmiljøplan med en tilhørende saneringsplan for avløp, som gjelder for
201 8 - 2022.

T att i bruk Gemini portal, inkludert skydrift av våre anleggsdata innenfor vann, avløp og
overvann. Gemini portal kan brukes på mobil eller nettbrett ute i fel t. Dette betyr a t vi tar
vårt FDV - program ( forvaltning, drift og vedlikehold) et steg videre, ved at terskelen for å
legge inn driftsforstyrrelser i dagboka blir mye lavere.

Svinndal renseanlegg kan i 201 7 vise til gode renseresultater og ligger godt innen for kravene .
Kravet til rensing av fosfor er f eks 90 %. Svinndal RA hadde en rensegrad på 97 %.

Avløpsrensing . Totalt mottok Kambo renseanlegg 289.251 m3 avløpsvann i 201 7 mot
255.248 m3 i 201 6. Pris per kubikkmeter er 6 kr. I tillegg kommer utgifter til pumping (strøm
pluss slitasje på pumper).

Renovasjon . MOVAR IKS har rapportert følgende tall for husholdningsrenovasjon for
Våler:

År 2017 2016
Restavfall 958 tonn 926 tonn
Glass - og metallemballasje 88 tonn 87 tonn
Papp, papir og drikkekartonger 262 tonn 281 tonn
Plastemballasje 49 tonn 51 tonn

Avvirket tømmer for salg i Våler . Avvirkning til salg til industrien ble 51 .593 m³ til en
nettoverdi på 1 8.7 millioner kroner pluss mva. Den gamle rekorden fra 201 6 var 46.001
m³ til en verdi av 1 6,1 mil. Etterspørsel etter tømmer i Østfold er fortsatt høyt .

Regionalt miljøprogram (RMP) . RMP er en tilskuddsordning med miljøprofil som
forvaltes av Fylkesmannen, men hvor kommunen fatter vedtak. Under ordningen kommer
tilskudd til tiltak mot forurensing som e ndret jordarbeiding, tilskudd til buffersoner og
grasdekte vannveier, gras på erosjonsutsatte og flomutsatte arealer og skjøtsel av
miljøtiltak på areal som går ut av produksjon, som for eksempel fangdammer. Videre
gis det tilskudd til beitearealer,skjøtse l av småbiotoper og ugrasharving. Våler
kommune har i 201 7 innvilget 86 søknader. Dette er 4 søknader færre enn for 201 6.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) . Gjeldende tiltakstrategier for SMIL - tilskudd er
i prioritert rekkefølge: 1 ) forurensningstiltak, 2) istandsetting/vedlikehold av
kulturlandskap og biologisk mangfold, og 3) kulturminner og vernverdige elementer.

Etter SMIL forskriften er det innvilget 1 4 søknader innrettet mot forurensning, 2 søknader
innvilget for istandsetting av verneverdige bygninger og 1 søknad innvilget til kulturlandskap.
Våler kommune har i 201 7 innvilget kr. 691 .830, - i SMIL - tilskudd.

Landbruk. Kommunen deltar i organiseringen a v vannområdeutvalget Morsa. Morsa er
et nyttig og pedagogisk riktig redskap for å kunne arbeide med de målene som er vedtatt
i "Hovedplan vannmiljø". Arbeidet mot gårdbrukere foregår i tråd med den enkelte gårds
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miljøarbeid/krav og miljøprogrammet for Østfold. Det er til nå anlagt ca. 25 fangdammer. I
tillegg er det anlagt flere kulper, sedimentasjonskammere, terskler og overrislingssoner i
forskjellige bekkeløp hvor det er gjort andre tiltak.

9.2 DETTE JOBBER VI VIDERE MED
Utfordringene i 201 7 var å få t id til alle prosjekter , samtidig med daglig drift. Vi er helt
avhengige av nytenkning både når det gjelder ny teknologi , samt andre og smartere måter å
jobbe på for å skape et enda bedre Vålersamfunn.

En av de største utfordringene i 201 8 blir å få på pla ss løsninger som tilfredsstiller kravene til
brannvann/slukkevann i Kirkebygden - området. Før det te er på plass kan ikke Kirkebygden -
området utvikles slik det er planer om.

En annen utfordring er å optimalisere Miljø og teknikk på en slik måte at vi blir me st mulig
effektive. Det handler både om personer på riktig plass , samt evne å ta i bruk ny teknologi
der vi ser at det kan være effektiviserende. Dette vil ha høy prioritet i tillegg til å levere på et
meget stort antall utredninger, prosjekter og utviklin gsoppgaver som er vedtatt av
kommunestyret.

9.3 HAR VI NÅ DD MÅLENE
I det store og hele ble mange av målene nådd i 20 1 7. Vi kom ikke i mål med noen
investeringsprosjekter, og noen investeringsprosjekter ble sågar ikke igangsatt. Dette skyldes
mangel på tid og kapasitet.

Økonomi:
Regnskap Budsjett Avvik

Netto driftsramme 22 15 8 000 22 055 000 - 10 3 000

Det har vært god kontroll på økonomien gjennom hele året. Overskridelsen skyldes i sin
helhet den uventede situasjonen som oppstod med stenging av skolekjøkkenet på
Kirkebygden skole. Den situasjonen måtte bare løses, og nødvendige umiddelbare tiltak ble
i verksatt, både med interne krefter og ved kjøp av tjenester og utstyr. Kostnaden for dette
beløp seg til i overkant av kr. 300 000, - .

Vi så helt på slutten av 201 7 at vi kom til å få et relativt lite merforbruk. Det ble da innført
innkjøpsstopp, bortsett fra når det gjelder det aller mest nødvendige.
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9.4 NØKKELTALL

Samferdsel

Nett o driftsutg ifter pr km kommunal vei ekskl usive avskrivn inger (tusen kr) :

år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Våler i Østfold 77 74 71 72 102 62 93

Kostragruppe 01 58 59 52 55 61 58 65

Fylkessnitt 59 54 50 74 78 78 80

Store variasjoner de siste årene: Der det ligger høyt skyldes det enkeltprosjekter som har
vært svært kostbare. Det vil vurderes om det er mulig (realistisk) å redusere de relativt høye
utgiftsnivået vi har.

Ellers spiller det en stor rolle hvordan vintrene er , det vil si treffsikkerheten med hensyn til
budsjett og faktiske utgifter kan variere betydelig. Slik tilfellet har vært vinteren 201 7 - 1 8 der
kostnader til brøyting og strøing har vært svært store.
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1 0 VE RBALE VE D TAK

Utover de leveranser som er omtalt tidligere i rapporten oppsummeres følgende status på
verbale bestillinger fra kommunestyret:

Oppvekst og kultur:

• Skole . O ppvekst - og kultur utvalget vedtok i sitt møte 21 .1 1 .201 7 nytt permisjonsreglement
for skolene i Våler kommune. Reglementet trer i kraft 1 . august 201 8.

Miljø og teknikk:
• EPC - prosjektet: Vedtak og iverksetting i løpet av første halvdel av 201 8
• Gang og sykkelvei samt vann og avløp lang s fylkesvei 1 20: Prosjektering, anbudsutlysning,

kontrahering og forventet byggestart i 201 8
• Nybygg Kirkebygden barnehage. Ferdigstilles i juni 201 8
• Ferdigstillelse av Fledsbergveiprosjektet i 201 8
• Ferdigstillelse av prosjekt sansehage i 201 8: ferdigstilles i mai/juni 201 8
• Naturmangfolds planen: ferdigstilles i 201 9.
• Klima og energiplan: Ferdigstilles i 201 8/201 9
• Trafikksikkerhetsplan: Ferdigstilles i 201 8
• Verdisetting av friluftsområder: Ferdigstilles i 201 8.
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