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I Rådmannensinnledning
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22
er et offensivt og ambisiøst forslag med
historisk store investeringer (inkludert
aktiverte og ikke -aktiverte tiltak) .
Hovedfokusi framleggeter likevel å sikre at
kommunenkan gi godetjenester til
innbyggerne,ikke bare på kort sikt (2019-22),
men ogsåi et 10-12 års perspektiv– det vil si i
åreneetter 2022.Vi vil gjøre det ved å gi
tjenesteområdenetrygge,men nøkterne
driftsrammeri planperioden,og ved å sikre at
vi har midler i reserve,slik at kommunen
beholder en økonomisksikringog har
handlingsfrihetogsånår kommende
lånerammernår sitt toppnivå.
Forslagetinkluderer investeringersom bådeer
aktivertetiltak og ikke-aktivertetiltak. De ikkeaktiverte tiltakenevil utredesmer, for
deretter å leggesfram som egensakerfor
kommunestyretsbehandling
. Kommunestyrets
vedtakom videre utredningav ny Kirkebygden
ungdomsskole,inkludert et tilbyggved barneskolen, innebærerat vi kan få en samlet
lånerammeom 3-4 år som nestendobler
dagenslånegrad.Vi kan med andreord gåfra
ca.265 millioner kroner i lån i 2018 (lånegrad
69 %) til ca. 470-480 millioner kroner i lån
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mot slutten av planperioden(lånegrad110120 %).Dette er en økonomiskutfordring
som Våler kommuneikke har stått overfor
tidligere.Gjennomutredningeri 2019 skal
rådmannenanalyserehvordanmål og
ambisjonerpå nye investeringerkan realiseres,
inkludert hvor maksimuminnsatsnivåbør ligge.
Det er ikke uvanligi kommune-Norge at man
må ta slike store løft, og flere kommuneri
regionenog andre steder har vært i standtil å
investereog håndterestore forpliktelser på en
kontrollert måte.Men - det vil væreen
forutsetningat det skapesøkt handlingsrom
gjennomå øke inntekter og å effektivisere.
Rådmannenhar påbegyntinnsamlingav data
fra andre kommunerfor å ha sammenlignings
grunnlag,og rådmannenvil analysere
kostnader,gevinster,tidsplanlegging
og
handlingsrommv., og vurdere alternative
finansieringsmuligheter
for å kvalitetssikre
kommendeinvesteringer.
Forslagettil budsjett/økonomiplaner offensivt
på hvordanskapeforutsetningerfor å
gjennomføreså store investeringsløftsom vi
har foran oss. Våler kommuneer en billig
drevet kommune,men vi har allikevel
utarbeideten ambisiøsplanpå forbedringer

som skalgi økt handlingsromgjennomen
rekke effektiviseringstiltakde nestefire årene.
Ambisjonenegår utoverkommunestyrets
vedtak(des 17) på å effektiviseremed hhv 4
og 8 millioner i 2019/2020 og framover.
Våler kommunehar godefinanser,god
tjenestekvalitetog et lavt kostnadsnivåi
tjenestene1. Samtidiger det klart at pressetpå
tjenesteneøker.
Det vil kunnekomme avvikmellom nye
krevendemål og resultater på lokalt nivå,og
periodisk– bådei forhold til utviklingsaktiviteter og tjenesteproduksjon.Det vil
kreve fokus og romslighetfor å effektivisere
de endringenevi ser for oss skalutviklesog
innarbeidesi organisasjonen.
Forbedringerav
arbeidsprosesser,
nye oppgaverog verktøy,
smartereprosesserog omfordelingav
ressurserer viktige faktorer for å lykkes– og
som vil trenge tid. Med den omstillingstakten
vi har, og de omfattendeinnovasjon- og

1

Økonomianalyse 2017, Våler i Østfold, Framsikt
AS/Agenda Kaupang AS (4 sep 2018).
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utviklingsbehovsom skalløsesvil det være
rom for å feile.
Dette er en del av en sunninnovasjonskultur
og en organisasjoni endring.Allikevelskalvi
forbedre oversikter, styringog samordning,og
vi skalværetett på for å justere kursennår
det er nødvendig.

1.1 Økonomi
Budsjettframleggetinnebærer:
Beskjedenvekst i driftsutgifter til
tjenesteområdenei planperioden.
Omfordelingav ressursermellom
sektorer og sentralestaber til fordel
for kvalitetsforbedringsprosjekter,
organisasjonsutvikling
og digitalisering.
Store investeringer– flere utviklingsog infrastrukturprosjekter.
Forberedekommunensstørste
investeringnoensinne,ny
ungdomsskole,tilbyggbarneskoleog
eventuell hall for avlastningog
kulturformål på Kirkebygden.
Kostnadenefra nye store lån vil
belastedriftsbudsjetteti siste del av
planperioden.Vi ser behovfor å øke
inntektenefra 2021-22 for å værei
standtil å byggeny ungdomsskole.
Sikre reserver for store låneopptak.
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Implementeresmarterearbeidsprosesserog effektiviseringstiltak,
utviklings- og innovasjonsprosjekter.
Løfte fram andre muligeprosjekter,
som skalutredes,og eventueltkomme
inn i investeringsplan
en i perioden.
Samlet sett synliggjør rådmannens forslag
ambisjonen om en høy omstillingstakt, og
en svært framoverlent og viljesterk
organisasjon.
For å lykkesi en så offensivsatsinger det
avgjørendeat administrasjonenog
kommunestyretkan samarbeidetett og godt.
Disposisjonsfondet er beregnet til å ligge
på et sterkt nivå, tilsvarende16,4 – 17,5 %
av sum driftsinntekter , noe som er høyere
enn hva kommunenhar hatt helt fram til i år.
Dette gir kommunentilfredsstillendesikkerhet
for svingningeri økonomien,og en buffer for
ekstra strammeår med høyelån.
Rådmannenvil fremme forslagom igangsetting
av nye samarbeids
gruppersom blant annetkan
støtte administrasjoneni arbeidetmed
samfunns
utvikling(og aktivenærmiljøer)i
Våler kommune.Rådmannenvil bidra til en
gjensidiggod styringsdialogog foreslå
ytterligere tiltak for et raust og godt samspill.

Detaljer og utfyllendeom økonomi er
beskreveti sistedel av dokumentet.

1.2 Visjon - og tenkesett
om nettverk og
strategisk partnerskap
Våler kommunesvisjon er « Vi dyrker nærhet
for å skapeframtidensmuligheter».I
kombinasjonmed mål og strategieri våre
kommuneplaner(jf. ny samfunnsdelpå høring),
digitaliseringsstrategi
2018+, sentraleføringer,
lover og regler, så gir visjonsdokumentet–
som utdyper tenkesettettil visjonen – en god
innretningpå hvordanvi skalprioritere og
byggeframtidensVåler kommune.
Visjonensetter gradvissitt preg på diskusjoner
og prioriteringer. Visjonen,og det vi gjør ut
ifra den - sammenmed slagordet«ville,vakre
Våler»bidrar til at Våler byggeren identitet og
et omdømmesom gir god gjenklangutenfor
kommunen.
Bådeoffentligemyndigheter,private bedrifter,
innovasjonsaktører,akademiaog andretar
kontakt med Våler kommunefor å bli kjent,
utforske muligheterfor samarbeideller bare å
dele erfaringer,ideer og kunnskap.Dette er
veldigviktig, fordi å gjennomførede meget
omfattendeinvesteringer,omstillingsaktiviteter
og innovasjonspr
osjekter, som vi har
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ambisjonerom, vil kreve mangeressurserog
store grad av kreativitet og samskaping.

iii.

Derfor vil rådmannenleggestor vekt på å
videreutviklestrategiskepartnerskapog
etableresamarbeidsgrupper
og prosjekter der
vi spiller ball med variert og høy kompetanse
og innsiktsfulle,inspirerendemennesker
utenfor egenorganisasjon.

iv.

Vi vil igangsetteaktiviteter for å knytte Våler
nærmeresammenmed nye innbyggere,
næringslivog andre som er interesserti å
bidra til løft og det gode liv i Våler. Vi vil være
aktive,offensiveog synligefor å skape
nysgjerrighetpå alt det spennende
somskjeri
Våler. Vi vil skaperesultater,vi vil lytte med
respekt,vi vil inspirereogbli inspirert - vi vil
gjøre ord til handling.

1.3 Satsingsområder
Somi framleggetfor et år sidener det viktig å
sette fokus på de viktigstesatsingsområdene
som budsjettetskalunderstøtte.Utover
viktige løpendedriftsoppgaver,kompetanse
utviklingog ressursstyringfor godetjenester,
så er årets forslagpå overordnedesatsingsområder en videreføringav fjorårets fokus.
i.
ii.

Samfunnsutvikling,
og næringsutvikling
som bidrar til nye inntekter.
Helhetligforebyggendearbeid.
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v.

Satsingpå barn, unge,skole og
nærmiljø(folkehelse).
Infrastruktur og digitaliserings
prosjekter.
Gjennomføreanalyse
r, effektiviserings
tiltak og organisasjonsutvikling
.

1.4 Folketall og demografi
Våler er en kommunei sterk vekst.Ikke minst
gjelderden barnegruppen6-15 år. I 2017
haddeVåler prosentvisstørst befolkningsvekst
i Østfold og på syvendepla
ss i landet(SSB).Pr
31. juli 2018 var det over 5550 innbyggerei
Våler.Prognoser fra SSBviser at Våler vil ha
7000 innbyggerei 2030, en økningmed 26 %.
Det antasat befolkningeni 2040 vil værepå
over 8800 personer(SSB4M) - lavt anslager
8400 og høyt anslager 9400 innbyggere.Våler
vil da ha passertRådekommune.
Befolkningsprognoser
basertpå blant annet
boligbyggeprogram
viser at vekstenvil komme
i alle tre sentrenei kommunen.Forventet
aldersfordelingi vekstener ganskelik for alle
områdene, med unntak av den eldste
aldersgruppen(80 +) som forventesstørst i
området Våk.
Antall eldre over 90 år vil ogsåvoksesvært
mye de nesteårene(fra <20 stk til >80 stk

fram mot 2040).Dette gir oss betydelige
utfordringer i forhold til omsorgstjenes
ter og
kommuneøkonomi,og kommunenmå
planleggeen rekke tiltak over flere år for å
forberede oss på framtidenstjenesteportefølje.Problemstillingener lik for de fleste
kommuner,og vi vil samarbeidebredt for å
utvikle nye og varierte måter å løse
velferdsutfordringenefor de eldre. Dette er
ogsådiskutert ut ifra perspektivetsamfunns
utviklingnedenfor.
Kommunenruster segfor befolkningsøkningen
i barnegruppenebådenår det gjelder
barnehagerog skoler og følgertett med på
hvordanvi skalmøte veksten i den eldre delen
av befolkningen.Barnehagene
i Svinndalog
Kirkebygdenhar pressetkapasitetog vil ikke
kunneta imot den forventede veksteni
aldersgruppen0–6 år. Barnehagene
i Våk har
tilfredsstillendekapasitetfor planperioden.
Barneskolenei Svinndalog Våk har
tilfredsstillendekapasitetfor forventet vekst i
planperioden,dog har enkeltefunksjonersom
garderobeplass
og fellesromfor lite plassi
Svinndal.For skoleni Kirkebygdener
kapasitetendårlig,men utredningom ny skole
går videre i henholdtil kommunestyrets
vedtaki oktober i år.
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I ny fylkesplanfor Østfold siesdet at Våler bør
ta mer av befolkningsveksten
i regionen.
Hvordan befolkningsveksten
skalhåndteres,og
behovetfor å utarbeidebedre innsikt og
analyserover hvordanden påvirker Våler blir
en stor oppgavei 2019 og de nærmesteårene.

1.5 Organisasjon
Suksesskriterierfor den offensivesatsingeni
dette framleggetinkluderer tydeligemål,
systematiskarbeid,helhetligeplaner,tett
oppfølgingav virksomhetene,tverrfaglig
samspill,handlefrihetinnenfor vedtatte
rammer og goderapporteringsrutiner.
Våler kommunemå jobbe mer målrettet og
styre etter tydeligemål. Vi må ha større fokus
på fellesrutiner for å oppnåøkt kvalitet i
tjenestene.
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Arbeidet med kvalitet er en kontinuerlig
prosesshvor de vurderingenesom gjøres,
følgesopp med justeringerog nye mål.
Prosessenekrever involveringog dialog
horisontalt og vertikalt. Det må etableresett
felleskvalitetssystemsom sikrer at
organisasjonen
oppnårdefinert kvalitet i
forvaltningog tjenesteproduksjon.Vi er
avhengigav klart formulerte mål og at alle
forstår hvordande skalbidra til å nå målene.
I 2019 etablerer vi nye standardiserte
målekort/nøkkeltallpå overordnet nivå
(rådmannen)og på sektor-/tjenesteområdenivå
(kommunalsjefer).
Disseblir levendenøkkeltallfor strategisk
resultatledelse,og for å drive operativ styring.
Systemetblir en viktig referansefor
rapportering.

I dette dokumentethar vi redusert omfanget
av måltabellerog referanser(eks Kostra), fordi
vi ønskerå utvikle et mer standardisert,
helhetligog anvendbartmålsystem.Ref.også
økonomiskanalyseav Framsikt/Agenda
Kaupang (sep2018) – som blant annet
gjenspeilerKostra-målingeri Våler.
Vi igangsetternå et 12 måneders«Prosjekt
effektiv økonomistyring»for å sikre enda
tettere oppfølging,kontroll og styringpå
pengenevi bruker. Mandateter under
utforming.
For å sikre forutsetningerfor disse
ambisjonenevil vi fra 1. januar2019
restrukturere den sentraledelenav
administrasjonen.
Det betyr at dagensto
enheter;sentraladministrasjon
og rådmannens
stab endrestil fire staber.
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Hensiktenmed organisasjonsendringen
:

Med dissegrepeneskaldet gi grunnlagfor mer
effektiv og bedre rapportering til folkevalgte
organerog bedre analyserog beslutnings
underlagfor kommunestyret.
Det har tidligere vært foreslått (men ikke
aktivert tiltak) at sentraladministrasjonen
burde styrkes(blant anneten ny controllerfunksjon).Nå tar vi et første stegfor å bedre
situasjonen.Gjennomde grepenevi samlet
sett tar her, er forventningenat vi skalstyrke
den totale produksjonog ressursutnyttelsen
sentralt i administrasjonen
. I «Prosjekteffektiv
økonomistyring»vil vi vurdere hvordanen
helhetligøkonomistyringsmodellkan se ut
med hensyntil kompetanse,bemanningog
verktøy. Det er et mål at prosjektets
resultater og anbefaltetiltak skalbidra til å
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sikre høy kvalitet i leveransene,og å
håndtere/mobiliseremot sårbarhet.

kompetansevi trenger (å utvikle) og hvordan
organisasjonen
best gjenspeilerdette.

Bedre utnyttelseav digitaleverktøy og
prosesservil bli ett sentralt virkemiddel.Det
er ogsåmulig at vi i samarbeidmed eksterne
partnere kan prøve ut nye innovativemodeller
på økonomiområdet.Det kan ogsåvære
aktuelt i forhold til innovativeanalyse-verktøy.

Budsjettetleggeropp til en fast rammepå
750 000 kroner pr årenefor organisasjons
utvikling.Vi må i tilleggværeaktive med å søke
skjønnsmidlerog andretilskudd til prosjekter
og innovasjon.

Vi forventer at det kan komme ytterligere
justeringeri organisasjonen,
når vi er i standtil
å igangsettearbeidetmed nytt
«innbyggertorg»som en del av investeringene
vi foreslår i dette framlegget.De fysiske
forbedringenei ankomstsone
n på
Herredshuset,vil hengesammenmed hvilken

1.5.1 Familiens hus
Det foreslåså etablere«Familienshus»i Våler.
Dette er en samordningsmodell
som har en
sterk folkehelse- og nærmiljøforankringhvor
overordnet målsettinger å fremme trivsel og
god helseutvikling,samt forebyggeutviklingsog helserelaterteproblemer,hos barn, unge
og deresforeldre. De fleste kommunervelger
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å samorganisere
ogsamlokalisere
de som jobber
i åpen barnehage,helsestasjonog skolehelse
tjeneste,barnevern,samtpsykologog
pedagogisk
-psykologisktjenestei en
virksomhet.
Ved å gjøre dette ogsåi Våler,vil vi gi barn,
ungeog familieropplevelsenav at det er deres
behovvi samlerkompetansenrundt for å finne
tilpassedeog helhetligeløsninger.
Det vil fremmesegensaktil kommunestyret
om etableringeni løpet av 2019, inkludert for
å skaffeegnedelokaler for et fellessted for
dette spennendekonseptet.Med andreord er
forslagetikke-aktivert i investeringsforslag
pt.
Omtalen her er for å sette fokus på et sentralt
behovsom vil gi godeeffekter bådefor
brukerne og innadi administrasjonen.

1.6 Samfunnsutvikling
Våler kommuneoppleversterkt folkevekst.
Dette krever langsiktigeplanarsom legger til
rette for godeboligområder , flere arbeidsplasser lokalt og effektiv t jenesteproduksjon.
Funksjonenplan- og utvikling(samfunns
utviklingog næringsutvikling)
er en viktig
brikke i dette arbeidet.Utkast til ny
samfunnsdeli kommuneplanensetter lys på et
bærekraftigframtidigVålersamfunn.

15.11.2018

1.6.1 Infrastruktur
Stabilvannforsyning,effektiveavløpssystemer,
god kommunikasjonsinfrastruktur er
eksempler på områder som er viktige for
omdømmet til kommunen.Våler kommunemå
videreutviklestrategisksamarbeidog felles
forståelseom mål og behovmed eksterne
partnere og premissgivere,slik som Våler
vannverk,Statensvegvesen,nabokommuner
og kommunerlangsfellestransport-akserm fl.
Brannvannog vannforsyningtil (eksisterende
og) nye boligfelterer sværtviktig å leggegode
planer for. Våler vannverkskalbyggenytt
vannbasseng
på Skjønnerødog dette skalgi
bedre kapasitettil Svinndal.Våler kommune
bør vurdere å samarbeidei dette prosjektet
ved å bidra med inntil 20 % av investeringen.
Budsjettforslagetpå ca.1,6 millioner kroner
kan bli fremmet som egensaktil
formannskapetog kommunestyret.
Fiber for høyhastighetinternett er en satsing
som Våler kommunemå jobbe videre med
andre partnere,slik at flere innbyggerekan få
tilgang,og for å sikre redundanspå fiber
hoved-aksenetil kommunen.Regjeringens
mål
er minimum90 % dekningtil befolkningen
innen 2020.Våler bør ikke ha en lavere
ambisjon enn dette. I 2018 kommer det fiber
fram til Svinndal.I 2019 og framoverbør vi se

på flere nye akserog områder.I forslagether
fremmesforslagom å ta første steg i
redundansnord-syd (en tilførselsaksetil), ved
at vi i samarbeidmed Spydebergog Skiptvet
kan leggefiber fra Mørk til Tveter i Våler.Det
vil fremmesen egensakom investeringpå kr
500 000 som bidragi en fellessøknadom
tilskudd fra Østfold fylkeskommune.Derfra
kan en senereetappengåvidere til
Kirkebygden,og vi sikrer sammenkobl
ing og
redundans.Dette (redundans/operativ
sikkerhet)vil ogsåha strategiskbetydningfor
etableringenav et mulig datasenteri Våler.
Forslagom nye investeringersom ikke er
aktivert i budsjettforslagetinkluderer:
Familiens hus. Anskaffeegnedefelles
lokaler. Jf.punkt 1.5.1 (over).
Oppgradering Herredshuset .
Effekt:Service-innrettet adkomst,
effektivt, økt sikkerhet, svarerut krav
til universellutforming,løser arealbehov, behovfor møterom og kantine.
Disseutredes nærmereog fremmessom sak
til kommunestyretnår klart.
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1.6.2 Areal, nærmiljø - samarbeid
for økt verdiskaping
Godt planlagtarealforvaltningog godeplaner
for utviklingav sentrum og områdesentrenei
kommunener sværtviktig for å oppnå
samfunnsøkonomiske
og velfungere
nde
(tjeneste)tilbud.Nærmiljø,folkehelseperspektivetog fellesskaper faktorer som
hengersammenog som skalgi oss føringer for
prioritering og veivalg.
For veksteni den eldre delenav befolkningen
må det tas høydefor et mulig større behovfor
kommunaletjenesterog tilrettelagteboliger
.
Dette seesigjeni sammenheng
med
velferdsteknologi
, samteventuellemuligheter
for offentlig-privat samarbeid
.
Arkitektogbyplanlegger
Mike Fuller-Gee,Arendal
kommuneer tydeligpå at velferds
-Norgeikke vil
ha råd til å videreutvikle
helse
- og
omsorgstjenester
i framtiden,slik vi har gjortdet
fram til nå.Han sier;at når opptilhalve
arbeidstiden
til ansattei hjemmetjenesten
går med
til kjøringmellomeneboliger
og spredt(eldre)
befolkning,
så er detteikke bærekraftig.
Hvordan vi utvikler Vålersamfunnetpå
områdesentre,boligområder,bofellesskap,
omsorgsboligerosv. blir derfor veldig
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avgjørendefor hvordan kommuneøkonomien
kan innrettes best mulig.
Våler kommunevil i løpet av de nesteårene
prøve ut nye modeller for samskaping
med
eksterneinteressenter.Arbeidet med ny
arealplani 2019 blir en sentralprosessder vi
skalinvolverevariert og aktivt, inkludert i de
lovpålagtemedvirkningsformatene.
Vi planleggerå arrangereet seminar(våren
2019) på temaet samfunnsutvikling.
Der vi
inviterer entreprenører,utbyggereog
samfunnsutviklere
med ambisjonenom å dele
kunnskapog diskutereerfaringerpå
samfunnsutviklinghos andre kommuner.
Budsjettpostenpå kr 300 000 inkluderer en
liten rammefor å arrangereet lærerikt og
framtids-innrettet seminar.
Vi er nysgjerrigepå om offentlig-privat
samarbeidkan gi flere gevinsterfor begge
parter, sammenlignetmed dagensmåte å
byggeog bekosteinfrastruktur og
tjenesteproduksjon.Vi tror ogsåat dette kan
komme brukerne av kommunenstjenester til
gode.Derfor vil Våler kommuneta initiativ til
dialogog sonderemuligheteri kommende
utviklingsprosjektersom kan ha potensialefor
økt gjensidigverdiskaping.
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II Innspill fra staber og seksjoner
Innspillfra stabeneog seksjonenegir en beskrivelseav ambisjoner, utfordringer og aktuelletiltak . Rådmannenhar sammenmed sin ledergruppeavveidog
kommet fram til det samledebudsjettforslaget. Beskrivelsen/
innspillenei dette kapittelet må lesessom underlagsinformasjonsom har et sektor/enhetsperspektiv,mer enn helhetligkommuneperspektiv
. Oppdatering og korrigeringav interne planer vil bli foretatt i seksjoner/staberetter vedtakav
budsjett.Evalueringav budsjettprosessen
vil bli foretatt i 2019,eventuelleendringerav rutiner og kvalitetssikringav dokumentasjonblir da vurdert.

2.1 Rådmannens stab
Tjenesterog oppgaversom inngåri
rådmannensstaber kommuneplan
er,
reguleringsplaner,
samfunnsutvikling,
næringsutvikling,
samfunnssikkerhet,
utbyggingsavtaler,juridisk rådgiving,
kommunikasjon
, folkehelseog innkjøp.

private reguleringsforslag
og det er forventet
moderat aktivitet på dette området.
Privatereguleringsforslag
under arbeid som vil
fortsette i 2019 er Folkestadtorget,Folkestadveienog Våler næringspark,felt 2. Til disse
planeneskal det ogsåværetilhørende
utbyggingsavtaler.

Plan - og utvikling

Juridisk rådgivning

Innenfor planområdet er det en utfordring
med eldre reguleringsplaner
med manglende
utbyggingsavtaler
eller avtalerav dårlig kvalitet.
Økende krav til prosess(innhold,metodikk
mv.) og økendekompleksiteti planarbeider
krevende.2019 vil derfor pregesav arbeid
med kommunensegneplaner.

Rådmannens
stabbidrar aktivt med juridiske
tjenester til hele kommunensorganisasjon
.
Tjenestenebeståri stor grad av veiledningi
ulike juridiskeproblemstillinger,men ogsånoe
saksbehandling.
For å heveden juridiske
kompetansenblant ansattevil det værebehov
for kursinginnenfor generelleoffentligrettslige
regelverkdet kommendeåret. Det vil derfor
satsespå ulike kurs i 2019 - innenfor det
juridiskefagfeltet- som er aktuellefor å
utvikle kompetansepå tvers i organisasjonen.

Kommuneplanens
samfunnsdelskalferdigstilles
og vedtas,og arealdelenskalutarbeidesog
vedtas.Arbeid med områdereguleringfor
store datasentervil ogsåforegågjennomåret.
Kommunenhar liten styring over omfangav
15.11.2018

Kommunikasjon
Kommunikasjoner limet i alle prosesser, både
interne og eksterne.I en verdensom flommer
over av kommunikasjonstår vi med få
mulighetertil å lykkesuten å jobbe strategisk,
integrert og målrettet. Tilfeldigheterstraffer
seg,vi blir utydeligeog dermed usynlige.
Måtenvi kommunisererpå er med på å forme
hvordanverdenser på oss og hvordan vi ser
på oss selv.Hvordan vi møter målgruppenepå
nett, i e-postenevi skriver, hvordanvi
oppfører oss i debatter og på møter, hvavi
skriver i brosjyrenevåre,hvordanvi opptrer i
media- alt er med å forme Våler kommunes
omdømme.Omdømmet har ogsåmye å si for
hvordanvi ser på oss selvog hvilken
bedriftskultur vi har.
Arbeidsmetode, spesieltmht. samskaping
og
medvirkninger under endring.Det etterstrebesflere arenaer,bådefysiskeog digitale,
der kommunenkan treffe alle deler av
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befolkningen. Gjennomførtemedvirknings
prosesserhar gitt kommunengod oversikt
over hva innbyggerneønsker.I 2019 vil det
arbeidesvidere med disseinnspillene,gjennom
de overordnedeplanene,men ogsåi mer
konkret arbeid.Videre er kommuneni gang
med en satsing på bådeekstern og intern
kommunikasjon.I 2018 tok vi i bruk
Workplace som ny plattform for
internkommunikasjon,og i 2019 vil fokus dreie
segmot å forbedre serviceog dialogmed
innbyggerne.Dette innebæreren ny og
forbedret sentralbordløsningog utvikling av
ett servicetorgpå Herredshuset.

Innkjøp
Det er et relativt stort uutnyttet strategisk
potensialknyttet til anskaffelserog oppfølging
av avtaler.Gjennomå byggeopp nødvendig
kapasitetog kompetanseblir behovsdekning
bedre,det fremmer effektivisering,besparelser
osv. Strategisksatsingpå anskaffelsergir stor
mulighettil effektivisering.Det er økende
oppmerksomhetpå innkjøpetsbetydning
innenfor det offentlige,særligknyttet til
behovetfor omstilling,digitaliseringens
fremmarsjog de omsorgsutfordringenesom er
i ferd med å komme.Samarbeidinnadi
SmartKomØstfoldgruppenkan væreen vei å
gåpå innkjøp.

15.11.2018

Samfunnssikkerhet
Hovedsatsingen
på området i 2019 blir
krisehåndtering– der tryggheti roller,
ferdigheterpå CIM (digitalt krisehåndterings
verktøy) skalforbedres.Bådetrening og
øvelseskalprioriteres opp, og tider planlegges
i årshjul.
I tilleggvil en oppdatert ROS-analysetas fram
som del av ny arealplan
.

Folkehelse
Etableringav ny folkehelsekoordinatorhar
blitt forsinket.Dette henger sammenmed
behovetfor å ta helhetligegrep og sikre at
kompetanseog ressurserinternt og eventuelt
eksternt blir vurdert når nye funksjonerskal
bemannesopp.
Det forventesen relativt rask iverksettingav
denneviktigefunksjonen fra nyttår 2019.

Av KOSTRAfremgårdet at Våler bruker en
betydeligmindre andelav budsjettettil politisk
styring,kontroll og administrasjon,
administrasjonslokaler
og fellesutgifterenn
bådesnittet i kostragruppe01 og fylkessnittet.
De grep som er omtalt over, og som endrer
organisasjonertil fire stabermed tydeligere
fokus og ansvarsområder,
har som delmål for
økonomiområdet
at vi skalreduseresårbarhet
gjennomå se på hvordanoppgaverer fordelt
og støttet opp bådehorisontalt (til
virksomhetene)og vertikalt på sentrale
funksjoneri stab og via kommunalsjefertil
mellomlederne.
De samlederessurseri alle fire stabeneer
inkludert i Kostra-sammenligningen.
Våler
kommunehar nå økt bemanningeni stabene
totalt , og med justeringav ansvarog oppgaver
har vi tro på en bedre balanseog
leveranseevne.

2.2 Stab økonomi og
politisk sekretariat
Oppgaversom inngåri stabener budsjett,
regnskap,lønn, finansforvaltning,
innfordring
og skatteinnkreving,eiendomsskatt
, revisjon
og politisk sekretariat(herundervalggjennom
føring og oppfølgingav råd og utvalg).
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2.3 Stab H R og
administrasjon
HR-området
Stabenjobber med drift, rådgivning, strategiog
utviklinginnenfor følgendefagområder:
Sak/arkiv
Lønn og tariff
Lov og avtaleverkinnenfor
personalforvaltning
Fraværsadministrasjon
(registreringog
refusjoner)
Arbeidstidsordninger,turnus
Rådgivningpå pensjonsområdet
Omstilling,endringsarbeid
Personalsaker
HMS,inkluderendearbeidsliv,attføring
Opplæringog kompetanseutvikling
Rekrutteringog tilsettinger
Lærlingeordningen,
praksisplasser
Sentralbord
Arbeidsgiverpolitikk
Permisjonsreglement
Lokallønnspolitikk
Seniorpolitikk
Arbeidstidsordninger,godtgjørelser
Lønnsforhandlinger

15.11.2018

Stabenhar ulike roller i organisasjonen
.:
Strategiskrolle
Synliggjøres
gjennomHR-strategienmed
forankringi virksomhetensstrategi
(kommuneplanens
samfunnsdelog
kommunedelplaner).Omfatter kultur, ledelse,
rekruttering, kompetanseutvikling
og
omdømmebygging
med brukerfokusi et
langsiktigperspektiv.
Systemro
lle
Sørgefor fellesHR-standarderog fagsystemer
(arkiv, sentralbordmm.),kvalitetssikringav
prosesser,oppfølging,utvikle nøkkeltallog
rapportering.Dette er grunnleggende
for at
kommunenskalværeen enhetlig,forutsigbar
og seriøsarbeidsgiver.
Utviklingsrolle
Bidra til og sørgefor aktuelleforbedrings- og
utviklingstiltaki organisasjonen
basertpå
undersøkelser,analyserog r elevantforskning.
Omfatter blant annetrelevantopplæring/
kompetanseutvikling,
rekrutteringsfremmende
tiltak, organisas
jons-/ lederutvikling,
arbeidsmiljøprosesser
og digitaliseringav HR-,
sak/arkiv- og sentralbordprosesser.
Partsrolle
Samarbeidog forhandlingermed tillitsvalgteog
arbeidstakerorganisasjoner,
samarbeidmed

hovedverneombudpå vegneav Rådmannen
(kommunenivå).
Servicerolle
HR-fagliginternservicefor kommunensledere
og merkantilestøtteapparat.Sørgefor et
velfungerendesentralbordog god
innbyggerservice.

Sentralbord
Det liggeret stort potensialei å gjennomgå
dagenssystemer.Sentralbordeter
kommunensvindu utad, og det er ønskeligå
ha et økt fokus på næringslivetsog
innbyggernesmøte med kommunen.En viktig
satsingfor 2019 vil væreå gjennomgåog
utvikle tydeligerutiner, og oppgradere
tekniskeløsningersom vil gjøre
arbeidshverdagen
lettere. Det vil væreviktig å
drive kontinuerligservicetreningav
medarbeidere,og etablereeffektiveog gode
arbeidsprosesser
fra førstelinjeleddog inn i
kommunensfagavdelinger.
Vi vil identifisere
forbedringsområderog jobbe kontinuerligmed
forbedringer,og delta i innovasjonsarbeid
for å
sikre at kommunentar i bruk nye relevante
teknologiskeløsningersom sikrer endabedre
og enklere innbyggerrettedeløsninger
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Arkiv
Arkivlov med tilhørendeforskrift setter stadig
større krav til arkivfunksjonenog oppbevaring
av dokumenter.Arkivloven § 2 påleggeralle
kommunerå ha en arkivplan.Ny arkivplaner
ikke utarbeidet,men påbegynt.Arkivverdige
data liggeri dagi gamlesystemermed
tilhørendedatabaser,i tillegger det et stort
antallfysiskepapirarkiv. En forutsetningfor å
kunneavviklede manuellerutinene med
papirkopier,er at kommunenmå ha en
godkjentløsningfor elektronisk
saksbehandling
og lagring.Dagens
arbeidsrutinerskapermye ekstra arbeid da alt
elektronisklagret data skrivesut og arkiveres.
Det vil si, lagret bådei databaserog i fysisk
sakarkiv.I tilleggtil sentralarkiveringfinnes
det egnefysiskearkiv ute på kommunens
øvrigelokasjoner.Dagensdriftsrutiner er ikke
effektivt eller hensiktsmessig
pga
personavhengighet,
og mye ti dsbruk i
forbindelsemed manuellerutiner.
Det er identifisert flere områder som kan gi
betydeligebesparelserved å benytte et
elektronisksaksbehandlingssystem,
uten behov
for fysiskearkiv i tillegg.Våler kommunevil
implementereet fleksibeltog standardisert
arkivsystem,som gir et enkelt og intuitivt
grensesnitt.Målet skalværeå forenkle og
standardiserearbeidsprosesser,
øke sikkerhet

15.11.2018

og personvern,redusereopplæringstidog
personavhengighet.
I tilleggerdet viktig å legge
til rette for gode innbyggertjenestersom
bidrar til økt tilfredshet med kommunens
tjenester.

Rekruttering
Våler kommunestår overfor kompetanse
- og
personellmessige
utfordringer som har
betydningfor bådekapasitetog kvalitet på
tjenestetilbudet.Utfordringen dreier segom å
få nok arbeidskraft,og samtidigsørgefor at
arbeidskraftenhar riktig kompetansefor å
sikre gode,effektiveog tryggetjenester.Særlig
med tanke på den utviklingenog
digitaliseringenvi står ovenfor.
Befolkningensyrkesvalg,trender i arbeidslivet,
ti lgjengeligarbeidskraft,konjunkturer,
kommunensomdømmesom arbeidsgiverer
alle elementersom påvirker.Grunnlagetfor å
rekruttere nye medarbeidereleggesnår
enheteneer dyktigetil å utvikle og beholde
ansattesom alleredejobber i virksomheten.Vi
må derfor videreutvikleden eksisterende
kompetansenslik at den er tilpasset
organisasjonens
behovog i tillegghar gode
rutiner for mottak og oppfølgingav nye
medarbeidere.

2.4 Stab I T, innovasjon og
utvikling
Stabfor IT, innovasjonog utviklinghar ansvar
for kommunensinnovasjons
- og
utviklingsarbeid,gevinstrealisering
og
tilhørendestyringssystemer,
IT og
digitalisering,samt oppfølgingav kommunens
samledeprosjektportefølje.

Innovasjon
Innovasjons
- og utviklingsarbei
det omhandler
organisatoriskeendringsprosesser
og
forbedringsområder.God kvalitet i de
kommunaletjenestenei dagog i framtidener
vårt viktigste,overordnedemål. Innovasjon
kan væreet viktig virkemiddelfor å utvikle
tilbudet i dagog tilpassetilbudet til de
utfordringenesom Våler kommunekommer til
å møte i åreneframover.Innovasjonkan gi
store velferdsgevinsteri den kommunale
tjenesteproduksjoneni form av bedre
tjenester,mestringog livskvalitetfor brukerne
og laverevekst i utgiftene.For å oppnåmer
effektiv ressursbruk,kunnetilby bedre og
tryggeretjenester og møte samfunnets
framtidigeutfordringer arbeidervi for å
fremme innovasjongjennomå bidra til
nytenking,fremme en innovasjonskulturog
motivere til innovasjonsarbeid
i alle sektorer.
Innovasjonskalværeen integrert del av
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virksomhetenog drives kontinuerlig.Våler skal
i større grad benytte innovasjonog utvikle nye
løsningerfor å sikre godetjenester for
innbyggernei tiårene som kommer. Det er
ogsåviktig å se på innbyggernesom ressurser,
dette gjelderikke minst de eldre. Vi skalbli
endaflinkere til å trekke med innbyggerneog
frivilligei arbeidetmed å finne nye og gode
løsninger.
Framtil nå har vår organisasjonikke hatt
nødvendigkompetanseog kapasitettil å sikre
systematiskhøy innsatspå utviklingog
innovasjonfor årenesom kommer. Dette er
en satsingsom vi nå starter som et prosjekt på
tre år, men det er mer sannsynligat vi vil
fortsette i uoverskueligframtid med økt
innsatspå området,enn at det vil avsluttes
etter tre år. Framtidenkommer mot oss i høyt
tempo. Vilje og evnetil å løseoppdragetom å
bidra til et godt liv i Våler krever en
annerledesmåte å organisereog forvalte
kommunensressurser.Vi må væreoffensive
og ha god styrefart for å utvikle en slagkraftig
organisasjon.

Utvikling
Vi sonderermed andre kommunerog
kompetansemiljøerom, og eventuelthvordan,
Våler kan prøve ut nye former for samarbeid
med våre egnedyktigemedarbeidere.Kan
Våler knytte til segungemenneskersom har
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kunnskapog utdanninginnenteknologi og
spisskompetanse
for å designenye prosesser?
Kan Våler kommuneta initiativ på visjonære
innovasjonsprosjekter?
Kan Våler utnytte
nettverk og styrke våre muligheterfor smart
utviklingav tjenester og samfunnved å prøve
ut formater etter modell fra andre som har
testet og lært, bådeoffentligeorganisasjoner
og private innovasjonsmiljøer.
Svareter – ja,
det kan Våler kommune!
Vi vet at Våler ikke kan løse eller bemanne
opp i henholdtil framtidenskompetanseog
muligheteralene.Men vi kan styrke våre
muligheterved å samarbeidesmart.Vi må se
til de store og/eller de som har kommet
lengreenn oss.

Gevinstrealisering
I Danmark har de kommet lengermed
systematiskinnovasjonsarbeid,
og det er gode
eksemplerpå at kommuneneder har høstet
gevinsterav dette. I Kommunesektorens
arbeidsgivermonitor2017 svarerimidlertid to
av tre norske kommunerat de oppleverdet
som utfordrende å realiseregevinsterfra
gjennomførteprosjekter.Det gjør
gevinstrealisering
til en av de største
arbeidsgiverutfordringene
i kommunesektoren.
Gevinstrealiseringhandlerom å kartleggeog
følgeopp at de gevinstenesom er forventet av

et prosjekt faktisk blir realisert.Det er mange
forklaringerpå hvorfor endringerikke lykkes;
årsakerkan værefor dårligledelsesforankring,
dårligplanleggingog styring,og motstandi
organisasjonen.
Det er derfor viktig å sørge
for at endringsprosjektergir gevinsterog nytte
ut i fra en overordnet plan.Og for å få til
endringersom har verdi, må kommunenvære
omstillingsdyktig.Dette gjeldersærligknyttet
til den digitalerevolusjonenvi står midt i.
Det er en rivendeutviklingi det teknologiske
landskapetog vi må starte en endringsprosess
for å imøtekommemorgendagens
krav til ITløsninger.Dette innebærerfleksibeltilgangtil
informasjon,mobilitet, samtforbedret
samhandling,
bådeinternt og ut mot
innbyggerne.I en stadigmer dataintensiv
hverdag,er det i dagen selvfølgeat kapasitet
og robusthet i nettverket støtter dagens
behovfor aktuell og oppdatert informasjon.
Kravenetil trådløskapasitetvil øke drastiski
fremtiden.Brukerneforventer i stadigstørre
gradat nettverk er tilgjengeligder bruker
befinner seg.Dette stiller nye og endredekrav
til kommunensinfrastruktur og
arbeidsprosesser.

IT
Våler kommunehar et tradisjoneltoppsett
med egenadministrasjonav servere,nettverk
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og klienter. Et slikt oppsett vil typisk være
preget av en vissform for historiske
avhengigheter,
dvs.at nye krav til systemerog
funksjonererskaperhøyerekompleksitetog
økt kompetanse.Dersom man ikke skalutvikle
et større IT-fagmiljøi organisasjonen,
vil det
værenødvendigå vurdere nye driftsløsninger.
Ved å sette ut deler av driften vil nødvendigvis
kommunenfå noe endret ansvarog oppgaver.
Man bevegersegfra en driftsorganisasjontil en
forvaltningsorganisasjon.
Det betyr at man er
en kravstiller ut mot et eksternt
leveranseapparat,
mer enn utøvendedrift på
eksisterendesystemer.Dagenssituasjon
opplevessom krevendeav brukerne,og en
kartleggingav tidstyver avdekketat det er mye
å hente på å endre driftsløsning.Dersom man
ikke tar et stort grep innenfor IT, vil det ikke
kunnetilretteleggesfor den ønskedevekst og
utvikling.I digitaliseringsstrategi
2018+
(kommunestyret14.12.2017) er det satt
tydeligemål som ikke vil kunnenåsuten å
oppdateredagensinfrastruktur og
teknologiskeløsninger.Våler kommunehar
vedtatt å utvikle en døgnåpendigital
kommuneforvaltning.Dette er kun muligå
oppnågjennominvesteringeri god
infrastruktur. Det er videre besluttet å
forbedre prosesser,rutiner og
styringssystemer.
Dette vil kreve endring,da
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kommuneni daghar mangemanuelleog
tidkrevendeprosesser.

Digitalis ering
RPA(Robotic ProcessAutomation) er meget
raskt blitt et nytt begrepinnen digitaliseringder ogsåkommunermå engasjereseg. Dette
er viktig fordi ved å bringeinn ny teknologi og
mer effektiveløsninger
– så vil vi gjøre det bedre
for brukerne av kommunenstjenester.
I samarbeidmed SmartKomØstfold
kommunenehar Våler begyntå forberede seg
på at vi kan utvikle, og/eller samarbeidemed
andre større kommunerom automatiseringav
enkelte arbeidsoppgaver/
-prosesser.RPA
anvendestypisk på «regelstyrte oppgaver»,det
vil si oppgaversom har kjente/faste«regler»
om svaretpå en søknadblir ja eller nei osv.
Gevinsteneved å anvendeen automatisert
prosessvil væreøkt kvalitet, høyere
produksjonskapasitet,
mer effektiv og
standardisertmåte å løseoppgaverpå,raskere
responstidfor bruker mv. Videre vil vi kunne
anvendede samlederessursersom kommunen
har til rådighetpå en endabedre måte for
Våler-samfunnet.Dette er en gevinstfra
automatisering.
Våler kommunevil fortsette utviklingav våre
nettsider og andrekommunikasjonskanaler.
Vi
vil blant annetutvikle nye temabaserte

landingssider
(en nettsidesom er spesiallaget
for et bestemtformål), for eksempele-torg, eByggesak
og Min eiendomfor eiendom- og
byggesaker.
Digitaliseringog måtenteknologi vil påvirke
vårt samfunni årenesom kommer analyseres
og omtalesav kompetentekapasiteterbådei
Norge og internasjonalt.En digitalkommune
setter innbyggereni sentrum,har
standardisertog automatiserten rekke
prosesser,bruker data som innsatsfaktori sin
tjenesteytingog anvenderkorte og
eksperimenterendeutviklings-prosjekter.
De store prosjektenei 2019 vil handleom
Office365og sak/arkivsystem
– og å se disse
løsningenei en effektiv sammenheng.
Første
stegpå en større endringfra dagens
driftsoppsettpå IT-struktur vil hengesammen
med disseprosjektene.Det er foreslått en
rammepå 3,5 millioner kroner i 2019, og
satsingener en forutsetningfor å sikre
realiseringav effektiviseringstiltaki årenesom
kommer. Somigjengir grunnlagfor å betjene
nye store lån.

Prosjekt styring
For å løse de utfordringenevi står ovenfor må
vi utvikle og fornye vår kompetanse,vårt
tenkesettog vår kultur. Organisasjoneni Våler
kommunevil måtte organisereflere av sine
oppgaveri prosjekt. Vi må utmeislenye
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langsiktigeutviklingsmålfor vår organisasjonog
vårt arbeidssett,og vi må ha en effektiv
porteføljestyringog prioritering knyttet til
prosjektene.I første omganghar vi styrket vår
organisasjonved å etablereet treårig prosjekt
for innovasjonog utvikling.Med de
omfattendeomstillingstiltakog prosjekter vi
skalgjennomføreer det en forutsetning
å ha
høy kompetanse,god kapasitetog effektiv
metodikk for å lykkes.

avgjørendefor å finne den optimalebalansen
mellom forutsigbarhetog innovasjoni
prosjektgjennomføringen
.

I 2019 vil vi etablereen prosjektstyrings
plattform og gjennomførenødvendig
opplæringi bruk prosjektverktøy. Hensikten
med å implementeredette i kommunens
styringsmodeller å bidra til bedre planlegging,
styringog gjennomføringav prosjekter, slik at
prosjektet blir gjennomførtpå best og billigst
måte innen avtalt tid, kvalitet og ressurser.
Prosjektstyringmå ikke forvekslesmed ledelse
av prosjektet. Prosjektstyringhandlerom å
sikre fremdrift, holde planerog budsjetter
og ivaretaprosjektetsusikkerhet.God
prosjektstyringhandlerom å tilfredsstille
rådmannensønskeom tilstrekkelig
forutsigbarhetog kontroll. Samtidigskal
prosjektetsrammebetingelserog organisering
stimuleretil innovasjonog fleksibiliteti
gjennomføringen.
Riktig styringsstrukturog detaljnivåi
prosjektetsmål og planer blir derfor helt

15.11.2018
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2.5 Miljø og Teknikk
Eiendomsforvaltning

Vann, avløp, renovasjon, feiing

Landbruk (jordbruk, skogbruk)

Kommunensbygningsmasse
er totalt ca.
40.000m², og det er av stor betydningat vi tar
vare på verdiende representerer.

Innenfor dissetjenesteområdenehar det vært
utfordrende å holde kontroll med gebyrenepå
selvkostområdene.Etterslepetpå saneringav
dårligeavløpsrørog dårligekummer er
betydelig,jf. «Saneringsplan
avløp2018 –
2022».Dette vil føre til en vissøkningi de
kommunale gebyrenei årenesom kommer.
Det har dessutenvært fokus på å redusere
mengde fremmedvanninn på avløpsnettet.
Dette gjelderbådeovervannpå
spillvannsnettetog spillvannpå
overvannsnettet.Kartleggingsarbeid
er gjort
og fortsetter, og det foreslåsløpendetiltak for
utbedringav avløpsnetteti budsjettperioden.

Kommunenskalforvalte og veiledeinnenfor
de landbrukspolitisketiltakeneunder
jordbruksavtalender myndigheter overført til
kommunen,forvalte inntektspolitiskeog
velferdsmessige
tiltak i landbruket,drifte
skogfondsordningen
og drive lovforvaltning.

Dette innebærerå levere byggsom tjener sitt
formål og som tilfredsstiller brukerne.
Det er utarbeidettilstandsanalyser
og
vedlikeholdsplanerfor kommunensbygninger
og dissesynliggjøret betydeligetterslep i
vedlikeholdav mangebygg.Videre er det
behovfor å ta grep om energibruk.
Kommunenhar vedtatt EPCsom verktøy for å
få intensiverttiltak som reduserer
energibruken.
Herredshuseti Våler kommuneer i dagikke
rigget for mottak/ henvendelser,hverken
fysisk,telefoniskeller elektronisk.I till egger
det ikke hensiktsmessig
at Herredshuseter
helt åpentslik at hvem som helst kan ta seg
inn og sirkulere i gangene.Dette er heller ikke
hensiktsmessig
i forhold til sikkerhet ved f.eks.
brann.En ny organiseringav
førstelinjetjenesteninkl. det elektroniske
servicetorgetvil på sikt kunnebli en lønnsom
investering.Herredshusettrenger ogsåen
generellinnvendigoppgradering.

15.11.2018

Våler kommunehar store utfordringer knyttet
til nok vann,spesieltlovregulertekrav til
slokkevann.Dette hindrer foreløpig
utviklingenspesielti Kirkebygden,men også
delvisi Svinndal.Drift og vedlikeholdav
Svinndalrenseanlegg,
av kommunenskummer,
avløpsnettog pumpestasjonerhar vært
tidkrevende,og vi samhandlermed andre
MORSA-kommunerpå off. avløpog spredt
avløp.

Kommunener sårbarved ekstraordinære
hendelsersom avlingsskade,
flom og ras o.l.
Forvaltningenav SMIL- og NMSK-midlene
(Spesiellemiljøtiltak i landbruketog Næringsog miljøtiltak i skogbruket)jobbesdet aktivt
med. Arbeidet kan væretidkrevendefor di
dialogmed søkernei noen tilfeller tar mye tid
for å få til godefellesløsninger.
Regionaltmiljøprogramordningen(RMP)–er
en tung ordning å administrereog kontrollere.
Bøndeneleggerselv inn søknaderpå nettet.
De fleste gårdbrukernehar fremdeles behov
for hjelp og veiledningog mangesøknaderblir
sendt fra landbrukskontoret.Det er viktig å
utnytte de nye skogbruksplanene
fra 2016 på
en god måte.Dette innebærerøkt fokuspå
avvirkningog økt verdiskapning.
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Miljø

Vilt - og skogforvaltning

Klimaspørsmål
følgesopp gjennom
nettverksamarbeid
og oppfølingav klimaog
energiplan,EPC.Det vil væreviktigå videreføre
tiltaksstrategieneog medvirketil
forurensningsreduserende
tiltak (særligi
vestre Vansjø),kloakk,landbruksforurensning
samt annennæringsavrenning
. Kommunenhar
for tiden stort fokus på forsøplingog villfyllingerrundt omkring,og
renovasjonsordningen
i Vansjøer viktig. Det
er etablert en skjærgårdstjeneste
i Moss.Våler
bør ogsåøke innsatsennoe og ta del i
samarbeidet,særliggrunnet økt bruk og andre
brukergrupper.

Hovedaktiviteteninnenfor fagområdeter
ettersøk og håndtering av skadetog påkjørt
vilt, i tilleggtil forvaltningav kommuneskogen
på en god næringsmessig
og bærekraftigmåte.
Kommunentildeler årlig kvoter på elg,rådyr
og bever og forvalter og balanserer
elgbestandenmhp høyt kjøttuttak og
skadesituasjon.
Tilskuddsmidlenefor
kommunermed ulverevir forvaltesmed
langsiktighetsom rettesnor.

Videre vil det værebehovfor fornyingav
toaletter, bord, m.m. på utvalgte
rekreasjonsområder.
I området ved Rødsbruahar det vært mye
søppelplukkingpå grunn av uønsketaktivitet.
En muligforbedringkan væreå rydde
krattområdene/skog
en for å få det mer åpent,
så det ikke blir så lett å gjemmesegbort (både
folk for avtredeog søppelfor å gjemmes).Ved
Engsander det behovfor å utbedre brua over
bekken.
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Kommunale veier
Kommunenhar ansvarfor vedlikehold
sommer og vinter (brøyting,strøing,feiing),
drift og vedlikeholdav gatelyslangs
kommunaleveier og på kommunaleplasser.
Kommunenovertar stadigmer vei på
boligfeltene.For lite fokus på
sommervedlikeholdhar ført til at store deler
av Texnesog Folkestad1 nå er i dårlig
forfatning.Budsjettetstrekker ikke til mer enn
et par hundre meter med ny asfalt/prår. I
ti lleggmå det implementerestennskapfor å
kunnemålestrømforbruket på gatelyslangs
kommunaleveier og på kommunaleplasser.Et
viktig fokus vil væreå gradvisskifte ut
armaturer og pærer for overgangtil LED-

belysninglangskommunaleveier og på
kommunale plasser.

Byggesak
For at flere av digitaliseringsprosjektene
våre
skalgi meninger det nødvendigmed best
mulig grunninformasjon.Korrekte data vil føre
til reduserteklagerog sikrere saksbehandling.
Spesieltbyggdelen,men ogsåeiendomsdeleni
matrikkelenmå det jobbesmere med.Vi har
tidsfrister på innleggingav bådebyggog
reguleringsplaner
fra kartverket, vi hengerhele
tiden etter her som følgeav ressursmangel.
Vi
har ingentil å ivaretaoppgaversom kartdelen
på internett, mottak og kontroll av
reguleringsplaner,
vedlikeholdeplanregisteret,
vedlikeholdede forskjelligekartbaseneog
ingentil å ivaretaDOK (Det offentlige
Kartgrunnlaget).Vi har i dagkun 1 person på
geodatasideni kommunen,derfor er det
umuligå håndterealt dette.
En økningav ressursenpå dette i ett år vil
hevestandardenpå vår grunninformasjonsom
igjenvil føre til at flere og flere oppgaverkan
automatiseresgjennomdigitaliserings
prosjekter.
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Investeringer

Administrasjonenvil leggefram egneutredninger/sakerpå følgendemuligeinvesteringer:
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2.6 Oppvekst og Kultur
Fagområdethar bådedrifts-, veilednings
- og
støttefunksjonerinnenfor oppvekst- og
kulturfeltet generelt,i tilleggtil overordnet
driftsansvarunderliggendevirksomheter,
herunder voksenopplæring,
kulturvirksomhet
og barnevern.Viktige ansvarsområderer
kvalitetsutviklings
-, samordnings
- og
forvaltningsfunksjoner
– herunder
kompetanseutviklingstiltak,
enkeltvedtak,
skoleskyssog tilskuddsformidlingtil -,
godkjenningav- og tilsyn med barnehager.
Tilstandsrapport2017 viser at det er helt
nødvendigå fortsette et systematiskog
langsiktigarbeid for å bedre resultatenei
Vålerskolen.Det er forventningtil at innføring
av nettbrett/PC til alle elever i skolen,barn i
barnehagenog alle lærere/pedagoger
skalbidra
til høyerescore på framtidigetester i skolenei
Våler.Det er en kjempesatsing
som nå skjer,
og det inkluderer innføringenav en helt ny
læringsmetodikk.

Voksenopplæring
Samarbeidsavtalenmed MossVoks ble sagt
opp våren2018. Våler har opprettet sitt eget
voksenopplæringstilbud,
og det er tilsatt to
lærerei fast stilling.Voksenopplæringstilbudet
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knyttes hovedsakeligopp mot opplæringen
innenfor «Lov om introduksjonsordning og
norskopplæringfor nyankomneinnvandrere»
(introduksjonsloven)
. Imidlertid har Våler
voksenopplæring
hatt kapasitettil å tilby
norskopplæringogsåtil andreaktuellegrupper
innvandrere.Samfunnskunnskapsopplæringen
har kommunenså langtkjøpt av Delta Askim.
Vi er ogsåavhengigav å kjøpe gjennomføringenav norsk- og
samfunnskunnskapsprøver.
Etableringenav Våler voksenopplæring
er et
tett samarbeidmellom Oppvekstog kultur og
NAV. Det er øremerkedetilskudd til
opplæringfor innvandrere.
Den negativekostnadentil voksenopplæring
skyldestrolig at øremerket statstilskudd
knyttet til norskopplæringfor innvandrereblir
registrert på sammeKOSTRAfunksjonsom
voksenopplæring
på grunnskolensområde.
Dette statstilskuddeter relativt omfattende,
uavhengigav faktiskkostnadtil undervisningen,
og gir med litt hell overskudd.

Barnevern
Netto kostnadfor barneverntjenestenhar økt
med kr 1,1, mill fra 2016 til 2017. Ca. 300 000
kroner gikk til økte lønnsutgifter,overtid,
ekstrahjelp.Det har ogsåvært rundt 500 000
kroner til ekstra advokatbistandog utgifter til

sakkyndig.Utgifter til advokatog sakkyndigvil
variere fra år til år alt etter antallsakersom
førers i fylkesnemndog i retten.
Netto utgift per barn med tiltak i barnevernet,
som viste en reduksjonfra 2014 til 2015, steg
igjentil 2016 og ytterligere i 2017.
Barneverneti Våler drives billigereenn både
landetog kostragruppe1. Barneverntjenesten
oppleveren stadigøkningi antallmeldinger
om bekymringfor barn. Det er ogsåøkte krav
til kvalitet i undersøkelsessaker,
jf.
forsvarlighetskravet.
Det er en utfordring å
gjennomførekvalitativt god undersøkelser
innen gitte tidsfrister. Vi ser ogsåen tendens
til at enkeltebarn har omsorgsbehovsom
fosterhjemikke mestrer å ivareta.D ette fører
til økt bruk av institusjonsplasser,
noe som er
kostbart.
Pågående
endringav arbeidsdelingen
mellom
statligog kommunaltbarneverninnebærer
bl.a.bortfall av statligetjenester til lokale
tiltak. D et er skjerpedeveiledningskrav
overfor fosterhjem,og økte forventingertil en
grundigereog mer omfattendesaksbehandling
i forhold til hvert enkelt barn. Det stillesstadig
høyerekrav til kvalitet bådei arbeidetmed
klienter, men ogsåpå systemnivå.
I løpet av 2018 har vi hatt en stor økningav
meldingom bekymringfor barn. Dette fører til
at over 50 % av saksbehandlingskapasiteten
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brukestil undersøkelserav bekymrings
meldinger.
Barneverntjenesten
starter med «mobilt
barnevern» i 2019. Utstyr og trening har blitt
etablert i 2018, og anvendelsenvil blant annet
bedre kvalitet, sikkerhet på dataog effektivitet.
De største utgiftenei barneverneter knyttet
til tiltak som er vedtatt av Fylkesnemnda.
Dissekostnadeneer stabile.Vi ser at BUF-etat
priser tjenestenesine høyere.Dette betyr at
f.eks.utgifter til institusjonvil stigeogsåi 2019.
Pr i dagkoster en plasskr 70 000 pr måned.
Barnevernethar for tiden to barn som må ha
dette tiltak i form av institusjonkommendeår,
og om flere må ha dennetype tiltak, vil dette
raskt føre til økte kostnader.
Kommunen får stadigstørre ansvarfor drift av
barnevernet. Dette fører til et behovfor både
økte resurser i form av antallstillingerog økt
kompetansenivå.Det vil stillesstadigstørre
krav til kvalitet på undersøkelserog mengden
av tilgjengelige tiltak.
Rådmannensvurderinger at dersom vi skal
kunneopprettholde kvalitet til en akseptabel
kostnad,er det hensiktsmessig
å samarbeide
med andrekommunerom ulike sider av
barneverntjenestensdrift.
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Kultur
Innenfor kultursektorenvil det bli viktig å
anskaffeog ta i bruk ytterligere digitale
løsningeri folkebiblioteket– for intern
organiseringog dialogmed brukerne.Videre
er det ønskeligå øke tilgjengeligheten/bruk
til/av bygdetun/museumfor publikum–
eksempelvisgjennomskolensbruk av
bygdetunetknyttet til den ”kulturelle
skolesekken”,årligekulturdagereller andre
enkeltarrangement.Kommunenønskerå øke
tilbud av kulturtilbud/arrangementerfor alle
aldersgrupper,og se dette i lys av
folkehelsearbeidog samordningmed det
frivilligearbeid bådei regi av enkeltmenneskerog lagog foreningeri kommunen.I
folkehelsesammenheng
er det ogsåviktig å
stimuleretil tiltak for mer fysiskaktivitet i
befolkningen;gjennomå framskaffe/
tilretteleggearealerog arenafor
fritidsaktiviteter.Dette kan ogsåoppnås
gjennomgod merking;skilt etc. av
kulturminner (i samarbeidmed
fylkeskommunen)samttilrettelegge
tilgjengelighetfor publikumtil dissearenaene.
For å spre kunnskapom hvilke tilbud som
finnes,ønskervi å ta i bruk hjemmesideog
Facebookfor markedsføring/synliggjøring
av
kulturarrangement.

Nivået for kommunaletiltak er i
utgangspunktetvidereført på 2018 nivå.
Brukerbetalingeni kulturskolenforeslåsheller
ikke for 2019 prisjustert.Vi viser i denne
sammenheng
til at Våler – med kr 3.800per år
– stadiger blant kommunenemed høy
brukerbetalingi Østfold. Rådmannenantar at
det er en sammenheng
mellom prisnivåetog
rekrutteringen.Med så vidt lavt deltakerantall,
vil for øvrig en prisjusteringbare gi helt
marginalbudsjetteffekt.Høstsemester2017
var det 40 elever i Kulturskolenfra Våler og
37 i vårsemester2018.
Kommunalttjenestekjøpved Middagsåsen
I tråd med kommunestyretsårlige
budsjettvedtakfra 2012 til (sålangt)2018 er
det forutsatt videreføringav kommunalt
tjenestekjøpved Middagsåsen
skisenter.Det
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ble i 2017 bevilgetkr 91.275,- i heiskort og
skiutleiet il Middagsåsen
SportssenterAS.

økningpå kr. 20.000,slik at beløpetfor 2018 blir
818.000, hvorav55.000er til drift.

Tilsynsordningog brukerbetalingi Vålerhallen
Rådmannenhar i budsjettforslagetlagt til
grunn at det vil væremuligå videreføre
forståelsemed VSIL om tilsynsordningfor
Vålerhallenmed kompensasjonpå sammenivå
som i 2018. Det innebæreren direkte
kompensasjontil idrettslagetpå kr 130.000
per år og redusert fast leie for trening for
barn/ungeyngreenn 20 år til kr 100,- per
time.

Andre tros- og livssynssamfunn
Overføringentil andretros- og livssyns
samfunnbeløpsegi 2018 til kr 430 000.
Rådmannenforeslårderfor tilsvarendei 2019.
Våler kirkeligefellesråd viser i sitt
budsjettforslagav 31.10.2018 til at det er
behov for et estimert direkte tilskudd til
fellesrådetpå kr 2 791 300 for 2019.
Rådmannenhar i sitt budsjettforslagikke sett å
kunneimøtekommedette ønsketfullt ut, og
har foreslått en økning på 2,6 %,slik at
tilskuddet for 2019 blir kr 2 710 000.

Det skillespå fast leie og éngangsleie
i
Vålerhallen.Sesongenfølger skoleåret.
Hallinndelinger hel hall, 2/3 og 1/3, pris er
deretter. Normalt prisjusteresdet litt for
hvert år under budsjett-arbeidet.
Leie for hel hall for voksneog for utenbygds
leietakereer i kommunestyretsbudsjettvedtak
for 2018 fastsatttil kr 420,- per time for hel
hall.Barn og ungeunder 20 år halv pris.
Våler/SvinndalFrivilligsen
tral
Frivilligsentralen
anmoderi søknadav 31.10.2018
om kommunalt tilskuddpå Kr. 865.000for 2019.
Tilsvarende
omsøkttilskuddfor 2018 var kr
798.000.Rådmannen
serikke at det er rom i
budsjettetfor en slik økning,og har lagtinn en
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Barnehage
Dette området omfatter drift av kommunale
barnehager,driftstilskuddtil private
barnehager(herunderogsåbl.a.refusjonav
søskenmoderasjon,
redusert foreldrebetaling
og gratiskjernetid), tiltak for barn med vedtak
om spesialpedagogisk
hjelp og barn med
nedsattfunksjonsevne,fellesutgiftertil
støtte/veiledningog tilsyn rettet mot alle
barnehager.
Høy andelav netto driftsutgifter i
barnehagesektoren
i prosent av kommunens
totale netto driftsutgifter må primært seesi
sammenheng
med høy andelbarn i

befolkningen(7,1 % av befolkningenvar i
aldersgruppa1-5 år, mot 5,8 % i
kommunegruppa).Vi har fortsatt et ikke
ubetydeligantallbarn i private barnehagei
nabokommuner(hvor refusjonav kostnader
synliggjøressom utgift i regnskapet,men barna
ikke registreres i barnehagei egenkommune).
Sidenkommunenikke har oversikt, er også
kostnadenuforutsigbar.
Den store økningeni andelenbarn som går i
kommunalbarnehageskyldesat Kirkebygden
barnehagei perioden gikk fra å væreprivat til
kommunal.
Innenfor barnehagesektoren
er det økt fokus
på tilretteleggingog organiseringfor barn med
nedsattfunksjonsevnei barnehagene.
Dette
medfører økt behovfor mer tverrfaglig
samarbeidog fokus på gode
samarbeidsrutiner.I forbindelsemed bosetting
av flyktningerog økt arbeidsinnvandring
er det
behovfor økt kompetanseom flerkulturelt
arbeid.Dette (sammenmed andre faktorer)
gjør at vi må ha økt fokusog satsingpå
kompetanseheving
for barnehagepersonalet.
Det er behovfor tilretteleggingog stimulering
til etter - og videreutdanning.
Tilskuddettil de private barnehagene
utgjør en
betydelignetto utgift; for 2019 vil dette
utgjøre ca. 24 millioner kroner. Her ligger
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tilskudd til økningi pedagognor
men (innført
fra august2017).
Videre er det vanskeligå forutse hvor mange
barn som er hjemmehørendei Våler med
barnehageplass
i private barnehageri andre
kommuner.Dessutener det fra august2019
varsletutvidelseav omfangetav rettskrav på
gratis kjernetid ogsåfor 2-åringer.
Ferdigstillelseav nybyggetved Kirkebygden
barnehagefra august2018 innebærerat
kapasitetenpå barnehag
eplasserøkes.Dette
åpnerfor at vi muligenskan tilby noen
barnehageplas
ser ogsåutenom hovedopptaket.
I Svinndalvar det i forbindelsemed tildeling av
plasserved hovedopptakethøsten2018 så
stort behovfor plasserat den kommunale
familiebarnehagen
igjenmåtte åpnes.Det ser
per d.d. ut til at dette behovetvil vedvareogså
i årenesom kommer. Pågenereltgrunnlagbør
det i Svinndalseespå en eventuell
utbygging/endring
av barnehagen.Barnehagen
er utformet på en måte som vanskeliggjørdet
pedagogis
ke arbeidetog den ivaretar ikke de
ansattesbehovfor arbeidsplasser.

Enkeltetiltak vil bli iverksattfor/sammenmed
alle barnehagene
i kommunenuansett
eierstruktur.

Aktuelle tiltak:
Fortsette arbeidetmed «Planfor
innføringav iktplan.noi
barnehagerog skoler i Våler
kommune»
Fortsatt fokus på implementering
av «ny» rammeplanfor
barnehager,
Stimulere/leggetil rette for
kompetanseutvikling
for de ansatte
i barnehagene.
Fokuspå pedagogiskledelse,
veiledningog barn med særskilte
behov.
Flere lærlingeri de kommunale
barnehagene.
Økt fokus på nærvær.
Økt fokus på «Samarbeidhjembarnehage».

Resultatmål2019:

Grunnskole
«Vålerbarnehagen»
– skalvi jobbe systematisk
med å tilretteleggefor et godt oppvekstmiljø
for alle barn ved barnehagene
i Våler.
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Det vil væreviktig å finne økonomisk
handlingsromog godeløsningerfor både
etter- og videreutdanningav lærere etter

sentraleretningslinjerfor "Kompetansefor
kvalitet Strategifor etter- og videreutdanning".
Endringi opplæringslovog forskrift stiller fra
2015 større krav til relevant
undervisningskompetanse
for alle ansatte–
uansettutdannings
- og ansettelsestidspunkt
–
og vil etter all sannsynlighet
kreve et
omfattende behovfor videreutdanningfor
alleredeansattelærere. Det er fremdeles
ogsåbehovfor løpendeetterutdanning(som
ikke gir studiepoeng)innenfor Vålerskolens
satsingsområder;
omleggingenav statlig
virkemiddelbrukgir økte utfordringer mht.
lokal finansieringav slik etterutdanning.
Forutsetningfor tildelingav
etterutdanningsmidlerer samarbeidmed
andre kommuner.Våler kommuneplanlegger
et samarbeidmed Rådeog eventueltandre
nabokommuner.
Videre er prosjekteringav nye Kirkebygden
ungdomsskoleog IKT i Vålerskolenviktige
satsingsområder.
835 digitaleenheter er rullet
ut i Vålerskolenog Vålerbarnehagen.
Det vil i
tiden fremover værebehovfor kontinuerlig
opplæringi bruk av de digitaleenhetene,samt
drift og vedlikehold.
Antall elever med vedtak om spesial
undervisninghar det sisteåret gått ned fra 7,6
% til 6,8 % i 2017. Kommunenliggerlavere
enn snittet for Kostragruppe01 (10,3 %).
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Eleversom ikke har tilstrekkeligeferdigheter
til å følgeordinær opplæringi grunnskolen,har
rett til særskiltspråkopplæring.
I Våler er det
– som følgeav arbeidsinnvandring
og bosetting
av flyktninger- en signifikantøkningi antall
elever med behovfor slik opplæring,og det gir
skoleneutfordringer hvaangårbåde
ressursbrukog kompetansebehov.
Våler
kommunegir 65,7 årstimer per elev.I
Kostragruppe01liggerårstimer på 59,2.
Elevenesskolemiljøhar stort fokus både
nasjonaltog lokalt. LP (læringsmiljøog
pedagogiskanalyse)og Tryggoppvekstivaretar
viktig metodikk for å gi eleveneet godt
skolemiljø. Fra august2017 ble det gjort en
endringi opplæringslovens
§9asom innebærer
at skoleneikke lengerskalgjøre vedtaki
skolemiljøsaker,men utarbeideen konkret
handlingsplan
i forhold til hver elevsak.Rutine
og skjemafor utarbeidelseav slik plan, ble
utarbeidetog ferdigstilt til skolestarthøsten
2017. Videre satsingvil blant annetvære
knyttet til analysereog iverksettetiltak for å
hevegrunnskolepoengi Vålerskolen,samt
utnytte nye muligheterfor tilpassetopplæring
ved bruk av IKT.
Resultatmål2018:
I Vålerskolenønskervi å jobbe systematiskfor
å byggeet trygt læringsmiljøsom fremmer
læringog utvikling.Eleveneskalfå kunnskaptil
et liv i et samfunnvi bare aner konturene av,
15.11.2018

og til yrker og oppgaversom kanskjeennå
ikke er funnet opp.
I samspillmellom ny kunnskapog felles
refleksjon,tror vi alle kan væremed å
forberede og skapeen skole som leggertil
rette for dette. Her kan alle lære – både
elever og lærere,foreldre,
kommuneadministrasjon
og politikere.
Sammenskapervi et fellesbilde av Vålerskolen
i nåtidenog i fremtiden.
Enkeltetiltak iverksettessamletfor hele
Vålerskolen,men skolenehar lokalt noen ulike
utfordringer, og tiltakeneog tidspunkt for
iverksetting,vil derfor variere noe mellom
skolene.

Resultatmål
læringsmiljø:
Vålerskolenskaljobbe systematiskmed å
byggeet trygt læringsmiljøsom fremmer
læringog utvikling.
Aktuelle tiltak:
Vålerskolenskalvedlikeholdeog
implementerefellespedagogisk
plattform som skalbevisstgjøre
partenei Vålerskolenpå verdienesom
liggertil grunn for arbeidet.
Starte opp arbeidetmed PALS(Positiv
atferd, støttendelæringsmiljøog
samhandling
) i samarbeidmed NUBU
(Norsk utviklingssenterfor barn og
unge)
Elevenesfolkehelsestyrkesvidere ved
fokus på stadigforbedringav skolenes
uteområderog bruk av disse.
Samarbeidetmed skolehelsetjenesten
og andre tverrfagligeoppvekstetater
styrkes.
Vålerskolenvil søkestatligemidler til,
i samarbeidmed høyskolesektoren,å
styrke lærernesIKT-kompetanseogså
i 2019.
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Resultatmål
bedrelæringsresultat:
Tilstandsrapportfor grunnskolen(produsert i
2018), synliggjørat Våler liggerunder landsgjennomsnittetog ogsåunder Østfold fylke
når det gjelderavgangskarakterer
på 10. trinn.
Dette er konsistentmed funn i elevundersøkelsensom viser at elevenepå 10. trinn
skårer signifikantlavereenn landsgjennomsnittet i forhold til «Læringskultur».
Dette må det arbeidsmer med i 2018, bl.a.
gjennomå gi bedre tilpassetopplæringså flere
opplever mestringi skolehverdagen.
Andelenfaglærtelærere falt fra 93,5 % i
skoleåret2015/16 til 84,5 % skoleåret
2016/17, men har steget de to siste åreneslik
at en i skoleåret2018/19 er på 91 %.
Kommunenssatsingpå IKT forventeså ha en
positiv effekt på rekrutteringen.
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Aktuelletiltak:
Fortsette etterutdanningav lærere knyttet opp mot å utnytte nye digitalehjelpemidler
for å gi bedre tilpassetopplæring.
Videreutviklingav bruk av Vokal som verktøy
Skolenesikrer økt fagkompetanse
for lærerei engelskog matematikkgjennom
videreutdanningog ansettelser.
Satsingpå rekruttering av faglærtelærere
Videreutviklesamarbeidmellom barnehage,barnetrinnog ungdomstrinn for å sikre
helhetligeopplæringsplaner
og bedre overganger.
Utvikle arbeidetmed «Vålerskolen»gjennomå styrke samarbeidog erfaringsdeling
mellom skoleneytterligere,bådeblant ansatteog ledelse,spesielti forhold til IKTsatsningog PALS

Ta fram igjengodeambisjonerog vurderingersom ble fremmet da Veilederkorpset
støttet Vålerskolenfor noen år siden.
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2.7 Helse og velferd
Fagområdethar ansvaretfor utvikling og
tjenester innenfor:
Tildelingskontor
Legetjeneste
Fysioterapitjeneste
Folkehelse
Miljørettet helsevern
Legevakt
Kommunaleakutte døgnplasserKAD
Pleieog omsorg
Bofellesskap
Helse
NAV
Familienshus (forberedeetableringav
konseptog organisasjon)
Alle virksomheterhar utarbeidetmål for sine
virksomheter.For seksjonHelse – og velferd
har vi utarbeidetfølgendehovedmålknyttet til
kommuneplan,Helseog omsorgsplan20132023 og Strategiskfolkehelseplan2014-2026;
«I 2023 Leverer seksjonHelse– og velferd
målrettede,individuelttilpassedetjenester i
samarbeidmed aktiveog engasjerte
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innbyggere,som i størst mulig gradivaretar
eget liv og egenhelse.»

ikke får tilstrekkelig oppfølgingav
ergoterapeut.

Barne -ergoterapeut

Velferdsteknologi

Ergoterapeuteni Våler kommunearbeideri
100 % stilling,med menneskeri alle aldre.Det
er et stort trykk på tjenesten,og spesielti
arbeidet knyttet til oppfølgningav
funksjonshemmede
barn. Våler har mangebarn
med funksjonshemninger
i ulik grad,og med
ulike utfordringer. Til sammenligning
er det
like mangebarn som skalfølgesopp i Våler
kommunesom i Frognkommune,med omlag
15000 innbyggere.Arbeid med barn krever
tett og god oppfølgingog at ergoterapeutener
i forkant av barnasutviklingog behov.
Arbeidet er tidkrevendeog ergoterapeuten
jobber i tilleggmed voksnepersoner,
rehabilitering,tilretteleggingav bolig,
hjelpemidlerog hverdagsrehabilitering.
Ergoterapeutensansvarsområde
er meget
bredt, og tjenestensom tilbys innbyggerneer
ikke tilfredsstillendeslik situasjonener i dag.
Helseog velferd har mottatt flere klagerog
gjentagendehenvendelserfra innbyggeresom

Velferdsteknologigir enkelt mennesket
mulighettil bedre mestre eget liv og helse.Til
å styrke det offentligesoppgaveløsning
gjennom innovasjonog anvendelseav ny
teknologi,og til bedre å kunnemøte de
framtidigeutfordringer.
Våler kommunesammenmed kommunene
Hvaler og Råde,har innledetet samarbeid
med Fredrikstadkommune,om tilknytning
felleshelsevakt.Der velferdsteknologi ved
helsehuseti Fredrikstadbrukessom et tiltak
for felleså samarbeide.Dette vil gi unike
muligheterfor videre samarbeidi årene
fremover. Prosjektmidleneadministreresav
Fredrikstadsom vertskommunefor
samarbeidsprosjektet.
Fredrikstadinviterer i tilleggtil et samarbeid
om å utvikle de velferdsteknologiske
mulighetenedet liggertil rette for i
Velferdsplattformen,etter hvert som det blir
aktuelt. Høsten2018 koblesVåler kommune
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sine67 trygghetsalarmerpå felles
velferdsplastformi Fredrikstad.
Våler kommunehar ikke i dagelektroniske
dørlåser(e-lås)til alle brukere av
trygghetsalarmerog pasienteri
hjemmetjenesten.Dissekoblesopp i løpet av
høsten2018. Våler kommunebenytter segav
en e-lås fra Phonero som er knyttet opp mot
Tietos LifecareMobil Pleie.

Lokaliseringsteknologi
er en del av
velferdsteknologien,som kan gi pasienterog
medarbeidereen tryggerehverdag.Det vil på
sikt kunnegi pasienter mulighetå bo lenger
hjemme. Velferdsteknologisom helhet vil
kunneføre til en bedre benyttelseav
bemanningen.
Det er investeringskostnader
knyttet opp til dette på ca.1 mill. Det vil i
tilleggværekostanderi forhold til opplæring
av personell.Men ser vi langtidseffektfrem
mot 2022 vil det væreøkonomiskgevinst.

Samle støttetjenester for barn og
unge
Antall barn med psykiskehelseproblemerer
økendeav mangeårsaker.Bådebarn og
voksneoppleverstort prestasjonspress.
For
barn er dette uheldig.Noen får fysiskeplager
med vondt i musklerog skjelett, noen trekker
segtilbake fra sosial kontakt og andreblir mer
utagerende.Dette er uheldigfor de det gjelder
og gir ogsåutfordringer for de som står dem
nær (hjemmeog i skole og barnehage).Mange
brukere oppleverhelse- og omsorgtjenestenei
kommunensom fragmenterteog for lite
koordinerte. Tjenesteneer organisertsom
separateenheter,der de ulike faggruppene
jobber hver for seg.Brukernehar ofte behov
for tjenester fra flere. Det er behovfor å
samlestøttetjenester for barn og familiersom
kan samarbeideog jobbe tett for å gi tilpasset
hjelp i hjemmet,i barnehagenog på skolen.
Det foreslåså samlede kommunale
støttetjenesteneÅpen barnehage,helsestasjon
og skolehelsetjeneste,
barnevernog PPTunder
sammetak. PP-tjenester kjøpesi dagav Moss
kommune.
Tverrfagligsamarbeider avgjørendefor å
kunnegi befolkningenhelhetligetjenester.
Dette gjelderikke minst i arbeidetmed barn
og familier.En god og trygg oppvekstdanner
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grunnlagetfor folks helsegjennomhele livet.
Helsetjenester,skoler, barnehagerog
barnevernmå utvikle en kultur for tverrfaglig
samarbeid.
Våler kommunehar fått søknadom tilskudd på
kr 200 000 fra Fontenehuset.Rådmannenhar
funnet rom for å innvilgekr 100 000 (inkludert
i budsjettet her).

Habilitering og rehabilitering
En plan for utviklingav tjenester som skal
fremme habiliteringog rehabiliteringer under
utarbeidelseog ferdigstillesi 2019.
Fylkesmannen
har gitt tilskudd til arbeidet
gjennomopptrappingsplan
for habiliteringog
rehabilitering. Tverrfagliginnsatser nødvendig
for å sikre god oppfølgingav bådebarn,
voksne,og eldre. Det planleggesigangsattet
innsatsteamsom ogsåkan jobbe med hjemmerehabiliteringfra 2019. Privatpraktiserende
fysioterapeuterer en viktig del av
kommunehelsetjenesten,
og fra 2019 er ledig
hjemmelbesattav fysioterapeutsom skalfølge
opp barn med spesiellebehov.Våler kommune
har i dag300 % hjemler for private
fysioterapeuterfordelt som følger;1 person
har 100 % hjemmel,og 4 personerhar 50 %
hjemmel.Det er behovfor å lageen planfor å
fjerne uønsketdeltid blant fysioterapeutene.
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Brukere med funksjonsnedsettelser
har behov
for å trene i oppvarmetbassengog barna
trenger svømmeopplæring
og å værei lek med
klassekamerateri et bassengsom er
oppvarmet.Kommunenhar ikke
varmtvannsbasseng.
Dette bør vurderesi
forbindelsemed prosjekt Kirkebygdenskole.
Bådebarn og voksneskroppsvektøker stadig
og mangesitter mye i ro. Dette er en trussel
mot folkehelsaog kan på sikt gi flere fysiskeog
psykiskehelseplager.Fysiskaktivitet er derfor
viktig for å fremme god helse.Kommunal
fysioterapeutvil fra 2019 bruke mer tid i
skoler og barnehagerfor å stimuleretil økt
bevegelsei hverdagenfor alle barn.

Eldreomsorg
Våler har mangeinnbyggerei aldersgruppen
67-79 år som mottar tjenester.Fra 2014 til
2018 ser vi imidlertid en endringi at vi har
ledigerom i perioder på sykehjemmet,og det
har i 2018 vært solgt noen plasser.
Det vil i løpet av korttid væreet behovfor
skjermingav pasienter med kognitivsvikteller
dementssykdom.Dette er pasientersom ikke
kan få hjelpetilbudeti hjemmet,da de er til
fare for segselv.Dennepasientgruppenkan
best ivaretasi bemannedeheldøgnsboliger.
Vi vil fortsette å omprioritere ressurserfor å
gi brukere som er i et stort hjelpebehovøkte
tjenester i tett samarbeidmed andre

faggrupper.Vi ønskermed dette å oppnåat
brukere med kortvarig, alvorligetjenestebehov
raskeregjenvinnerhelse,og at brukerne med
langvarigeomfattendebehovfår en opplevelse
av å få nok hjelp i hjemmetslik at de i større
gradmestrer egenhverdag.Det vil derfor
væreviktig med godt tverrfagligsamarbeidi
forhold til god rehabiliteringav pasienter.
Denne omprioriteringenmå skje i takt med
utviklingav lavterskeltilbud og ambulerende
team,slik at innbyggeremed behovfor
tjenester gis tjenester i riktig mengdeog på
riktig omsorgsnivå.
Vi vil på sikt ha behovfor ressursertil flere
årsverki hjemmetjenesten.Med et økt antall
og langtsykerepasienteri hjemmene, vil det
på sikt krevesøkte ressurserog høyere
kompetanse/spisskompetanse
i alle
hjemmebasertetjenester.

Ernæring
Det er godt kjent at ernæringsstatus
hos
enkelteeldre ikke er god nok, og at dette kan
ha hatt sammenheng
med institusjonenes
behovfor rutiner og en systematikksom er
tilpassetinstitusjonenesbehov,fremfor
pasientenesbehov.I 2018 har virksomhetPleie
og omsorghatt fokus på å utvikle metodikken
hvor grunntankener mat som medisin,
måltider som terapi, og måltider som aktivitet
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for pasienterog ansatte.Dette var
utgangspunktetfor å gjøre endringersom å
innføre ett ekstra måltid og sørgefor
serveringav middagdirekte fra kjeler og
gryter. Endringenble gjort for å stimulere
sanserog mulighetentil selvog bestemmehva
som skalleggespå egentallerken.Det øker
aktivitetenrundt måltider og
selvbestemmelsesretten.
Middagsmåltideter
flyttet fra klokken 13 til klokken 1600.
Endringenhar ført til vektøkninghos enkelte
og en langtbedre ernæringsstatus
hos disse
pasientene.Ingenpasienterhar det sisteåret
gått ned i vekt. Seksjonenhar kunnet
gjennomføredette på hverdageruten ekstra
kostnadtil personell.I helgeneer det kun 2
medarbeiderei arbeid på kjøkkenet,og fører
til at middagenmå servereskl. 13.00 i helgene.
Det er derfor et behovfor å utvide
helgebemanningen
på kjøkkenetved Våler
sykehjem.
I løpet av 2019 skaldet satsespå å lagemer
mat som er selvprodusert.

Kompetanse
GjennomKompetanseløftet2020 legger
Helsedirektoratetføringer for at kommunene
skalsikre god rekruttering og stabilbemanning
av helse- og sosialfaglig
personell.Vi skaløke
kompetansentil medarbeidernemed mål om
styrket forskning,innovasjonog
kunnskapsbasertpraksis,og leggetil rette for
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tjenesteutvikling,teamarbeidog innovasjon.
Kommunenskalogsåbidra til bedre lederskap
gjennommålrettet satsingpå økt kompetanse
for ledere.Det er søkt tilskudd fra
Fylkesmannen
fra ordningenKompetanseløft
et
gjennommangeår, for å kunnefinansiere
fagutdanning,
grunnutdanningpå høgskolenivå
og videreutdanning.Det er behovfor å
benytte midler til interne kurs og
forelesninger.For å nå målet om at alle
medarbeidereskalha minimumfagutdanning,
ansettesdet minimumfagarbeiderei stillinger
etter nåværendeassistenterved utlysningav
ledigestillinger.
Seksjonensledergruppeer i gangmed et
lederutviklingsprogram
som går over to år,
hvor vi har fått innvilgetOU midler.

Sosiale forskjeller
Et fungerende arbeidsmarkeder en vesentlig
forutsetningom man vil reduseresosiale
forskjeller.Arbeid er ogsånøkkelentil god
integrering.Det er en tung og kontinuerlig
oppgaveå inkluderemenneskersom av ulike
årsakerikke er 100 % produktive etter den
norske malen.
Det er et stort behovfor at arbeidsgiverekan
ta imot ungepersonermellom 18 og 30 år
som mottar sosialhjelp,til arbeidstreningi

forbindelsemed aktivitetsplikt.For å lykkes
med integreringav flyktningerer det også
behovfor praksisplasser
for de som har
gjennomførtnorskopplæring,men som trenger
språkpraksisfor å komme videre.

Boliger
Samarbeidmed private aktører har bidratt til
at boligkontoret har hatt den nødvendige
boligmasseni 2018. Kommunaleboliger skali
stor grad væreboliger av midlertidigkarakter
hvor fokus på at leietagereskalsøkeå etablere
segi egen,ikke kommunalbolig. Det må
likevel nevnesat Våler kommunemangler
boliger tilrettelagt for de mest vanskeligstilte,
særligpersonermed rusproblematikk,samt
eneboligerfor familier f.eks.i rekkehusog 4.
mannsboliger.
Det er behovfor kortere åpningstiderpå NAV
for å få tid til tettere oppfølgingav
tjenestemottakere,arbeidsgivereog
markedsarbeid.Statenhar tidligere beregnet
en gevinstrealiseringher, og flere av de nye
oppgavenetil NAV forutsetter kortere
åpningstid.Forberedtemøter kan avtales
utenom åpningstiden.
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III Bakgrunnog føringer
3.1 Rammer og prosess
Handlingsprogrammet
2019 - 2022 er
kommuneplanens
kortsiktige del. Det skal
beskriveen forventet utviklinginnen realistiske
rammer.Handlingsprogrammet
bestårav
økonomiplanenfor 2019-2022,samt
årsbudsjettetfor 2019 (det første året i
økonomiplanen).
Handlingsprogrammet
er hjemlet i Plan- og
bygningsloven,
menslovhjemmelenfor
økonomiplanenog årsbudsjetteter
Kommuneloven.
Rådmannenhar, med hjemmeli
kommuneloven,et selvstendigansvarfor å
leggefrem et realistiskbudsjett i balanse.
Påbakgrunnav regjeringensforslagtil - og
Stortingetsbehandlingav – Kommuneproposisjonen,sendterådmannenaugust2018
et budsjettrundskrivtil seksjonene,
virksomheteneog stabselementene
med
retningslinjerfor budsjettarbeidet.Disse
leverte sine innspillmedio oktober.
Rådmannens
forslager såutviklet gjennom
blant annet:

Utarbeidelse av konsekvensjustert
budsjett
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Kvalitetssikringav innspill
Separatemøter og gjennomganger
med leverandøreneav
budsjettinnspill
Drøfting i rådmannensledergruppe.
Prosessenvidere:

1. Budsjettforslagetleggesfrem for
kommunestyretden 15. november
2018.
2. Formannskapets
innstillendemøte er
4. desember2018.
3. Innstillingenleggesså ut til offentlig
ettersyn i 14 dager.
4. Kommunestyretgjør endeligvedtaki
sitt møte 18. desember2018.

3.2 Planforutsetninger
Statsbudsjettet og det
økonomiske opplegget for
kommunesektoren
Det kommunaletjenestetilbudetfinansieres
hovedsakeligav skatt og rammetilskudd.Det
er Stortingetsom fastsetternivåetpå disse
overføringene.Kommunaleavgifter,gebyrer,
eiendomsskattog brukerbetalingerpå

kommunaletjenester fastsettesav
kommunestyretinnenfor gjeldendelover og
forskrifter. Kommunenehar mulighetertil å
øke sin handlefrihetgjennomøkte inntekter
eller redusertekostnader.

Kommunesektorens inntekte r i
2019
I statsbudsjettetfor 2019 leggesdet opp til
en realveksti kommunesektorensfrie
inntekter på 2,6 mrd. kroner sammenlignet
med nivåeti revidert nasjonalbudsjett
(RNB)2018. For inneværendeår er
imidlertid skatteinntekteneoppjustert med
2,4 mrd. kroner. Oppjusteringenhar
sammenheng
med ekstraordinærtstore
uttak av utbytter som trolig skyldes
tilpasningertil skattereformen.
Sammenlignet
med anslagpå regnskap
2018 blir realveksteni frie inntekter i
2019 på 0,2 mrd. kroner.
Merskatteveksteni 2018 må dermedses
på som en forskutteringav veksteni frie
inntekter som kommuneproposisjonen
la
opp til for 2019. Merskatteveksteni 2018
er samtidigen engangsinntekt
som ikke vil
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kunnefinansierevarigeøkningeri
driftsutgiftene.
SSBhar i etterkant av
kommuneproposisjonen
lagt fram nye
befolkningsframskrivinger.
Merutgiftene for
kommunesektoreni 2019 er anslåtttil 1,3
mrd. kroner, hvoravom lag1,0 mrd.
kroner antaså belastede frie inntektene.
Dette er om lag0,6 mrd. kroner lavereenn
anslagetfra Det tekniske
beregningsutvalget
for kommunalog
fylkeskommunaløkonomifra marsi år
basertpå SSBsforrige
befolkningsframskriving
og alternativetmed
lav innvandring.
Veksteni frie inntekter som det leggesopp
til i statsbudsjettetliggerhelt nedersti det
angitte intervalletfor inntektsveksti
kommuneproposisjonen
2019 (2,6 – 3,2
mrd. kroner).
Merskattevekstengir isolert sett økt
økonomiskhandlingsrominneværendeår.
Økt kostnadsvekst,hovedsakeligsom
følgeav økte elektrisitetspriser,trekker i
motsatt retning.
Veksteni frie inntekter i 2019 målt fra
inntektsnivåeti 2018 uten merskattevekst,
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anslåstil 0,7 pst. Den faktiskerealveksteni
frie inntekter fra 2018 til 2019 er anslåtttil
0,0 prosent.
I tabellennedenforvisesveksteni frie
inntekter i 2019 målt fra inntektsnivåeti
2018 uten merskattevekst.

Vekstfrie inntekter
Demografi
Pensjon
Handlingsromfør særskiltesatsinger
Satsingerinnenforveksten
Herav:
Opptrappingsplan
rus
Tidliginnsats- skole
Opptrappingsplan
habilitering/rehabilitering
Omprioriteringinnenforveksten
Fylkesveinettet
I beregningenav økt handlingsromtas det
ikke hensyntil økningenav
innslagspunktet
i
toppfinansieringsordningen
for
ressurskrevendetjenestermed kroner 50
000 utover lønnsveksten.KS har anslått
at dette vil gi økte kostnaderfor

kommunenemed 0,3 mrd. kroner, og da
alleredefra regnskap2018.
I 2018 vil merskattevekstenkunne
finansierede økte utgiftene,men dette vil
ikke væreikke tilfellet i de påfølgende
årenehvor merutgiftenmå dekkes
innenfor rammenav de frie inntektene.
Kommunepro
Mrd.
p. 2019
kr.
2,6-3,2
1½
0,65
0,45 - 1,05
0,2
0,2

Statsbudsj.
Mrd.
2019
kr.
2,6
1,0
0,65
0,95
0,5
0,2
0,2
0,1
0,1

Økte renter vil ogsåføre til at
handlingsrommetsvekkes.Hvis Norges
Banksetter opp rentene i tråd med
rentebanenvil det kunneøke
rentekostnadenei sektorenmed i
underkantav 700 millioner kroner i 2019.
Påsikt vil ogsåøkte renter føre til lavere
pensjonspremier.
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Inntektssystemet for kommunene
Frie inntekter knyttet til endringeri oppgaver
økesmed 0,1 mrd. kroner. Endringeneknytter
segtil økt foreldrebetalingog gratiskjernetid i
barnehage,samtutvidet rett til videregående
opplæringfor innvandrere.Fra 1. januar2019
blir maksprisenpå en barnehageplass
2 990
kroner per måned.I budsjettetforeslåsdet at
maksimalprisen
settesytterligere opp til 3 040
kroner per månedfra 1. august2019.
Ordningenmed gratiskjernetid i barnehage
foreslåsutvidet til å inkluderetoåringerfra
familiermed lav inntekt

Pris - og lønnvekst (kommunal
deflator)
Den kommunalelønns- og prisveksteni 2018
er oppjustertmed 0,4 prosentenheterfra 2,6
til 3,0 pst, hvilket tilsvarer 1,9 mrd. kr. For
2019 er lønns- og prisvekstenanslåtttil 2,8 pst.

Eiendomsskatt
Maksimaleiendomsskattesats
for bolig- og
fritidseiendommerforeslåsredusert fra syvtil
fem promille med virkningfra 2020.
Regjeringenbegrunnerforslagetmed at dette
vil bidra til å senke skattetrykketi kommuner
med høy eiendomsskattpå bolig- og
fritidseiendommer,samtidigsom endringenvil
forhindre at kommunermed laveresatssetter
denneopp til dagensmaksimum.

15.11.2018

For bolig- og fritidseiendommerforeslåsdet en
obligatoriskreduksjonsfaktorpå 30 prosent,og
eiendomsskattegrunnlaget
kan dermed
maksimaltutgjøre 70 prosent av
markedsverdien.Videre foreslåsdet at det
skalobligatoriskå benytte skatteetatens
formuesgrunnlag
som markedsverdifor
boliger og fritidsboligerfra og med 2020.

Endringenei eiendomsskatteloven
som ble
vedtatt i 2017 innebærerat produksjonsutstyr
og installasjonerskalværefritatt for
eiendomsskatt.Fritaket innfasesgradvismed
1/7 reduksjoni eiendomsskatten
årlig fra og
med 2019 til det er fullt ut implementerti
2025.

Helse og velferd
Nytt kutt i ressurskrevendetjenester
ordningen.
Med virkningfra regnskapsåret
2018 foreslås
det at kommunenefår kompensert80
prosentav egne netto lønnsutgiftertil helseog omsorgstjenestertil enkeltbrukereut
over et innslagspunkt
på
1 320 000 kroner. Regjeringenøker dermed
innslagspunktet
med kroner 50.000utover
lønnsvekst,hvilket vil påførekommunene
merutgiftertil ressurskrevendetjenesterpå

om lag300 mill. kroner. Den samlede
innstrammingeni ordningende siste4 årene
blir dermedover 1 mrd. kroner.
Dette er brukere under 67 år med størst
behovfor helseog eller omsorgstjenester.
Regjeringens
forslaginnebæreren ny
overveltingav kostnaderfor ressurskrevende
tjenestertil yngrebrukere fra stat til
kommune.
Det leggesopp til å innførekommunal
betalingspliktfor utskrivningsklarepasienteri
psykisk helsevernog rusbehandling
fra
1.1.2019. Ordningenskaltilsvareden som er
innført for somatikken, det vil si en døgnpris
på kr 4 880,- og betalingspliktfra første dag.
Det er ikke foreslått karensdager,uansett
hvor omfattendebehovfor kommunale
tjenesterbrukerenhar. Kommunenefår en
samlet kompensasjonpå 185 mill. kroner
når betalingsordningen
innføres,mens
helseforetakenefår trukket tilsvarende
beløpfra sin ramme.
Det er mye usikkerhetknyttet til innføringav
betalingsplikt.Kommunenehar ikke tilgangpå
dataom hvemde utskrivningsklare
pasientene
er, og vet heller ikke hvor mangepasienterdet
er snakkom. Det er dermedikke muligå
forutse hvor godt fordelingenav
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kompensasjonen
samsvarermed kommunenes
behov. En annenusikkerheter knyttet til at
forskriften endresslik at oppholdskommunen
gisbetalingsplikt,ikke bostedseller
folkeregistretkommune,som i dag.
Fra 1. januar2020er allekommunerlovpålagt
å ha psykolog.Tilskuddsordningen
til
kommunersom rekrutterer psykologer
utvidesmed 50 mill. kroner i statsbudsjetteti
2019. Det anslåsat dette vil bidra til
delfinansieringav om lag120 nye
psykologårsverk.
Resterendefinansieringmå
kommunene finne rom for innenfor egne
budsjetter.

Utdanning
Mangler400 mill. kroner til bemanningsnorm
og skjerpet pedagognormi barnehagene.
Høsten2018 ble pedagognormeni
barnehagene
innskjerpet,samtidigsom det ble
innført en generell bemanningsnorm.
Barnehageeier
har frem til 1.8.2019 for å innfri
bemanningsnormen
som gjelder bådefor
private og kommunalebarnehager.
Pedagognormen
skjerpesfra maksimum18
barn per pedagogiskleder til 14 barn.Det må
ansettesen ny pedagogiskleder om barnetallet
økesfra 14 til 15 barn. Bemanningsnormen

15.11.2018

innføresmed maksimalt6 barn per ansatt.
Normen kan oppfylles prosentvis.
KS beregnerinnføringenav normen i 2019 til å
koste over 400 mill. kroner mer enn det som
er bevilgeti statsbudsjettet.Om privateog
kommunalebarnehagerskalgjøresi standtil å
innfri normenesamtidigmå bevilgningenøkes.
Stortingetvedtok i 2018 innføringav norm
for lærertetthet,og av innstillingenfra
Utdannings
- og forskningskomiteen
framgårdet at ingenkommunerskaltape på
innføringenav normen.Dette stadfestesi
Finanskomiteens
innstillingtil RNB 2018:
«deteksisterende
øremerkede
tilskuddettil økt
lærertetthet
på 1.–4. trinnvidereføres
somi
2018 og inngåri kompensasjonen
til
kommunesektoren
ogat ingenkommunerskal
tapepå innføringav normeni 2018».
Stortingetsvedtakinnebærerat det fra
høsten2018 skalvære1 lærer per 16 eleveri
1.-4. klasseog 1 lærer per 21 eleveri 5.–10.
klasse.Fra høsten2019 skjerpeskraveneslik
at det skalvære1 lærer per 15 eleveri 1.-4.
klasseog 1 lærer per 20 eleveri 5.–10.
klasse.
I statsbudsjetteter det et fellesøremerket
tilskuddtil økt lærertetthetog finansieringav

lærernorm. Dette tilskuddetøkesikke fra
2018 til 2019, selvom normkravetskjerpesfra
1.8 2019. Konsekvensenav dette er at andelen
av det øremerkedetilskuddetsom må
disponeresfor å bringekommuneropp til
minimumsnivåeti normen øker fra om lag200
mill. kroner i 2018 til om lag400 mill. kroner i
2019. Andelenav det øremerkedetilskuddet
til generellstyrkingav lærertetthet,og som
fordelesmellom kommuneneetter
grunnskolenøkkelen,
blir som følgeav dette
redusert fra om lag1,2 mrd. kroner i 2018 til
1,0 mrd. kroner i 2019. Mangekommunervil
dermedoppleveat manfår mindre i
øremerkedeoverføringertil generellsatsingpå
lærertetthet i 2019 sammenlignetmed 2018.
Samtidiger 200 mill. kroner av veksteni frie
inntekter i 2019 begrunnetmed satsingpå tidlig
innsatsi skolen.I Kunnskapsdepartementets
forslagtil statsbudsjettomtalesdette blant
annetslik: «mellomannakan nyttastil fleire
lærerårsverk
vedopptrappinga
av lærarnorma
hausten2019». I realitetener imidlertid dette
kun en anvisningtil kommuneneom hvordan
de kan videreførelærertetthet fra 2 0 1 8 når
den generelledelenav det øremerkede
tilskuddetreduseres,snarereenn en
ytterligere satsing.Samtidiger 200 mill. kroner
av veksteni frie inntekter i 2019 begrunnet
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med satsingpå tidlig innsatsi skolen.I
Kunnskapsdepartementets
forslagtil
statsbudsjettomtalesdette blant annetslik:
«mellomannakan nyttastil fleirelærerårsverk
ved
opptrappinga
av lærarnorma
hausten2019». I
realitetener imidlertid dette kun en anvisning
til kommuneneom hvordande kan videreføre
lærertetthet fra 2018 når den generelledelen
av det øremerkedetilskuddetreduseres,
snarereenn en ytterligere satsing.
Det er ingennye friskemidler i statsbudsjettet
til økt tidlig innsatsfor de yngstebarna.De
«styrkingene»som liggeri forslagettil
statsbudsjettpå barnehageområdet
finansieres
av foreldrene gjennomøkt makspris.Dette
gjelderfor tiltakenegratiskjernetid for
2-åringerog flere studieplasserpå
tilleggsutdanning
i barnehagepedagogikk
og
arbeidsplassbasert
barnehagelærerutdanning
(ABLU).

Eiendomsskatt
Regjeringenforeslårå fjerne adgangentil å
skrive ut eiendomsskattpå produksjonsutstyr
og produksjonsinstallasjoner,
med unntakfor
vannkraftanlegg,
vindkraftverkog de deleneav
petroleumsanlegg
for olje og gasssom
omfattesav petroleumsskatteloven.

15.11.2018

Tekniskgjøresdette ved at
eiendomskategorien
«verk og bruk» fjernesfra
eiendomsskatteloven,
og at særreglenefor
verk og bruk videreføreskun for
«vannkraftanlegg,
vindkraftverkog anlegg
omfatta av særskattereglane
for petroleum».
Alle andre typer anleggsom i dager verk og
bruk, vil etter forslagetværealminnelig
næringseiendom.
Forslagetinnebærerat alle infrastrukturanlegg
(kraftnett, telenett, bredbåndsnett,
fjernvarmenettog så videre) i all hovedsak
fritas for eiendomsskatt,og at størstepartenav
skattegrunnlageti industrielleanleggvil bli
borte. Forslagetfår dermedstore
konsekvenserfor sværtmangekommuner.
Det er foreslått overgangsregler
som skalgi en
trinnvis reduksjoni skatteinntekteneover fem
år fra og med 2019.
Regjeringenforeslår at skattesatsenskalvære
en promille det første året en kommune
skriver ut eiendomsskatt(mot to i dag),og at
skattesatsensom hovedregelbare kan økes
med en promille fra år til år (mot to i dag).
Forslagetinnebærerdermeden innsnevringav
kommuneneshandlingsrom.

3.3 Lokale forutsetninger
Generelle økonomiske
vurderinger for årsbudsjett 2019
Våler kommunehar over flere år opplevd
strammeøkonomiskerammer.Foruten at
demografiutviklingen
har pressetfram et stadig
større behovfor kommunaletjenester,både
mht volum og typer, har kommunen
gjennomførtflere parallelleinvesteringerbegrunnetdels i behovfor kapasitetsøkning
og
behovfor rehabiliteringeller oppgradering.
Netto driftsresultater den indikatorensom
best indikerer kommunensøkonomiske
tilstand.Tekniskberegningsutvalg
for
kommunalog fylkeskommunaløkonomi (TBU)
har hatt en anbefalingom at netto
driftsresultati prosent av sum driftsinntekter
(netto resultatgrad)over tid bør være
minimum1,8 %.Ved et netto driftsresultatpå
1,8 % over tid vil kommunenkunnemøte
uforutsette hendelsereller svingningeri
inntekter og utgifter, sikre en viss
egenfinansiering
på investeringsprosjekter,og
opprettholde verdienpå kommunens
realverdier.Våler kommunehar de senere
åreneklart kravet til TBU i 2014, 2015, 2016
og 2017.
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Befolknings prognose 2019-30

KildeCowi2018
Somtabellenover viser, og som omtalt i den
innledendedelenav ¨dette dokumenteter de
forutsetningenfra befolkningsveksten
svært
premissgivende
for utvikling,investeringsbehov
og prioriteringer. Det må jobbespå alle
sektorer for å løse de utfordringer som

15.11.2018

vekstenfører med seg.

Arbeidsmarkedet

Men det er viktig ogsåå se etter nye
muligheter.Dette leggeradministrasjonentil
grunn når vi omstiller, effektivisererog fornyer
vår organisasjon.

Det er med grunnlag i ledighetstall og
prognose for regionen, ikke vurdert som
nødvendigå ta høydefor økningi sosialhjelp.
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IV Drifts - og investeringsbudsjett
Tekstensom følger er basertpå rådmannens
fremleggav 15.11.2018 og hensyntarikke
eventuelleendringerfra formannskapetsog
kommunestyretsbehandling.
Endringenevil fremkommeav protokollene fra
formannskapetsmøte 4.12.2018 og
kommunestyretsmøte 18.12.2018.

4.1 Økonomiske rammer
Prisstigning og lønnsvekst
Økonomiplanener satt opp i fastepriser
(2019-kroner). Det er i budsjettetgitt en
begrensetkompensasjonfor prisstigningpå
varekjøp.For kjøp av tjenester vil økningenbli
større da lønnsøkningenslår tungt inn.
Årslønnsvekstener lagt inn med 3,2 %,som
regjeringenhar lagt til grunn.
Våler kommunebudsjettererpensjonsutgifter
med 16 % av lønn i perioden,med unntakfor

15.11.2018

sykepleiereog undervisningspersonell
der
premien er satt til hhv 16,5 % og 14,2 %.
Pensjonspremien
vil variere betydeligår for år.
Lønnsoppgjør,trygdeoppgjør,antall
uføretrygdedeog kapitalmarkedeter viktige
faktorer som påvirker.

Finansielle inntekter og utgifter
Aksjeutbyttefra Østfold EnergiAS er
budsjettert med kr 800 000. Dette er i tråd
med utbetalingi 2018. Det er (som tidligere)
verken budsjettert gevinsteller tap på
finansielleinstrumenter.
Renteinntekterer basert på gjennomsnittlig
inneståendei bank.
Deler av Våler kommuneslåneporteføljeer
knyttet opp mot pt-rente, 3 mnd. NIBORrente og 25 % fast rente.

mot et mer «normalt»nivåhar ikke
rådmannennoe grunnlagfor å menenoe om.
Hvordan markedsrenteneendrer seghar ikke
alltid direkte sammenheng
med Norges Banks
styringsrente.Markedsrentenepåvirkesogså
av mangeandrefaktorer og vil ikke
nødvendigvisfølgeNorges Banks
renteutviklingslavisk.
I økonomiplanenhar rådmannenbenyttet
Kommunalbankens
anbefalterentekurve for
lån.Den byggerpå Norges Banksanslagpå
Nibor (styringsrententillagt
pengemarkedspåslaget),
samtsisteprognose
på pengemarkedsrenten
fra Statistisk
Sentralbyråtillagt Kommunalbankensmargin
over Nibor. Rentenforventeså øke noe hvert
år, men fortsatt værepå sværtlavenivåer.

Norges Banksstyringsrenteer nå på 0,75
prosent. Om/når styringsrentengradvisvil øke
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Frie inntekter
Skatt og rammetilskuddeter i utgangspunktet
ført opp med prognosebeløpetsom er angitt
for Våler i regjeringensforslagtil statsbudsjett
for 2019.

I tillegger skatteanslaget
økt med 4,3 mill kr
pga.venteligbetydeligstørre skatteinngang
enn budsjettert i 2018.

Regnskap2017

Budsjett2018

Budsjett2019

RAMMETILSKUDD
FRASTATEN

138 527 000

143 300 000

151 200 000

SKATT
PÅINNTEKTOGFORMUE

136 309 000

137 300 000

150 300 000

SUMFRIEINNTEKTER

274 836 000

280 600 000

301 500 000

Norske kommunerfår hovedtyngdenav sine
inntekter bestemtgjennomdet kommunale
inntektssystemet.Prinsippetsom liggertil
grunn for dette systemeter å sikre at alle
kommuneri prinsippethar økonomiskevnetil
å gi sineinnbyggereet likeverdigtilbud når det
gjeldersentralevelferdstjenesteruavhengigav
kostnadsstruktureller inntektsnivå.
Nivået for Våler kommunesskatteinntekter
har de senereårenevært mellom 82,1 % og

15.11.2018

85,8 % av landsgjennomsnittet.
I budsjettetfor
2019 er det lagt til grunn 87,4 %.
Det ordinærerammetilskuddettar
utgangspunkti et innbyggertilskuddsom
fordelesmed et likt beløpper innbygger.
Innbyggertilskuddetkorrigeresvidere for
utgiftsutjevning,beregnetetter såkalte
objektive kriterier, kostnadsnøkler.Etter disse
«objektivekriterier» betraktesVåler som en
middelslett / tung- drevenkommune.

I 2018 var kostnadsindeksen
for Våler 0,975,
dvs.noe under landsgjennomsnittet
som er
1,0. Det vil si at Våler kommuneskullevære
litt mindre tungdrevetenn landsgjennomsnittet,og medførte et trekk i
utgiftsutjevningen.
For 2019 er denneindeksenberegnettil 0,973
hvilket gir et trekk på nær 7,7 mill kr.
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Gebyrer
Gitt vedtak iht rådmannens forslag vil
husholdningenefå følgende endringer i sine
gebyrer:

forventer et underskuddpå selvkostfondetpå
ca. 2-3 mill. ved utløpet av 2018.

-

Avløp øker med 12,0 %.
Feiingøkesmed 22,8 %.
Husholdningsrenovasjon
øker med 5,0 %

-

Slamtømming
reduseres
med9,1 %.

Feiingøker fordi det gjøresen endringsom
skalgi mer rettferdig fordelingpå faste
eiendommerog fritidsboliger,samt at MOVAR
har økt feiertjenestenmed en stilling.

Avløp øker som en følgeav variasjonenei
mengdehar gjort at selvkostfondeneer
redusert raskereenn forventet, og MOVAR

15.11.2018

Pris må opp for å dekke underskudd.

Husholdningsrenovasjon
øker fordi Vålers
selvkostfondi MOVAR er brukt opp.
Våler kommunevil gjøre en analyseav
tjenester og priser fra MOVAR i løpet av
2019.
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4.2 Budsjetter
Konsekvensjustert budsjett
Konsekvensjustertbudsjett 2019 (en ren videreføring av aktivitetene i 2018 korrigert for lønnsøkningog sentrale og lokale vedtak med økonomiske
konsekvenser)gir et negativtnetto driftsresultat.

For økonomiplanperiodengir konsekvensjustertbudsjett følgendenetto driftsresultater:

Netto driftsresultat

B 2019

B 2020

B 2021

B 2022

5 269 000

4 834 000

5 745 000

2 584 000

Samletfor økonomiplanperiodengir dette et negativtresultat på kr 18 432 000.

I tabellenesom følger visesbudsjett belastende og budsjett avlastende tiltak .
Det er sværtviktig for rådmannenå
understrekeat tiltak som er satt opp her, og
som er listet som et og et tiltak, i stor grad er
tiltak som hengersammenog som er
avhengigeav hverandre(f eks tiltak/utgifter
som planleggesfor å genereregevinster).Det

15.11.2018

vil bli gitt en egenpresentasjonav listen med
tiltak som er resultat av «prosjekt utviklingog
effektivisering»som har vært gjennomført
sammenmed AgendaKaupangsommer/høst
2018. Endeligrapport ferdigstillessnarest.
Etter gjennomgangen
, dialogenmed folkevalgte
og tilgjengeliggjøring
av en omfattenderapport

med detaljert beskrivelse
, vil det bli lettere å
forstå grunnlagetfor tiltakene,og at dette er
en helhetligplan som er solid og
forhåpentligvisgir tillit.
Oppsettet som følger nedenforer såledesmer
et budsjett-teknisk oppsett,enn en
sammenvevdplan.
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Budsjettavlastende tiltak drift
Rådmannenhar derfor valgtå iverksettebudsjettavlastendetiltak slik:

-

-

2019

2020

2021

2022

Bedreserviceavtalerbygg

0

-200 000

-200 000

-200 000

Energisparingpga EPC

0

-1 300 000

-1 300 000

-1 300 000

Høyerehusleiesatser

-500 000

-500 000

-500 000

-500 000

Mindre ledigeutleieboliger

-300 000

-300 000

-300 000

-300 000

0

-297 801

-297 801

-297 801

Fjernedelte plasseri bhg.

0

-100 000

-100 000

-100 000

Holdebemanningsfaktor6/1 i bhg.

0

-2 501 528

-2 501 528

-2 501 528

Redusertåpningstidbarnehagene

-105 884

-105 884

-105 884

-105 884

0

-199 886

-300 482

-300 482

-52 942

-105 885

-105 885

-105 885

Miljø og teknikk

Redusererenholdsutgifter
Barnehagene

Kirkebygdenskole
Digitaliseringi skolen- mindrespesialundervisning
Red.åpningstidSFO

15.11.2018
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Pleieog omsorg
Endreturnussykehjemfor mindreovertid/innleie

-998 200

-998 200

-998 200

-998 200

OmorganiseremerkantiltpersonellPLO/Helse

-299 125

-299 125

-299 125

-299 125

Red.bemanningpå natt veddigitalt natt -tilsyn

0

-1 442 680

-1 442 680

-1 442 680

-200 000

-200 000

-400 000

-400 000

0

-301 772

-599 573

-599 573

Redusere5 sykehjemsplasser
vedøkt hjemmebasert
omsorg

-119 150

-1 158 115

-747 811

-747 811

Smartomsorg velferdsteknologii hjemmetjenesten

499 694

-1 502 241

-1 502 241

-1 502 241

-502 953

-1 297 089

-1 297 089

-1 297 089

-100 000

-100 000

-100 000

-100 000

Reduserekjøp av tjenesterfra private
Reduseretilbud om praktiskbistandPLO

Helse
Samorganisere
psykiatriog Bergskrenten
NAV
Red.0,5 årsverkflyktninger
Vurderetildelingskriterierog praksisNAV
-

15.11.2018
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Bofellesskap
Revurderestøttekontaktvedtak

-57 050

-57 050

-57 050

-57 050

Økt skatteanslag

-4 300 000

-4 300 000

-4 300 000

-4 300 000

5 promillee-skatt

0

0

-4 350 000

-4 350 000

Finansielleposter

Budsjettbelastende tiltak drift
Rådmannenser behovfor de nedenståendebudsjettbelastende
tiltak i økonomiplanen.

-

-

2019

2020

2021

2022

Organisasjons
utviklingog kompetanse

750 000

750 000

750 000

750 000

Rulleringav kommuneplan

300 000

0

0

0

Rådmannens
stab

-

15.11.2018
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StabIKTog digitalisering
Digitalisering

3 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Økt bemanningtildelingskontoret

397 068

397 068

397 068

397 068

Øktetilskuddprivatefysioterapeuter

400 000

400 000

800 000

800 000

Folkehelseog samhandling

Miljø og teknikk
Geodata-ingeniør(prosjektkvalitetshevinggeodata)

15.11.2018

750 459

0

0

0
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4.3 Investering er
Nedenståendeinvesteringstiltaker aktivert i økonomiplanen,hvor 4 er finansiert med låneopptak; EPC, rehabilitering avløpsnett,gymsal
Svinndal skole og vann/avløpsledning
-gang/sykkelvei
FV120. Tiltakenefremkommerav nedenståendetabell.
- Miljø og teknikk

2019

2020

2021

2022

12 500 000

0

0

0

GymsalSvinndalskole

7 500 000

7 500 000

0

0

Kirkebygdenungdomsskole

1 875 000 60 625 000 212 500 000

0

EPC

Nytt tak Svinndalskole
Rehabiliteringavløpsnett
Tennskaplangskommunaleveier
Vann-avløpsledning
-gang/sykkelveiFV120

188 000

0

0

0

2 300 000

6 100 000

1 300 000

1 700 000

625 000

625 000

0

0

3 000 000

0

0

0

600 000

600 000

600 000

600 000

1 030 000

1 030 000

1 030 000

1 030 000

Finansielleposter
Avdragstartlån
Egenkapitalinnskudd
KLP
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4.4 Resultat
Rådmannens
forslaginnebærerfølgendenetto driftsresultati perioden:

Netto
driftsresultat
Netto
resultatgrad

R2 017

B 2018

B 2019

B 2020

B 2021

B 2022

-18 173 000

6 462 000

5 224 000

-4 602 000

926 000

370 000

4,5 %

-1,6 %

- 1,3 %

-1,1 %

-0,2 %

-0,1 %

Driftsnivået/tjenesteomfangetliggerfor høyt i
perioden i forhold til inntekteneom TBUs
anbefalteresultatgradpå minimum1,8 % skal
nås.
Rådmannenmerker segat de sistefire
årsregnskapene
(2014-2017) har vist sterke
resultater, og ekstra store summerhar kunnet
bli overført til disposisjonsfondet.
Det er en bevisstsatsingpå å investereekstra
i 2019, slik at planlagteeffektiviseringstiltakkan
realiseres.
Mulighetenfor å anvendeoppspartereserver
til å investere– for å hente ut varigelavere
driftskostnaderer et godefor Våler kommune.
Det er flere kommuneri nærhetenav oss som
må tære hardt på pengene.Det må ogsåVåler

15.11.2018

gjøre i et nøkternt budsjett på tjenesteområdene.
Men med en historisk stor investeringsportefølje foran oss, er det bevispå
økonomiskhandlekraftå klare en økt
belastningpå driftsbudsjettet(pgastorelån)
med mellom 15-20 millioner.
Derfor må resultatet de to sisteårenei
planperiodenseesi sammenheng
med den
sværthøyeaktivitetensom det leggesopp til.
Rådmannenvil ogsåi 2019-20 jobbe videre for
å sikre endabedre handlingsromframover.

Resultateti 2020 og framover er ogsået svar
på kommunestyretsbestilling(des2017) om å
effektiviseremed 4 og 8 millioner for hhv 2019
og 2020 (videreført framover). Resultatetsom
er beregnetover inkluderer endastørre
innsats.
Det er viktig at langsiktige prosjekter kan
gjennomføresnå, før det blir ekstra stramt når
høyerelånebyrdeslår inn mot slutten av
planperioden(gitt at kommunestyretvedtar
utbyggingav ny stor skole på Kirkebygden.)

Effektenav en rekke effektiviseringstiltaksom
planleggesvil slå ut 100 % først etter 2-3 år fra
investeringen/tiltaketiverksettes.
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[risiko-/usikkerhetsvurderingettersendes]
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4.5 Langsiktig lånegjeld og fond
Langsiktig lånegjeld
Gitt vedtak i henhold til rådmannens
forslag til budsjett og økonomiplan vil
Våler pr 31.12 de respektive årene ha

Gjeld(1 000kr)
Gjeldi prosentav
sum driftsinntekter

langsiktig lånegjeld i
nedenståendetabell.

henhold

2017
265 635

2018
265 220

2019
274 746

2020
322 568

2021
477 256

2022
462 280

65,5 %

68,7 %

68,2 %

80,1 %

117,2%

105,0%

til

Fond
Faktisk fondsbeholdning, under samme
forutsetning som ovenfor, vil pr 31.12 de

Disposisjonsfond
(1 000 kr)
I prosentav sum
driftsinntekter

henhold til

2017
63 827

2018
71 248

2019
66 024

2020
70 626

2021
69 700

2022
69 330

15,8 %

18,5 %

16,4 %

17,5 %

17,1 %

17,0 %

Størrelsenpå disposisjonsfondet
liggerpå
et tilfredsstillendenivåi hele planperioden.
Den gode beholdningengir sikkerhet for
uforutsette negativeendringer,og kan
vurderesfor eventuelldel-finansieringi
årenemed størst lånebelastning.
15.11.2018

respektive år være i
nedenståendetabell.

Dette bør vurderesfortløpendeopp imot
eventuelle nye investeringsbehov
(ikkeaktiverte tiltak), som vil bli fremmet for
kommunestyret framover.
(Laverefondsbeholdning
gir lavererenteinntekter.)
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4.6 Rådmannens forslag
1) Tallbudsjettetvedtasslik det framgårav oppstillingene/ oversiktene:
Budsjettskjema1 A og B, Budsjettskjema2 A og B.
2) Fra 1.1.2019 justeressatsenefor foreldrebetalingi kommunalebarnehagerslik:
a) hel plass
kr 2 990 per mnd (kr 2 910 per mnd i 2018)
b) delt plass,3 dg.pr. uke
kr 2 095 per mnd (kr 2 035 per mnd i 2018)
c) delt plass,2 dg.pr. uke
kr 1 405 per mnd (kr 1 365 per mnd i 2018).
Fra 1.8.2019 justeressatsenefor foreldrebetalingi kommunalebarnehagerslik:
a) hel plass
kr 3 040 per mnd (kr 2 910 fra 1.1.2019)
b) delt plass,3 dg.pr. uke
kr 2 135 per mnd (kr 2 035 fra 1.1.2019)
c) delt plass,2 dg.pr. uke
kr 1 439 per mnd (kr 1 405 fra 1.1.2019)
Fra 1.1.2019 justeressatsenefor matpengerslik:
d) matpenger,hel plassfra kr 390 til kr 400 pr. mnd.
Avvikendeukentligoppholdstid(dagerpr. uke) betalesforholdsmessig
etter satsenfor 3 dagerpr. uke. Tilsvarendebetalesmatpenger
forholdsmessig.
3) Fra1.8.2019 justeressatsenefor foreldrebetalingi skolefritidsordningene
som følger:
For eleverpå 1. og 2. trinn:
ettermiddagsopphold
5 dg per uke kr 2 343 per mnd (kr 2 275 i 2018)
tilleggmorgenopphold
kr 1 029 per mnd (kr 999 i 2018).
For eleverpå 3. og 4. trinn:
ettermiddagsopphold
5 dg per uke kr 2 139 per mnd (kr 2 077 i 2018)
tilleggmorgenopphold
kr 1 029 per mnd (kr 999 i 2018).
4) Avkortet ukentligoppholdstid(dagerper uke) betalesforholdsmessigmed et tilleggpå 5 % avrundetoppadtil nærmestehele krone.
I perioder (på minimumen måned)hvor eleverpå gjør bruk av tilbudet om leksehjelp,reduseres betalingssatsene
for
ettermiddagsopphold
med 11 % dersomleksehjelpener organisertsom en del av skolefritidsordningen.

15.11.2018
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Ved hentingav barn etter avslutningav den dagligeåpningstideni ordningenkan det fakturerestilleggsbetaling
på kr 170 per påbegynt
time.
5) Fra1.1.2019 videreføresgjeldendebillettsatserfor folkebadet:
For voksne kr 70 (kr 70 i 2018)
For barn kr 40 (kr 40 i 2018).
6) Fra 1.1.2019 justeresde årligefesteavgiftene
på kirkegårdeneslik:
Grav:
kr 220 (kr 215 i 2018)
Engangssumfor å liggei navnetminnelundopprettholdespå kr 5 000.
7) Fra 1.1.2019 fastsettesprisenved utleie av Vålerhallen,til andreformål enn trening
av barn og ungeunder 20 år i regi av lokalelagog foreninger,til kr 430 per time (kr 420 i 2018) for hel hall.Ved leie av 1/3 og 2/3
hall reduseresleiesatsenforholdsmessig.
8) Fra 1.1.2019 hevesutleiepriseneslik:
Festsalene
i Herredshusetfra kr 3 200 til kr 3 300
Grendesaleni Kirkebygdenbarnehagefra kr 3 200 til kr 3 300
Kantinai dagsenteretpå helseog sosialsenteretleiesikke ut.
9) Fra 1.1.2019, eller fra den tid deretter da det lovlig kanforetas,hevesmed 3 %,
avrundet oppadtil nærmestehelekrone: maksimalhusleie
i omsorgsboligene
.
Ved inngåelseav ny leiekontraktfastsettesny husleieinntil gjengsleie for den aktuellebolig.
10) Fra 1.1.2019 hevessatsenfor strøm, oppvarmingog vaktmestertjenestermv. i omsorgs- og trygdeboligenemed 3 %,avrundet
til nærmesteheletikrone (fra kr. 1 770 til kr . 1 1820).
11) Fra 1.1.2019, eller fra den tid deretter da det lovlig kanforetas,hevesmed 3 %,avrundet oppadtil nærmestehele krone leieprisenei
ungdomsboligene.
Ved inngåelseav ny leiekontraktfastsettesny husleieinntil gjengsleie for den aktuellebolig.
12) Fra 1.1.2019, eller fra den tid deretter da det lovlig kanforetas,hevesmed 3 %,avrundet oppadtil nærmestehele krone leieprisenei sosialog tjenesteboligene.
Ved inngåelseav ny leiekontraktfastsettesny husleieinntil gjengsleie for den aktuellebolig.
13) For 2019 fastsettesbetalingfor vaskav tøy til kr. 75,- (70,- i 2018) pr. kg tøy, og vaskog rulling av duker til kr. 150,- (140,- i 2018) pr.
løpemeter.Beløpeneer ekskl.mva.
14) For 2019 fastsettesfølgendebetalingssatser
i pleie- og omsorgstjenestene:
Egenbetaling
for korttidsopphold/rehabiliteringsopphold:
Døgnopphold:Maks.egenandeliht. forskrift.
Dag/natt-opphold:Maks.egenandeliht. forskrift.
Beboersinntekt leggestil grunnfor beregningav vederlagpå langtidsplass.

15.11.2018
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Tilkjørt middagtil beboerepå helse- og sosialsenteretpr. porsjon kr. 80,- (80,- i 2018),
Tilkjørt middagtil hjemmeboendekr 83,- (83,- i 2018).
Tørrmat (frokost/kvelds)kr. 48,- pr. stk. (48,- i 2018),
Tjenestentrygghetsalarm:
Minstesatsfor de med inntekt under 2 G settestil kr. 110 pr. mnd (110 i 2018).
For de med inntekt over 2 G kr. 250 pr. mnd.(250,- i 2018) og
digitaletrygghetsalarmerkr. 350 pr. mnd. (350,- i 2018).
Egenbetaling
for hjemmehjelp(praktiskbistand)økesmed ca.3 %.

1. Alternativ

2. 1

3. 2

4. 3

5. 4

6. 5

7. Inntekt

8. (Inntil 2G)

9. (2G– 3G)

10. (3G– 4G)

11. (4G– 5G)

12. (Over5G)

13. Enhetspris(time)

14. 67

15. 168

16. 270

17. 355

18. 387

19. Startabonnement
etter
25. Abonnementspris
pr mnd

20. 3 timer

21. 10 timer

22. 15 timer

23. 15 timer

24. 15 timer

26. 201

27. 1 668

28. 4 048

29. 5 330

30. 5 809

(Eksempel:
Dersommaner i alternativ1 oghar 2,5 timehjemmehjelp
blir regningenpå kr. 67,- x 2,5 time = kr. 167,50.Dersommanhar 3 timereller
merpr. kalendermåned,
blir manfakturertetterabonnementssystemet
somblir kr. 201.)

15) Fra 1.1.2019 økesårsgebyretfor kloakk med i gjennomsnitt12 % til
kr. 1 931 (1 804 i 2018) på fast gebyrog kr. 29,41i forbruksgebyr(25,71i 2018) pr. kbm. Beløpeneer ekskl.mva.
Pris for stipulert mengdesetteslik pris for målt mengdepr. kubikkmeter(kbm).
Ved manglendevannmåleravlesning
ileggeset gebyrtilsvarendeinkassosatsen
samtat forbruket stipulereslikt med sisteårsavlesning.
Ved manglendeavlesningutover to år blir avlesningforetatt av kommunen/Våler vannverkog det ileggeset avlesningsgebyr
tilsvarendeinkassosatsen
x 2.
16) Tilknytningsavgiftene
for kloakk i 2019 fastsettestil kr. 20 000 ekskl.mva.per boenhet(kr 20 000 i 2017).
17) Avgiftenfor slamtømmingpr. gangfor 2019 reduseresmed9,1%.
18) Fra 1.1.2019 økesrenovasjonsgebyrene
med 5 % (standardabonnement)i tråd med vedlagtegebyrregulativ
.
19) Fra 1.1.2019 økesfeieravgiftenpr. pipeløpfor boligermed 22,8% til kr. 512 (kr 417 i 2018).
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Fra 1.1.2019 reduseresfeieravgiftenpr. pipeløpfor fritidsboligermed 38,7 % til
kr. 256 (kr 417 i 2018).
Beløpeneer ekskl.mva.
20) Fra 1.1.2019 fastsettesgebyrerfor plan- og byggesaksbehandling
i tråd med vedlagtebetalingsregulativ.
21) Fra 1.1.2019 fastsettesgebyreretter gebyrforskrifti medholdav matrikkelloveni tråd med vedlagtebetalingsregulativ.
22) Gebyr etter ”Lokal forskrift om gebyrerfor saksbehandling
og kontroll av utslipp av avløpsvann
i Våler kommune”fastsettesfor
2019 til kr. 980 pr. år (kr 953 i 2018).
23) For eiendomsskattgjelder:
I medholdav Lov om eigendomsskatt
til kommunane, lov av 06.06.1975 nr 29
§§2 og 3 skrives det ut eiendomsskatti 2019 etter utskrivningsalternativet
i lovens
§ 3, litra a; fasteeiendommeri hele kommunen.
Det skriver ut skatt på det særskilteskattegrunnlaget
redusert med 1/7 del i 2019 (overgangsregel
til §§3 og 4).
b) Eiendomsskattesatsen
er 4,0 promille, jf. § 13.
c) Med hjemmeli Eiendomsskattelovens
§ 7 kan kommunestyretetter søknadfrita følgendeeiendommerfor eiendomsskatt:
Eigedomaråt stiftingarog institusjonarsom tek sikte på å gagneein kommune,eit fylke eller staten.
Bygningsom har historiskverdi, gjennomfredningsvedtak
jfr. Lov om kulturminner.
d) Med hjemmeli Eiendomsskattelovens
§ 28 kan formannskapetetter søknadfrita for eiendomsskattdersomsærligegrunnergjør
det særsurimeligå kreve inn eiendomsskatten.
Innbetalingav eiendomsskattfordelespå 3 alternativt12 terminer, jf. § 25.
Ved takseringog utskrivingav eiendomsskattbenytter kommunentidligerevedtatterammerog retningslinjerfor eiendomsskatt,
vedtatt av skattetakstnemnda
og overskattetakstnemnda
17.08.2011.
24) Likviditetenansestilstrekkeligi 2019, og det treffesderfor ikke særskiltevedtak.
25) Til finansieringi 2019 av EPC- prosjekt kr 10 000 000,gymsalSvinndalskolekr 10 000 000, rehabiliteringavløpsnettkr 2 300 000 og
vann/avløp/gs
FV120 kr 3 000 000 opptaslån inntil kr. 21 300 000. Lånetavdrasmed like store årligeavdragi lånetsløpetid.
Det er ikke kommunestyretsforutsetningat rådmannenmå ta opp lån i budsjettårethvis hanfinner det hensiktsmessig
å utsette slikt
opptak til et senereår.
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BUDSJETTSKJEMA
2A:
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[budsjettskjema3B ettersendes]
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Regnskap2017

Budsjett2018

Budsjett2019

Budsjett2020

Budsjett2021

Budsjett2022

-Brukerbetalinger

-14 105 634

-14 972 000

-14 979 000

-15 079 000

-15 079 000

-15 079 000

-Andresalgs- og leieinntekter

-26 184 683

-24 049 000

-27 078 000

-27 128 000

-27 253 000

-27 328 000

-Overføringermed krav til motytelse

-53 019 060

-35 932 000

-33 644 966

-33 644 966

-33 644 966

-33 644 966

-138 527 077

-143 300 000

-151 200 000

-151 200 000

-151 200 000

-151 200 000

-19 100 514

-12 820 000

-8 042 000

-8 042 000

-8 042 000

-8 042 000

-983 658

-245 000

-255 000

-255 000

-255 000

-255 000

-136 309 105

-137 300 000

-150 300 000

-150 300 000

-150 300 000

-150 300 000

-17 089 849

-17 300 000

-17 400 000

-17 300 000

-21 550 000

-21 450 000

-9 277

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

-SUMDRIFTSINNTEKTER
(B)

-405 328 857

-385 928 000

-402 908 966

-402 958 966

-407 333 966

-407 308 966

-Lønnsutgifter

205 508 372

201 012 017

206 251 783

199 516 813

199 924 813

199 924 813

-Sosialeutgifter

53 787 656

60 794 451

61 960 903

59 913 768

59 917 675

59 917 675

-Kjøpav varer og tjenester- inngåri komm tjenesteprod

44 532 010

41 047 925

44 106 106

40 306 106

40 306 106

40 306 106

-Rammetilskudd
-Andrestatligeoverføringer
-Andreoverføringer
-Skattpå inntekt og formue
-Eiendomsskatt
-Andredirekte og indirekteskatter
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Regnskap2017

Budsjett2018

Budsjett2019

Budsjett2020

Budsjett2021

Budsjett2022

-Kjøpav varer og tjenestersom erstatter komm tjprod

55 002 038

58 106 500

62 254 500

61 779 500

62 054 500

61 579 500

-Overføringer

16 940 885

16 017 000

17 266 000

17 266 000

17 266 000

17 266 000

-Avskrivninger

12 244 998

8 684 000

8 334 000

8 334 000

8 334 000

8 334 000

0

0

0

0

0

0

-SUMDRIFTSUTGI
FTER(C)

388 015 959

385 661 893

400 173 292

387 116 187

387 803 094

387 328 094

-BRUTTO
DRIFTSRESU
LTAT(D = B-C)

-17 312 898

-266 107

-2 735 674

-15 842 779

-19 530 872

-19 980 872

-Renteinntekter,utbytte og eieruttak

-2 754 480

-2 200 000

-2 595 000

-2 800 000

-2 800 000

-2 800 000

-712 163

0

0

0

0

0

-67 184

0

0

0

0

0

-3 533 827

-2 200 000

-2 595 000

-2 800 000

-2 800 000

-2 800 000

4 177 254

5 695 486

5 695 675

8 177 225

13 557 500

13 386 875

0

0

0

0

0

0

10 652 290

11 916 439

13 192 999

14 197 997

18 032 995

18 098 327

89 624

0

0

0

0

0

-Fordelteutgifter

-Gevinstpå finansielleinstrumenter
-Mottatte avdragpå utlån
-SUMEKSTERN
E FINANSIN
NTEKTER
(E)
-Renteutgifter,provisjonerog andrefinansutgifter
-Tappå finansielleinstrumenter
-Avdragpå lån
-Utlån

15.11.2018
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Regnskap2017

Budsjett2018

Budsjett2019

Budsjett2020

Budsjett2021

Budsjett2022

-SUMEKSTERN
E FINANSU
TGIFTER
(F)

14 919 168

17 611 925

18 888 674

22 375 222

31 590 495

31 485 202

-RESULTAT
EKSTERNE
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

11 385 341

15 411 925

16 293 674

19 575 222

28 790 495

28 685 202

-Motpost avskrivninger

-12 244 995

-8 684 000

-8 334 000

-8 334 000

-8 334 000

-8 334 000

-NETTODRIFTSRESULTAT
(I)

-18 172 552

6 461 818

5 224 000

-4 601 557

925 623

370 330

-Brukav tidligereårsregnskapsmessig
mindreforbruk

-21 283 223

0

0

0

0

0

-Brukav disposisjonsfond

-3 330 135

-5 877 818

-5 224 000

0

-925 623

-370 330

-Brukav bundnefond

-3 332 743

-584 000

0

0

0

0

-27 946 101

-6 461 818

-5 224 000

0

-925 623

-370 330

1 507 227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 536 000

0

0

4 601 557

0

0

4 648 620

0

0

0

0

0

-SUMAVSETNINGER
(K)

24 691 847

0

0

4 601 557

0

0

-REGN
SKAPSMESSIG
MER- MINDREFORBRU
K (L = I+J-K)

-21 426 806

0

0

0

0

0

-SUMBRUKAVAVSETNIN
GER(J)
-Overførttil investeringsregnskapet
-Dekningav tidligereårs merforbruk
-Avsetningertil disposisjonsfond
-Avsetningertil bundnefond
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]egneNOTATER:]
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