
Kontrollutvalget 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 
 

Gjøvik, 12. juni 2015. 
J.nr./referanse: 19-15/GK/ks 

TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE 
Roar Løken Lunder, leder 
Thomas Winge Longva, nestleder  
Magnhild Guldbakke Stuge  
Kari Bergum  
Finn Olav Rolijordet  
 

 
 
 
 
Kopi sendt: 
• Ordfører og rådmann  
• Innlandet Revisjon IKS  

 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 
Dato:  Torsdag 18. juni 2015 
Tid: Kl. 0830 – ca 1400  
Sted:  Møterom Vardal, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  

  
Deltakelse fra andre i møtet: 

• Sak 34 – Fylkesmannens rolle vedr. bygging av nærmiljøanlegg  
 Fylkesmannen er invitert kl. 0845  

• Sak 35 – Skileikanlegget ved Bjørnsveen u.skole 
 Rådmannen er invitert. 

• Sak 36 – Ungdomsskolenes rådgivningstjeneste 
 Rådmannen er invitert 

 
 
Eventuelt forfall til møtet bes meddelt snarest til undertegnede på telefon/sms til  
995 77 903, eller e-post til kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 
 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 



 
 

 

KONTROLLUTVALGET I  
GJØVIK KOMMUNE 

 
SAKSLISTE 

 
FOR MØTE I GJØVIK KOMMUNE 

Torsdag 18. juni 2015 kl. 0830 
(Møterom Vardal, rådhuset) 

 

 
 
SAK NR. 33/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.05.15 
 
SAK NR. 34/2015 FYLESMANNENS ROLLE VED GODKJENNING OG BYGGING AV 

NÆRMILJØANLEGG 
Fylkesmannen v/utdanningsdirektøren er invitert. 

 
SAK NR. 35/2015 SKILEIKANLEGGET VED BJØRNSVEEN UNGDOMSSKOLE – 

SPØRSMÅL OM PROSJEKTORGANISERING 
Rådmannen er invitert til å orientere.  

 
SAK NR. 36/2015 UNGDSOMSSKOLENES RÅDGIVNINGSTJENESTE 

Rådmannen er invitert til å orientere.  
 
SAK NR. 37/2015 TERTIALRAPPORT 1/2015 FRA INNLANDET REVISJON IKS  
 
SAK NR. 38/2015 KONTRAKT OM LEVERANSE AV FJERNVARME I UTVALGTE 

KOMMUNALE FORMÅLSBYGG  
 Utsatt sak fra møte 19/5-15. 
 
SAK NR. 39/2015 OPPFØLGING AV VEDTAK I KONTROLLUTVALGET  
 Utsatt sak fra møte 19/5-15. 
 
SAK NR. 40/2015 STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2015 - GJØVIK KOMMUNE  
 
SAK NR. 41/2015 REFERATSAKER  
 
 

 
Gjøvik, 10. juni 2015. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Rådmannen  
- Vararepresentantene til kontrollutvalget  



 
 

1 

 
SAK NR. 33/2015 
 

Gjøvik kommune      
 

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.05.15 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.06.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  
 

Vedlagt: 

1. Møteprotokoll fra møte 19.05.15 Vedlegg 1 
 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 19.05.15 godkjennes. 
 

 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
  GJØVIK KOMMUNE 
 

Tirsdag 19. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 – 1545. 
 
Som medlemmer møtte:  
Roar Løken Lunder (H), leder 
Thomas Winge Longva (V), nestleder  
Finn Olav Rolijordet (Rødt) 
Kari Bergum (A) 
Magnhild Guldbakke Stuge (H)  
 
Ellers møtte: 
Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Magnus Mathisen (sak 28), kommunalsjef Sigmund 
Egner (sak 26) og innkjøpssjef Thore Amundsen (sakene 26 og 27). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
Andre: Leder for ungdomsrådet i Gjøvik, Una Fadum Aune (sak 29). 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, 
Innlandet Revisjon IKS, Oppland Arbeiderblad og Gjøviks Blad. 
 
 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med Roar Løken Lunder som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 
Til behandling: 
 
SAK NR. 25/2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.04.15 
 
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.04.15 godkjennes. 

 
 
 
SAK NR. 26/2015 REHABILITERING AV KALLERUDHALLEN – 

HÅNDBALLFORBUNDETS KRAV OG FORHOLDET TIL 
LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 
Fra behandlingen: 
Innkjøpssjef Thore Amundsen informerte om byggeprosjektet, faser 
og kontrakter, prosess og tidsakse. Det ble videre informert om 
kravene i anbudsinnbydelsen mht. gulvet i hallen og innkjøpsenhetens 
håndtering av brevet fra Kulturdepartementet til Gjøvik kommune 
høsten 2014. Kontrollutvalget ba om å få oversendt det omtalte brevet 
og kommunens svar til departementet. 
 
Kommunalsjef Sigmund Egner supplerte innkjøpssjefens orientering 
og informerte om kommunes håndtering/journalføring av brevet fra 
Kulturdepartementet. 
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Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget oppfatter saken slik at Gjøvik kommune er 

forledet av Håndballforbundet til å tro at man måtte benytte 
leverandører som var forhåndsgodkjent av forbundet i 
forbindelse med legging av sportsgulvet i den nye hallen.   
 

2. Kontrollutvalget mener Håndballforbundets handling har 
svekket konkurransen og med overveiende sannsynlighet har 
påført Gjøvik kommune et økonomisk tap. Med bakgrunn i 
dette mener kontrollutvalget at kommunen bør vurdere et 
søksmål mot Håndballforbundet, og anmoder rådmannen om 
å se nærmere på dette.  
Kontrollutvalget er kjent med at Gjøvik kommune har sendt 
et brev til Kulturdepartementet der det bl.a. anmodes om å 
forfølge saken overfor Håndballforbundet. Det antas at et 
svar fra Håndballforbundet til Kulturdepartementet kan kaste 
mer lys over saken, og understøtte vurderingen om et 
eventuelt søksmål.  
Kontrollutvalget vil be rådmannen om en ny orientering om 
saken på et senere tidspunkt.  

 
3. Kontrollutvalget mener det er beklagelig at brevet fra 

Kulturdepartementet til Gjøvik kommune den 6/11-13 ikke 
ble fulgt opp på tilfredsstillende måte i felles innkjøpsenhet. 
Kontrollutvalget tar innkjøpssjefens redegjørelse omkring 
saken til orientering, herunder at det vil bli foretatt en 
gjennomgang av følgende rutiner ved enheten: 
 

- Rutiner for kvalitetssikring av anbudsdokumenter. 
- Rutiner for håndtering og oppfølging av inngående 

post. 
 

 
 

SAK NR. 27/2015 KONTRAKT OM LEVERANSE AV FJERNVARME I 
UTVALGTE KOMMUNALE FORMÅLSBYGG  

 
Fra behandlingen: 
Innkjøpssjef/ leder for felles innkjøpsenhet Thore Amundsen 
orienterte om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i saken, 
herunder gjennomføring av såkalt intensjonskunngjøring, jf. 
Anskaffelsesforskriften § 18-3a. 

 
Vedtak, enstemmig: Saken utsettes til neste møte. 

 
 
 
SAK NR. 28/2015 SKILEIKANLEGGET VED BJØRNSVEEN UNGDOMSSKOLE  

 
Fra behandlingen: 
Innledningsvis orienterte sekretær om at vedlegg 6 og 7 i saken som 
var unntatt offentlighet ved utsending av sakspapirene er frigitt av 
rådmannen. Dette betyr at det kun er vedlegg 8 i saken som er unntatt 
offentlighet (internt dokument).    
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Rådmann Magnus Mathisen redegjorde for realisering av anlegget sett 
opp mot tilsagnsbrev (endelig tilsagn, brev 25/6-14 fra Fylkesmannen 
til Gjøvik kommune) og varsel om kritikkverdige forhold ved 
Bjørnsveen ungdomsskole (brev til skolesjefen av 16/1-15).  
 
På spørsmål fra kontrollutvalget ved Finn Olav Rolijordet besvarte 
rådmannen følgende spørsmål:  
 
1) Hvor mye av det tidligere viten-anlegget og bruk av tippemidler til 

ballslette osv er formidlet til skolekontoret? Hvor mye av det som 
Arne Norland tar opp i sine brev, har vært registrert på 
skolekontoret? 

2) I hvilken grad er det som skjer på hver enkelt skole i Gjøvik av 
tiltak/investeringer på uteområdene formidlet til 
skoleeier/skolekontoret? 

3) Ved rektorbytte og nye ideer og planer - i hvilken grad trekkes 
skolekontoret (skoleeier) inn i de nye planene? 

4) I hvilken grad er skolekontoret/skoleeier i forbindelse med 
skileikarenaen på Bjørnsveen, orientert? Hva er gitt av uttalelser 
fra skolekontoret? Finnes det dokumentasjon på 
kommunikasjonen/orientering? 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget er enig i med rådmannen i at prosjektet 

isolert sett er positivt for Gjøvik kommune og Bjørnsveen 
ungdomsskole sett i lys av målsettingen om å aktivisere 
ungdom. Til tross for dette mener kontrollutvalget det er 
grunn til å sette søkelys på prosessen etter at det omforente 
arbeidet med prosjektbeskrivelse var avsluttet i april 2014.  
 

2. Kontrollutvalget mener spesielt prosessen med endring av de 
opprinnelige planene har vært kritikkverdig. Prosjektet 
endret i den perioden karakter fra å være et omforent 
prosjekt, til et prosjekt med betydelig motstand. Det pekes 
her særlig på manglende forankring av de endrede planene i 
deler av interessegruppene.  

 
3. Saken reiser spørsmål om selve prosjektorganiseringen. 

Gjøvik kommune har vedtatt bruk av egen metodikk for 
gjennomføring av prosjekter (PLP-metodikk). Metodikken 
skal bl.a. bidra til å sikre klare roller og ansvar gjennom de 
ulike fasene i et prosjekt. Bruk av metodikken skal også 
sikre at aktuelle interessegrupper ivaretas på tilfredsstillende 
måte gjennom prosjektet. 
Med bakgrunn i saken bes rådmannen om å redegjøre for 
prosjektorganiseringen i forbindelse med byggingen av 
nærmiljøanlegget/skileikanlegget ved Bjørnsveen 
ungdomsskole og i hvilken grad kommunens retningslinjer 
på området er benyttet og eventuelt etterlevd. 
Kontrollutvalget ber også rådmannen om å beskrive 
eventuell læring og forbedring av prosedyrer/rutiner som 
følge av erfaringene fra byggingen av anlegget.  
 

4. Kontrollutvalget tar til orientering at Fylkesmannen ikke har 
innsigelser mot kommunens iverksetting av byggeprosjektet, 
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herunder de gjennomførte endringene. Kontrollutvalget 
legger til grunn at Fylkesmannens konklusjon kun er knyttet 
opp til om anlegget fortsatt tilfredsstiller kravene til å motta 
spillemidler.  
Kontrollutvalget er likevel noe undrende til Fylkesmannens 
konklusjon sett i lys av at det gjennomførte tiltaket fremstår 
vesentlig forskjellig fra de opprinnelige planene som forelå 
på tilsagnstidspunktet.  
Med bakgrunn i dette inviteres Fylkesmannen til å orientere 
om sin oppfølging av bygging av nærmiljøanlegg generelt, 
og om sine vurderinger i forbindelse med tiltaket ved 
Bjørnsveen ungdomsskole spesielt. Det bes også om en 
orientering om Fylkesmannens oppgaver, rolle og ansvar i 
denne type byggeprosjekter.  

 
 

 
SAK NR. 29/2015 SKOLENES RÅDGIVNINGSTJENESTE  

 
Fra behandlingen: 
Leder for ungdomsrådet i Gjøvik, Una Fadum Aune, deltok under 
behandlingen av saken.  
 
Etter ønske fra kontrollutvalget ble det innledningsvis gitt en generell 
orientering om ungdomsrådets arbeid og funksjon. Deretter ble det 
redegjort for ungdomsrådets oppfatning av ungdomsskolenes 
rådgivningstjeneste.  
 

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget tar ungdomsrådets bekymringer omkring 
rådgivningstjenesten ved ungdomsskolene i Gjøvik 
kommune til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget er opptatt av at elevene ved 
ungdomsskolene er best mulig forberedt når man avslutter 
grunnskolen, og ønsker å foreta ytterligere kartlegging av 
situasjonen omkring rådgivningstjenesten ved de aktuelle 
skolene. Med bakgrunn i dette inviteres 
rådmannen/administrasjonen til å orientere om deres 
oppfatning av hvordan rådgivningstjenesten fungerer ved 
kommunens ungdomskoler.  
I tillegg til en generell orientering, bes særskilt om 
presentasjon av aktuell statistikk og undersøkelser som kan 
belyse situasjonen. I den forbindelse kan følgende spørsmål 
være aktuelle:  
- Hvor store ressurser er avsatt ved de ulike skolene? 
- Hvilke krav til kompetanse stilles for å inneha stilling 

som rådgiver, og oppfyller dagens rådgivere 
kompetansekravene? 

- Hvordan rekrutteres rådgiverne (rekrutteringspolitikk)? 
- Hvordan sikrer Gjøvik kommune at rådgiverne 

vedlikeholder sin kompetanse, slik at kompetansen til en 
hver tid er relevant for å kunne gi råd til ungdommene 
på en kvalitativ god måte? 

- Hvordan utøver og dokumenterer rådgiverne sitt arbeid 
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(bruk av sjekklister mv.)? 
- Hvordan er rådgivernes samhandling med f.eks. 

kontaktlærere på samme skole og rådgivere ved andre 
skoler? 

- Har kommunen fastsatt mål for rådgivningstjenesten, 
evt. hvilke? Hvis ja: Hvordan evalueres måloppnåelsen? 

- Er det gjennomført brukerundersøkelser som kan kaste 
lys over den opplevde kvaliteten på rådgivningstjenesten 
ved ungdomsskolene? 

- Hvordan vurderes rådgivningstjenestens betydning for 
problematikken omkring «drop-out»? 

 
 
 
SAK NR. 30/2015 OPPFØLGING AV VEDTAK I KONTROLLUTVALGET  
 
Vedtak, enstemmig: Saken utsettes til neste møte. 

 
 
 

SAK NR. 31/2015 SVAR FRA NORGES VASSDRAGS- OG 
ENERGIDIREKTORAT (NVE) PÅ SPØRSMÅL FRA 
KONTROLLUTVALG OM REGELENDRINGER FOR Å 
MOTVIRKE KRYSSUBSIDIERING MELLOM SELSKAPER I 
SAMME KONSERN 

 
Vedtak, enstemmig: Kontrollutvalget tar til orientering at det er foreslått endring i 

kontrollforskriften § 2-8 om kryssubsidiering med virkning fra 
1. januar 2016. 
 

 
 
SAK NR. 32/2015 REFERATSAKER  
 

Følgende saker ble referert: 
1. Kommunestyrets møte 26/3-15: 

 K.sak 25/15 Eierskapsmelding 2013 
 K.sak 26/15 Revisjonsrapport – Etterlevelse 

eierskapspolitikk  
2. Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt 

eierskap (NIBR-rapport 2015:1)  
3. Informasjonsbrev nr. 3/2015 fra rådmannen 
4. Diverse avisartikler 
5. Henvendelse til kontrollutvalget vedr. manglende utbetaling av 

lønn – orientering om administrativ håndtering 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Referatsakene tas til orientering. 

 
2. Utvalgssekretær bes om å kartlegges status for 

administrasjonens oppfølging av referatsak nr. 5 til neste 
møte. 
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Gjøvik, 19. mai 2015. 
 
 
________________________  
Roar Løken Lunder  
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Gjøvik, 19. mai 2015. 
 

 
 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NESTE MØTE  
 

Dato: TORSDAG 18. JUNI 2015  
Tidspunkt: KL. 0830  
Aktuelle saker:  

• Skileikanlegget ved Bjørnsveen ungdomsskole og prosjektorganisering 
(KU-sak 29/15) 

• Fylkesmannens rolle i godkjenning og bygging av nærmiljøanlegg (KU-sak 
29/15) 

• Ungdomsskolenes rådgivningstjeneste (KU-sak 29/15) 
• Oppfølging av tidligere vedtak i kontrollutvalget – prioriteringer (utsatt sak 

fra 19/5-15) 
• Avtale med Eidsiva Bioenergi AS om fjernvarme (utsatt sak fra 19/5-15) 
• Kontrollutvalgskonferansen 2015 (utsatt sak fra 5/3-15) 
 
Saker til oppfølging i senere møter: 
• Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 2013-2014 + diverse 

spørsmål (ku-sak 13/14) – første møte i 2015 
• Eidsiva Energi AS – orientering vedr. sponsing og åpenhet (KU-sak 86/14) 
• Industribygg AS – orientering v/styreleder og daglig leder (KU-sak 82/14) 
• Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune (jf. ku vedtak 04/14, avvente 

oppfølging til tidligst 2. halvår 2014) 
• Samhandlingsreformen i Gjøvik kommune (KU-sak 58/14, jf. 77/13) 
• Skole: 

 Årsaker til forskjeller mellom skolene vedr. andel 
spesialundervisning (KU-sak 83/14) 

 Skrinnhagen skole – evaluering av tiltak (jf. ku-sak 12/14 – sak 
tidlig i 2015) 

 Rutiner og praksis v/skolebytte (ku-sak 70/2012) 
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• Intern kontroll: 
 Overordnet intern kontroll i Gjøvik kommune – rådmannens rutiner 

for internrevisjon/etterkontroll (ku-vedtak 38/2014 – følges opp 1. 
halvår 2015) 

Ikke tidsbestemt: 
• Korrupsjon i kommune-Norge (utsatt sak fra 15/5-13) – besluttet avventet 
• Barnevern: 

 Presentasjon av risikovurderinger etter tilsynsrapport 2014 (jf. ku-
sak 09/14) 

 Fylkesmannens tilsyn med barnevernstjenesten høsten 2013 (ku-sak 
55/13, pkt. 2) 

 Barnevern – vurdering av nye undersøkelser (ku-sak 23/13), 
herunder bruk av hjelpetiltak i hjemmet (ku-sak 32/13) 

 Barnevern – div. spørsmål til administrasjonen (ku-sak 64/12): 
o Terskel for å igangsette omsorgsovertakelser 
o Lean-gjennomgang  
o Tilsynsførerordningen i GLT-regionen 

Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS): 
• Revisjonsprosjekt: Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig 

helsehjelp, samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere 
 
Møteplan 2015: 
• Torsdag 22.01.15 kl. 0830 
• Torsdag 05.03.15 kl. 0830  
• Torsdag 16.04.15 kl. 0830  
• Torsdag 21.05.15 kl. 0830 – endret til tirsdag 19.05.15 kl. 0830 
• Torsdag 18.06.15 kl. 0830  
• Torsdag 27.08.15 kl. 0830  
• Torsdag 08.10.15 kl. 0830  
• Torsdag 03.12.15 kl. 0830   
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SAK NR. 34/2015 
 

Gjøvik kommune 
 
 
 
 
FYLESMANNENS ROLLE VED GODKJENNING OG BYGGING 
AV NÆRMILJØANLEGG 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.06.15  Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Endelig tilsagn – Aktivt sinn i aktiv kropp (brev av 
25/6-14 fra Fylkesmannen i Oppland til Gjøvik 
kommune) 

2. Prosjektbeskrivelse – Et aktivt sinn i en aktiv kropp 
3. Diverse avisartikler 
 
 

 

Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Med bakgrunn i henvendelser og avisomtale valgte kontrollutvalget våren 2015 å sette 
skileikanlegget ved Bjørnsveen ungdomsskole på sakslista.  Rådmannen orienterte kontrollutvalget i 
møte den 19/5-15 om realisering av anlegget sett opp mot tilsagnsbrev (endelig tilsagn, brev 25/6-14 
fra Fylkesmannen til Gjøvik kommune) og henvendelse til kontrollutvalget datert 16/1-15.  
 
Denne saken er en oppfølging av pkt. 4 i kontrollutvalgets vedtak den 19/5-15:  
 

Kontrollutvalget tar til orientering at Fylkesmannen ikke har innsigelser mot 
kommunens iverksetting av byggeprosjektet, herunder de gjennomførte endringene. 
Kontrollutvalget legger til grunn at Fylkesmannens konklusjon kun er knyttet opp 
til om anlegget fortsatt tilfredsstiller kravene til å motta spillemidler.  
Kontrollutvalget er likevel noe undrende til Fylkesmannens konklusjon sett i lys av 
at det gjennomførte tiltaket fremstår vesentlig forskjellig fra de opprinnelige planene 
som forelå på tilsagnstidspunktet.  



 
 

2 

 
 
Med bakgrunn i dette inviteres Fylkesmannen til å orientere om sin oppfølging av 
bygging av nærmiljøanlegg generelt, og om sine vurderinger i forbindelse med 
tiltaket ved Bjørnsveen ungdomsskole spesielt. Det bes også om en orientering om 
Fylkesmannens oppgaver, rolle og ansvar i denne type byggeprosjekter.  

 
 
Fylkesmannen er invitert i tråd med vedtaket.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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Sak nr.: 35/2015 
 

Gjøvik kommune       
   

 
 
 
SKILEIKANLEGGET VED BJØRNSVEEN UNGDOMSSKOLE OG 
SPØRSMÅL OM PROSJEKTORGANISERING 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.06.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   

1. Notat: PLP-metodikken 
 

Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 19/5-15 (sak: Skileikanlegget ved 
Bjørnsveen ungdomsskole):  
 

1. Kontrollutvalget er enig i med rådmannen i at prosjektet isolert sett er positivt for Gjøvik 
kommune og Bjørnsveen ungdomsskole sett i lys av målsettingen om å aktivisere ungdom. 
Til tross for dette mener kontrollutvalget det er grunn til å sette søkelys på prosessen etter 
at det omforente arbeidet med prosjektbeskrivelse var avsluttet i april 2014.  
 

2. Kontrollutvalget mener spesielt prosessen med endring av de opprinnelige planene har 
vært kritikkverdig. Prosjektet endret i den perioden karakter fra å være et omforent 
prosjekt, til et prosjekt med betydelig motstand. Det pekes her særlig på manglende 
forankring av de endrede planene i deler av interessegruppene.  

 
3. Saken reiser spørsmål om selve prosjektorganiseringen. 

Gjøvik kommune har vedtatt bruk av egen metodikk for gjennomføring av prosjekter 
(PLP-metodikk). Metodikken skal bl.a. bidra til å sikre klare roller og ansvar gjennom de 
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ulike fasene i et prosjekt. Bruk av metodikken skal også sikre at aktuelle interessegrupper 
ivaretas på tilfredsstillende måte gjennom prosjektet. 
Med bakgrunn i saken bes rådmannen om å redegjøre for prosjektorganiseringen i 
forbindelse med byggingen av nærmiljøanlegget/skileikanlegget ved Bjørnsveen 
ungdomsskole og i hvilken grad kommunens retningslinjer på området er benyttet og 
eventuelt etterlevd. Kontrollutvalget ber også rådmannen om å beskrive eventuell 
læring og forbedring av prosedyrer/rutiner som følge av erfaringene fra byggingen av 
anlegget.  

 
 
Med bakgrunn i vedtakets pkt. 3, andre avsnitt (uthevet), er rådmannen invitert til å redegjøre. 
  
 
PLP-metodikken i Gjøvik kommune: 
 
Kontrollutvalget i Gjøvik kommune fikk i sitt møte den 15/12-10 en orientering fra rådmannen 
v/kommunalsjef Aasbjørn Pålshaugen om PLP-metodikken generelt og bruk/implementering av 
metodikken i Gjøvik kommune spesielt. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 59/15): 
 

1. Rådmannens presentasjon av PLP-metodikken og hvordan metodikken er tatt i bruk i 
Gjøvik kommune, tas til orientering. 
 

2. Evaluering av implementering og bruk av metodikken i enkeltprosjekter i Gjøvik 
kommune anses som et aktuelt område for en fremtidig revisjon, og er et innspill til 
senere rullering av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. 

 
Dette er bakgrunnen for at etableringen av skileikanlegget ved Bjørnsveen ungdomsskole er koblet 
mot bruk av PLP-metodikken.  
 
Det vises til vedlagte notat om hva PLP-metodikken går ut på. 



NOTAT  
 
PLP-metodikken 
 
Prosjektlederprosessen  
  
Utviklingsarbeid og/eller omstillingsprosesser har en del særpreg som gjør at 
arbeidet må organiseres noe annerledes enn den daglige driften av så vel offentlige 
som private bedrifter/virksomheter. Noen karakteristikker som kjennetegner 
utviklings-/omstillingsarbeid er:  
 

• Det er tidsbegrenset.  
• Det er prosjektorientert.  
• Det involverer en rekke personer som har sin hovedaktivitet utenfor 

prosjektene.  
• Det kreves kontinuitet i arbeide og betydelig engasjement for å lykkes. 
  

Erfaringen har vist at en effektiv organisering kan være avgjørende for graden av 
suksess. Ikke minst kan en god organisering være avgjørende for at engasjement 
holdes oppe i enkeltprosjekter, at forventet fremgang kan realiseres, og at 
nødvendige beslutninger blir tatt. 
 
SND (Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond) har ut fra sin erfaring fått utviklet et 
verktøy for organisering og ledelse av prosjekter. Det er utarbeidet en 
prosjekthåndbok som gir en grundig gjennomgang av verktøyet. Dette dokumentet er 
ment som en introduksjon til et slikt verktøy. Notatet skal gjøre personer som kommer 
i berøring med verktøyet fortrolig med terminologi og struktur. Det forteller hvordan 
prosjektarbeidet er organisert og vil virke som en "huskelapp" som skal hindre at 
ekspertspråket i Prosjektlederprosessen (PLP) skaper nye barrierer. 
 
Administrativ organisering av prosjekter 
Prosjekter skal organiseres i tilstrekkelig grad til å kunne nå sine mål. 
Overorganisering vil kunne komplisere gjennomføringen. PLP har en struktur som er 
velegnet for så vel store som små prosjekter. Men det forutsetter at kun de delene 
som er relevante tas i bruk. Det er kun to obligatoriske funksjoner, prosjektansvarlig 
og prosjektleder. Alle andre ledd benyttes når det er nødvendig. 
  
Prosjektansvarlig (PA) 
Prosjektansvarlig har det overordnede prosjektansvaret. Han er prosjektets 
styreformann. Prosjektansvarlig skal være en aktiv støttespiller for prosjektleder og 
har ansvar for at avtalte ressurser blir gjort tilgjengelige. 
 
Prosjektleder (PL) 
Prosjektleder har det operative ansvaret for prosjektet. Han er "daglig leder" og skal 
drive prosjektet. Alle andre involverte er ansvarlige ovenfor ham. Vellykkede 
prosjekter har prosjektansvarlige og prosjektledere som er entusiastiske, engasjerte 
og med et mentalt eierforhold til sitt prosjekt. 
 
 



Styringsgruppe (SG) 
Styringsgruppa er rådgivende for prosjektansvarlig og støttespiller for 
prosjektansvarlig og prosjektleder. Den etableres etter ønske fra prosjektansvarlig 
eller oppdragsgiver. 
 
Referansegruppa (RG) 
Referansegruppa er et utvalg av enkeltpersoner som er tilgjengelig for 
prosjektorganisasjonen for rådgivning m.m. Referansegruppa har ingen myndighet i 
prosjektet. 
 
Prosjektgruppe (PG) og del prosjektgruppe 
Prosjektgruppa utgjøres av de til enhver tid aktive prosjektdeltakerne. Del 
prosjektgrupper kan dannes for å utføre konkrete prosjektoppgaver. 
 
Dokumentasjon 
Dokumentasjonsomfanget må alltid tilpasses reelle behov i det enkelte prosjektet. 
Likeså vil valg av verktøy kunne variere etter behov. I en prosjekthåndbok vil det 
derfor være et bredt utvalg av skjemaer som prosjektansvarlig og prosjektleder kan 
velge fra. Uansett prosjektstørrelse er det imidlertid tre dokumenter som skal brukes.  
 
Prosjektplan (PP) 
Prosjektplanen gir en oversikt over prosjektet med mål, beslutningspunkter, 
milepæler, ressurser, organisering etc. Planen er signert og godkjent av 
prosjektansvarlig og prosjektleder.  
 
Statusrapport 
Statusrapporten beskriver i rapportform hva som er gjort, avvik med begrunnelse av 
årsak, behov og krav frem til neste statusmøte. Den skal være kort og konsis.  
 
Sluttrapport 
Prosjektleder skal i rapporten dokumentere de erfaringer som er gjort i prosjektet og 
hvilke resultater som er oppnådd. Den skal også ha med prosjektplan for neste fase 
når videreføring kan være aktuelt.  
 
Milepæl (MP) 
Milepæler er "flaggdager" i prosjektet. Dvs. at de er tidsbestemt og at det er forutsatt 
at en beslutning er tatt, del mål er nådd e.l. De sikrer derigjennom oppfølging av 
framdriften og kontroll med ressursbruken. Bruk av milepæler gir blant annet 
utgangpunkter for kurs-, ressurs- og tempojusteringer.  
 
Kritiske suksessfaktorer (KSF) 
I risikoanalysen blir kritiske suksessfaktorer identifiserte. Underveis i prosjektet er 
oppfølging og kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer sentrale punkter. 
 
Om prosjektlederprosessen (PLP) 
 
De sentrale elementene i PLP er: 
 
Faseinndeling gjennom forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. 
 



Skal sikre at prosjekter kan stoppes i tide, og ressurser overføres til gjennomførbare 
ideer. Det presiseres derfor at det er like legitimt å avslutte et prosjekt underveis som 
å gjennomføre det. Faseinndelingen sikrer også bedre styring, mulighet for 
kursjustering etc for de prosjekt som blir gjennomført. 
 
Oppfølging og kvalitetssikring inngår gjennom måldefinering, beslutningspunkter, 
milepæler og identifiserbare kritiske suksessfaktorer. 
 
Dette er sentrale elementer for å ha kontroll med utviklingen. Definisjonen av disse 
elementene gir de praktiske mulighetene for å håndtere fremdriften. 
 
Administrativ ledelse 
 
Definisjoner: 
 
Fase 1: Forstudie 
Forstudien skal avklare om ideen synes å ha et interessant potensial. Det foretas en 
overordnet analyse av kritiske faktorer som f.eks. markedsbehov, ressurstilgang 
m.m. Gjennom forstudien avklares om helt grunnleggende forutsetninger synes å 
være til stede. 
  
Fase 2: Forprosjekt 
Forprosjektet gjennomføres hvis forstudie har vist et realistisk potensial. Det skal gi 
svar på om ideen bør gjennomføres, utsettes eller avsluttes. I forprosjektet skjer det 
en videreutvikling av forretningsideen gjennom analyser av marked, teknologi, 
produksjonsøkonomi osv. Forprosjekt kan også inneholde prøve/ pilotprosjekt. 
  
Fase 3: Hovedprosjekt 
I hovedprosjektet realiseres ”forretningsidéen” fra plan til drift.  
 
Måldefinering 
Prosjekter vil alltid ha et overordnet mål, samt del mål for den enkelte fase. 
Målformuleringen skal alltid være resultatbeskrivende og realistisk, tidsbestemt og 
målbar. Og ikke minst må alle involverte ha akseptert målet.  
 
Beslutningspunkt (BP) 
Et beslutningspunkt er en overordnet og obligatorisk hendelse i prosjektet. Det er et 
punkt hvor det tas prinsipielle og viktige beslutninger for prosjektutviklingen. Det er 
alltid et beslutningspunkt ved innledningen til en ny fase. 
 
I større prosjekter kan det også være definert beslutningspunkt innenfor komplekse 
faser. Det stilles betydelige krav til de data som skal forligge ved et beslutningspunkt. 
Det gjelder bl.a. for måloppnåelse, framdrift, ressursbruk etc. 
 



 
 

1 

 

Sak nr.: 36/2015 
 

Gjøvik kommune       
   

 
 
 
UNGDSOMSSKOLENES RÅDGIVNINGSTJENESTE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.06.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   

1. Sintef-rapport 2010 (delrapport 1): Skolenes 
rådgivning – på vei mot framtida?  

Ikke vedlagt 

  
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 19/5-15, sak 29/2015 (Skolenes 
rådgivningstjeneste), der leder for ungdomsrådet i Gjøvik orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken. 
 

1. Kontrollutvalget tar ungdomsrådets bekymringer omkring rådgivningstjenesten ved 
ungdomsskolene i Gjøvik kommune til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget er opptatt av at elevene ved ungdomsskolene er best mulig forberedt når 
man avslutter grunnskolen, og ønsker å foreta ytterligere kartlegging av situasjonen omkring 
rådgivningstjenesten ved de aktuelle skolene. Med bakgrunn i dette inviteres 
rådmannen/administrasjonen til å orientere om deres oppfatning av hvordan 
rådgivningstjenesten fungerer ved kommunens ungdomskoler.  
I tillegg til en generell orientering, bes særskilt om presentasjon av aktuell statistikk og 
undersøkelser som kan belyse situasjonen. I den forbindelse kan følgende spørsmål være 
aktuelle:  
- Hvor store ressurser er avsatt ved de ulike skolene? 
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- Hvilke krav til kompetanse stilles for å inneha stilling som rådgiver, og oppfyller dagens 
rådgivere kompetansekravene? 

- Hvordan rekrutteres rådgiverne (rekrutteringspolitikk)? 
- Hvordan sikrer Gjøvik kommune at rådgiverne vedlikeholder sin kompetanse, slik at 

kompetansen til en hver tid er relevant for å kunne gi råd til ungdommene på en 
kvalitativ god måte? 

- Hvordan utøver og dokumenterer rådgiverne sitt arbeid (bruk av sjekklister mv.)? 
- Hvordan er rådgivernes samhandling med f.eks. kontaktlærere på samme skole og 

rådgivere ved andre skoler? 
- Har kommunen fastsatt mål for rådgivningstjenesten, evt. hvilke? Hvis ja: Hvordan 

evalueres måloppnåelsen? 
- Er det gjennomført brukerundersøkelser som kan kaste lys over den opplevde kvaliteten 

på rådgivningstjenesten ved ungdomsskolene 
- Hvordan vurderes rådgivningstjenestens betydning for problematikken omkring «drop-

out»? 
 
 
Med bakgrunn i vedtaket er rådmannen invitert til å orientere. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Sintef-rapport (2010): 
 
Sintref gjennomførte i 2010 en evaluering av rådgivningen i skolen i Norge, der den viktigste 
datakilden var breddeundersøkelsen til alle videregående skoler og ungdomsskoler.  
Nedenfor følger sammendraget fra delrapport 1 (kartleggingsdelen): 
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SAK NR. 37/2015 
 

Gjøvik kommune 
 
 
 
 
TERTIALRAPPORT 1/2015 FRA INNLANDET REVISJON IKS 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.06.15  Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Tertialrapport 1/2015 fra Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Ja  

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Tertialrapport 1/2015 fra Innlandet Revisjon IKS tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har i sin avtale med revisjonen (oppdragsavtalen) avtalt tertialvis rapportering til 
kontrollutvalget m.h.t. økonomi. Hensikten med rapporteringen er bl.a. å lette kontrollutvalgets arbeid 
med oppfølging av den vesentligste posten i kontrollutvalgets budsjett.  
 
Vedlagt følger rapportering fra Innlandet Revisjon IKS for siste tertial til orientering. Rapporten kan 
oppsummeres slik:  

• Regnskapsrevisjon: Prognose 31/12 = budsjett.  
• Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv.): Prognose 31/12 anslår totalt forbruk på 1593 

timer mot budsjettert 1680 timer. Dvs. at kontrollutvalget har et handlingsrom i forhold til 
ytterligere bestillinger i 2015 på 87 timer.  

 
Nedenfor følger utdrag fra oppdragsavtalen der tertialrapporeringen står omtalt:  
 

4.5 Økonomirapportering 
 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i tillegg til en 
årsrapport (31/12).  
Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget senest en måned 
etter utløp av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal begrunne eventuelle vesentlige avvik 
mellom budsjett og prognose.   
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere kontrollutvalget om 
forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen. 
  

 







 
 

1 

 

Sak nr.: 38/2015 
 

Gjøvik kommune       
   

 
 
KONTRAKT OM LEVERANSE AV FJERNVARME I UTVALGTE 
KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 16.04.15 (utsatt) 

19.05.15 (utsatt) 
18.06.15 

Kjetil Solbrækken  Delvis. Opplysninger i 
vedlegg 1 er unntatt, jf. 
off.lovens § 23 

      
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Kontrakt mellom Gjøvik kommune og Eidsiva Bioenergi AS om 
levering av energi til oppvarming til kommunale bygg (offentlig 
versjon, der opplysninger unntatt offentlighet er sladdet). 

2. Saksfremlegg formannskapet, f.sak 36/12 i møte 18/3-15 

Vedlegg 1 
 
 
Vedlegg 2 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kontrakt mellom Gjøvik kommune og Eidsiva Bioenergi AS om levering av energi til 
oppvarming til kommunale bygg tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i kontrollutvalgets møte den 28/8-14 (sak: «Eventuelt»):  
 

Kontrollutvalget ber sekretær innhente følgende: 
• Avtale mellom kommunen og Eidsiva Bioenergi AS om fjernvarme. 

 
Vedlagt følger avtalen.  
 
Avtalen ble behandlet i kommunestyrets møte den 30/4-15 (sak 38/15) der det ble fattet slikt vedtak: 
 

Gjøvik kommune inngår kontrakt med Eidsiva Bioenergi AS om tilknytning og levering av 
fjernvarme med et stipulert totalforbruk inntil 5 000 000 KWh, med en løpetid på 10 år.  

 
Saken inneholder opplysninger unntatt offentlighet. Dette gjelder prisbetingelsene i tilbudet fra 
Eidsiva Bioenergi AS, og er begrunnet i konkurransemessige forhold.  
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Sak nr.: 39/2015 
 

Gjøvik kommune       
   

 
 
 
OPPFØLGING AV VEDTAK I KONTROLLUTVALGET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 19.05.15 (utsatt) 

18.06.15 
Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   
(ingen)   

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken dreier seg om prioritering av saker til oppføling i de resterende møtene i valgperioden (møte 
den 27/8 og 8/10).  
 
Oversikt over vedtak i kontrollutvalget som krever oppfølging listes løpende opp i vedlegg til 
kontrollutvalgets møteprotokoll (fast praksis) etter hvert møte. Oversikten pr. d.d. viser et relativt 
stort omfang av saker til oppfølging, noe som indikerer at det vil være vanskelig å følge opp alle 
sakene i de gjenstående møtene. 
 
Noen saker er naturlig at følges opp i senere/neste valgperiode, mens andre kan med fordel følges 
opp/avsluttes i inneværende valgperiode.  
 
Det legges opp til en gjennomgang av restanselisten i kontrollutvalget og en drøfting av 
prioriteringer i de kommende møtene. Saken er en drøftingssak og legges frem uten forslag til 
vedtak. 
 
 Saker til oppfølging i senere møter: 

• Byggesaksavdelingen – oppfølging av tilsynsplan 2013-2014 + diverse spørsmål (ku-sak 
13/14) – første møte i 2015 
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• Eidsiva Energi AS – orientering vedr. sponsing og åpenhet (KU-sak 86/14) 
• Industribygg AS – orientering v/styreleder og daglig leder (KU-sak 82/14) 
• Informasjonssikkerhet i Gjøvik kommune (jf. ku vedtak 04/14, avvente oppfølging til 

tidligst 2. halvår 2014) 
• Samhandlingsreformen i Gjøvik kommune (KU-sak 58/14, jf. 77/13) 
• Skole: 

 Bjørnsveen u.skole – div spørsmål (KU-sak 09/15) 
 Årsaker til forskjeller mellom skolene vedr. andel spesialundervisning (KU-sak 

83/14) 
 Skrinnhagen skole – evaluering av tiltak (jf. ku-sak 12/14 – sak tidlig i 2015) 
 Rutiner og praksis v/skolebytte (ku-sak 70/2012) 

• Intern kontroll: 
 Overordnet intern kontroll i Gjøvik kommune – rådmannens rutiner for 

internrevisjon/etterkontroll (ku-vedtak 38/2014 – følges opp 1. halvår 2015) 
 

Ikke tidsbestemt: 
• Korrupsjon i kommune-Norge (utsatt sak fra 15/5-13) – besluttet avventet 
• Barnevern: 

 Presentasjon av risikovurderinger etter tilsynsrapport 2014 (jf. ku-sak 09/14) 
 Fylkesmannens tilsyn med barnevernstjenesten høsten 2013 (ku-sak 55/13, pkt. 2) 
 Barnevern – vurdering av nye undersøkelser (ku-sak 23/13), herunder bruk av 

hjelpetiltak i hjemmet (ku-sak 32/13) 
 Barnevern – div. spørsmål til administrasjonen (ku-sak 64/12): 

o Terskel for å igangsette omsorgsovertakelser 
o Lean-gjennomgang  
o Tilsynsførerordningen i GLT-regionen 

 
Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS): 

• Revisjonsprosjekt: Helse og omsorg: Måloppnåelse forsvarlig helsehjelp, 
samhandlingsreformen og konsekvenser for brukere 
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Sak nr.: 40/2015 
 

Gjøvik kommune       
   

 
 
 
STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2015 - GJØVIK KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.06.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   

1. Statusrapport 1 .tertial 2015 for Gjøvik kommune 
 
 
 

Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Statusrapport 1. tertial 2015 for Gjøvik kommune tas til orientering.  
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Tertialrapporten er rådmannens rapport til politikerne om status for kommunens situasjon og 
virksomhet, pr. 1. tertial 2015.  
 
I tråd med forutsetningen i det behandlingsopplegget som ble evaluert og justert i 2013, blir 
statusrapporten behandlet i de fire utvalgene i mai før videre helhetlig behandling i formannskap og 
kommunestyre i juni. Dette innebærer at behandlingen i kommunestyret kommer senere enn de 
tidligere år. Sektor-/tjenesteområdelederne orienterer om sine deler i rapporteringen i de respektive 
utvalg. Gjennom refleksjon rundt statusrapporteringen, ønsker rådmannen å bidra til læring og 
målrettet utvikling og styring av kommunens virksomhet, både administrativt og politisk. 
 
Kontrollutvalget har ingen formell rolle i kommunens behandling av kvartalsrapporten, og saken 
legges derfor kun frem som en orienteringssak.   
 
Rapporten er derimot et fint hjelpemiddel for kontrollutvalget til å holde seg løpende oppdatert om 
kommunens drift og økonomiske situasjon. Rapporten kan også benyttes som kilde til informasjon i 
forbindelse med kontrollutvalgets løpende risikovurderinger av forvaltningen og planlegging av 
forvaltningsrevisjon.  
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1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING 

 
 

VEDTATT BUDSJETT VS ÅRSPROGNOSE 
 
 

 
 

  

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET

Oppr bud Årsprognose
Avvik 
30.04.

Avvik 
30.04. i %

2015 2015 2015 2015
Skatt på inntekt og formue 627 097      0 -1 139 0
Ordinært rammetilskudd 750 914      4 700 0 0
Skatt på eiendom 90 938       200 113 0
Andre direkte og indirekte skatter -            0 0 0
Andre generelle statstilskudd 10 846       0 0 0

Sum frie disponible inntekter 1 479 795 4 900 -1 026 0

Renteinntekter og utbytte 20 042       0 68 0
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 49 310       0 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifte -43 939      900 314 0
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -            0 0 0
Avdrag på lån -56 570      0 0 0

Netto finansinntekter/-utgifter -31 157 900 382 0

Til dekning av tidl. års RM merforbruk -            0 0 0
Til ubundne avsetninger -33 981      -16 275 0 0
Til bundne avsetninger -            0 0 0
Bruk av tidligere års RM mindreforbruk -            16 275 0 0
Bruk av ubundne avsetninger -            0 0 0
Bruk av bundne avsetninger -            0 0 0

Netto avsetninger -33 981 0 0 0

Overført til investeringsbudsjettet 1 500 0 0 0

Til fordeling drift 1 416 157 5 800 -644 0
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 413 157 -23 650 -3 752 0
Merforbruk/mindreforbruk 2 829 313 -17 850 -4 396 0

BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET

Oppr bud Årsprognose
Resultat 
30.04.

Avvik 
30.04.

Avvik 
30.04. i %

2015 2015 2015 2015
10 ADM., FORVALTING OG TEKNISK DRIFT 170 820      -            65 392       498           5,5 %
20 OPPVEKST 591 676      -8 300        215 890     -1 008       -0,4 %
31 HELSE OG OMSORG 485 270      -6 000        187 116     -3 284       -1,8 %
33 NAV 60 223       -5 750        23 993       -2 406       -11,1 %
50 SAMFUNNSUTVIKLING 65 487       1 500         23 317       1 585         0
89 KOMMUNEKASSA 39 680       -5 100        11 650       863           0

Sum fordelt til drift 1 413 157      -23 650     527 358       -3 752 
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SAMMENDRAG  
Samlet viser analysen av avviket for Gjøvik kommune pr. 1. tertial et forventet merforbruk 
på 18,0 mill. kr. Hovedårsakene til det meldte merforbruket er: 
 
• Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp  
• Økte utgifter til utskrivningsklare pasienter 
• Udekket finansiering av overføringer til private barnehager 
 
Kommunens økonomiske situasjon og handlefrihet er hardt presset fra økt tjenestebehov 
fra kommunens sektorer innen oppvekst, NAV og helse og omsorg. Det er viktig å presisere 
her at alle avvik er før evt. strykninger av budsjetterte avsetninger. Det vil si at ved årets 
slutt vil årsregnskapet settes i balanse ved evt. merforbruk ved å fjerne avsetninger til 
inflasjonsjustering av finans og disposisjonsfond innen årsregnskapet er balansert. Dette vil 
gi utfordringer for Gjøvik kommune å følge opp mer langsiktige strategier, i tillegg til de 
allerede eksisterende økonomiske utfordringene og behovene som kommunen har. Bygd på 
de forutsetninger som er lagt til grunn ved 1.tertialrapport er prognosen et resultat før 
strykninger i størrelsesorden – 18,0 mill. kr. 
 
Dette er delvis en fortsettelse av tilsvarende utfordringer hos virksomhetene fra 2014, men 
Gjøvik kommune må tilbake til 2011 for å kunne vise til tilsvarende prognoser fra 
virksomhetene. Det er avgjørende at organisasjonen fortsatt har nøktern drift og 
disiplinert økonomistyring, og at nye tiltak gjennomføres for å holde seg innenfor 
kommunestyrets vedtatte budsjettrammer. Dette kommer i tillegg til de allerede 
inkluderte salderingstiltak for budsjett 2015. Aktivitet og etterspørsel etter tjenester ser 
for flere tjenesteområder ut til å være høyere enn driftsrammene tillater, noe som er 
bekymringsfullt med tanke på kommende økonomiplanperiode. 
 
Revidert nasjonalbudsjett ga 4,7 mill. kr i økt rammetilskudd for 2015, men som rapporten 
viser dekker dette ikke kommunens utfordringer inneværende år. I konsekvensjustert 
budsjett som legges fram i juni vil rådmannen komme tilbake til hvilke rammebetingelser 
kommunen har i kommende økonomiplanperiode, basert på bl.a. kommuneproposisjonen 
og de forutsetninger og utfordringer som er belyst ved 1. tertial. Høstens 
økonomiplanprosess forventes å by på store utfordringer for å sikre kommunen en 
langsiktig sunn økonomisk utvikling. 

Skatteinntekter og rammetilskudd 
Skatteinngangen i Gjøvik pr. april var på 191,2 mill. kroner. Det er en økning i.f.t. samme 
periode i fjor på 4,8 %. Nasjonale tall pr. mars viser at skatteinngangen for kommunene 
kun utgjør 4,2 %, noe som er under statsbudsjettets anslag på 5,6 % som tilsvarer om lag 
1,9 mrd. kroner mindre enn skatteanslaget i statsbudsjettet for 2015. Gjøvik kommunes 
skatteinngang er så langt tilfredsstillende sett i forhold til landsgjennomsnittet, men under 
budsjett. 

Skatteøret til kommunene (fordelingsprosenten) ble endret fra og med mars måned. 
Skatteøret er fastsatt ut i fra at skatteinntektene skal utgjøre om lag 40 % av de samlede 
inntektene i 2015. Fra 2015 er det videre innført ny uføretrygd, og samtidig er 
beskatningen av denne lagt om slik at denne nå defineres som en lønnsinntekt. Effekten av 
dette er innarbeidet i skatteanslaget. Reduksjonen av skatteøret kan for Gjøvik kommune 
gi en skattesvikt på om lag 5 mill. kroner. 

Skatteanslaget for 2015 ble fastsatt til 627,1 mill. kr med bakgrunn i regjeringens forslag 
til statsbudsjett for 2015 og eget anslag for skatteinngangen. I tillegg ble det budsjettert 
med 750,9 mill. kr i rammetilskudd, hvorav om lag 111,3 mill. kr. utgjør 
inntektsutjamningen. Samlet gir dette 1 378 mill. kr. 
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April er en skattesvak måned, og med kun mars og april med nytt skatteøret er det for 
tidlig å trekke noen konklusjoner. I revidert nasjonalbudsjett 2015 er skatteanslaget 
redusert med 1,6 mrd. kr på landsbasis, samtidig som rammetilskuddet økes med 1,1 mrd. 
kr eller 4,7 mill. kr for Gjøvik kommune.  

Samlet forventes skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd så langt å gi merinntekter opp 
mot om lag 4,7 mill. kr.  

Lønnsoppgjøret og pensjonskostnader 
Det er i prognosen pr. 1. tertial lagt til grunn at pensjons- og lønnsreserven samlet vil 
kunne gå med noe merforbruk i 2015. Det er betydelig risiko forbundet med anslaget, og 
det må forventes endringer i pensjon i løpet av året. Endelige pensjonstall er først kjent i 
januar 2016.  
 
Budsjettet for 2015 ble lagt ut fra en årslønnsvekst på ca. 3,3 %. Som nevnt i 
årsregnskapets avviksanalyse har overhenget fra 2014 blitt enda større enn forventet for 
budsjett 2015. Beregnet årslønnsvekst for Gjøvik kommune er derfor om lag 3,75 % og det 
betyr at lønnsavsetningen er for liten med om lag 5 mill. kr. 
 
Det forventes betydelige lavere premieinnbetalinger for 2015 enn det som er anslått i 
budsjettet for 2015. Dette vil ha en likviditetsmessig betydning og skyldes i hovedsak 
følgende forhold: 

• Lavere forventet reguleringspremie (lønnsoppgjør) i inneværende år. 
• Høyere tilbakeført overskudd 
• Endelige avregninger på bl.a. tidligpensjon og reguleringspremie i 2014 viser et 

overskudd. Dette blir holdt tilbake til senere års premieinnbetalinger. 
 
En lavere premiebetaling i år vil gi en positiv effekt på det amortiserte premieavviket på 
sikt, men vil også redusere premieavviket inneværende år. Premieavvik er forskjellen 
mellom hva som er betalt og hva som kan bokføres til pensjon. Det lavere premieavviket 
kan gi et noe redusert amortiseringsbeløp enn forventet de neste 7 årene, noe som isolert 
sett er en positiv nyhet for kommende økonomiplan.  
 
Lønn- og pensjonsreserven sees i sammenheng. Årsprognosen pr. 1. tertial er et merforbuk 
på om lag 5 mill. kr. 

Finansforvaltning 
Avkastning pr 1. tertial samt prognose for resten av året, gjør at årsprognosen på 5,0 % og 
avkastning kraftfondet opprettholdes for 2015. 
 
Avkastning pr. 30.04.15 utgjør + 1,9 %, mot budsjettert + 1,7 %. Dette er noe bedre enn 
ventet, og det er spesielt aksjeavkastningen som gjør dette. Avkastningen på rentemidler 
er noe svakere enn ventet, og det samme gjelder alternative investeringer. I løpet av april 
var aksjeandelen nesten oppunder max grensen på 20 %. Det ble så gjort et nedsalg med 
gevinstsikring, så pt er aksjeandelen ca 15 %. Utsikter i finansmarkedene fremover gjør at 
vi forventer å nå budsjettet på 5,0 %. 
 
Det er budsjettert med en avkastning for 2015 på 49,3 mill. kr (5,0 %), og en avsetning for 
inflasjonsjustering på 19,7 mill. kr (2,0 %). Bufferfondet utgjør nå 50 mill. kr 

Lånegjeld og rentenivå 
Gjennomsnittlig lånerente på kommunens gjeldsportefølje utgjør pr dd omlag 2,4 %. 
Snittrente for 2015 er i budsjettet anslått til 2,4 %, noe som forutsetter at kommunens lån 
med flytende rente ender på omlag 1,85 % for året. Ca 60% av låneporteføljen har fast 
rente.  
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Det er i budsjettet tatt høyde for at årets lånefinansierte investeringer skal belaste 
driftsbudsjettet med kapitalkostnader for ½ år.  
 
Rentenivåene har så langt i år vært noe lavere enn ventet, både flytende og fastrentene. 
Pr 1. tertial gir dette grunnlag for å forvente om lag + 0,9 mill kr i lavere kapitalkostnader 
enn budsjettert. 

Sykefravær pr 1. kvartal 2015 – samlet for hele kommunen  
 
 

 
 
Sykefraværet i Gjøvik kommune 1. kvartal 2015 ble 10,0 prosent hvorav korttidsfraværet 
(1- 16 dager) var 3,3 prosent og langtidsfraværet (over 16 dager) var 6,7 prosent. 
Tilsvarende for 1. kvartal i 2014 var 9,5 %. Tall fra tidligere år viser at fraværet 
erfaringsmessig er høyere i 1. kvartal enn i 2. og 3. kvartal. 

Sykefravær i %

2013 2014 2015 Pr. 31.03.15

GJØVIK KOMMUNE 9,0               8,8               8,5              10,0             

Status Mål 2015
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2. DRIFTEN AV KOMMUNEN PR. 30.04. 

 
Alle analyser er basert på korrigerte regnskapstall i samsvar med 4 måneders drift.  
Alle tall er i hele tusen kroner. 
 
SEKTOR FOR ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT 
 

 
JUSTERT BUDSJETT 

 pr. 30.04. 

 
AVVIK pr. 30.04. 

(justert budsjett mot regnskap) 

 
ÅRSPROGNOSE 2015 

 
69 192 

 
498 

 
0 

 
Økonomi 
Teknisk drift, inkl byggesak og oppmåling 

 
  
Regnskapet er korrigert for årstidsvariasjoner i drift vinter/sommer. Dette gjør seg størst 
utslag i parkvesen, vinterdrift på veg og for selvkostområdene. Med resultatet pr. 30.04 
som utgangspunkt, synes det reelt å forvente et resultat i balanse. 
 
Eiendom 
Driften viser et merforbruk på kr 187 000 som utgjør 2,6 % av netto budsjett. Prognosen for 
året er at driften forventes å gå i balanse. 
 
Administrasjon og forvaltning 
Samlet er det et mindreforbruk på kr 498 000 og årsprognosen er satt i null. 
 
Det er mindreforbruk for tjenestene politisk, økonomi, IKT, servicetorg/sekretariat og 
skatt som skyldes sykefravær, aktivitetsforskyvninger i forhold til budsjett og vakante 
stillinger. Samtidig er det et merforbruk hos rådmannen knyttet til faste kostnader og i 
forbindelse med rekruttering av nye kommunalsjefer.  Oppsummert er dette beregnet til 
et merforbruk på. kr. 2,0 mill.  
 
Det er vedtatt en kraftig innsparing på administrativ side tilsvarende 9 stillinger. 
Gjennomføringen av kuttet er mer krevende enn antatt, og rådmannen ser at det ikke vil 
være mulig å gjennomføre dette kuttet innen rimelig tid gjennom naturlig avgang. 
Rådmannen legger derfor opp til å benytte andre virkemidler for å realisere innsparingen. 
Dette skjer i nært samarbeid med de tillitsvalgte.  
 
Tiltak 
Rådmannen forventer at merforbruket kan dekkes inn med mindreforbruk på 
forsikringsutgifter, driftsbesparelser og noe bruk av driftsfond. Situasjonen vil følges nøye 
og krever svært nøktern drift framover. 
 
Måloppfølgning – status pr 1.tertial 
Teknisk drift 
Det er gjennomført stillingskutt på Gjøvik Stadion med en stilling. I tillegg er det 
gjennomført effektiviseringstiltak i seksjon for veg, trafikk og friluftsliv, samt parkvesen, 
tilsvarende kr. 250 000 - i hht. K-sak 95/14.  

Avvik revidert budsjett/korrigert regnskap TD Årsprognose

Selvkost,VAR-områdene: kr 3 302 0

Øvrige områder TD: - kr 192 0
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Det er avholdt møte med Opplæringskontoret for håndverks- og industrifag vedr. krav til 
lærebedrift. Teknisk drift har ikke alene mulighet til å fylle alle krav til lærebedrift 
utenom i feierfaget. Det vil derfor ikke bli tatt opp flere læringer i 2015. 
Teknisk drift har overtatt driftsoppgaver fra Eiendom på utomhusarealer på skoler, 
barnehager og helseinstitusjoner; snørydding, strøing, soping, plenklipping mm. 
 
Det er registrer en boligbrann med ett dødsfall.  
 
Sykefraværet har i 1. kvartal vært 7,6 % for sektoren sett under ett. Dette er en økning på 
2,3 % i.f.t. samme periode i 2014. 1,9 % skyldes økning i langtidssykefravær. 
 
Lean – status pr 1.tertial  
Teknisk drift 
Byggesak har vært med i pilotprosjektet fra 2014, og det er gjennomført korrigering og 
tilpasninger til driften. Målsettingen er kortere responstid/saksbehandlingstid på blant 
annet ordinære byggesaker. 
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SEKTOR FOR OPPVEKST 
 

 
JUSTERT BUDSJETT 

 pr. 30.04. 

 
AVVIK pr. 30.04. 

(justert budsjett mot regnskap) 

 
ÅRSPROGNOSE 2015 

 
214 881 

 
-1 008 

 
-8 300 

 
Økonomi  
Skole 
Tjenesteområde skole viser pr. 1. tertial et resultat i balanse. Det er utfordringer med å 
unngå overskridelse av vikarbudsjettene etter budsjettkuttet, men det antas at 
grunnskolene vil gå i balanse i løpet av året.  
 
Per 1. tertial går Gjøvik læringssenter i balanse. Staten har varslet endringer i omfanget på 
ulike type oppgaver, både i form av økte undervisningstimer samt gjennomføring av flere 
obligatoriske prøver. Videre blir resultattilskuddet fra IMDI fjernet. Dette fører til netto 
økning av utgifter som det ikke er tatt høyde for i budsjettet for 2015.  
 
Barnehage 
De kommunale barnehagene kommer ligger an til å gå i balanse i 2015. Per 1. tertial har de 
kommunale barnehagene et mindreforbruk, men barnehagestyrerne pleier alltid å være 
forsiktige med innkjøp på våren for å kunne ha ekstra midler til høsten ved oppstart av 
nytt barnehageår. 
 
Tilskuddene til de private barnehagene viser et merforbruk på om lag kr 3 mill. for de 4 
første månedene. For 2015 vil dette gi et merforbruk på kr 9 mill. Det ble i 2007 og 2008 
avsatt skjønnsmidler til fond som de siste årene har blitt brukt for å finansiere merutgiften 
ved tilskudd til private barnehager. Rest saldo pr 1.1.15 er på kr 1,154 mill, i tillegg er det 
et ytterligere kr 877 000 på fond som er avsatt til dette formålet. Ved å bruke dette 
fondet i 2015 vil merforbruket bli i underkant av kr 7 mill i år. Utfordringen de kommende 
årene vil fortsatt være på rundt kr 9 mill. 
 
Ny forskrift om «Rett til redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav 
betalingsevne» ble vedtatt 17.april med virkning fra 1.mai. Dette medfører økt 
administrativt arbeid og økonomiske utfordringer for kommunen, men vi er usikre på 
omfanget på nåværende tidspunkt. På landsbasis er det anslått at 10 % av foresatte 
kommer inn under denne retten. For Gjøvik vil det si mellom 150 og 180 barn hvor det skal 
gis en individuell betalingssats utfra den enkelte families dokumenterte inntekt. 
 
Tiltak  
I tillegg til å bruke fond i 2015 for å dekke deler av det varslede merforbruket vil de 
kommunale barnehagene videreføre måteholdenheten av bruk av driftsmidler. Driftsmidler 
viser et mindreforbruk per 1. tertial. 
 
Videre er det en mulighet å legge ned bufferbarnehagen på Øverby. Her ligger en 
innsparing på 3 stillinger. Når nye Gjøvik Barnehage er ferdigstilt, vil også dette innebære 
en innsparing på kr 3,5 mill.  
 
Gjøvik kommune har høyere bemanning i de kommunale barnehagene enn den nasjonale 
normen. Reduserte driftskostnader i de kommunale barnehagene vil redusere 
utbetalingene til private barnehager med et høyere beløp enn innsparingen. Etter 
rådmannens vurdering er det naturlig å vurdere endret bemanningsnorm i de kommunale 
barnehagene slik budsjettsituasjonen er nå, og rådmannen vil komme tilbake til dette i 
budsjett 2016.  
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Barn og familie 
Etter 4 måneders drift viser tjenesten et mindreforbruk på kr 0,517 mill. Det er 1,8 % av 
nettobudsjettet. Mindreforbruket skyldes aktivitetsforskyvning i forhold til periodisert 
budsjett og alle seksjoner med unntak av barnevern antas å gå i balanse for 2015. 
 
For barnevern er det området for saksbehandling som ligger an til et merforbruk på om lag  
kr 1,3 mill. Dette kommer som følge av innleid hjelp til saksbehandling og økt aktivitet i 
forhold til kompetanseheving. Det er usikkerhet knyttet til prognose for 
barnevernstiltakene. Det ligger en liten buffer i forhold til nye saker, men dette er det 
alltid knyttet stor usikkerhet til. 
 
Tiltak 
Barnevern vil øke ressursinnsatsen framover for å få ned restansen på saksbehandlingen. 
Dette vil i hovedsak bli finansiert med bruk av fond. 
 
Måloppfølgning – status pr 1.tertial 
Barnehage 
Miljøfyrtårn (mål 1) 
2 kommunale barnehager var planlagt å bli sertifisert som Miljøfyrtårn i 2015. 
Arbeidet med dette målet er blitt satt på vent i påvente av miljøsertifisering av Gjøvik 
rådhus. 
 
Barn og familie 
PPT – frist for rapport etter sakkyndig utredning (mål 7) 
For PPT ble det vedtatt et mål om at alle sakkyndige rapporter skal være skrevet innen 14 
dager etter sakkyndig utredning/sakkyndighetsmøte. Målet ser vanskelig ut til å kunne nås. 
Bakgrunnen for dette er tidsbruken som går med i arbeidsprosessen spesielt knyttet til krav 
som følger av opplæringsloven og forvaltningsloven, samt hensynet til å sikre kvaliteten på 
sakkyndighetsarbeidet.  
 
I Gjøvik kommunes rutiner for spesialundervisningen fremkommer at PPTs arbeid skjer i 
samarbeid med barnehager og skoler. I arbeidsprosessen det her er snakk om skal 
barnehagen/skolen skrive referat fra sakkyndighetsmøtene før PPT skriver sin sakkyndig 
vurdering. Her har PPT bedt barnehage/skole være raske slik at PPT kan begynne sitt 
videre arbeid. 
 
Lovverket stiller spesifikke krav til den sakkyndige vurderingen og for å kvalitetssikre 
arbeidet leser leder igjennom alle rapportene før de sendes ut. Fokus er på å etterse at 
utredninger er grundige nok ut fra bestillingen fra foreldre og barnehage/skole 
(kartlegginger skal holde mål metodisk, vurderinger skal dokumenteres). Videre skal 
pedagogiske tiltak være gode med realistiske mål, tilpasset innhold, omfang og 
organisering. Rapporten sendes så til foreldrene for å sikre deres medvirkning slik loven 
krever. Foresatte får en uke til å lese igjennom den sakkyndige vurderingen. Ny 
informasjon vil ofte medføre en revisjon av den sakkyndige vurderingen. 
 
De ansatte i PPT ønsker å bidra til raskere sakkyndige vurderinger og innenfor 
arbeidsprosessen som er beskrevet ovenfor, er de opptatte av å sikre rask og god flyt. 
Rådmannen mener at det vil være aktuelt å ta i bruk Lean for å se på mulige nye 
forbedringer i flyteffektiviteten her. Videre har PPT gjennomført et tiltak for at 
førskolebarn skal få sakkyndige vurderinger raskere. PPTs faste skolekontakter skriver nå 
sakkyndig vurdering for 1. trinnselever noe som har skapt økt kapasitet mot førskolebarna. 
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Sykefravær  

 
 
Sykefraværet for tjeneste barnehage er for 1. kvartal på 12,7 % og har gått vesentlig opp. 
Det er en økning i det egenmeldte korttidsfraværet denne perioden, noe som er uvanlig. Vi 
ser på om det er spesielle årsaker til det, influensaperiode/diare/andre 
infeksjonssykdommer. Tiltak for bedre håndhygiene og andre smittetiltak er iverksatt noen 
steder.  
 
Sykefraværet for skolene har samme utviklingstrekk som for barnehagene. Et samlet 
fravær på 9,0 % ligger 1,4 % høyere enn for tilsvarende periode i 2014. Også for skole har 
det egenmeldte fraværet økt. Ledere på skoler med høyt fravær følger godt opp og 
kjenner bakgrunnen for fraværet på sine skoler. 
 
For barn -og familie var sykefraværet på 11,5 % tilsvarende periode i 2014. For dette 
området er sykefraværet redusert og ligger også lavere enn anslått mål for 2015. 
 
Internkontroll – status pr 1.tertial 
Skole 
Det er gjennomført risikovurdering på utvalgte områder. Arbeidstilsynet har imidlertid hatt 
tilsyn på 3 skoler. Det er avdekket avvik knyttet til kartlegging og risikovurderinger for 
deler av HMS-arbeidet. Kommunen har fått frist til oktober 2015 med å lukke avvikene. 
HMS-rådgiver og hovedverneombud vil bistå skolene i dette arbeidet. 
 
Barnehage 
Alle barnehagene har deltatt på kurs i avvikshåndtering og tatt det i bruk i egen 
barnehage. 
Risikovurderinger på utvalgte områder er utarbeidet i alle barnehager.  
Administrasjonen har utført risikoanalyser på overordnede forvaltningsoppgaver.   
 
Barn og familie 
Alle seksjonene arbeider med oppfølging av internkontroll men med forskjellige 
innsatsområder. Noen har fokus på innføring eller utvikling av eget avvikssystemet, andre 
jobber med utarbeidelse av prosedyrer og rutiner som oppfølging av gjennomført 
risikovurdering.   
 
Lean – status pr 1.tertial  
Skole 
En skole startet opp i 2014. Ingen nye prosjekter er planlagt i 2015. 
 
Barnehage 
2 barnehager har deltatt i kommunens LEAN-satsing i 2014 og jobber videre med prosesser 
internt i barnehagene. Tjenesteområde barnehage har 2 LEAN-veiledere innenfor eget 
område. 
Ingen nye Leanprosjekter er planlagt i 2015.  
 
Barn og familie 
Barneverntjenesten deltok i 2013. Fokus for dem har i 1. tertial 2015 vært arbeid med 
utvikling og omstilling ihht til plan. Lean tas inn i dette arbeidet. Flere nye seksjoner 
ønsker å ta i bruk Lean. 
 
 

Sykefravær i % Mål 2015
Resultat pr 

31.3.
Skole 7,5                9,0                

Barnehage 10,0              12,7              

Barn og familie 9,5                8,7                

STATUSRAPPORT PR. 1.TERTIAL 2015 FOR GJØVIK KOMMUNE 



 11  

Annet 
Skole og barnehager – utvikling og kompetanse  
Kommunen har søkt og blitt tildelt plass i det statlige «Realfagkommune-prosjektet» 
Deltagelse vil bidra til økt kompetanse for lærere, styrking av samarbeid mellom skole og 
barnehage innen realfag, samt ekstern faglig bistand til å utvikle en helhetlig 
realfagsstrategi for hele kommunen. Her vil både skoler og barnehager inngå. 
 
Videreutdanning for lærere: 12 av 24 søkere er prioriterte til statlige 
videreutdanningsplasser. Gjøvik har 30 søkere registrert hos Utdanningsdirektoratet. 6 av 
disse var av ulike formelle grunner, ikke aktuelle. Søkere på stipendordning og søkere til 
realfag er prioriterte fra kommunens side. 23 lærere avlegger eksamen i relasjonsbasert 
ledelse, 30 studiepoeng. Studieopplegget er resultat av et samarbeid mellom Høgskolen i 
Gjøvik, Institutt for relasjonsbasert ledelse og Gjøvik kommune. 
 
Videreutdanning for skoleledere: 2 inspektører har søkt og er prioritert til den statlige 
rektorutdanningen. 13 rektorer og 2 ansatte ved skolekontoret har nylig avlagt eksamen i 
«Utdanningsledelse».  
 
Prosjekter: Skole deltar i flere prosjekter samarbeid med ulike fagmiljøer. Dette er viktig 
for felles fag- og organisasjonsutvikling.  
 
Barnehagedekning 
Ved hovedopptak 2015 er alle barn med rett til plass tildelt en barnehageplass. Mange har 
fått plass i en barnehage de ikke har prioritert høyt, eller søkt til. Det gjelder spesielt 
Hunndalen distrikt som har 50 barn plassert i barnehager i andre deler av kommunen. Det 
skaper noe misnøye blant foreldrene som primært ønsker plass i nærbarnehagen.  
 
Nye søkere kommer inn kontinuerlig, pr. i dag står 22 barn født før 1.september 2014 og 66 
barn født i perioden september til desember 2014 på venteliste til en barnehageplass. 
Øverby har budsjett for bare 10 barn hver høst, så vi må anta at mange av disse 88 barna 
ikke vil få et barnehagetilbud i 2015, selv om det erfaringsmessig blir noe tildeling fra nå 
og fram til september. Vi forventer også utfra tidligere erfaring at vi vil motta ytterligere 
50 – 60 nye søkere i løpet av 2015. 
 
Barn og familie 
Barnevern – 3 mnd undersøkelsesfrist 
Fristoversittelsen pr. 1.tertial er 19,8 %. Det er en betydelig nedgang i andelen fristbrudd i 
forhold til fjoråret (35,4 %). Kommunen har kjøpt tjenester fra Barnevernkompetanse for å 
øke kapasiteten i undersøkelsesarbeidet. Det har vært helt nødvendig da barnevernet i 
Gjøvik har en saksmengde pr. saksbehandler som er større enn sammenlignbare kommuner 
og landet forøvrig. I tillegg har det vært en voldsom økning i antall voldssaker 1. tertial. 
Til sammen har det vært arbeidet i 25 slike saker. Disse sakene krever stor ressursbruk 
men gjennom denne måten å arbeide på har kommunen unngått mange akuttplasseringer 
og kostnader i den forbindelse. (Kun 2 akuttplasseringer). 
Med den saksmengden vi har hatt i 1. tertial og med dagens bemanning styrket med innleid 
hjelp 5 dagsverk pr. uke, økende til 8, ser det ut til at vi klarer overholde frister i nye 
saker. Vi har fortsatt et kapasitetsproblem knyttet til å ta unna opphopningen av gamle 
saker.  
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SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG 
 

 
JUSTERT BUDSJETT 

 pr. 30.04. 

 
AVVIK pr. 30.04. 

(justert budsjett mot regnskap) 

 
ÅRSPROGNOSE 2015 

 
183 832 

 
-3 284 

 
-6 000 

 
Økonomi  
Resultat 
Sektoren ble trukket kr 4,767 mill i rammen for 2015, og nedskjæringen er gjennomført 
uten at noen tilbud er nedlagt. I tillegg ble hele rammen for medfinansieringsordningen 
tatt bort, som var med på å dekke opp kostnader for utskrivningsklare pasienter.  
 
Tjenestene har et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes hovedsakelig et 
merforbruk i sykehjem på kr -2,960 mill, hjemmetjenesten kr -287 000 og 
Samhandlingsreformen med liggedøgn i sykehus og kjøp av private plasser på Steffensrud, 
kr -2,510 mill. På dette ansvaret foreligger det ikke noe budsjett i 2015. De andre 
tjenestene har mindreforbruk. 
 
Det store avviket i sykehjem er primært knyttet til lønnsutgifter hos enkeltbrukere med 
svært alvorlige adferdsutfordringer grunnet kognitiv svikt, og overbelegg. Det benyttes 
inntil 8 årsverk ekstra på en bruker for dekke opp 2:1 bemanning hele døgnet. Det kreves i 
tillegg mye opplæring og faglig veiledning fra spesialisthelsetjenesten, som igjen genererer 
timer for deltagelse av personell. Det har generelt vært økende etterspørsel av 
omfattende tjenestetilbud til enkeltindivider i sykehjem som har store og sammensatte 
omsorgsbehov.  
 
I hjemmetjenesten skyldes overforbruket økt vedtakstid og tjenestebehov i to avdelinger, 
hvor merforbruket tilsvarer 4,6 årsverk. Det har også vært et høyere forbruk av 
overtid/forskjøvet arbeidstid i flere avdelinger grunnet vanskeligheter med å rekruttere 
sykepleiere på natt. Det er fortsatt et vedvarende press på tjenesten i forhold til å ha nok 
kapasitet og kompetanse, da de fleste pasienter fra sykehus blir skrevet ut til hjemmet.   
 
Det er til enhver tid utfordrende å rekruttere nok fagfolk med høgskolekompetanse.  
Pga flere marginale pasienter kreves det flere folk med 3-årig høgskole. Det konkurreres 
om disse med nabokommuner og Sykehuset Innlandet, og det merkes også noe frafall i 
egen kommune. Det har derfor vært desto viktigere for tjenesten å sørge for god 
fagutvikling i egen regi. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig i alle avdelinger ut fra 
det behovet som oppstår. For lederne kan dette også være økonomisk krevende, da enhver 
som er i opplæring eller på kurs må erstattes med en vikar.  I løpet av 1. tertial har 427 
ansatte vært på kurs, både internt og regionalt. 
 
Det er et mindreforbruk i administrasjonen på kr 655 000, og ca. halvparten av avviket 
skyldes at ny kommuneoverlege ikke tiltrer stillingen før august. Det er leid inn vikar på 
timebasis i 1. tertial. Resterende er ubrukte kurs og velferdsmidler. 
 
Tilrettelagte tjenester har et mindreforbruk på kr 861 000. Det vært 5 vakante årsverk, og 
de har vært utlyst hver måned. Rekrutteringen er vanskelig, og årsverkene er knyttet til 
enkelttiltak innen rus og psykisk helse. Bruker er innlagt i Sykehuset Innlandet, og 
forventes utskrevet før sommeren 2015. 
 
Tiltak 
Det er økte krav og forventninger fra innbyggere og myndigheter, samtidig som det i 
økende grad også er et gap mellom ressurser og forventninger, og mellom behov og tilgang 
på kvalifisert arbeidskraft. Dette stiller krav til tjenesten på gode strategier for kapasitet, 
evne til omstilling og utvikling, og kompetanse- og kvalitetsheving.  
For å lykkes i dette arbeidet rettes innsatsen mot viktige faktorer som: 
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• Øke rekrutteringen av riktig kompetanse, og effektivisere organisasjonen med tanke 

på bedret samarbeid på tvers av fag og tjenester.  
• Effektivisere arbeidsprosesser bl.a. gjennom å sikre gode faglige fundament og 

felles forståelse for gjeldende rutiner og prosedyrer. 
• Kontinuerlig oppfølging av driften i alle avd. inkl. månedlige drifts- og 

økonomirapporter. Dette ble innskjerpet fra høsten 2014, og det foregår mange 
gode drøftinger på alle ledernivå i forhold til hva som kan forbedres. Innføring av 
Hverdagsrehabilitering er delvis et produkt av dette. 

• Fremskynde pågående utviklingsarbeid i sektoren for å få til bedre pasientflyt i 
plasser avsatt til korttidsopphold. Rådmannen foreslår en ytterligere utvidelse av 
kapasitet på korttidsplasser på Haugtun, dette er tenkt som en midlertidig løsning 
med flere dobbeltrom. På sikt planlegges det også å benytte 2. etg til 
korttidsplasser. Dette er en del av målsettingen fra helse og omsorgsplan 2025. 

• Det sees på muligheten for å få til heldøgns bemanning i 2. etasje på Sørbyen og i 
Ekornvegen i Nordbyen. Disse tiltak kan være med å dempe presset på 
sykehjemsplasser. I tillegg vurderes det økt antall dagplasser. Det vurderes 
fortløpende å bruke ekstra fysio-/ergoressurser ved lange ventelister, da disse er 
essensielle for å kunne leve et aktivt liv selv med sykdom eller funksjonshemming.  

 
Tjenesteområdet har mye aktivitet i 2015. Mange prosjekter er finansiert av eksterne 
tilskudd, som medvirker til å gjøre denne satsingen mulig, og er av vesentlig betydning for 
faglig utvikling. Det er i år søkt eksterne midler for i overkant av kr 7 millioner. 
 
Ved bortfall av store enkeltvedtak omdisponeres ressursene til andre tiltak. Dette er en 
kontinuerlig prosess som for enkelt ansatte kan være vanskelig, men er en nødvendighet 
for driften. 
 
Prognose 
Det er fortsatt tidlig på året og prognosene for de forskjellige tjenestene er usikre.  
Årsprognosen er til kr -6 mill. Dette forklares med: 
 

• Risiko for at prognosen på refusjon for ressurskrevende tjenester er for høy. 
Forventes utbetalt etterkrav fra 2013, ressurskrevende tjenester og økte inntekter 
samme ordning grunnet økt timepris 2 %, og innslagspunkt og PU over 16 år 3%. 

• Økning og pågående tiltak enkeltbrukere med store omsorgsbehov i sykehjem  
• Utskrivningsklare pasienter og overbelegg. Anslag 50 døgn pr måned fra mai-

desember fra sykehuset, og 20 kjøpte døgn pr måned Steffensrud 
Rådmannen forutsetter her en oppbygging av hjemmebaserte tjenester. 

• Samlokalisert bolig for personer med psykiske lidelser i Biriveien er under 
utbygging, med økt kapasitet på tre enheter ved ferdigstillelse i september. En 
bruker med store bistandsbehov planlegges etablert. Medfører økning i 
bemanningsbehov med 3,8 årsverk, med effektuering fra juni på deler av økningen. 

• Avdelingsstrukturen i tjenestene må tilpasses alle endringer med implementering av 
nye tjenester inn i eksisterende drift i løpet av 2015. Prosesser er igangsatt i et 
samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte.  

• Mindreforbruk BPA samt refusjon ubrukte lønnsmidler fra 2014, fra private 
 
Måloppfølgning – status pr 1.tertial 
Det arbeides generelt godt i tjenesten for å klare god måloppnåelse i forhold til 
prioriteringene i styringsdokumentet.   
Utskrivningsklare pasienter har hatt en høy utvikling spesielt de første tre måneder. Høy 
frekvens på henvendelser for brukere med store omsorgsbehov. 
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Presset på tjenester sees i sammenheng med antall henvendelser. Siste måned i perioden 
har det vært mindre henvendelser, dette gjenspeiler seg ved at antall utskrivningsklare 
døgn er redusert i forhold til de tre første månedene i perioden. Mye overbelegg på 
sykehjem. 
 
Sykefravær  
Sykefraværet er 11,2 %, dette er 0,2 % høyere enn i måltabellen, men 0,2 % lavere enn 
2014. Det er høyt fokus på IA-oppfølging, men også på tilstedeværelse. Det rapporteres at 
en relativt liten andel av fraværet er arbeidsplassrelatert, og det var en økning av 
korttidsfravær de første tre måneder grunnet sesonginfluensa og andre virusinfeksjoner i 
noen sykehjemsavdelinger. 
 
Internkontroll – status pr 1.tertial 
Det er en forhøyet forekomst av vold og trusler i tjenesten, og det gjennomføres jevnlige 
TKH kurs (Tiltak for forebyggende konflikthåndtering). Det er utarbeidet gode 
rapporteringsrutiner på avvik, og det er kontinuerlig dialog mellom avdelingsleder og HVO. 
En avdeling har pr 1.tertilal rapportert inn 74 avvik som omhandler vold/ fysisk utagering, 
og 45 avvik knyttet til verbal utagering. 
 
Det har pågått prosesser for risikoanalyse av nattbemanning i tjenesten med tanke på å 
vurdere tiltak for å oppnå optimale samarbeidsrutiner mellom avdelinger. I tillegg pågår 
det nå en risikovurdering av tjenestene innenfor rusomsorg og psykisk helsearbeid med 
tanke på overtakelse av ruskonsulentene fra NAV i juni. Dette er et ledd i å lukke avvik fra 
det tidligere tilsynet fra FM.  I tillegg er det foretatt internkontroll knyttet til 
dokumentasjon og journalføring i Gerica vedr tjenesten psykisk helsearbeid. Dette er en 
kvalitetskontroll av utvalgt fagområde, etter at det er gjennomført flere opplæringstiltak i 
2014 på området. Funn følges opp videre i drift.  
 
Sykehjem har gjennomgått alle legemiddelprosedyrer, prosedyrer for kvalitetssikring av 
dokumentasjon – innkomstrapport har vært fokusområdene.  Legemiddelgjennomganger er 
satt i system og det er gjennomført læringsnettverk knyttet til legemiddelgjennomgang og 
fallforebygging. 
Det er gjennomført internrevisjon IK-mat på alle driftssteder der tjenesten serverer mat. 
 
Nye rutiner for driftsrapportering er iverksatt, med skriftlig månedsrapportering fra alle 
avdelinger. Fokuset er etterspørring av grunnleggende aktiviteter i avdelingene, og tiltak 
relatert til virksomhetsdokumentet. Dette kommer i tillegg til økonomirapporteringen. 
 
Tjenesteenheten har gjennomført kartlegging av inn- og utgående henvendelser til seg pr 
Gerica, PLO og internmeldinger, e-post, sms og telefonhenvendelse.  
Enheten har også hatt fokus på brukermedvirkning og vergemål, da de ser en økning i mer 
kompliserte saker der blant annet brukermedvirkningen hos søker/bruker utfordres. Flere 
aktører påberoper seg å ta avgjørelser for søker/bruker, og det kreves høy kompetanse i 
forhold til ulike juridiske vurderinger. Ellers følger enheten eget årshjul for gjennomføring 
av ulike prosesser som jevnlig skal skje. Eksempler er gjennomgang av «mine egne saker», 
for å unngå brudd på svarfrist jf. Forvaltningsloven, og frister for rapporteringer, f. eks. til 
direktoratet i forhold til «Ressurskrevende tjenester». 
 

OVERSIKT OVER VENTEDØGN / OVERBELEGGSDØGN 
2015

JAN FEB MARS APRIL SUM

Overbelegg sykehjem 39          65          70          34               208 
Kjøp av private plasser (Steffensrud) 5            36          29          37               107 
Døgn Sykehuset Innlandet 142        142        134        81               499 
SUM 186      243      233      152      814 
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Lean – status pr 1.tertial  
Det arbeides med effektivisering av driften i flere avdelinger i sektoren 
I hjemmetjenesten er det påstartet Prosjekt «Endre driftsstruktur i avd. Haugtun 6, basert 
på LEAN prinsipper». 
Utfordringen er et konstant merforbruk av ressurser utover budsjettert ramme med ca 2,5 
- 3 årsverk over flere år. Iverksettelse fra 06.02.15, hvor målet er endret og mer 
strømlinjeformet driftsstruktur i f.t. arbeidslister, PDA bruk, trygghetsalarmdrift i 
avdelingen, rapportering, evaluering og oppfølging av brukernes tjenestetilbud. Dette 
gjøres i forkant av at ny turnus/arbeidsplan skal utarbeides. Ansatte fra hjemmetjenesten i 
Nordbyen bidrar med sin erfaring. 
 
Sykehjemmet på Biri gjennomførte et Lean prosjekt i 2014, «Mat ro». Prosjektet var nyttig 
og det er motivasjon for å fortsette arbeidet med tilsvarende prosesser. Biri jobber nå 
videre på egenhånd med effektivisering av rapporteringsrutiner i avdelingen. Tavlemøter 
benyttes jevnlig 1 g/uke. 
Tjenesten for øvrig har benyttet noe av metodikken i flytanalyse korttidsplasser, 
overordnet og internt i korttidsavdelingene. Det jobbes videre med forbedring av 
identifiserte utfordringer. Det er et ønske om mer systematisk opplæring i Lean, samt 
handlingsrom til å gå inn i mer strukturerte prosesser. 
 
Leanmetoden er utprøvd for gjennomgang av samarbeidsavtale mellom Tjenesteenheten 
og tilrettelagt tjenester og hjemmebaserte tjenester, hver for seg. Dette med vellykket 
gjennomgang av avtalen. Tjenesteenheten har første halvår tilstrebet å finne mer smidige 
måter å gjennomføre møter/arbeidsoppgaver på, for eksempel gjennomføring av 
inntaksmøtet, samt gjennomgang av PLO meldinger. Trykket på saksbehandlerne blir større 
så effektivisering er nødvendig. 
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SEKTOR FOR NAV 
 

 
JUSTERT BUDSJETT 

 pr. 30.04. 

 
AVVIK pr. 30.04. 

(justert budsjett mot regnskap) 

 
ÅRSPROGNOSE 2015 

 
21 588 

 
-2 406 

 
-5 750 

 
Økonomi  
Nav Gjøvik har pr 1. tertial et merforbruk på kr 2,4 mill. Hovedårsaken er merforbruk på 
økonomisk sosialhjelp med totalt kr 2,975 mill. Øvrige delansvar er om lag i balanse. 
 
Tall for 1. tertial over en tre-årsperiode viser at utgiftene til økonomisk sosialhjelp økt.  Pr 
30.04.15 var det utbetalt kr 17,2 mill. På samme tid i 2014 var utbetalingene kr 15,6 mill, 
mens de i 2013 var på 13,7 mill. Dette er en større økning enn prisveksten. Gjøvik 
kommune følger de nasjonale veiledende satsene for livsopphold, med unntak av sats for 
den eldste gruppa barn. Der ligger Gjøvik kommune noe høyere. Boutgiftene har økt mer 
enn budsjettert prisvekst, og bidrar derfor til høyere utbetalinger.  Det er en svak økning i 
antall mottakere av økonomisk sosialhjelp, men denne har vært noe mindre fra 2014 til 
2015, enn fra 2013 til 2014. 

 
 

 
 
 
De økte utgiftene til økonomisk sosialhjelp kan synes å være knyttet til at flere brukere 
mottar større utbetalinger over lengre tid. Antall brukere øker noe, og stønadslengden har 
økt betydelig i første tertial 2015 sammenlignet med 2014. Denne utviklingen så vi også 
utover i 2014. Dette kan skyldes at det er flere familiemedlemmer pr stønadsmottaker, og 
våre analyser viser at det er mange i denne gruppen med fremmedspråklig bakgrunn. De 
har utfordringer på arbeidsmarkedet og mottar stønad som hovedinntekt over lang tid.  I 
første kvartal er det en marginal økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 
25 år, og det kan se ut som iverksatte tiltak bidrar til å redusere antallet nye mottakere i 
denne aldersgruppa.  
 
Det er søkt og innvilget øremerket ekstratilskudd fra IMDI på flere flyktninger med 
omfattende tjenester, og dette er i henhold til igangsatte tiltak fordelt på ulike tjenester. 
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Tiltak 
NAV Gjøvik jobber målrettet for å øke overgangen til arbeid og utdanning for sine brukere, 
inkludert de som mottar økonomisk sosialhjelp. En utvidelse av tilbudet til unge 
sosialhjelpsmottakere med særskilt tiltak i Stampevegen Produksjon og service er nå under 
planlegging. Det arbeides også med å øke arbeidsrettinga i Introduksjonsprogrammet. Flere 
av de som har fullført Introduksjonsprogrammet har for svake norskferdigheter til å komme 
inn på arbeidsmarkedet. Også arbeidsinnvandrere som har blitt arbeidsledige og etter 
hvert havner på sosialhjelp har ofte mangelfulle norskkunnskaper. NAV vil i samarbeid med 
Oppvekst se på muligheter for å etablere ytterligere norskopplæring for disse gruppene. 
 
Prognosen for året er gjort med anslag basert på tidligere års erfaringer knyttet til 
utviklingen på økonomisk sosialhjelp, samt periodisering av inntekter og utgifter knyttet til 
bosettingen av flyktninger. 
 
Måloppfølgning – status pr 1.tertial 
Bosettingen av flyktninger har gått etter planen og det er nå bosatt 6 fra 2014 og 21 av 
inneværende års vedtak. I tillegg til å bosette de resterende 29 personene i 2015, er 
Gjøvik kommune nå oppfordret til å bidra til økt bosetting fra asylmottak, samt økt mottak 
av kvoteflyktninger fra Syria.  
 
Det har i 1. kvartal vært et totalt sykefravær på 14 % på kommunalt ansatte i NAV. 78 % av 
fraværet er utover 17 dager. Det er jobbet målrettet med nærværsarbeidet i samarbeid 
med Bedriftshelsetjensten og NAV Arbeidsliv. Det er i samarbeid med de tillitsvalgte 
utarbeidet en IA-HMS utviklingsplan for NAV Gjøvik med planlagte tiltak for å redusere 
sykefraværet. 
 
Internkontroll – status pr 1.tertial 
Det ble høsten 2014 gjennomført en risikovurdering på Gjøvik kommunes rutiner knyttet til 
søknader om IMDIs tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente 
funksjonshemminger og/eller atferdsvansker. Det ble i denne analysen avdekket vesentlige 
mangler knyttet til søknadsprosedyrer, rapportering, samhandling og oppfølging av de 
søknader som ble innvilget. Det er i 1. kvartal 2015 startet opp et arbeid med å etablere 
felles prosedyrer for alle sektorene som involveres i dette arbeidet og det lages et 
prosesskart i kvalitetssystemet EQS. 
 
Lean – status pr 1.tertial  
NAV Gjøvik har gjennomført flere enkeltprosesser i ulike avdelinger og innen ulike 
arbeidsområder. Det er gode erfaringer med denne måten å jobbe på og dette videreføres 
både i fht enkeltprosesser og som en overordnet driftsstrategi i Nav-kontoret. Ledergruppa 
har gjennomført noe opplæring, men det må fortsatt jobbes med forståelse og forankring 
av tenkningen i hele organisasjonen. 
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SEKTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING 
 

 
JUSTERT BUDSJETT 

 pr. 30.04. 

 
AVVIK pr. 30.04. 

(justert budsjett mot regnskap) 

 
ÅRSPROGNOSE 2015 

 
24 901 

 
1 585 

 
1 500 

 
Økonomi 
Kultur 
Pr. 1. tertial har området et mindreforbruk på kr 616 000, dette fordeler seg på alle 
områder og skyldes vakanser og aktivitetsforskyvning.  
 
Det er noen utfordringer knyttet til lønn på støttekontakter, men dette forventes dekket 
opp av mindreutgifter på andre områder. Ansvar for støttekontakter deles mellom Helse og 
omsorg og Kultur. Helse og omsorg saksbehandler tildeling av tjenester etter gitte normer, 
i samarbeid med Kultur, som står for gjennomføringen av vedtakene. Det skal ses på 
muligheter for tiltak som for å oppnå balanse gjennom drøftinger mellom enhetene.  
 
Arealplan, Utbygging (tidligere Teknisk plan) og Næringsutvikling  
Regnskapstallene viser mindreforbruk på henholdsvis 390 000 for Arealplan og 343 000 for 
Utbygging. Avviket er i hovedsak knyttet til mindreforbruk lønn. 
Administrasjon har et merforbruk på lønn på 148. Dette skyldes at lønn for konstituert 
leder Plan og utbygging har blitt ført på dette ansvaret 1. tertial. 
 
Mindreforbruket avspeiler vakanse i stillinger. Med rekruttering og bemanning i ledige 
stillinger vil avviket reduseres. 
 
Det ble avsatt 3 mill. kr og en stilling til næringsutvikling for 2015. Her er årsprognosen et 
mindreforbruk på 1 mill kr ettersom programmet er i startfasen og ansettelse av 
næringsrådgiver først vil finne sted i 2. halvår. Næringssjef i Næringsrådet i 
Gjøvikregionen benytter p.t. anslagsvis 50 % av sin tid til Gjøvik kommunes 
næringsutviklingsprosjekter, dekket av kommunens bevilgning til førstelinjetjeneste 
gjennom Næringsrådet. Kommunene i regionen vil avklare sin framtidige innsats og 
ansvarsfordeling opp mot Næringsrådet i 2. halvår 2015. 
 
Landbruk 
Området går i balanse og årsresultatet forventes i null. 
 
Landbruk opplever økt etterspørsel på tjenesten gjødselplanlegging, noe som kan bidra til 
et lite overskudd i løpet av året. Revisjon av AR5 medfører mye ekstraarbeid både med 
befaringer og korrigeringer i kart, i tillegg til vanlige oppdateringer. Oppgraderingene må 
skje før sommerferien, for å få oppdaterte arealtall til søknad om produksjonstilskudd 20. 
august. Stor aktivitet også innen skog, med økt trykk på kontroll av lovpålagt planting etter 
hogst. 
 
Måloppfølgning – status pr 1.tertial 

 

Sykefravær i %
Resultat pr 

31.3.
Kultur 8,7                

Landbruk 2,5                

Arealplan 5,8                

Teknisk plan 3,8                

Administrasjon 25,8              
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Kultur har totalt hatt et sykefravær på 8,7 % hittil i 2015. Dette er det høyeste 
sykefraværet registrert for Kultur siden dagens organisering ble etablert i 2001. Tjenesten 
har generelt hatt lavt sykefravær, men i 2014 økte sykefraværet brått på grunn av 5 
langtidssykefravær. 4 kvartal 2014 gikk sykefraværet igjen ned til 5 %. Dessverre gir nye 
langtidssykefravær innen 3 virksomheter på ny en ikke akseptabel statistikk. De nye 
langtidsfraværene er ikke jobbrelatert. 
 
Internkontroll – status pr 1.tertial 
Kultur har utarbeidet eget årshjul for HMS-arbeid/internkontroll. Dette er lagret i 
kvalitetssystemet EQS, og følges opp på interne ledermøter.   
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3. STATUS FOR INVESTERINGSPROSJEKTER PR. 30.04. 
 

 
Prosjektrapportering 
 

 
  

Regnskap per 30.04.2015

Investering i anleggsmidler, tall i hele tusen
Total 

Ramme
Kommunal 

andel
ADM., FORVALTING OG TEKNISK DRIFT
IKT-investeringer 6 000       6 000       -             -             -             
IKT- Klientprosjekt -          -          4 002          311             4 312          
Segmentering av nettverk- ensonemodell 2 500       2 500       -             -             -             
Nytt trådløst nett - hele kommunen 3 750       3 750       -             -             -             
Identitetshåndtering 1 875       1 875       -             -             -             
Sharepoint 950          950          -             -             -             
Eiendom
Salg av Eiendommer -          -          164             19              182             
Enøk-tiltak Haugtun Sykehjem 5 000       5 000       8                5                14              
Avsetning til Universell utforming 2 000       2 000       187             66              252             
Snertingdal Nærmiljøpark (Kjenset) -          500          1 595          5                1 600          
Investeringsmidler Kirk. Fellesråd 500          500          500             -             500             
Teknisk drift
Vann 11 150      11 150      15 012         4 419          19 431         
Avløp 15 250      15 250      15 912         3 469          19 381         
Opprusting av kom. veger 6 000       6 000       10 745         522             11 266         
Transportmidler/maskiner 3 000       3 000       2 239          -             2 239          
Sykkelby 20 700      20 700      19 384         426             19 810         
Erstatningsrampe småbåthavn -          -          137             20              157             
Ungdoms ol - lys på Gjøvik Stadion 2 000       2 000       -             60              60              
Utskifting Gatelys 6 000       6 000       -             -             -             
Mjøspromenaden 2 800       2 800       -             -             -             
Viken Planovergang 1 000       1 000       -             -             -             
Oppgradering parkeringsautomat CHIP 1 400       1 400       -             -             -             
Kunstgress vind 5 750       1 500       -             21              21              
OPPVEKST
Skole
Snertingdal ungdomsskole 90 000      90 000      89 619         -             89 619         
Biri U-skole 83 000      83 000      85 147         20              85 167         
Lundstein skole 44 400      39 732      38 567         161             38 728         
Nærmiljønalegg Lundstein skole -          -          426             -             426             
Fredheim skole - midl. tiltak 17 700      21 000      21 321         6                21 327         
Avsetning rehab skolebygg 8 000       8 000       351             956             1 307          
Barnehage -          -          -             -             -             
Gjøvik Barnehage 51 000      51 000      1 687          262             1 948          

Siste Justerte Prosjektregn
skap 

31.12.2014

Regnskap 
30.04.2015

Prosjektregn
skap 

30.04.2015
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Nye prosjekter og vedtatte bevilgninger hittil i år 

Sak: K-22/15  
GJØVIK STADION, KUNSTGRESSBANER 
 
Vedtak: 
Forslag til avtaler om kunstgress på Gjøvik stadion datert 26.01.15 godkjennes. Rådmann 
gis fullmakt til å inngå endelige avtaler. Vedlagt notat om visjon for stadion tas først til 
behandling når sak om idrettsanlegg legges fram. 
 
Sluttregnskap 
Det er ikke fremlagt sluttregnskap i perioden 
 
Kommentarer - noter  
Oversikten ovenfor viser prosjekter under gjennomføring i Gjøvik kommune, sett opp mot 
prosjektenes totalramme og fremdriftsplan. Kostnadsramme må ikke forveksles med 
budsjettramme per år, kostnadsrammen gjelder for hele prosjektets levetid. 
 

Forts. Regnskap per 30.04.2015

Investering i anleggsmidler, tall i hele tusen
Total- 

Ramme
Kommunal 

andel
HELSE OG OMSORG -          -          -             -             -             
Haugthun omsorgssenter sykesignal 500          500          854             -             854             
Kopperud avlastning og dagsenter 24 738      24 738      24 651         20              24 671         
Fremtid. inv./ Nordbyen omsorgssenter 138 000    109 200    9 172          1 932          11 104         
Brannverntiltak Sn.dal/ Biri oms. senter 5 000       5 000       3 952          1                3 953          
Innkjøp Hjelpemidler -          -          29              -             29              
Brannsikkerhet for hjemmeboende 500          500          -             -             -             
Anleggstilskudd boliger (APV 5 k-sak 70/13) 11 900      11 900      -             -             -             
Kjøp av hjelpemiddelbil -          500          469             -             469             
Alarmanlegg Mustadhagen -          250          194             -             194             
Forstudie Biri Omsorgsenter -          -          123             2                125             
Forsterket botiltak, k.sak 99/14 875          875          -             666             666             
SAMFUNNSUTVIKLING -          -          -             -             -             
Utvikling -          -          -             -             -             
Omstilling/ org.utvikling 1 000       1 000       -             -             -             
Kultur og fritid -          -          -             -             -             
Tingbygningen Hunn rehab. 680          680          680             -             680             
Gjøvik kultursenter T1,T2 og T3 53 817      47 188      54 607         -114            54 493         
Arena for eliteseriespill i Gjøvik 81 500      35 300      22 329         27 788         50 118         

Gjøvik kulturhus - rehab. saler/ fasade/ tak -T4 14 650      14 650      691             134             824             
Gjøvik gård - utviklingsplan 5 000       5 000       1 649          2                1 651          
Gjøvik svømmehall - div. utbedringer 2 000       2 000       773             41              813             
Kunst- og kulturskole strakstiltak 1 000       1 000       484             6                490             
Komplettering av scene, fast adskillelse av 
arealer 1 420       820          -             -             -             
Ungdoms-ol utstyr "Bandy og Short track" 800          800          -             -             -             
Utskifting av teknisk utstyr Gjøvik Kino 2 800       2 800       -             -             -             
Plan og utbygging -          -          -             -             -             
Tilrettelegging av tomter (bolig/ industri) 43 950      43 950      4 910          383             5 293          
Gjøvik Skysstasjon inkl. Ficherparken 36 050      30 450      33 186         827             34 013         
Byutvikling 5 000       5 000       -             -             -             
Grunnerverv, byutvikling 20 000      20 000      -             -             -             

Sum totalt 966 757  875 159  608 579     42 434       651 014     

Siste Justerte Prosjekt-
regnskap 

31.12.2014

Regnskap 
30.04.2015

Prosjekt-
regnskap 

30.04.2015
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Note 1 – Generell kommentar  
Enkelte bevilgninger er kun en bevilgningsavsetning og/eller samlebetegnelse for flere 
prosjekter. Prosjektene står oppført i oversikten, men det foreligger ingen prognose i 
forhold til budsjettet eller prosjektenes totale kostnadsramme eller fremdriftsplan.  

Note 2 – Biri Ungdomskole  
Regnskap tidligere år er inkludert oppgradering/vedlikehold jfr. K. sak 59/08, med egen 
ramme på 5 mill. kr. 
 
Note 3 – Nærmiljøanlegg Lundstein skole 
Forbruk ses i sammenheng med totalramme Lundstein skole 
 
Note 4 – Gjøvik Kulturhus: 
Sluttregnskap fremlagt i kommunestyre 18.12.2014, med en totalramme på kr. 53 817 493. 
Forbruk pr. 30.04.14 inkluderer tidligere kostnader på 1,1 mill. kr. Fra eget delprosjekt 
ifbm Gjøvikhallen.(k.sak 66/98) som skal dekkes av dispfond.  
 
Note 5 – Kallerud Arena 
Det er under gjennomføringen avdekket uforutsette utfordringer knyttet til både 
uteområdet og til selve bygget: 
 
Uteområdet: 
Gjelder i hovedsak utgifter knyttet til kommunale krav om drenering av overflatevann og 
krav knyttet til vannforsyning til sprinkelanlegget i hallen. I tillegg til dette har det også 
vært nødvendig med omlegging av høyspentledningen i området.  
 
Bygget: 
I byggefasen er meldt inn tilleggskrav fra entreprenøren i et omfang som er mer enn det 
som normalt skal dekkes av byggebudsjettets reserver. Styringsgruppen vil følge dette opp 
mot prosjekteringsgruppen med mulige erstatningskrav der det kan påvises direkte 
feil/mangler. Utover dette har prosjekteringsgruppen signalisert mulige krav om økte 
honorarer. 
 
Utviklingen i prosjektet er pr. 30.04 slik at det synes å være vanskelig å fullføre innenfor 
den vedtatte økonomiske ramme. Inkl. prisstigning i byggeperioden kan pt estimeres en 
overskridelse på ca. kr 1,1 mill. En slik overskridelse forutsettes dekket inn uten å endre 
rammene i vedtatt investeringsbudsjett. Rådmannen vil eventuelt komme tilbake med 
egen sak om dette. 
 
Note 6 – Snertingdal Nærmiljøpark 
Snertingdal Nærmiljøpark har spesifikke midler fra eksterne utover kommunens vedtatte 
bevilgning.  
 
Note 7 – Gjøvik Skysstasjon 
Ses delprosjektene samlet viser prognose et merforbruk på ca. kr 200 000. Som vist er det 
spesielt prosjekt 13303 (Strandgata m.m.) hvor det er knyttet noe usikkerhet til resultatet. 
Dette vil bli drøftet nærmere med de øvrige partene i samarbeidsprosjektet 
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4. STATUS FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDAK PR. 30.04. 

 
 

P = Som planlagt     F = Forsinket     G = Gjennomført 
 
PR. SEKTOR 
 

ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT 
 
Saksnr. K – 14/08 
Tittel UTVIKLING AV KVARTAL 64/65 – AVTALER   
 
 

 
Det igangsettes et eget delprosjekt i regi av Gjøvik kommune for å fastsette 
behov for parkeringskapasitet i området og prinsipper for framtidig eierskap og 
drift av publikumsparkeringen i området. 
                                                             

 
Status: 
P 
 

Alle merknader og varsler om innsigelse fra regionale myndigheter er avklart. 
Revidert plankart med bestemmelser og beskrivelse ble oversendt kommunen 26. 
mars. Saken er under forberedelse for sluttbehandling som reguleringsplan. 
Selskapet Farverikvartalet AS går videre med utviklingsprosessen når planen er 
godkjent. 
   

Saksnr. K – 98/12    
 Tittel REGIONALT SAMARBEID OM UTVIKLING AV KOMMUNALE TJENESTER  -  VALG AV 

SAMARBEIDSOMRÅDER  
 
 

Kommunestyret tar til orientering at Gjøvik kommune deltar i arbeidet med 
forstudier for mulig regionalt samarbeid innen de samarbeidsområder som 
foreslås i rådmannens saksutredning. Dette gjelder følgende områder: 
 
Alle kommuner; 
• Skatt/innfordring. Er utredet og fremmes som egen sak i løpet av 2012 
• Sentralbord 
• Lønn 
• Regnskap  
• Driftsstyring eiendom  
• Driftsstyring vann og avløp 
• Landbrukskontor 
• Dessuten arbeides det parallelt videre med IKT i henhold til allerede vedtatt 
strategi, mulig etablering av forsterket skjermet enhet for demente i samsvar 
med vedtatt oppfølging av samhandlingsreformen og tilsynskontor for byggesaker 
 
To eller flere kommuner:  
• Brannvern og beredskap – Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten 
• Barnevern – Nordre Land og Søndre Land 
 
1. Prinsippene og kriteriene som ble vedtatt i kommunestyrene vinteren 2012, 

legges til grunn i det videre arbeidet, herunder en balansert fordeling av 
arbeidsplasser mellom kommunene 

 
2. Når forstudiene foreligger, tar kommunestyret stilling til om kommunen skal 
være med på ytterligere utredningsarbeid med sikte på etablering av felles 
samarbeidstiltak.  
 
Rådmennene gis i oppdrag å utrede modell(er) for kostnadsfordeling til 
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investering og drift ved regionale samarbeidstiltak med sikte på en omforent 
løsning senest innen behandling av forstudiene i de respektive kommunestyrer. 

 
Status: 
P 
 
  

 
 Prosessen i forhold til gjennomføring av dette vedtaket har pågått på 
forskjellige arenaer siden vedtaket i 2008 – siste vedtak i Gjøvik kommunestyre 
ble gjort 19.06.14 – sak 41/14:  
Vedtak: 
1. Gjøvik og Vestre Toten kommuner etablerer felles skatte- og 
    innfordringskontor fra 01.01.15 med lokalisering på Gjøvik: 
• Forprosjektet oppdateres, herunder å avklare hva som skal overføres til ett 
felles skatt/innfordringskontor, og hva som skal bli igjen i den enkelte 
kommune. Søndre Land og Østre Toten kommune tar stilling til eventuell 
deltakelse innen oktober. 
• Kostnadsfordelingsmodell for dette samarbeidsområdet blir avklart gjennom 
et oppdatert forprosjekt. 
• Samarbeidsavtale legges frem for kommunestyrene innen 2014. 
2.  Det igangsettes ikke et forprosjekt for en felles enhet for lønn/regnskap  for 
alle fem kommunene. 
3.  Grunnlaget for utforming av en felles generell kostnadsfordelingsmodell for 
administrative fellesfunksjoner er ikke til stede. Kostnadsfordelingen må derfor 
avklares i hvert enkelt tilfelle. 
4.  Det gjennomføres en forstudie rundt en mulig etablering av et felles 
     tilsynskontor for byggesaker. 
5.  Rådmannen bes om å vurdere etablering av FSE på nytt i lys av vedtakene i de 
andre kommunene i regionen. 
6.  Det forutsettes at Gjøviks avdeling for innfordring legges under 
     skatteoppkreveren slik at lovens krav og forskrifter følges. 
7.  Kommunestyret ber rådmannen om at det før etablering blir klargjort om det 
fremmes forslag om statliggjøring av skatteinnfordringen og konsekvensene for 
vedtaket i pkt. 1. 
 
Finansdepartementet har foreslått at denne tjenesten statliggjøres fra 
01.01.2016.  
Saken har vært på høring med frist til 02.mars d.å. 
Gjøvik kommunestyre behandlet høringsuttalelse i sak 7/15 og fattet følgende 
vedtak: 
Med henvisning til premissene i saken går Gjøvik kommunestyre i mot at det 
kommunale ansvaret for skatteoppkrevingen overføres til staten fra 01.01. 
Saken forventes å bli behandlet i Stortinget før ferien 
 
Når det gjelder regionalt tilsynskontor for byggesaker har regionens rådmenn på 
møte 30.01.15 godkjent et mandat for en forstudie. 

Sakser. K – 17/13 

Tittel FULLFØRING AV UTEOMRÅDET – KULTURHUSET  

 
 

 
Fullføringen av utomhusanlegget – oppgradering av Elvegata mellom Strandgata 
og Parkvegen, - gjennomføres i henhold til. Kommunestyrets vedtak i K-sak 
31/11:  
      ”Gjøvik kommune oppgraderer Elvegata mellom Strandgata og Parkvegen, 
som beskrevet i ”Prosjektbeskrivelse Kulturstredet Gjøvik” av Landskapsarkitekt 
Fest, alternativ 2. ” 
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I tillegg til de innsamlede midler/bidrag fra eksterne aktører gir kommunestyret 
tilsagn om å stille til disposisjon ytterligere inntil kr. 1. mill. til 
utomhusanlegget. 
Det tas stilling til dekningen av dette ved fremleggelse av endelig byggeregnskap 
for kulturhuset. 
Formannskapet understreker at dette er kommunens bidrag, og at prosjektet ved 
ytterligere behov eventuelt må tilpasses denne. 
Arbeidene i selve gateløpet, forplassen til Gjøvik kino og scene, er ferdigstilt.  
Åpning i forbindelse med avduking av kunstgave ”Egget” 15.11.12. Arbeidet med 
tiltak fra gateplan med bl.a. mur mot elva – har vært i gang siden høsten 2013. 
Noe forsinket ble arbeidene ferdigstilt i uke 36. Prosjektet er delt opp i T1, T2 
og utomhusanlegget –T3 -  er siste delprosjekt i kulturhusutbyggingen.  
Rådmannen vil snarest mulig i høst legge fram sluttrapport for hele prosjektet. 
Sluttregnskap behandlet i kommunestyret  18.12.14 – sak 105/14. 
 

 
Status: 
   G 

 
Saksnr. 

K – 8/15 

Tittel POLITISK STRUKTUR, POLITISKE REGLEMENTER OG FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 
ETTER KOMMUNEVALGET I 2015 - UTPEKING AV POLITISK ARBEIDSGRUPPE, 
UTREDNINGSMANDAT 

Vedtak: Det utpekes ei tverrpolitisk arbeidsgruppe som skal utrede og foreslå aktuelle 
endringer i den politiske struktur, de politiske reglementer og i de folkevalgtes 
arbeidsvilkår fra etter kommunevalget høsten 2015.  
Som medlemmer i arbeidsgruppa utpekes følgende 5 personer: ordfører, 
varaordfører, Diann Wallin, Anne Bjertnæs og Øystein Andreassen. Som leder av 
arbeidsgruppa velges: ordfører. Rådmannen utnevner sekretær for 
arbeidsgruppa.  
 
Mandatet for arbeidsgruppa arbeid skal være å:  
1. Vurdere og foreslå aktuelle endringer i den politiske utvalgsstrukturen som 
følge av de endringer ligger i framlagt forslag til endret administrativ 
organisering.  
2. Vurdere og foreslå eventuelle endringer i de gjeldende politiske reglementer 
for kommunestyre, formannskap og utvalg, herunder delegasjonsbestemmelser.  
3. Gjennomgå de gjeldende bestemmelser for de folkevalgtes arbeidsvilkår og 
foreslå eventuelle endringer i disse.  
 
Arbeidsgruppa legger fram sine utredninger og forslag 20.mai 2015 – med sikte på 
behandling i formannskap og kommunestyre i juni 2015. Endelige vedtak 
forutsettes fattet av det sittende kommunestyre. 

 
Status: 

P 
 
  

 
Arbeidsgruppa har hatt flere møter og er godt i gang med prosessen. 
Arbeidet er omfattende og vil ikke være ferdig innenfor fristen i vedtaket.  Ut 
fra dette er det også realistisk at saken ikke kommer til behandling i k.styret før 
i møte 2. september.     
 

Saksnr. 
 Tittel 

K- 04/15 
OPPSTART AV ARBEIDET MED NÆRINGSUTVIKLING I GJØVIK KOMMUNE  
 

Vedtak: • Sak om oppstart av arbeidet med næringsutvikling tas til orientering. Mål 
for næringsutviklingsarbeidet innarbeides i styringsdokument for 2016.  

• Organiseringen av arbeidet med tildeling av prosjektstøtte til bedrifter 
godkjennes. Fra formannskapet oppnevnes Torvild Sveen og Anne Lise 
Hvalbye Krokeide som medlemmer i styret for 
næringsutviklingsprogrammet for Gjøvik kommune. Styret gis fullmakt til 
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å tildele prosjektstøtte ihht kriteriene som er angitt i saken innenfor 
rammen av de årlige vedtatte budsjetter. Styret oppnevnes for ett år. Fra 
næringslivet ble: Truls Terje Hoel, Innovasjon Norge i Oppland og Gro 
Tollefsrud Fjell, Mustad Autoline AS valgt til styremedlemmer for ett år  

P Næringslivsprogrammet er startet opp som planlagt. Prosjektleder har fram til 
nå vært i møter med 12 bedrifter i kommunen. Næringsutviklingsprogrammet 
blir svært godt mottatt og bedriftene setter stor pris på å bli besøkt og snakket 
med. Det er foreløpig gjennomført ett styremøte. Ansettelse av næringsrådgiver 
vil først finne sted i 2. halvår. Næringssjef i Næringsrådet i Gjøvikregionen 
benytter p.t. anslagsvis 50 % av sin tid til Gjøvik kommunes 
næringsutviklingsprosjekter, dekket av kommunens bevilgning til 
førstelinjetjeneste gjennom Næringsrådet. Målindikatorer skal utarbeides til 
styringsdokument for 2016. 
 

 
Saksnr. 

K - 31/13 

Tittel FREDHEIM SKOLE – GODKJENNING AV BYGNINGSMESSIGE TILTAK KNYTTET TIL 
PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET 

 
 

 
1.  Kommunestyret godkjenner at Fredheim skole ombygges/renoveres etter 
vedlagte alternativ 1. 
2.  Kostnadene dekkes ved at investeringsbudsjettet knyttet til Fredheim skole 
økes med kr. 12.7 mill. 
3.  Event. økte låneopptak i 2013 sees i sammenheng med sak vedr. 
budsjettjustering som fremmes til høsten. 
4.   Istandsetting av elevgarderober og utearealer ihht rådmannens alt.3 utføres 
som en del av prosjektet. 
5.   Kommunestyret forutsetter at nødvendige tiltak med reparasjon av tak ved 
behov og utskifting av ødelagte vinduer ihht rådmannens alt. 3 følges opp 
løpende. 
6.   Kommunestyret ber om at rådmannen igangsetter arbeidet med utvidelse av 
skolens uteområde i tråd med foreslåtte endringer i kommuneplanen  
 
 
Prosjektet er ferdig. Kostnadene vil totalt bli ca. kr. 1.1 mill. over vedtatt 
ramme hvor det vesentligste er knyttet til Tranberghallen – jfr. tidligere 
rapporter.  Merkostnaden vil bli foreslått dekket av avsatte midler til 
investeringstiltak i skole. Rådmannen kommer tilbake til dette i forbindelse med 
sak om sluttregnskapet i løpet av 2. tertial 2015 for prosjektet.    
 

 
Status: 
P 
 
 

Saksnr. K - 49/13 

Tittel FORPROSJEKT GJØVIK BARNEHAGE 

 
 
 
 

 
Med utgangspunkt i forutsetningene i vedlagte forstudie Alternativ 3: Riving av 
hele eksisterende barnehage, godkjennes igangsetting av forprosjekt for bygging 
av ny Gjøvik barnehage på tomten. 
Ved etablering av løsninger for parkering og av/påstigning bør man søke å 
regulere plass i eksisterende gater framfor innskrenkning av dagens 
park/tomteområde. 
Det forutsettes at barnehagen også vil fungere som park og lekeareal for 
nærmiljøet utenfor barnehagens åpningstider.  
 

 
Status: 
P 

 Prosjektet er etablert med styringsgruppe, prosjektgruppe og ekstern 
prosjektledelse og prosjekteringsgruppe – jfr. reglene i byggereglementet.  
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Prosess pågår med kommunens reguleringsmyndigheter omkring reguleringsplan 
og planløsninger for området. 
 
Utarbeidelse av forprosjektet er i sluttfasen og vil blir fremmet for politisk 
behandling i løpet av september/oktober. Fremlagt forprosjekt ble vedtatt i k. 
sak 101/14 med en samlet økonomisk ramme på 51,0 mill. kr. I forbindelse med 
ny reguleringsplan for området utarbeides nå en trafikkanalyse. Målsetning er at 
reguleringsplanen skal behandles før ferien. Byggestart vil tidligst skje høsten 
2015 - vinter/vår 2016. 

Saksnr.  K - 57/13 
Tittel NORDBYEN OMSORGSSENTER – GODKJENNING AV FORPROSJEKT   
 
Vedtak: 

1.Kommunestyret godkjenner at utbyggingen av Nordbyen omsorgssenter skjer iht 
vedlagte forprosjektet med TEK 10 standard innenfor en kostnadsramme på kr. 
138 mill.  

2.Prosjektet finansieres slik: 
     Investeringsbudsjett 2013-16             kr. 52 500 000 
     K-sak 29/13 Årsregnskap 2012      kr. 10 000 000 
     Investeringstilskudd fra staten      kr. 20 160 000 
     Andel GBS                                        kr. 28 800 000 
     Momskomp. tilknyttet boligdelen      kr. 16 500 000 
     Økt behov kom. bevilgning             kr. 10 040 000      
3.  Økt investeringsbehov innarbeides i investeringsprogram 2014-17. 
 
4.  Vedtaket forutsetter at styret i Gjøvik Boligstiftelse slutter seg til forslaget til 

kostnadsfordeling mv. 
5.  Fundamenteringen styrkes slik at det i fremtiden kan bygges en etasje ekstra. 

Kostnadene på kr. 165.000 innarbeides i prosjektets ramme og økonomiplan 
2014 – 2017.  

6.  Muligheten for å bygge passivhus eller under tek 10 utredes nærmere innen 
den fastsatte kostnadsramme. 

 
 

 
Status: 
    P   

 
Anbudsrunde og kontrahering er gjennomført i h.t. gjeldende regler. Byggestart 
i løpet av februar. I forhold til vedtakets pkt. 6 ble det i k.sak 82/13 vedtatt at 
sentret skal bygges etter TEK 10 standard. Og i sak 83/14 ble finansieringen 
endret slik: 
 
MVA                         kr. 27 600 000 
GBS                         kr. 35 082 000 
Statstilskudd, GBS         kr. 31 158 000 
Statstilskudd, GK               kr. 10 468 000  
Lån servicedel               kr. 33 692 000 (samlet lån for kommunen) 
Totalt                 kr.138 000 000 
 
Eksisterende bygg er revet og oppstart nybygg er i gang. 
Det kan regnes med en byggetid på 12 til 15 mnd. 
 

Saksnr. K - 78/13  
Tittel T-4 REHABILITERING SAL 2 OG 3 GJØVIK KINO 

 
 

 
Forstudie / kostnadsvurdering av behov for oppgraderinger Gjøvik Kino 
utarbeidet av Sweco, datert 14.11.2011, vedlegg 1, tas til orientering. 
Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt basert på gjennomført 
kostnadsvurdering / forstudie, og med endringer synliggjort i denne saken. 
Forprosjektet finansieres innenfor allerede avsatte midler til ”Gjøvik kulturhus – 
rehabilitering saler, fasade/tak” i investeringsbudsjett 2013-2016. 
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Status: 
P  
 

Enkelte tiltak som maling av fasader, tetting tak, branntetting, oppgradere 
lysarmatur og el.tavler er gjennomført. 
Det er utarbeidet en rapport med kostnadsanslag for tiltakene (Enkelt 
forprosjekt). Ny investeringsramme vedtatt i K-sak 95/14 «Forslag til. 
Styringsdokument 2015 for Gjøvik kommune».  
Detaljprosjektering/gjennomføring starter på nyåret.  
Anbud inn i medio juni med forventet byggestart august/september 
 

Saksnr. 
Tittel 

K - 96/13  
GJENNOMFØRING AV ENERGIØKONOMISKE TILTAK - HAUGTUN 

 
 
 
 
 

 
1. Planlagte ENØK-tiltak ved Haugtun Omsorgssenter gjennomføres innenfor en 
økonomisk ramme på 5,0 mill. kr. 
2. Investeringen innarbeides i investeringsprogrammet for 2014-17, og finansieres 
ved låneopptak. 
Årlige kapitalkostnader dekkes inn ved sparte energi-/driftskostnader.    
Anbudsgrunnlaget er klart for utsending. Man ikke kan gjøre arbeider i 
fyringssesongen og man tar sikte på å gjennomføre tiltaket sommeren 2015. 

 
Status: 
 P 
 
Saksnr. 
Tittel 

K - 16/14  
KALLERUDHALLEN - VURDERING AV NY ØKONOMISK RAMME OG ALTERNATIVE 
LØSNINGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status: 
P 

 
• Kostnadsramme for rehabilitering og påbygging av Kallerudhallen økes fra kr. 

60 mill. eks. mva. til kr. 65,2 mill. eks. mva.  
• Prosjektet omprosjekteres som beskrevet i saksfremleggets alt. 2A., uten 

styrketreningsarealer.  
• Kommunens investeringskostnad i prosjektet økes fra 23,5 mill. til kr. 34,6 

mill. 
• Kr. 11,1 mill. rulleres inn i investeringsbudsjett 2015-2018 
 
 
 
Arbeidene ble igangsatt uke 34.  Planlagt ferdigstillelse er i juli 2015 og tas i 
bruk i september. 
 
Det er under gjennomføringen avdekket uforutsette utfordringer knyttet til 
både uteområdet og til selve bygget: 
Uteområdet: 
Gjelder i hovedsak utgifter knyttet til kommunale krav om drenering av 
overflatevann og krav knyttet til vannforsyning til sprinkelanlegget i hallen. I 
tillegg til dette har det også vært nødvendig med omlegging av 
høyspentledningen i området.  
Bygget: 
I byggefasen er meldt inn tilleggskrav fra entreprenøren i et omfang som er mer 
enn det som normalt skal dekkes av byggebudsjettets reserver. Styringsgruppen 
vil følge dette opp mot prosjekteringsgruppen med mulige erstatningskrav der 
det kan påvises direkte feil/mangler. Utover dette har prosjekteringsgruppen 
signalisert mulige krav om økte honorarer. 
Utviklingen i prosjektet er pr. 30.04 slik at det synes å være vanskelig å fullføre  
innenfor den vedtatte økonomiske ramme. Inkl. prisstigning i byggeperioden kan 
pt. estimeres en overskridelse på ca.1.1 mill kr. En slik overskridelse forutsettes 
dekket inn uten å endre rammene i vedtatt investeringsbudsjett. Rådmannen vil 
eventuelt komme tilbake med egen sak om dette. Det vises forøvrig til tidligere 
kommentarer i statusrapporter og til orientering i formannskapet 4. feb. 
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Saksnr. K - 52/14 
Tittel TILTAKSANALYSEN FOR VANNOMRÅDE MJØSA 
 
 

 
Gjøvik kommune tar lokal tiltaksanalyse til orientering og anbefaler at den inngår 
som grunnlag til et regionalt tiltaksprogram og vannforvaltningsplan for 
vannregion Glomma. 

 
Status: 
P 

 
Følges opp med tiltak og forvaltningsplan i 2014. 

Saksnr. K - 56/14 
Tittel KLASSIFISERING OG ANSVARSFORDELING AV FYLKESVEGNETTET I OPPLAND 
 
 

 
Gjøvik kommune aksepterer i hht. høringsforslaget nedklassifisering og 
overtagelse av til sammen ca. 28 km fylkesveg til kommunal veg. 
 
Fv. 157, Skybergvegen fra Nordenga/Glæstadtjernet til Skyberg. 4,8 km. 
Fv. 159; Gilbergsrovegen fra Lindheim til Kjerringelva, Øvre Snertingdal. 7,6 km. 
Fv. 166; Klomsteinrovegen fra Ramsrud til Klomsteinroa. 7,0 km. 
Fv. 167; Kragebergvegen fra Biri/Fv. 330 til Krageberg. 4,3 km. 
Fv. 170; Åsrovegen fra Hellerud til Åsroa. 4,3 km 
 
Høringsforslaget innebærer også overføring av eierskap og driftsansvar til 
fylkeskommunen på ca. 10 km med veglys og ca. 11 km gang- og sykkelveger 
langs dagens fylkesveger i hht. vedlagte lister og etter en endelig gjennomgang 
av vegnettet. 
 
I tillegg avvises forslag til nedklassifisering av: 
Fv. 150; Klinkelinna fra Djupdalsbakken til Åndalen. 4,3 km. 
Fv. 160; Øverrovegen fra Rusten/Seegard til Grøterud. 7,8 km 
 
Gjøvik kommune ønsker ikke å overta de to siste fylkesvegene, begrunnet i et 
høyt ÅDT på over 250, alternativ som omkjøringsveg ved ulykker, samt meget lav 
vegstandard i hht. retningslinjer for tekniske krav til veg som skal 
omklassifiseres – veglovens § 7. 
 
Gjøvik kommune ønsker opptak/overtagelse av følgende kommunale veger til 
fylkesveger: 
Jernbanesvingen fra x Rv.4 til Strandgata. 
Strandgata mellom x Jernbanesvingen til Hunnsvegen/Elvegata. 
Parkgata mellom Strandgata til Kollektivgata. 
Kollektivgata på Skysstasjonen. Denne er i reg. plan vist som eid av 
fylkeskommunen 
Tverrvegen på Biri. Forbindelsen mellom Birivegen, Fv.330 og Paradisvegen. 
Kryss i Redalen/Øvre Veg mellom Fv.160 og Fv.164. ca. 150 meter med kommunal 
veg uten annen forbindelse. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å undertegne protokollen og gjennomføre 
forhandlinger knyttet til godtgjørelser for overtagelser og opptak av fylkesveger 
og veganlegg i tilknytning til disse. 
Kommunestyret forutsetter at kommunens økte kostnader ved overtakelse 
kompenseres fullt ut. 
Kommunestyret forutsetter at eventuelle veger som skal omklassifiseres 
opprustes til en slik standard som veglovens § 7 legger til grunn før de blir 
omklassifisert. 

 
Status: 
F 

 
Saken er stanset i Fylkesutvalget i påvente av kommunereformen. Gjøvik 
kommune har fortsatt dialog med OFK for om mulig å se på en løsning. 
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Saksnr. K - 57/14 
Tittel REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA OG VANNOMRÅDE 

MJØSA 
 
 

 
Gjøvik kommune slutter seg til forslag til regional plan for vannforvaltningen i 
vannregion Glomma og vannområde Mjøsa spesielt med vektlegging av følgende 
fokusområder: 
Mjøsa som drikkevannskilde. 
Oppvekstområde for storauren i Mjøsa og sidevassdragene. 
Revisjon av vassdragskonsesjonene i Hunnselva med sikte på minstevannføring på 
strekningen fra Breiskallen/Beritknappen til Åmot kraftstasjon i Hunndalen. 

 
Status: 
P 

 
Planarbeidet følges opp i hht. det årlige tiltaksprogrammet. 

Saksnr. K - 65/14 
Tittel BRANNVERNSAMARBEID – AVTALE OM UTRYKNINGER TIL BRANNER OG ULYKKER I 

RINGSAKER OG LILLEHAMMER 
 
Vedtak: 

 
Avtale om brannvernsamarbeid mellom Lillehammer Regionbrannvesen, Ringsaker 
brannvesen og Gjøvik brannvesen godkjennes. 
 
Kostnadene på kr.170.000,- pr. år dekkes over brannvesenets budsjett. 
Rådmannen legger fram forslag til inndekning i sitt forslag til budsjett for 2015. 
Rådmannen gis fullmakt til å underskrive avtalen. 

 
Status: 
G 

 
Avtalen er nå underskrevet av alle tre kommunene og følges opp. 

Saksnr. K - 95/14  
Tittel FORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENT 2015 
 
 

Rådmannen bes om å utrede en samordning og samlokalisering av Helsestasjon 
både for småbarn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, 
vaksinasjonskontor, Jordmortjenesten, barnevernstjenesten, ungdomstjenesten, 
logopedtjenesten, PP-tjenesten og tverrfaglig familieteam på mer brukervennlig 
sted og i lokaler som er mer egnet for tverrfaglig samarbeid. For eksempel 
Storgata/Strandgata eller CC-martn etter modell fra Arendal. 
 

 
Status: 
F   

Det planlegges for tiden flere kommunale og private prosjekter og utredninger 
som kan ha relevans for dette tiltaket, herunder ombygging av rådhuset, 
områderegulering for Farverikvartalet og en planlagt mulighetsstudie for 
lokalisering av kommunale kulturlokaler (bl.a. konsertsal og kulturskole). 
Rådmannen har også blitt kontaktet av utbyggere som har utviklingsplaner i 
byen og hvor lokalisering av kommunale tjenester kan være et alternativ. 
Rådmannen vurderer at en utredning av samlokalisering og alternative lokaler 
må ses i sammenheng med de nevnte prosjektene/utredningene, noe som tidligst 
kan gjøres i 2. halvår 2015. 
 

Vedtak: 
 

Oversendes Personalpolitisk utvalg for behandling: 
 
Prinsippvedtak: Gjøvik vil som arbeidsgiver følger nåværende § 14-9 i 
Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til 
midlertidige ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov 

 
Status: 
P   

Behandlet i personalpolitisk utvalg 17.04.15:  
Vedtak: 
1. Gjøvik kommune ønsker en arbeidsmiljølovgivning som gir trygghet og 

forutsigbarhet både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Regjeringens 
endringer i arbeidsmiljøloven, som er behandlet i Stortinget, vil svekke 
denne tryggheten og forutsigbarheten. Praksis viser at gjeldende 
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arbeidsmiljølov og avtaleverk er tilstrekkelig fleksibelt for hensiktsmessig 
regulering av samarbeid og arbeidsforhold både sentralt og lokalt.  

 
2. Gjøvik kommune vil som arbeidsgiver fortsatt legge vekt på godt samarbeid 

mellom partene og også i framtiden etterleve dagens praksis med 
utgangspunkt i nåværende bestemmelser i arbeidsmiljøloven, blant annet 
når det gjelder arbeidstid, turnus og helgearbeid og midlertidige 
ansettelser.  

 
3.  Saken tas opp til behandling i kommunestyret.  
 
Til k.styret 28. mai 

 
Vedtak: 

 
Det utarbeides en kvalitativ brukerundersøkelse i Questback med fokus på 
byggesak i 2015.  

 
Status: 
P 

 
Datainnsamling pågår.   
 

Vedtak: Det skal gjennomføres bemanningsreduksjon tilsv. 9 administrative stillinger med 
halvårsvirkning i 2015     

Status: 
F 

Midlertidig ansettelsesstopp i administrative stillinger innført i februar.   
 
Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som på mandat fra rådmannen 
jobber med nedbemanningsprosessen.  
 
Status pr 1. tertial er at målsettingen om reduksjon med 9 årsverk, med 
halvårseffekt i 2015, ikke nås med inndragning/frysing av ledige stillinger. 0,6 
årsverk inndratt er status pr. 30.04.2015. Årsaken er for liten turnover på 
stillinger i målgruppen for kutt og ingen meldte avganger. 
 
Rådmannen vil i 2. tertial iverksette nye tiltak for å nå målsettingen. Nytt 
mandat for partssammensatt arbeidsgruppe utarbeides og tiltakene vil bli drøftet 
med de hovedtillitsvalgte før innføring. 
 

Saksnr. K - 107/14 
Tittel REVIDERING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN 
 
 

 
Renovasjonsforskrifter Gjøvik kommune vedtatt i kommunestyret 17.09.97, 
oppheves.  
Med hjemmel i forurensningsloven av 13.mars 1981 nr. 6 vedtas lokal forskrift; 
Renovasjonsforskrift i Gjøvik kommune. 

 
Status: 
G 

 
Vedtatt og følges opp. 

  

Saksnr. KOM - 15/17 

Tittel STRATEGIPLAN GLT-AVFALL OG YTTERLIGERERE OVERFØRING AV OPPGAVER FRA 
KOMMUNEN. 

 Saken ble utsatt. 

Status: 
F 

Utsatt i påvente av tilleggsopplysninger. Behandles i kommunestyret 28. mai. 

Saksnr. KOM - 15/22 
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Tittel GJØVIK STADION - KUNSTGRESSBANER 

 Forslag til avtaler om kunstgress på Gjøvik stadion datert 26.01.15 godkjennes. 
Rådmann gis fullmakt til å inngå endelige avtaler. Vedlagt notat om visjon for 
stadion tas først til behandling når sak om idrettsanlegg legges fram. 

Status: 
P 

Saken er vedtatt og kontrakter er inngått. 
 
 
 
 
 
 

Saksnr. FOR – 15/02   
 Tittel REVIDERING AV ENERGI- OG KLIMAPLAN – ENDELIG PLANPROGRAM 
 Endelig planprogram for revidering av klima- og energiplan for Gjøvik vedtas som 

grunnlag for videre arbeid med ny kommunedelplan for klima og energi. 
Status: 

P 
Planprogram er vedtatt, arbeidsgruppen og jobben med planen har startet opp. 
Det er gjennomført arbeidsmøte med Formannskap og AMT angående 
klimavennlig transport .  
Spørsmål ang klima og miljø legges inn i innbyggerundersøkelsen i mai og brukes 
i forbindelse med handlingsplan. 

Saksnr. FOR - 15/54 

Tittel KREMMERODDEN SOM FRILUFTSOMRÅDE 
 1. Tømmerhytta på Kremmerodden selges for rivning og flytting. Inntektene fra 

salget øremerkes tiltak i området. Det forutsettes at tillatelse gis ihht. Plan og 
bygningsloven.  
 
2. Til drift av friluftsområdet bevilges kr. 50.000,- for 2015. Utgiftene belastes 
budsjettansvar 6277 Friluftsliv, som styrkes tilsvarende fra konto 
14900.81301.1800 ”Årets budsjettreserve”. Gjenstående disponibel saldo på 
nevnte reservekonto blir etter dette kr. 1.925.000,-, mens opprinnelig saldo ved 
årets begynnelse var kr. 2.000.000,-.  
 
3. Årlige driftsutgifter til friluftsområdet på Kremmerodden innarbeides i 
konsekvens-justert budsjett for de påfølgende år. 

Status: 
p 

Eiendommen vil bli lagt ut for salg. 

Saksnr. FOR – 15/55 

 Tittel KOMMUNALE VEGER – INVESTERINGSPLAN 2015. 
 Opprustning av kommunale veger innenfor avsatt ramme på 6 millioner kroner i 

styrings-dokument for 2015 med økonomiplan for 2015-18, skjer i henhold til 
prioriteringer i denne sak. Fordelingen til gjennomførte og planlagte tiltak blir 
slik:  
 

Forsterking/reasfaltering av asfaltveger 2,5 mill. kroner 
Opprustning/asfaltering av grusveger 2,5 mill. kroner 
Vegbruer 0,0 mill. kroner 
Trafikksikkerhetstiltak 1,0 mill. kroner 
Gatelys 0,0 mill. kroner 

 
Utskifting av 1.700 gatelysarmaturer med kvikksølvdamp er finansiert og vil bli 
gjennomført i år 
Evaluering av årets tiltak skjer i tilknytning til ny sak om opprustning for 2016.   
 

Status: 
p 

Gjennomføres i hht. prioriteringer i vedtaket. 
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Saksnr. 

F – 141/13 

 
Tittel 

SALG AV GAMLE LUNDSTEIN SKOLE 

 
 

 
1. Gamle Lundstein Skole legges ut for salg på det åpne marked. 
2. Nettoinntektene ved salget avsettes på konto 25399855 Salg av kommunale 
    Eiendommer. 
 

Status: 
F 

Arbeider rundt vannforsyning er sluttført og eiendomsmegler er engasjert – salg 
i løpet av 1. halvår. 
 
 

  
Tittel UTSKIFTING AV GATELYSARMATUR 

 
Vedtak: 

 
 
 

 
1. Planlagt utskifting av gatelysarmatur gjennomføres innenfor en 

kostnadsramme på 6 mill. kroner. 
2. Investeringen innarbeides i investeringsprogrammet for 2015-18, og 

finansieres ved låneopptak.  
3. Årlige kapitalkostnader dekkes inn ved reduserte energi-/driftskostnader. 

 
 
Status: 
P 

 
Anbudsrunde er gjennomført og utskiftingen vil starte i 2015. 
 

Saksnr. K - 15/03 
Tittel KOMMUNEREFORMEN - PROSESS I GJØVIK KOMMUNE 
 Gjøvik kommune gjennomfører i løpet av første kvartal 2015 en egenanalyse som 

legges fram for kommunestyret. Analysen gjennomføres både på administrativt 
og politisk nivå. Et utvidet formannskap hvor utvalgsledere og representant fra 
opposisjonen i utvalgene, samt gruppeledere er invitert vil forestå den politiske 
egenanalysen.                                                              

Status: 
G 
 

 
Vedtak i K styret 30.4.15 
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OPPVEKST 
 
Saksnr. K - 14/42 
Tittel BARNEVERNVAKT 
 Rådmannen bes om å gjennomføre en anskaffelsesprosess for å kjøpe 

barnevernsvakttjenester med sikte på oppstart den 01.01.2015. 
 
Resultatet av prosessen/avtalen skal godkjennes av kommunestyret og det 
forutsettes at de økonomiske konsekvenser vurderes og innarbeides i 
SD/budsjett 2015-2018. 
 
Anskaffelsesprosess er gjennomført. Kommunen mottok 2 tilbud men den ene 
tilbyderen oppfylte ikke minimumskravet som var satt i konkurransegrunnlaget, 
og konkurransen ble avlyst. 3 leverandører ble invitert til møte leveranse av 
barnevernvaktjeneste.  Kommunen mottok to tilbud. Det ene oppfylte ikke 
kravet til kompetanse og det andre tilbudet hadde en kostnadsramme langt 
utover midlene som var stilt til disposisjon. 
 

Status: 
F 
 

Rådmannen fremmer sak for UFO 19.05.15 om opprettelse av barnevernvakt 
innen egen barneverntjeneste som skal tre i kraft høsten 2015. 

Saksnr. F – 15/39   
 Tittel HANDLINGPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME 
 Administrativ arbeidsgruppe utarbeider forslag til Handling plan mot 

radikalisering og voldelig ekstremisme 2015 – 2018 innen 1.juni 15. 
Status: 
P 
 

 

Saksnr.: UFO -14/12 
Tittel: RULLERING AV UNGDOMSPOLITISK STRATEGI - ORGANISERING  
Vedtak: Utvalget slutter seg til organiseringen av arbeidet med rullering av 

ungdomspolitisk strategi slik det er beskrevet i dette saksframlegget. 
Fra Utvalg for oppvekst velges følgende 2 representanter til styringsgruppen: 
1. Anne Lise Krokeide 2. Anne Lise Fredlund 
UFO ber administrasjonen som et ledd i arbeidet gi en skriftlig orientering av 
besøk, innhold og organisering, finansiering, lokalisering og bemanning av de 
ulike tilbudene.  
 

 Fra Utvalg for kultur og idrett velges følgende 2 representanter til 
styringsgruppen:1. Odd Christian Hagen 2. Erlend Gjølme 
 

Status: 
G 

Forslag til Ungdomspolitisk strategi ble lagt frem til politisk behandling i UFO 
i september 2013. Der ble det bestemt at planen skulle sender ut til offentlig 
høring. Utsending skjedde 8.januar 2014 med ny høringsfrist 14.mars.  
 
Saken ble behandlet i UFO 17.06.14 hvor det ble vedtatt videre arbeid med 
Ungdomspolitisk strategi og innarbeiding av høringsuttalelsene. Nytt forslag 
til ungdomspolitisk strategi legges fram for UFO i november 2014 
Ble handlet i UFO 16.12.14.  
 
Ungdomspolitisk plan med endringer vedtatt i kommunestyre i møte 26,03,14 
sak 15/15. Endringene er innarbeidet i planen. 
 

Saksnr.: UFO - 6/13 
Tittel: OPPSTARTSSAK – UTREDNING AV KULTUR OG FRITIDSHUS 
Vedtak: Administrasjonen utreder nytt kultur og fritidshus for ungdom i henhold til 

fremlagte innholds oversikt. 
Utvalg for kultur og idrett samt ungdomsrådet tas med i dette arbeidet som 
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avsluttes ved utgangen av første halvår 2014. 
Status: 
F 

 
Arbeid med selve utredningen er ikke påbegynt. Dette skyldes manglende 
kapasitet i administrasjonen som følge av sykemelding og omrokkeringer. 
 
Administrasjonen la frem en orienteringssak for UFO på møte 17.06.14. Der 
ble det avklart at innholdet i utredningen avgrenses til å omfatte pkt 1 og 3 i 
forhold til vedtak i sak 6/13. Utredningen legges frem for utvalg for 
oppvekst og utvalg for kultur og idrett i desember 2014. 
Saken ble utsatt med bakgrunn manglende kapasitet i administrasjonen og 
med bakgrunn i store salderingskrav i budsjettet for 2015. 
 
Arbeider med utredningen er i gang og er planlagt avsluttet høsten 2015. 

Saksnr.: 54/14 
Tittel: HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER – ORGANISERING/ANSVAR 
Vedtak: Egen sak om organisering/ansvar for koordinering og samordning av tiltak 

legges frem for kommunestyret i løpet av høsten 2014. 
 

Status: 
G 

Kommunestyret vedtok i møte 30.04.15 sak 15/42 følgende: 
Rådmannen organiserer koordinering av tiltakene i Handlingsplanen mot vold 
i nære relasjoner.  Gjennomføring av handlingsplanen rapporteres til utvalg 
for oppvekst 
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HELSE OG OMSORG 
 
Saksnr. K - 51/13 
Tittel NYE ÅRSVERK TIL NAV OG HO 
 
 

 
I forbindelse med budsjettarbeidet bes rådmannen legge fram en sak med 
vurdering av å legge rusomsorgen under ett tjenesteområde. 
 

 
Status: 
P 

 
Behandlet i oktober 2013. Saksnr. 36/13. 
Vedtak:  
Organisatorisk ansvar og plassering for rusomsorgen i Gjøvik tas opp igjen etter 
ansettelse av ny rådmann er gjort. 
 
Rusomsorgen samles i Helse og omsorg fra 01.06.15 ved at ruskonsulentene i 
NAV overflyttes til Helse og omsorg. Behov for nytt administrativt årsverk vil 
bli vurdert etter oppstart. 
 

Saksnr.  K - 97/13 
Tittel NYE BOLIGER FOR YNGRE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER OG BEHOV FOR 

HELDØGNS BISTAND 
 
 

 
Vedtak: 
Det oppføres et boliganlegg i Alf Prøysens veg 5 med 6 boenheter og 
personalbase 
Det bevilges inntil 3,94 mill kr i anleggsbidrag 
Bevilgningen innarbeides i investeringsprogrammet 2014-2017 
Momskompensasjon på om lag 3,52 mill kr godskrives prosjektet 
 

 
Status: 
P 

 
Bygging er i gang i regi av Gjøvik boligstiftelse; beregnet ferdig i løpet av 2015. 
 

Saksnr.  K - 95/13 
Tittel BRANNSIKKERHET FOR HJEMMEBOENDE - TRYGGHETSALARMER I KOMBINASJON 

MED RØYKVARSLERE 
 
 

 
Det bevilges i alt kr. 500.000,- til gjennomføring av en utskiftingsplan for 
trygghetsalarmer i kombinasjon med røykdetektor fordelt med kr. 250.000,- i 
2014, kr. 150.000,- i 2015 og kr. 100.000,- i 2016.  
Bevilgningen innarbeides i investeringsprogram for 2014-2017 og finansieres 
gjennom bruk av kapitalfond 

 
Status: 
P 

 
Arbeidet er igangsatt, men avventes videre til ferdig anbudskonkurranse på 
levering av trygghetsalarmer til Gjøvik kommune. 
 

Saksnr.  K - 104/13 
Tittel FORSTUDIE - FRAMTIDIGE OMSORGSSENTRA I BIRI OG SNERTINGDAL - FORDELING 

AV PLASSER OG FUNKSJONER 
 
 

 
Nye omsorgssentra i Biri og Snertingdal prosjekteres med servicesenter, 
inkludert dagsenter på hvert sted 
Plasser på høyeste omsorgsnivå fordeles slik (med henvisning til talloppsettet i 
saksframstillingen) Biri: 32 plasser, Snertingdal: 24 plasser 
Forstudie for nytt omsorgssenter i Biri gjennomføres i 2014 
Alternative lokaliseringsmuligheter for omsorgssenter på Biri vurderes med 
tanke på å unngå at beboerne på Furulund må flytte under byggeperioden 
Nye omsorgssentra prosjekteres som passivhus 
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Status: 
G 

 
Kommunestyret fattet i mars vedtak om at nytt omsorgssenter på Biri 
lokaliseres til nåværende tomt i Birivegen. 
 

Saksnr. K - 95/14 
 
Tittel 

FORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENT 2015 

 
 

 
Oversendes utvalg for Helse, omsorg og velferd for behandling: 
Rådmannen bes om å lage en plan for implementering av velferdsteknologi fram 
til 2020.  
 

 
Status: 
G 

 
Utvalg for helse, omsorg og velferd har fått orientering om temaet 
velferdsteknologi og status i Gjøvik kommune. Med bakgrunn i at det er høyt 
tempo i teknologiutviklingen i samfunnet, finner en det ikke hensiktsmessig å 
utarbeide en egen plan for implementering av velferdsteknologi nå. Det 
avventes opplærings- samhandlingsprosjekter i regi av Fylkesmann/ KS. 
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NAV 
 
Saksnr. K - 85/13 

Tittel ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 

 
 
 
 
 

Status: 
P 

 
1. Gjøvik kommune imøtekommer IMDIs anmodning om å bosette 50 

flyktninger (eksklusiv enslige barn og unge) årlig i perioden 2014-2016. 
2. Fra 2014 økes bemanningen ved NAV Gjøvik med 1,5 faste 

flyktningmedarbeidere (programveiledere). Kostnaden til stillingene dekkes 
av økt integreringstilskudd.  
 

1. 1. kvartal har det blitt bosatt 27 personer. Flere av disse har selv skaffet 
seg husleiekontrakt på det private utleiemarkedet. 

2. Bemanningen ble i 2015 redusert med 1 årsverk på grunn av budsjettkutt.  
 

Saksnr. K -   55/14          

Tittel Tiltaksplan NAV Gjøvik 

 1.Tidlig innsats – redusere inngangen (med tilhørende 7 punkter) 
2. Redusere løpende kostnader (med tilhørende 5 punkter) 
 

 
Status: 

P 

1. Det er iverksatt tiltak for økt aktivisering og bruk av vilkår overfor 
mottakere av økonomisk stønad. Det er også startet et arbeid for å øke 
arbeidsretting og overgang til utdanning og jobb fra 
Introduksjonsprogram og Kvalifiseringsprogram. Samarbeidet med 
offentlig og privat næringsliv er vesentlig styrket. Videreutvikling av 
tilbudet til ungdom i Stampevegen Produksjon og Service er påbegynt. 

2. Rutiner, fagutvikling og internkontroll er iverksatt for å redusere 
løpende kostnader. 

 

Saksnr. K – 100/14 

Tittel Videreføring av boligsosialt utviklingsprogram i Gjøvik kommune 2015. 

  
 

 
1. Gjøvik kommune inngår partnerskap med Husbanken om videreføring av 

Boligsosialt Utviklingsprogram for 2015. 
2. Det bevilges midler for 2015 med kr. 392 500,-. 

 
Status: 

P 

 
1. Styringsgruppa videreføres, programansvar og programveilederrollen er 

ivaretatt  
2. Handlingsplan for 2015 er utarbeidet og tale med Husbanken er på denne 

bakgrunn inngått for 2015. 
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Saksnr. HOV 12/ - K 95/14 

Tittel Innføring av opplevelseskort i Gjøvik kommune 

  
 

1. Gjøvik kommune innfører Opplevelseskortet som en ordning for barn og 
unge i aldersgruppa 0 – 16 år. Omfanget settes til 50 kort. 

 
2. Ordningen evalueres etter ett års drift. 

 
3. Det bevilges kr. 10.000 til utgifter knyttet til trykking av kort 

 
Status: 

F 

 
NAV har i samarbeid med Kultur og Fritid og Barn og Familie startet 
arbeidet med å gjøre avtaler. Planlagt iverksatt fra og med høsten 2015. 
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SAMFUNNSUTVIKLING 
 
Saksnr. K - 103/07 

Tittel HANDLINGSPROGRAM FOR GJØVIK KOMMUNE 2008–2011 MED ØKONOMIPLAN 
2008 – 2011 OG BUDSJETTRAMME 2008 

 
 

 
Rådmannen bes utrede Gjøvik som nullutslippskommune 2020. 
 

 
Status: 

P 

 
Vurderes sammen med revisjonen av kommunens energi- og klimaplan. 
Kommunens klima- og miljørådgiver vil få et hovedansvar med dette, og det er 
utført et arbeid som kan brukes i arbeidet.  
 

Saksnr. K - 93/11 

Tittel STYRINGSDOKUMENT 2015 
 
 
 
 
 

 
Det iverksettes et flerårig prosjekt for utvidelse og omlegging av bybussrutene. 
I 2012 skal det innhentes forslag og synspunkter fra befolkningen, vel-
foreninger osv. I 2013 skal forslagene behandles politisk med det for mål å få 
fram et moderne rutetilbud til ny anbudsrunde. 

 
Status: 

P 

 
Rutetilbudet ble vurdert i forbindelse med anbudsrunden i 2011. Nytt 
rutetilbud ble innført 1.1.2012, bl.a. med dekning for 2 nye områder, 
nye/endrede ruter, gjennomgående linjer gjennom Gjøvik skysstasjon, og en 
samlet økning i rutetilbudet på 17 %. 
Kollektivsatsning inngår som del av ATP-arbeidet. I 2014 ble det gjennomført 
kollektivseminar og bl.a. gjennom arbeid med planen for Campus Gjøvik/HIG 
og sentrum med gatebruksplan har kollektiv, og her spesielt bybussene, et 
særlig fokus. Opplandstrafikk bruker dette grunnlaget i sin evaluering av 
dagens rutetilbud fram mot ny anbudsrunde i 2016. 
 
Ny skysstasjon ble tatt i bruk desember 2013. 
 

Saksnr. K - 102/12 

Tittel STYRINGSDOKUMENT 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE 
 
 

 
Oversendt uten realitetsbehandling 
Det utredes en sentrumsplan for barn, basert på Barnetråkk, aktivitetstilbud i 
Kulturhuset, Vitensenteret og Gjøvik – til bruk for sentrumsutvikling generelt 
og utvikling av barnas bydel; Farveribyen. 

 
Status: 

P 

 
Datagrunnlag vil inngå som underlag for kommunedelplanen for sentrum.  
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Saksnr. K - 102/13 

Tittel STYRINGSDOKUMENT 2014 

 
 

 
Kommunelegen og miljøkonsulenten skal i løpet av 2014 vurdere behovet for 
permanent eller periodevis luftmåling i Gjøvik sentrum. 

 
Status: 

G 

 
Gjøvik kommune har i regi av Teknisk drift og i et samarbeid med Staten 
Vegvesen igangsatt luftmålinger i Gjøvik sentrum. 
 

Saksnr. K - 103/14 

Tittel VIDEREFØRING AV RIDESENTERAKTIVITET I REGI AV GJØVIK RIDEKLUBB 
 
 

  
Det bevilges kr. 125.000,- i driftstilskudd til Gjøvik Miljøhestesenter AS for 
perioden 01.07 2014 - 31.12 2014 og kr. 50.000,- til dekning av festeavgift ihht 
festeavtale med Harald Sogstad for samme periode. Bevilgningene finansieres 
fra konto 14900.81301.1800 «Årets budsjettreserve». Gjenstående disponibel 
saldo på nevnte reservekonto blir etter dette kr. 985.000,-, mens opprinnelig 
saldo ved årets begynnelse var kr. 3.000.000,-. Det er da hensyntatt utsettelse 
av deler av F-sak 126/14 vedr. planoppgave flishuggeri.  
 
Gjøvik kommune bidrar til å videreføre ridesenteraktiviteten ved 
Bassengparken / Sogstadjordet slik:  
 
1. Gjøvik kommune bevilger driftstilskudd til Gjøvik Rideklubb på kr. 

175.000,- pr. år for 2015 og 2016. Totalt tilskuddsbeløp, kr. 350.000,-, 
finansieres ved bruk av disposisjonsfond Kultur og fritid, 25699511, avsatt 
mindreforbruk 2013, K-sak 30/14 (24.04.14) «Årsregnskap 2014 Gjøvik 
kommune».  

2. Gjøvik kommune viderefører festeavtale med Harald Sogstad for grunn og 
stall. Årlig festeavgift settes til kr. 120.000,- for 2015, som prisjusteres 
årlig i henhold til SSB’s konsumprisindeks. I festeavtalen skal det fremgå at 
arealet kan reduseres når ny stall er bygget. Gjøvik kommune fremfester 
det totale arealet med stall til Gjøvik Rideklubb for kr. 1,-/år. Årlig 
festeavgift finansieres ved disponering fra tilskuddspost 51131 «Tilskudd 
drift idrettsanlegg».  

3. Ridehuset, overtatt fra Gjøvik ridesenter AS som følge av avvikling av 
selskapet, leies ut til Gjøvik Rideklubb for kr. 1,-/år. Leieavtale settes til 
10 år, med opsjon for forlengelse på 10 og 10 år. Gjøvik Rideklubb er 
ansvarlig for alle drift- og vedlikeholdskostnader, men det gis en garanti på 
at kommunen bekoster eventuelle oppgraderinger eller endringer på 
ridehuset dersom dette blir et krav ihht lov, forskrift, vedtak i opprinnelig 
leieperiode.  

4. Gjøvik kommune fester bort tomt til ny stall, slik det fremgår av 
situasjonskart, vedlegg 2. Det inngås festeavtale med Gjøvik Rideklubb på 
30 år, og med en årlig leie på kr. 1-/ pr. år.  

5. Kommunen drifter adkomstveg opp til ridesenteret hvis ønskelig, herunder 
strøing, snøbrøyting, vedlikehold og gatelys. Kostnad, estimert til kr. 
30.000,-/år, dekkes av Gjøvik Rideklubb. Det inngås særskilt avtale med 
Gjøvik Rideklubb om dette.  

6. Gjøvik Rideklubb gis fortrinnsrett på leie av hus i Bassengparkvegen, 
G.nr./b.nr.: 68/6, til markedspris. Dersom rideklubben ikke vil benytte 
fortrinnsretten leies huset ut på det åpne markedet med normal 
oppsigelsestid. Dersom Gjøvik kommune finner det nødvendig å bruke huset 
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i egen tjeneste, bortfaller fortrinnsretten.  

7. Leieavtale vedrørende ca. 75 dekar på område Øverby til beite, avtale 
datert 10.07 2008, videreføres. Gjøvik Rideklubb overtar som kommunens 
avtalepart for Gjøvik Miljøhestesenter AS.  

Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Gjøvik kommunes 
bidrag forutsetter at Gjøvik Rideklubb viderefører ridesenteraktiviteten 
omtrent på samme nivå som de siste årene, herunder Rideskole, terapiridning 
og tilrettelagt rideaktivitet. 
 

 
Status: 

P 

 
Avtale med grunneier H. Sogstad er klar for signering. Nødvendige avtaler med 
Gjøvik rideklubb / Gjøvik rideskole AS er under utarbeidelse.  

Saksnr. K - 108/14 

Tittel FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE 
 
 

 
1. Fremlagt utkast til Frivilligmelding for Gjøvik kommune godkjennes.  
2. Rådmannen får i oppgave å utarbeide en konkret handlingsplan i løpet av 

2015, og å oppdatere en oversikt over alle frivillige lag og foreninger i 
Gjøvik.  
 

 
Status: 

P 

 
Arbeidet med handlingsplan er igangsatt. 

Saksnr. F - 130/12 

Tittel FORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENT 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE 
 
 

 
Sentrumsutvikling: 
Rådmannen bes komme med en sak til kommunestyret der vi får en plan for 
sentrumsutvikling også i Hunndalen, Biri og Snertingdal i løpet av planperioden. 
 

 
Status: 

P 

I planoversikten i styringsdokumentet for 2015 som ble vedtatt i desember 
2014 ble det tidfestet når planavklaringene for stedsutvikling for Biri og 
Snertingdal skal gjennomføres. Gjennom planavklaringene vil en komme 
tilbake til innhold samt prosess for arbeidet. 
 

 
 

 
Kommunestyret ber rådmannen om å utrede forslag til en mulig ny organisering 
av markedsføringen og salg av kommunale bolig- og næringstomter. 
 

Status: 
F 

Sak om rutiner for opparbeiding og salg av bolig- og næringsområder er under 
utarbeiding. Videre arbeides det med en sak om retningslinjer (reviderte) for 
salg av kommunale tomter og areal. Det er naturlig å vurdere markedsføring 
og organisering av salg i disse sakene. Sakene er forsinket som følge av 
vakanser innen Utbygging (tidligere Teknisk plan). 
Dette ses også i sammenheng med SD 2015 og ny stilling som næringsrådgiver. 
Pga ansettelsesstopp som følge av kutt i administrative stillinger vil 
næringsrådgiver først bli ansatt i 2. halvdel av 2015. 
 

Saksnr. F - 55/13 

Tittel UTREDNING OM SAMORDNET / HELHETLIG DRIFT AV KULTUR- OG 
IDRETTSARENAER 

 
 

 
Gjøvik kommune gjennomfører en utredning for å vurdere ulike driftsmodeller 
for viktige kultur- og idrettsbygg i Gjøvik kommune. Utredningen skal 
gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 150.000,- inkl. mva, og skal 
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omfatte viktige kultur- og idrettsarenaer som i stor grad benyttes til åpne, 
publikumsrettede kultur- og idrettsaktiviteter. Utredningen skal ikke omfatte 
idrettsarenaer som i hovedsak er utleid til lag- og foreningsaktivitet gjennom 
årlige leieavtaler, eller utendørs idretts- og friluftsanlegg. Avgrensningen er 
ytterligere omtalt i sakens egenvurdering. 
Mandat for utredningen fremgår av rådmannens egenvurdering. 
Utredningen skal ferdigstilles i løpet av 2013 
 

 
Status: 

G 

 
Utredningen er gjennomført, og utreder har levert sin rapport. 
Rådmannen ba GOA AS gi en uttalelse om rapporten før den skulle legges 
frem for politisk behandling. Det er mottatt slik uttalelse fra  GOA AS, der 
de bl.a. sier at ”Rapporten er mangelfull og gir ikke grunnlag for å fatte 
beslutning”. Videre ber Styret i GOA AS  eier om å ytterligere klargjøre 
alternativer, fakta, estimater og vurderinger. Styret anbefaler at flere 
arenaer innenfor både idrett og kultur inngår i vurderingen.  
 
Etter initiativ fra rådmannen har det blitt avholdt et oppklarende møte om 
saken. Konklusjon fra møte var at administrasjonene sammen skulle vurdere 
GOA AS sine innspill til prosjektrapporten, og forsøke å tilfredsstille GOA AS 
sitt ønske om ytterligere klargjøring av alternativer, fakte m.m., før en 
politisk behandling. 
 
Den administrative prosessen er avsluttet, og utredningen med rådmannens 
vurderinger ble behandlet i Utvalg for Kultur og idrett 21. august og 
Formannskap 17.09 2014. Formannskapet fattet slikt vedtak: 
 

1. Forprosjektrapport av 23.01 2014 – "Samordning av kultur- og 
idrettsarenaer” tas til orientering. 

2. Utvalget har som ambisjon å hente ut synergieffektene som er nevnt i 
rapporten. Selv om utvalget ser at rapporten er mangelfull, bør det 
jobbes videre med sterkere samarbeid og samordning av idretts- og 
kulturarenaer. 

3. Resultatet av arbeidet med samarbeid og samordning legges fram som 
egen sak for formannskapet innen 1. mars 2015. 

4. Rådmannen bes om å orientere på neste formannskapsmøte om drift av 
idrettsanlegg i kommunen. 

 
Daglig leder GOA AS og Kultursjef jobber nå sammen om pt. 2 og 3.  
 
Pt. 4 er avsluttet ved at det har vært orientering i Formannskapet om drift 
idrettsanlegg.  
 
Formannskapet behandlet 18.03.15, F-sak 43/15 sak : «Samarbeid og 
samordning omkring drift av idretts- og kulturarenaer». Det ble fattet slikt 
vedtak: 
 

Informasjon om samordning og samarbeid når det gjelder drift av Gjøvik 
fjellhall og arenaene innen Gjøvik kultursenter tas til orientering. 
 

Rådmannen anser saken som avsluttet. 
 

Saksnr. F - 18/14 

Tittel KUNST I GJØVIK KOMMUNE 
 
 

 
Gjøvik kommune iverksetter et arbeid for å sikre en god fremtidig forvaltning 
av kommunens kunstverk. Arbeidet skal bl.a. resultere i: 
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 Oppdatering av register over kommunalt eid kunst 

 Vedlikeholdsplan for kommunens kunstverk 

 Instruks ved flytting av kunstgjenstander 

 Instruks ved plassering av nye skulpturer i Gjøvik sentrum 

Arbeidet organiseres som et prosjekt med en administrativ styringsgruppe: 
 Prosjekteier (PE): Utvalg for Kultur og idrett (KI) 

 Prosjektansvarlig (PA): Kultursjef 

 Adm. Styringsgruppe (SG):  

o Seksjonsleder Gjøvik Kultursenter Unni Heimdal (Leder) 
o Kultursekretær Irene Nesthun 
o Avdelingsleder park Bjørg Aarvold  
o Seksjonsleder arealplan/byggsak Lars Engelien.  

 
PE vil bli holdt jevnlig orientert om styringsgruppens arbeid.  
Det engasjeres ekstern prosjektleder (PL) med kunstfaglig kompetanse og 
kjennskap til digital kunstformidling innenfor en kostnadsramme på kr. 
150.000,-. Det er et mål å avslutte prosjektet innen utgangen av 2014.  
 

 
Status: 

P 

 
Kommunestyret behandlet prosjektrapport 30.04 2015, K-sak 41/15. Det ble 
fattet slikt vedtak: 
 

1. Mottatt rapport, «Kunst i Gjøvik kommune», vedlegg 2, tas til 
orientering. 

2. Administrativt ansvar for oppfølging av kommunens kunst tillegges 
rådmannen. Ansvar for sikring og vedlikehold av det enkelte kunstverk 
tillegges den som har vedlikeholdsansvar for det bygg eller 
område/areal der verket er plassert.  

3. Foreslått administrativt kunstutvalg nedsettes ikke. Oppgaver som var 
tiltenkt slikt utvalg ivaretas av rådmannen. 

4. Fremlagt forslag til instruks for forvaltning av kunst i kommunens 
virksomheter og institusjoner, vedlegg 4, godkjennes, og legges til 
grunn ved det videre arbeidet med kunst i Gjøvik kommune. 

5. Gjøvik kommune tar i bruk internt meldingsskjema og brukeravtale for 
kommunale kunstverk, tilsvarende mal fra KORO, vedlegg 5 og 6.   

6. Arbeidet med enkel merking av kommunens kunst iverksettes innenfor 
rådmannens driftsramme.  

7. Det lages en formidlingsplan for kunst som er i Gjøvik kommunes eie. 
8. Registrering av kunst i Rådhuset fullføres innen 2015 
9. Kunst og utsmykning i kommunens kirkelige rom skal være registrert 

gjennom dertil vedtatte system. Det meldes årlig om eventuelle 
endringer til ansvarlig eier 

10. En oppdatert presentasjon av åpent tilgjengelig kunst, utsmykking og 
minnesmerkes gjøres tilgjengelig i Gjøvik kommunes offentlige 
nettportal. 
 

Øvrige forslag til tiltak og finansiering av disse, herunder QR-merking av 
kunstverk, vurderes ved utarbeidelse av de årlige styringsdokumenter. 
 
Pt. 1-5 iverksatt umiddelbart. Arbeid med pt. 6-10 ikke igangsatt. 
 

Saksnr. F - 8/15 

Tittel KOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTSHALL PÅ BIRI 
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 Rådmannen får i oppgave å utarbeide forslag til avtale med Biri IL om tilskudd 
til ny idrettshall på Biri. Avtalens rammer skal være: 
 
• Det gis et årlig kommunalt tilskudd tilsvarende en nåverdi av totalt 

tilskudd på 
 ca 9 mill. kroner. Beløpet er kommunens maksimale bidrag til 
byggeprosjektet, uavhengig av prosjektets totalkostnad. 

• Avtalen trer i kraft først når byggeprosjektet er fullfinansiert, og 
spillemiddelsøknad er godkjent.  

• Det årlige tilskuddet overføres Biri IL etter mottatt utbetalingsanmodning 
fra idrettslaget. Utbetalingsanmodningen skal følges av en kort 
statusrapport for prosjektet inntil prosjektet er ferdigstilt. 

 
Rådmannens forslag til avtale godkjennes av kommunestyret. 
 

 
Status: 

p 

 
Forslag til avtale legges fram til politisk godkjenning i mai. 

Saksnr. F - 15/15 

Tittel KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV – 
REVIDERING. 

 
 

 
1. Gjøvik kommune reviderer gjeldende Kommunalplan for idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv i løpet av 2015. Det legges vekt på medvirkning fra 
ulike aktører innen idrett, friluftsliv og folkehelse i planprosessen. 

2. Gjøvik kommunes policy for toppidrett 2013-2015 revideres, og inkluderes 
i ny Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

3. Det utarbeides en «Policy for drift av kommunale idrettsanlegg», som 
legges inn i plandokumentet.  

4. Fremdriftsplan for revidering av Plan for idrett og fysisk aktivitet i Gjøvik 
kommune, slik denne er beskrevet i saksfremlegget, godkjennes. 

5. Rådmannen oppnevner en administrativ prosjektgruppe bestående av 
representanter fra aktuelle virksomhetsområder og støttefunksjoner, samt 
Gjøvik Idrettsråd. 

6. Utvalg for Kultur og Idrett og 1 repr. fra AMT, 1 repr. fra UFO og 1 repr. 
fra HOV oppnevnes til politisk styringsgruppe for planarbeidet i. Utvalget 
velger leder. 

 
 

Status: 
P 

 
Rådmannen har oppnevnt administrativ prosjektgruppe. Arbeidet er godt i 
gang. Styringsgruppa er konstituert, og har avholdt et møte.  
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Saksnr. F - 24/15 

Tittel UTVIKLINGSPLAN FOR GJØVIK GÅRD. RULLERING AV KAPITTEL 2 - TILTAKSPLAN 
2015 

 
 

 
Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge, rulleres inn som tiltaksplan 2015 i 
Utviklingsplan for Gjøvik gård 2013-2016: 
 

1. Oppgradere kjøreveg fra Niels Ødegaardsgate til friluftsscena. 
2. Opparbeide en elvepromenade med belysning, fra eksisterende bru ved 

biblioteket til grusareal bak Gjøvikhallen, i tråd med vedtatt 
Landskapsplan for Gjøvik gård. 

3. Tiltak for å ferdigstille «Seilet» som kulturarena som beskrevet i 
saksfremlegget. 

4. Gjennomføre en idekonkurranse for å få frem et beslutningsgrunnlag for 
valg av bruløsning fra Brenneriet til Gjøvik gård, som inntegnet på  
vedtatt Landskapsplan for Gjøvik gård. 

5. Iverksette enkelt tiltak for å hindre regelmessig gangtransport over Tunet 
på Gjøvik gård. 

6. Utarbeide en trepleiestrategi, et fornyelse og «treprogram» for Gjøvik 
gård. 

 
Tiltakene gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 1.000.000,- avsatt i 
vedtatt investeringsbudsjett 2015-2018, Styringsdokument 2015.  
 
Skybergstua beholder sin plassering på Gjøvik gård som i dag, i tråd med vedtatt 
Landskapsplan for Gjøvik gård. 
 

 
Status: 

P 

 
Det arbeides med grunnlag for innhenting av priser (konkurransegrunnlag) for 
pt. 1 og 2.   

Saksnr. F - 44/15 

Tittel SØKNAD OM UNDERSKUDDSGARANTI - NORA JABRI 
 
 

 
Søknad fra Nora Jabri c/o Tetriz AS, datert 20.01 2015, innvilges med inntil kr 
50.000,- i underskuddsgaranti for innspilling av fonogram. 
 
For at garantien skal bli effektuert må utbetalingsanmodning med regnskap for 
prosjektet sendes Gjøvik kommune, tjenesteområde Kultur, senest 31.08.2015.  
 
Ved slikt positivt vedtak forventer Gjøvik kommune at Nora Jabri opptrer som en 
positiv ambassadør for kommunen, og fremsnakker Gjøvik når dette er naturlig. 
 
Rådmannen undersøker muligheten for en sponsoravtale med Nora Jabri som 
alternativ til en underskuddsgaranti. 
 

 
Status: 

P 

 
Nora Jabri er positiv til å inngå samarbeidsavtale, slik Formannskapet ønsker. 
Rådmannen har oversendt forslag til slik avtale.    

Saksnr. U KI - 21/15 

Tittel OPPSTART UTARBEIDELSE AV STRATEGIDOKUMENT FOR TILRETTELAGTE 
KULTURTILBUD 

 
 

 
Det utarbeides et enkelt strategidokument for tilrettelagte kultur-, idretts- og 
fritidstilbud, organisert av Kultur. 
 
Dokumentet skal minimum inneholde følgende hovedpunkter: 
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• Aktuelle målgrupper. 
• Hovedmål for arbeidet med tilrettelagte kultur- og fritidstilbud. 
• Hovedmål for inkludering i ordinære idrettslag. 
• Strategier kommunen skal benytte for å jobbe mot disse målene.  
• Ønsket omfang av tilbud. 

 
Dokumentet utarbeides av en administrativ arbeidsgruppe nedsatt av 
Rådmannen, ledet av kultursjef. 
 
Et foreløpig utkast til strategidokument presenteres Utvalg for Kultur og idrett 
til diskusjon 21. mai, og legges deretter frem for behandling i utvalget på første 
møte etter sommerferien. 
  

 
Status: 

P 

 
Rådmannen har nedsatt en administrativ arbeidsgruppe. Arbeidet er godt i 
gang, og foreløpig utkast vil bli presentert for KI på møte 21.05.15.  

Saksnr. K - 34/14 
Tittel SYKKELBYPROSJEKTET I GJØVIK. RAPPORT 2010 – 2013 OG TILTAK 2014 
 
 

Rapporten for sykkelbyprosjektet i Gjøvik 2010 - 13 med tiltaksplan 2014 tas til 
etterretning med følgende tillegg:   
 
Formannskapet ber prosjektgruppa for sykkelbyprosjektet utarbeide en strategi 
for hvordan vi kan stimulere kommunens ansatte og befolkningen til å sykle i 
forbindelse med reise til og fra jobb.  
 
Formannskapet ber prosjektgruppa vurdere hvordan vi i Gjøvik kommune kan få 
tilgang til El-sykler og ladestasjoner for disse.  
 
Formannskapet ber om at det vurderes å tilrettelegge for trygg sykkelparkering 
for studenter og ansatte i Kallerud/Mustad-området. 

 
Status: 
P 

 
Vedtaket blir fulgt opp i 2015 og strategien drøftes i ATP-prosjektet 

Saksnr. KOM - 15/11 

Tittel FRILUFTSLIVETS ÅR 
Vedtak: Gjøvik kommune tar utfordringen og vil støtte opp om Friluftslivets år 2015.  

Kommunen vil arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og 
varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen.  
Gjøvik kommune vil:  

• Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets år.  

• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid.  

• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og 
læring.  

• Satse på stien som aktivitetsanlegg.  

• Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens 
folkehelsearbeid.  

• Arrangere ordførerens tur; åpen tur med ordføreren som turleder.  

• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i 
kommunen.  

• Tilrettelagte tjenester skal ha økt fokus på aktiviteter med naturen som 
arena og som pådriver og tilrettelegger for inkludering i de ordinære 
idrettslagene.  
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Som kommunens mest attraktive friluftslivsområde velges: Øverby 
Status: 

p 
Saken er vedtatt og går som planlagt 
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SAK NR. 41/2015 
 

Gjøvik kommune  
 

 
 
 
 
REFERATSAKER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.06.15 Kjetil Solbrækken  Nei 

   
   
Saksdokumenter:  Vedlegg: 
 
1. Gjennomføring av FoU-prosjektet «Kommunestyrets tilsynsansvar» - 

Gjøvik kommunes deltakelse som en av ni kommuner (brev til Gjøvik 
kommune v/ordfører og rådmann og til kontrollutvalgssekretariatet 

 
2. Diverse avisartikler 

 
3. Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget vedr. manglende 

utbetaling av lønn og administrativ håndtering 
 

4. Henvendelse/spørsmål fra journalist 
 

5. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2015 - Kontrollutvalget 
 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1 a) og b)  
 
 
 
Vedlegg 2  
 
Muntlig orientering 
 
 
Muntlig orientering 
 
Muntlig orientering 
 
Muntlig orientering 

 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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