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1 Rådmannens innledning 

 

Året 2011 var samlet sett et godt kommunalt år i Nordre Land, med tilnærmet balanse i 

regnskapet. Balanse er et veldig godt resultat siden flere enhetene i løpet av året har blitt 

pålagt å utføre flere tjenester, samt dekke større deler av lønnsoppgjøret, enn det de i 

utgangspunktet hadde rammer til. Dette har gitt en effektivisering. 

 

Noen av de viktigste resultatene i 2011; 

o Oppfyllelse av barnehagegarantien gjennom åpning av nye avdelinger ved Torpa 

barnehage, avdeling Solheim, og ved Dokka barnehage, avdelingene Øygardsjordet. 

o Bemanning av nye boliger i Rudsgata til brukere innenfor Miljøarbeidertjenesten. 

o Styrking av tjenestene på sykehjemmet og i hjemmetjenesten. 

o En moderne digital 3D-kino med nye stoler, nytt lydanlegg og et rekordartet 

publikumsbesøk. Åpning i mai med verdenspremiere på Pirates of the Caribbean. 

o Et barnevern uten fristbrudd og i økonomisk balanse for første gang på flere år. 

o Før sommerferien ble kommunens nye brann- og driftsstasjon åpnet og ny 

hovedbrannbil ble tatt i bruk i 2011. Økt trygghet for kommunens innbyggere er 

resultatet. 

o To nye og flotte ballbinger kunne tas i bruk på høsten. Begge er smart plassert i 

umiddelbar nærhet til skolene på Dokka og i Torpa. Ballbingene er god tilrettelegging 

for uorganisert aktivitet for alle, både i skoletiden og på ettermiddager og helger. 

Ballbingene har vært veldig populære, og de vil være gode folkehelsearenaer for barn 

og unge i mange år fremover. 

o Ny parkering og rundkjøring ved skoleområdet på Dokka har medført store 

forbedringer knyttet til henting og levering av skolebarn ved Dokka Barneskole. Dette, 

sammen med tiltak knyttet til skoleveiene, gjør at vi i 2011 hadde et løft på 

trafikksikkerheten i skoleområdet på Dokka.  

o I desember åpnet bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger på Fagertun. 

o 10.000 kvadratmeter kommunale bygg er konvertert til vannbåren varme siden 2008, 

og i 2011 ble konverteringen av Landmo ferdigstilt. Over 80 % av den kommunale 

bygningsmassen er nå tilrettelagt for biovarme. Kommunen har med dette lagt til rette 

for en ny bionæring i Nordre Land. 

o Kommunevalget i september var preget av god tilrettelegging, god informasjon til 

innbyggerne og knirkefri gjennomføring. Folkevalgtopplæring ble gjennomført som 

planlagt, og samtidig med overgangen til et nytt kommunestyre, ble det også innført 

«digitale politikere». Nå er alle saksdokumenter og annen informasjon elektronisk. 

 

Rehabiliteringen av D-blokka ved Dokka videregående startet opp i 2011, og i neste 

årsmelding kan vi si mer om de nye lokalene som Nordre Land Læringssenter (tidligere 

Voksenopplæringen og flyktningetjenesten) og Kulturskolens dansere og musikanter får nyte 

godt av. 

 

Året 2011 har også vært preget av for høyt budsjetterte inntekter innenfor eiendom og vann, 

avløp og renovasjon (VAR). Innenfor VAR (selvkostområdene) har utgiftene vært i tråd med 

budsjett, men inntektssvikten måtte rettes opp i budsjettet for 2012.  

 

Økonomiske utfordringer 

Regnskapet viser, støttet av KOSTRA-tallene, at vi driver en kommune med tjenester på et 

høyt nivå. Ambisjonene er imidlertid noe høyere enn den økonomiske evnen i øyeblikket. 
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Netto driftsresultatet endte på minus ca. 3,3 millioner kroner. Kommunen tærer derfor fortsatt 

på fondene. Etter bruk og avsetninger til fond, sto kommunen igjen med et merforbruk på kr. 

47.249,86,-. For å legge frem et regnskapsmessig resultat i null, ble derfor den budsjetterte 

avsetningen til rentebufferfondet redusert tilsvarende. Kommunen må i fremtiden søke å 

oppnå et positivt netto driftsresultat for å styrke fondene og skaffe handlingsrom. Regnskapet 

for 2011 ga en netto driftsresultat på - 0,7 %.  

 

Sammen med tæring på fondsreservene opplever vi også en svekket likviditet. Både det mye 

omtalte premieavviket i pensjonsforholdet som kun er en betalingsmessig størrelse, økt 

fondsbruk og nye regnskapsmessige regler knyttet til lånemidler og låneopptak, bidrar til å 

tappe oss for likviditet. Kortsiktig overskuddslikviditet for å betale regninger og utbetale lønn 

er en stadig større utfordring. I løpet av 2012 må trolig kommunen selge seg ut av flere 

langsiktige plasseringer, for å sikre likviditeten. 

 

Lokalsamfunnsutvikling nytter! 

Ved overgangen fra 2011 bodde det 6768 personer i Nordre Land kommune. Det er en økning 

på 52 personer sammenlignet med tallene som forelå ved inngangen på året. Vi kan glede oss 

over at vi for tredje året på rad opplever en befolkningsvekst. Dette er gode nyheter for 

Nordre Land, og utviklingen vil forhåpentligvis fortsette. Med prosjektet Ekte Landsbyliv og 

satsningen på Landsbyen Dokka og grendeutvikling, vil vi kunne skape enda mer positivitet 

og optimisme. Dette styrker tilbudet til de som besøker og bor i Nordre Land. Ekte 

Landsbyliv har engasjert og mobilisert mange og skapt nye aktiviteter og arrangementer. Ekte 

landsbyliv satsningen har styrket nordrelendingens stolthet og identitet. 

 

Kommunens næringsrådgiving har, gjennom å yte bistand til etablerere og bedrifter, igjen 

bidratt til å skape nye arbeidsplasser. Kompetanse og næringsfondsmidler har hatt virkning. 

Rett som det er ser vi gledelige oppslag i avisen om nyetableringer i kommunen vår. I siste 

Nærings-NM avanserte Nordre Land fra 250. plass til 118.plass. Viktige parametere i denne 

konkurransen er nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse. Dette tyder på 

at det gjøres en god jobb i Nordre Land blant både eksisterende bedrifter og blant gründere i 

kommunen vår. 

 

Medarbeiderne er nøkkelen! 

Sist medarbeiderundersøkelse viser at de ansatte trives på jobben, og som IA-bedrift jobber 

kommunen systematisk med arbeidsmiljø, etiske prosesser, kompetanseutvikling og 

sykefraværsoppfølging. Sykefraværet økte fra 8,3 % i 2010 til 9,3 % i 2011. Dette er en 

nasjonal trend, og grunnene til sykefraværet er sammensatt. Kommunen vil fortsette å jobbe 

systematisk, på flere nivåer. 

 

Det er den enkelte medarbeider, sammen med kolleger, som skaper resultatene i vår 

organisasjon. De kommunalt ansatte preges av gode holdninger, enten det er i skolen, 

innenfor renhold eller på helsestasjonen. Det er ønsket om å være til nytte som er drivkraften 

– å ha betydning for andre, og være sammen med gode kolleger.  

 

Takk for et godt 2011, alle sammen! 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann 
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2 Kommunalsjefens kommentar 

2.1 Innledning 

 

Det kommunale årsregnskapet består av driftsregnskapet som viser kommunenes løpende 

inntekter og utgifter i den daglige driften. Investeringsregnskapet viser regnskapet over 

anskaffelsen av eiendeler i form av bygg, anlegg og kjøretøy. Regnskapet har også en balanse 

som viser en oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. I tillegg inneholder 

regnskapet økonomiske oversikter og noter som gir en utfyllende kommentar til 

enkeltelementer i regnskapene. 

 

2.2 Driftsregnskapet 

Netto driftsresultat 

 

 

 

 

 

Netto driftsresultat fremkommer i 2011 som negativt med kr 3.292.349,72,-, noe som er  

- 0,71 % i forhold til driftsinntektene. Det budsjetterte netto driftsresultatet lød på - 2,79 mill. 

Tilsvarende tall i 2010 var et positivt netto driftsresultat på kr 19,5 millioner, et prosentvis 

netto driftsresultat på 4,4 % (tallene for 2010 var i stor grad påvirket av betydelige moms-

refusjoner som følge av rehabiliteringen av Dokka barneskole). 

 

Et negativ netto driftsresultat tærer på formuen, altså bruker vi mer av fondsreservene våre 

enn det vi klarer å avsette. At en ikke har egne inntekter til å finansiere investeringer, gjør at 

en er avhengig av lån som finansieringskilde. Dette igjen gjør at mer av inntektene blir bundet 

opp i renter og avdrag, som igjen gjør at det blir mindre inntekter igjen til annet enn 

driftsutgifter.   

 

Grafen nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat de siste årene: 

 
 

Som en ser er det kun 3 av de siste 13 årene som Nordre Land kommune har hatt negativ 

netto driftsresultat. 

Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, medregnet renteutgifter og 

låneavdrag. Det ansees som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto 

driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til fremtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer.  

Netto driftsresultat anbefales å ligge i størrelsesorden 3-5 % av driftsinntektene.  
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Regnskapsmessig resultat 

 

Driftsregnskapet for 2011 viser et regnskapsmessig resultat i balanse. Dette resultatet 

fremkommer etter en pliktig reduksjon av den budsjetterte avsetningen til rentebufferfondet. 

Regnskapsreglene tillater ikke avsetning til disposisjonsfond så lenge det ikke er ledig 

driftsmidler til det. Avsetningen ble redusert med kr 47.249,86,-. På den måten legges det 

frem et regnskap i 0,-. 

 

Selv om regnskapet totalt sett er i balanse er det noen avvik mellom budsjett og regnskap i 

enhetene. Avvikene fordeler seg på følgende måte for 2011 (- = merforbruk): 

 

Kap. Resultatenhet Regnskap Rev. Budsjett Avvik B-R 

11 Politisk styring 4 348 685,70 3 586 075,00 -762 610,70 

12 Rådmannskontoret 29 196 062,71 30 722 370,00 1 526 307,29 

17 Næring -15 497 113,85 -13 800 000,00 1 697 113,85 

18 Kirke og trossamfunn 4 936 619,14 4 857 175,00 -79 444,14 

19 Pensjonsforhold -1 643 741,97   1 643 741,97 

221 Dokka barneskole 21 552 911,56 21 554 860,00 1 948,44 

222 
Torpa barne- og 
ungdomsskole 17 149 777,74 16 896 580,00 -253 197,74 

223 Dokka ungdomsskole 14 503 894,41 14 456 670,00 -47 224,41 

224 Voksenopplæring -436 550,14 2 059 530,00 2 496 080,14 

225 Skoleskyss 3 174 763,81 3 126 000,00 -48 763,81 

233 Torpa barnehage 7 746 153,11 8 002 790,00 256 636,89 

234 Dokka Barnehage 16 872 835,93 15 580 760,00 -1 292 075,93 

236 Nordsinni barnehage 5 253 422,54 5 389 390,00 135 967,46 

24 Barnehageadm. 49 815,95 748 290,00 698 474,05 

29 Kulturskole 2 464 070,61 2 311 910,00 -152 160,61 

31 NAV –Sosialkontor 7 489 270,26 6 474 020,00 -1 015 250,26 

33 Familie og helse    38 898 503,58 38 943 130,00 44 626,42 

36 Omsorg og rehab. 100 041 075,36 99 419 610,00 -621 465,36 

44 Teknisk drift  36 291 566,27 34 728 930,00 -1 562 636,27 

45 Vann og renovasjon -3 831 043,25 -8 684 590,00 -4 853 546,75 

51 Kultur  6 320 175,40 6 443 550,00 123 374,60 

71 Plan/miljø og næring 2 949 161,15 3 192 013,00 242 851,85 

75 Bygg / oppmåling 672 249,51 899 937,00 227 687,49 

 

Som en ser av tabellen har det vært et vesentlig mindreforbruk på 

rådmannskontoret/utviklingssenheten og voksenopplæringen. I tillegg har det på 

næringsområdet vært en merinntekt i forhold til budsjett på salg av konsesjonskraft. Også 

pensjon har slått positivt ut i 2011. Dokka Barnehage har utvidet driften i løpet av året og har 

derfor et merforbruk i forhold til budsjett. NAV/sosialtjenesten og teknisk drift og eiendom 

har også merforbruk i 2011. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiling (VARF) 

har alene et merforbruk hovedsakelig på grunn av inntektssvikt, på nesten 5 mill. Det vises til 

de respektive enheters egne kommentarer og styringskort i vedlegg for ytterligere detaljer. 
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Diagrammet nedenfor viser fordelingen av Nordre Land kommunen fikk sine inntekter i 2011: 

  

 
 

 

Som en ser av diagrammet står rammetilskuddet for nesten 40 % av inntektene. Over kr 193 

millioner fikk kommunen fra staten i rammetilskudd. Dette var 4,8 millioner mer enn 

budsjettert.  

 

I tillegg er skatteinntektene en veldig viktig del. I 2011 fikk vi inn vel kr 101 millioner i skatt 

på inntekt og formue, samt naturressursskatt på kr 7,1 mill. Budsjettert beløp var kr 110,2 

mill. Så kommunen fikk 2,1 millioner mindre enn budsjettert. Totalt på skatt og ramme ble 

det da 2,7 millioner mer enn budsjettert. Rammetilskuddet og skatteinngangen må sees i 

sammenheng på grunn av den løpende inntektsutjevningen. Nedgangen i skatteinntektene blir 

gjennom inntektsutjevningen delvis kompensert gjennom økt rammetilskudd. 

 

Andre salgs- og leieinntekter består hovedsakelig av husleie og inntekter fra 

selvkostområdene. Regnskapet viser inntekter på 54,3 millioner, nesten 5 millioner lavere enn 

budsjettert. Avviket her er mye knyttet til urealistisk høyt budsjetterte inntekter. 

 

Brukerbetalinger, det vil si betaling for barnehage, SFO og lignende ble vel 1,9 millioner 

høyere enn budsjettert. Dette er inntekter som blir inntektsført på den enkelte enhet og høyere 

inntekter samsvarer her ofte mer høyere aktivitet og derigjennom økte utgifter.  

 

Eiendomsskatt på verker og bruk ga oss en inntekt i 2011 på kr 11,6 millioner og dette var 

helt i henhold til budsjett og på linje med det vi fått inn på dette området de siste årene.   

 

Kommunen mottok 5 millioner i utbytte fra VOKKS i 2011, mot budsjettert 4,5 millioner. Til 

sammenligning var dette beløpet 4 millioner i 2010. 
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Diagrammet nedenfor viser fordelingen av utgiftene i Nordre Land kommune i 2011: 

 

 
 

Lønn inklusive sosiale utgifter var i 2011 nesten 336 millioner kroner. Dette er en økning på 

om lag 30 millioner sammenlignet med 2010. Regnskapet viser lønnsutgifter på vel 15 

millioner mer enn budsjettert. 

 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, altså det vil si driftsmidler som 

blant annet matvarer, inventar/utstyr, transporttjenester, strøm, husleie og vedlikeholdsutgifter 

utgjør bare 13 % av de totale utgiftene. Forbruket her ble vel 9,6 millioner høyere enn 

budsjettert og utgjorde 66,6 millioner. 

 

En annen post er overføringer. I denne ligger driftsavtalen med Nordre Land kirkelig 

fellesråd, momskompensasjon, næringstilskudd, kulturtilskudd og stønader fra NAV/sosial og 

barnevern. Også denne posten ble høyere enn budsjettert, med 28,3 millioner mot 23,6 

budsjettert. 

 

Avskrivningene som kommunen fortar har ingen resultateffekt, men de er viktige for å 

synliggjøre slit og elde som er på varige driftsmidler som bygninger og maskiner. Nordre 

Land kommune har en verdireduksjon på sine eiendeler på over 15,8 millioner i 2011. Det 

betyr at det skulle vært brukt over 15 millioner på vedlikehold for å forhindre forfall. 

 

Utgifter knyttet til lån utgjør 5 % av kommunens totale utgifter i 2011. Rente og 

avdragsutgifter for innlånene føres i driftsregnskapet. Som følge av en økt andel lånefinansiert 

investering og et historisk lavt rentenivå, er det viktig å ha fokus på dette forholdet. Det ble 

betalt 600.000,- mer i avdrag enn budsjettert, mens renteutgiftene ble som budsjettert.    
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2.3 Investeringsregnskapet 

På investerings- og anleggssiden har det også i 2011 vært høy aktivitet. Opprinnelig 

investeringsbudsjett for 2011 som ble lagt i forbindelse med budsjettprosessen på høsten 

2010, la opp til investeringer i 2011 på kr 21,08 mill. Revidert investeringsbudsjett ble vedtatt 

med et finansieringsbehov på 46,526 mill. Økningen i finansieringsbehov fra opprinnelig 

budsjett til revidert budsjett skyldes gjennomføring av prosjekter som går over flere år der 

investeringsramme er vedtatt tidligere budsjettår. Investeringsregnskapet viser et 

finansieringsbehov på kr 42,296 mill. For å finansiere disse investeringene ble det lånt kr 

20,68 mill. Årets finansieringsbehov ble hovedsakelig dekket ved bruk av lån (30,4 mill), 

mottatte avdrag på utlån (2,5 mill), overføring fra drift (1,5 mill) og bruk av fond (7,8 mill). 

 

Samlet sett gjøres investeringsregnskapet opp i 0,- for 2011. Dette betyr at 

investeringsregnskapet samlet sett har hatt nok budsjetterte midler og inntekter til å dekke alle 

investeringsutgiftene som har påløpt i 2011. Dette resultatet sier ikke noe om hvordan de 

enkelte prosjektet har gått i forhold til et merforbruk eller et mindreforbruk. For det vises til 

kapittel 5.         

 

2.4 Balansen 

Arbeidskapitalen 

 

 

 

 

Når anskaffelsen av midler, det vil si at kommunen har fått en inntekt eller en innbetaling, er 

større enn anvendelsen, vil endringen bety at arbeidskapitalen har økt. Anvendelse av midler 

omfatter en utgift eller en utbetaling. I 2011 er omløpsmidlene redusert, det vil si at 

kommunen har hatt mer utgifter/utbetalinger enn det en har fått i inntekt eller fått innbetalt. 

Arbeidskapitalen er redusert med 25,6 millioner i 2011. Omløpsmidlene er redusert med 19,2 

millioner og av dette er nesten 15 millioner en reduksjon av innestående i banken. I samme 

periode økte den kortsiktige gjelden med nesten 6,5 millioner. Men negativ arbeidskapital år 

etter år, blir kommunens likviditet bare strammere og strammere. En må nå kunne betegne 

likviditeten som anstrengt med en arbeidskapital på kr 66,8 millioner pr 31.12.11. 

 

Anleggsmidler   

   

 

 

 

Pr 31.12.2011 hadde Nordre Land kommune anleggsmidler til en verdi av nesten 1,082 

milliarder kroner. Fast eiendom og anlegg utgjør her den største eierposten med 469 

millioner, sammen med pensjonsmidlene som er verdsatt til vel 439 millioner. 

 

Arbeidskapitalen er omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. Den viser de daglige kontantmidlene som er 

tilgjengelig. Det er et av flere mål på likviditeten.  

 

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Foruten fast eiendom, bygninger, anlegg, 

inventar, utstyr, transportmidler, maskiner m.m. inngår aksjer, andeler og obligasjoner som ikke er en del av 

finansforvaltningen, utlån med løpetid over ett år og pensjonsmidler i definisjonen.  
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Gjeld 

Den langsiktige gjelden økte fra 831,3 millioner pr 31.12.10 til 886,7 millioner ved nyttår 

2011, det vil si en økning på 55,4 millioner i 2011. Av den langsiktige gjelden utgjør 

pensjonsforpliktelsen 574,4 millioner, mens det resterende er lån tatt opp til investeringer og 

for videreutlån som startlån. Av dette igjen er om lag 22 millioner lån til videreutlån. 

Langsiktig lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, som sier noe om den langsiktige 

gjeldsbelastningen i forhold til driftsinntektene og er et viktig parameter siden driftsinntektene 

skal finansieres av renter og avdrag, er på 192,1 %. Dette er noe høyere enn 

landsgjennomsnittet som er 190,9 %. Lånegjeld pr innbygger er nå oppe i 30.920,-, en økning 

på 1.108,- kroner fra 2010. 

 

Nordre Land kommune, som resten av kommune-Norge, har opplevd en enorm økning i 

lånegjelda de siste ti årene. For Nordre Land sin del er det over en fordobling av lånegjelda på 

10 år! 2011 har vært nok et år med rekordlave renter. Høy lånegjeld gjør oss mer sårbare når 

renta stabiliserer seg på et mer normalt nivå. Da vil renter og avdrag kreve en større andel av 

kommunens frie inntekter og det vil bli mindre penger som enhetene kan skape gode tjenester 

til innbyggerne for. 

 

Egenkapital 

Fondsregnskapet viser at det ble brukt 19 millioner av kommunens fond i 2011. Det ble 

samtidig avsatt vel 14,9 millioner til ulike fond i fjor og av dette var 8,063 millioner 

regnskapsresultatet fra 2010. På grunn av det gode resultatet i 2010 er fondskapitalen bare 

svekket med 4,1 millioner i 2011. Fondskapitalen ved utgangen av 2011 er på nesten 58,5 

millioner kroner.  

 

I løpet av 2011 ble ca. 7,8 millioner av fondene brukt til å finansiere investeringer, mens 11,3 

millioner ble brukt på å finansiere ulike driftstiltak.  

 

Nedenfor er en grafisk fremstilling av utviklingen i fondskapitalen til Nordre Land kommune 

de siste årene: 
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Som en ser av grafene er det store investeringsfondet som ble opprettet etter salget av 

Oppland Energi-aksjene nå så godt som brukt opp på å finansiere investeringer. Mengden 

bundne fond er stabil hele perioden. Disposisjonsfondet har økt litt på slutten på 2000-tallet 

på grunn av gode regnskapsresultater, men har siden 2009 blitt kraftig redusert igjen. Dette er 

en uønsket utvikling som gjør det vanskelig å kunne finansiere gode tiltak som dukker opp i 

løpet av året og finansiere midlertidige prosjekter som er en del av politiske satsninger. 

 

Tap på fordringer og utlån 

For kommunale krav som husleie, barnehage, kommunale avgifter osv. er det i året utgiftsført 

kr 19.629,78,- som uerholdelige krav. Sosiale utlån er avskrevet med kr 15.235,25,-,  men 

formidlingslån er avskrevet med kr 29.053,97. Totalt 63.919,- er avskrevet i år, mot 

156.761,32,- i 2010. 

 

2.5 Finansforvaltning 

Det ble vedtatt et nytt finansreglement i 2011 etter en revidering med bakgrunn i endrede krav 

som har kommet etter Terra-skandalen som rystet kommune-Norge for noen år siden. 

Reglementet ble lite endret i forhold til det reglementet kommunen hadde. Reglementet ble 

attestert av Innlandet Revisjon som uavhengig part slik forskriften krever. Reglementet gir 

klare signaler om at det skal utvises stor forsiktighet ved plasseringer og begrense 

plasseringer i aksjer, hedgefond og andre plasseringer med risiko. I hovedsak er kommunens 

midler plassert i bankinnskudd. Kommunen har også noen midler plassert i 

pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt aksjefond og eiendom. Alle investeringene er 

med forholdvis lav risiko og de har derfor også mindre muligheter for høy avkastning, siden 

risiko og avkastning henger nøye sammen.  

 

Nordre Land kommune sine alternative plasseringer hadde ved utgangen av 2011 en 

markedsverdi på 39.788.925,-. Det ble utbetalt 540.584,- i renter på disse plasseringene i 

2011, mens en urealisert gevinst på til sammen 373.022,- ble inntektsført. Som følge av den 

tøffe høsten i aksjemarkedet, hadde aksjefondene og eiendomsfondet samlet et urealisert tap i 

2011 på 639.005,-. Som følge av synkende rente i året utviklet pengemarkedet seg positivt og 

gav en urealisert gevinst på 390.988,-. Også obligasjonsmarkedet utviklet seg positivt og 

bidro til at det samlet for alle plasseringene ble en mindre urealisert gevinst i 2011. 

Avkastningen totalt sett ble på beskjedne 0,84 %, mot indeksens 2,44 %. 

 

2.6 Sluttord        

Årets regnskapsresultat er isolert sett et godt resultat for Nordre Land. Men et negativt netto 

driftsresultat og en svekkelse av arbeidskapitalen synliggjør at vi bruker mer penger enn det vi 

får i inntekt. Lånegjelden øker og egenkapitalen reduseres ved at vi bruker mer av 

fondsreservene enn det vi avsetter. Med tanke på det lave rentenivået vi nå opplever, må man 

ha i tankene den rente- og avdragsbelastningen som vil bli den dagen man har en normalrente 

i markedet. Det blir da mindre til enhetens tjenesteproduksjon og mindre muligheter til å 

spare til fremtidige løft og større investeringer. Lite fondsreserver representerer også en 

utfordring fremover siden det da blir mindre muligheter til å egenfinansiere investeringer og 

midlertidige prosjekter. Forsiktighet og nøkternhet sammen med tøffere prioriteringer og mer 

effektivisering blir derfor viktigere og viktigere.  
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God budsjettstyring i den enkelte enhet og på hver avdeling danner grunnlaget for fremtidige 

gode økonomiske resultater. Ambisjonsnivået med omfanget av og kvaliteten på tjenesten 

som ytes må tilpasses de økonomiske rammene som kommunen til en hver tid står ovenfor.  
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3 Redegjørelse for likestilling 
 
Nordre Land kommune vedtok i kommunestyret 11. mars 2008 en arbeidsgiverpolitikk med 

det formål å medvirke til:  

 

et positivt omdømme for å sikre tilstrekkelig bemanning med rett 

   kompetanse 

at vi oppfattes som en arbeidsgiver som fremmer mangfold og inkludering 

at medarbeiderne motiveres til kreativitet og læring 

at organisasjonen har vilje og kraft til å gjennomføre endringer 

helsefremmende arbeidsplasser hvor det er arbeidsglede og vi gjør 

   hverandre gode, og tar et helhetlig ansvar for miljøet 

samsvar mellom kompetanse, myndighet og ansvar 

å utvikle gode ledere som stiller krav, veileder og støtter (coachende 

   ledelse) 

at tjenestene våre har høg faglig kvalitet og god tilgjengelighet 
 

I vår praktisering av politikken skal verdiene åpen, offensiv og ansvarlig være 

normgivende. 

 

3.1 Kjønnsbalanse 

 
Tallene viser at det totalt i Nordre Land Kommune er fast ansatt 20 % menn og 80 % kvinner. 

Dette er tilnærmet samme nivå som det har ligget på de to foregående år.  

 

Utviklingen ser i hovedtrekk slik ut: 

 

 Innen stab/støtte/rådmannsgruppen har andelen kvinner økt med ca. 10 % fra de to 

foregående år.  

 Barnehagene sliter fortsatt med rekruttering av menn til stillinger. Som tidligere år er 

det kun kvinner som er fast ansatt. Har menn midlertidig tilsatt og det arbeides med å 

beholde og rekruttere kvalifiserte mannlige ansatte.  

 Kultur og kulturskole har samlet sett en jevnest kjønnsfordeling, med 53 % menn og 

47 % kvinner fast ansatt. Slik har det også vært foregående to år.  

 Familie- og helse har fortsatt en stor overvekt av kvinnelige ansatte, men har hatt en 

økning fra 16 % fast ansatte menn i fjor mot 18 % i 2010. Endringen skriver seg fra 

ansettelser i Bofellesskapet for enslige mindreårige asylsøkere hvor kjønnsfordelingen 

er omtrent 50/50.   

 Tallene for omsorg og rehabilitering er likelydende som de to foregående år, med en 

kvinneandel på 94 %. 

 Innen plan/næring og teknisk/drift/eiendom har kvinneandelen økt fra 37 % i fjor til 

42 % ved utgangen av 2011. Det er tradisjonell fordeling av hvor kvinner og menn 

arbeider. Det er kun kvinnelig renholdspersonale og kun mannlige ansatte innen 

vaktmester- og vedlikeholdstjenester og brann/feier. Innenfor stillingen med 

saksbehandling og lederansvar er kjønnsfordelingen omtrent  

32 % kvinner og 68 % menn. 
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Ant. 

Kvinner 

Ant. 

Menn Sum % Menn % Kvinner 

Totalt  2011 517 132 649 20 % 80 % 

  2010 500 129 629 21 % 79 % 

  2009 508 128 636 20 % 80 % 
       

    
Ant. 

Kvinner 

Ant. 

 Menn Sum % Menn % Kvinner 

Stab/støtte/rådmannsgr. 2011 26 11 37 30 % 70 % 

  2010 18 12 30 40 % 60 % 

  2009 19 12 31 39 % 61 % 
       

    
Ant. 

Kvinner 

Ant. 

Menn Sum % Menn % Kvinner 

Skole/voksenoppl/flyktningetj. 2011 82 29 111 26 % 74 % 

  2010 82 28 110 25 % 75 % 

  2009 88 28 116 24 % 76 % 
       

    
Ant. 

Kvinner 

Ant. 

Menn Sum % Menn % Kvinner 

Barnehager 2011 80 0 80 0 % 100 % 

  2010 67 0 67 0 % 100 % 

  2009 57 0 57 0 % 100 % 

       

    
Ant. 

Kvinner 

Ant. 

Menn Sum % Menn % Kvinner 

Kultur/kulturskole 2011 9 10 19 53 % 47 % 

  2010 10 10 20 50 % 50 % 

  2009 10 11 21 52 % 48 % 
       

    
Ant. 

Kvinner 

Ant. 

Menn Sum % Menn % Kvinner 

Fam/helse/sosial 2011 53 12 65 18 % 82 % 

  2010 47 9 56 16 % 84 % 

  2009 47 8 55 15 % 85 % 
       

    
Ant. 

Kvinner 

Ant. 

Menn Sum % Menn % Kvinner 

Omsorg og rehabilitering 2011 229 14 243 6 % 94 % 

  2010 233 14 247 6 % 94 % 

  2009 242 12 254 5 % 95 % 
       

    
Ant. 

Kvinner 

Ant. 

Menn Sum % Menn % Kvinner 

Plan og næring/TDE 2011 40 56 96 58 % 42 % 

  2010 34 58 92 63 % 37 % 

  2009 35 55 90 61 % 39 % 

I totalsummen er det antall personer fast ansatt som er tellet, ikke årsverk. Tallene kan derfor 

ikke brukes for å se på endringer i antall årsverk i avd. Ansatte som arbeider i flere 

avdelinger/enheter er kun tellet en gang.  
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Utviklingstrekk på ledernivå: 

 

 På ledernivå er det totalt sett en overvekt av kvinner. Antall kvinner i lederstillinger 

har gradvis gått noe ned fra 2009.  

 I rådmannsgruppen som består av 5 personer er det 2 kvinner og 3 menn og har vært 

stabilt de siste årene.  

 På enhetsledernivå har det vært en nedgang i andel kvinner. Dette skyldes at det er 

rekruttert mannlige enhetsledere i to enheter med tidligere kvinnelige ledere.  

 For personalledere øvrig har det vært gradvis økning i andel kvinner fra 76 % i 2009 

til 81 % i 2011.  

 

Ledernivå 
Ant. 
Kvinner 

Ant. 
Menn Sum 

% 
Menn 
2011 

% 
Kvinner 
2011 

% 
Menn 
2010 

% 
Kvinner 
2010 

% 
Menn 
2009 

% 
Kvinner 
2009 

Totalt  31 14 45 31 % 69 % 30 % 70 % 28 % 72 % 

Rådmannsgruppe 2 3 5 60 % 40 % 60 % 40 % 60 % 40 % 

Enhetsledere 7 6 13 46 % 54 % 30 % 70 % 23 % 77 % 

Øvrige 
personalledere 22 5 27 19 % 81 % 21 % 79 % 24 % 76 % 

 
 

3.2 Likelønn  

 
Prosentvis differanse i gjennomsnittslønn i menns favør har gradvis sunket fra  

12,10 % i 2009 og 8,9 % i 2010 til 8,27 % i 2011. 

 

3.2.1 Likelønn på enhetsnivå 

 
Vi har i første rekke valgt å se videre på gjennomsnittlig årslønn ved å gruppere dette ut i fra 

enheter i kommunen, hvor ledelse og personalledere er holdt utenom. 

 

 Stab/støtte har hatt litt varierende forhold i likelønn, men er den enheten med størst 

forskjell i lønn mellom kvinner og menn, i kvinners disfavør. Dette er en ganske liten 

gruppe hvor små endringer kan gjøre store utslag, og for 2011 en klar 

årsakssammenheng av midlertidig karakter.  

 Innen gruppen familie/helse/sosial har det tidligere vært en differanse i kvinners 

disfavør. For 2011 har dette endret seg til en differanse i gjennomsnittslønn i menns 

disfavør på 12,14 %. Årsaken til dette er at i denne gruppen har mannlige ansatte, 

foruten en person, vært leger og fysioterapeuter, mens det i 2011 også er kommet inn 

assistenter, fagarbeider og ufaglært i denne gruppen. Samtidig er de fleste fagledere 

innen denne gruppen kvinner.  

 For skole/voksenopplæringen og flyktningtjenesten er differansen i gjennomsnittslønn 

mellom kvinner og menn noe mindre i 2011 enn tidligere år. For 2011 er differansen 

på 5,96 % i kvinners disfavør mot 15,8 % og 8,2 % i henholdsvis 2010 og 2009. 

Differansen har endret seg år for år. Differansen henger sammen med at det er en klar 

hovedvekt av kvinnelige assistenter og lærere (ekskl. adjunkter). Vi skal senere se på 

differansen innen de ulike utdanningsnivåene.  
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 Innen Kultur og Kulturskole er det varierende differanse i gjennomsnittslønn de siste 

tre år, hvor differanse for 2011 er på 5,26 % i kvinners disfavør. Er en veldig liten 

gruppe hvor små endringer gir store utslag.  

 Også innen Plan og næring og Teknisk drift og eiendom er det varierende differanse i 

gjennomsnittslønn fra år til år. For 2011 er differanse på 3,75 % i kvinners disfavør. 

Gruppen inneholder stort spenn i type stillinger og utdanning.  

 Omsorg- og rehabilitering har for 2011 tilnærmet lik gjennomsnittslønn. Differansen 

er på mindre enn 1 % i kvinners favør. Gruppen inneholder veldig få menn. Men 

samtidig er dette en enhet med store, like yrkesgrupper/stillingsbenevnelser.  

 På ledernivå for alle ledere, eksklusiv rådmann, er gjennomsnittlig årslønn tilnærmet 

lik for begge kjønn. 

 Det samme gjelder for gruppen med enhetsledere og kommunalsjefer. 

 For personalledere ellers er det en differanse på 3,53 % i kvinners favør. Dette har 

også vært tendensen tidligere. Dette henger sammen med at det blant menn er flere 

arbeidsledere i forhold til i kvinnegruppen. Samtidig som mange kvinner har 

personalansvar for store avdelinger, noe som også gjenspeiles i lønn. Det har også noe 

sammenheng med høyere utdanningsnivå i kvinnegruppen i forhold til i gruppen for 

menn.  
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Gjennomsnittslønn per årsverk     

Gjennomsnittslønn M K 

 

Diff. i menns 

favør 
2010 2009 

Alle ansatte kr 405 716  kr 372 161  8,27 % 8,90 % 12,10 % 

Enhet M K 

 

Diff. i menns 

favør 2010 2009 

Stab/støtte kr 439 280  kr 383 695  12,65 % 7,10 % 13,70 % 

Familie/helse/sosial (NAV) kr 340 586 kr 381 927  -12,14 % 10,40 % 7,40 % 

Barnehager  kr 338 592        

Skole/voksenopplæring/flyktningtj. kr 437 203  kr 411 154  5,96 % 15,80 % 8,20 % 

Kultur/kulturskole kr 390 376  kr 369 842  5,26 % -1,60 % 12,70 % 

Plan/næring/TDE kr 362 615  kr 349 000  3,75 % -3,30 % 5,90 % 

Omsorg og rehab. kr 347 439  kr 350 798  -0,97 % -7,30 % 7,90 % 

      

Ledernivå M K 

 

Diff. i menns 

favør 2010 2009 

Alle ledere totalt kr 525 023  kr 470 747  10,34 % -1,30 % 10,60 % 

Enhetsledere + rådmannsgruppe kr 583 849  kr 554 611  5,01 % 7,60 % 15,60 % 

Personalledere kr 420 638  kr 435 477  -3,53 % -12,10 % -3,30 % 

 

3.2.2 Likelønn på stillingsnivå 

 
Å gruppere per enhet gir et lite nyansert bilde i forhold til type utdanning, funksjon og ansvar. 

Vi har derfor også sett på enkelte grupper ansatte i forhold til type utdanning/funksjon.  

 

 Største differansen finner vi blant ansatte med stillingsbenevnelse assistent. Her er det 

en differanse på 10,67 % i menns disfavør. Dette skyldes at gruppen inneholder få 

menn og da disse har betydelig lavere ansiennitet enn flertallet i kvinnegruppen gjør 

dette store utslag.  

 Når det gjelder kode 7453 fagleder er det en differanse på 7,25 % i menns disfavør. 

Gruppen for menn i denne stillingskoden er liten, samtidig som det i kvinnegruppen 

også inkluderer enkelte personalledere, samt at gruppen for kvinner har større andel 

med lang ansiennitet.  

 For stillingsbenevnelsene 6583 Pleiemedarbeider, 7076 Hjelpepleier, 7517 

Fagarbeider, 7531 saksbehandler, 7962 Adjunkt er gjennomsnittslønnen ganske lik for 

begge kjønn. 

 Kode 6569 konsulenter har en differanse på ca. 2 % i menns favør. Dette er en gruppe 

med få ansatte og med ulik funksjon og utdanning. Tilsvarende er for stillingskoder 

innen musikk og kulturskole som har en differanse på nærmere 3 % i menns favør. 

Også for kode 8530 rådgiver er differansen på 2,69 %, men dette er i menns disfavør.  

 For kode 7963 Adjunkt med opprykk er gjennomsnittslønnen 3,66 % høyere for 

kvinner. Dette skyldes at menn har større andel med lav ansiennitet.  
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Gjennomsnittslønn per årsverk M K 

 
Diff. i 
menns 
favør 

6572 Assistent kr 286 250  kr 316 791  -10,67 % 

6583 Pleiemedarbeider kr 319 740  kr 318 118  0,51 % 

6569 Konsulent kr 410 947  kr 402 464  2,06 % 

6814/6816/6937 Musikk/kulturskole kr 409 429  kr 397 853  2,83 % 

7076 Hjelpepleier kr 342 321  kr 337 690  1,35 % 

7453 Fagleder kr 402 200  kr 431 343  -7,25 % 

7517 Fagarbeider kr 335 185  kr 333 335  0,55 % 

7531 Saksbehandler  kr 377 133  kr 375 442  0,45 % 

7962 Adjunkt kr 426 118  kr 426 337  -0,05 % 

7963 Adjunkt m/Tillegg  kr 438 167  kr 454 220  -3,66 % 

8530 Rådgiver  kr 420 755  kr 432 065  -2,69 % 

Ufaglærte kode 6014 arbeider, 6190 hjemmehjelp, 
6332 assistent barnehage, 6541 vaktmester, 6572 
assistent, 7210 renholder, 6912 
servicemedarbeider kr 316 968  kr 317 586  - 0,2 % 

 
 

 

3.3 Arbeidstid 

3.3.1 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for fast ansatte kvinner i 2011 er på 75,44 %. Dette er en 

økning siden 2010 hvor tallet var 71,16 % for kvinner.  

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn er på 92 %. Her er brannmenn i 3,95 % stillinger 

holdt utenom da dette er helt spesielle deltidsstillinger. Tallet for 2010 var på 77 %.  

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse  

fast ansatte M 

 

 

K 

2011 92 % 

 

75,44 % 

2010 77 %  71,16 % 

2009 75,9 % 70,88 % 

 
Innenfor stillingsgrupper med turnusarbeid er det en klar overvekt av kvinner, det er også 

innenfor disse yrkesgruppene det tradisjonelt er størst andel deltidsstillinger. 
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3.3.2 Heltid - deltid 

 
Det ble i 2008 gjennomført en spørreundersøkelse i forbindelse med uønsket deltid. 

Resultatene av den kan kort oppsummeres slik:  

Det ble sendt ut spørreskjema til 317 ansatte. 

142 ansatte/ 45 % har svart at de ønsker større stilling. 

74 ansatte/ 23 % har svart at de ikke ønsker større stilling. 

101 ansatte/ 32 % har ikke svart.  

De som ikke ønsker større stilling, har forholdsvis stor stilling i dag og oppgir personlige og 

familiære forhold som grunn. 50 ansatte ønsker 100 % stilling, 50 ansatte ønsker mellom 80-

99 % stilling. 

Blant annet på bakgrunn av denne spørreundersøkelsen ble det i Formannskap for 

administrative saker 22.4.2009 vedtatt retningslinjer for reduksjon av uønsket deltid.  

Mål: 

1. Nordre Land kommune har redusert antall uønskede deltidsstillinger med  

     50 % innen utgangen av 2012. 

2. Alle faste stillinger i Nordre Land kommune skal være pensjonsgivende, minimum 

40 %; med unntak av enkelte stillinger forbeholdt studenter og pensjonister. 

Delmål: 

Redusert antall ansatte med stillingsstørrelse under 40 % til 

 
31.12.2009: 30 

31.12.2010: 20 

31.12.2011: 10 

31.12.2012: 0 

Det vises for øvrig til vedtaket i sin helhet.  

 I lønnssystemet er det ved inngangen til 2012 registrert 28 faste stillinger som er 

mindre enn 40 %, og som vi antar ønsker utvidelse. Av disse er 27 kvinner og 1 mann. 

Delmålet for 2011 er således ikke oppnådd. I 2010 var det 40 stillinger vi antok ønsket 

utvidelse, så tallet har sunket med 12 personer siden året før. Dette er derfor en bra 

nedgang for ett år, sett i forhold til målsettingen om en reduksjon på 10 slike stillinger 

per år. Men totalt sett ligger vi fortsatt etter for å nå målsettingen om ingen faste 

stillinger under 40 % innen utløpet av 2012. Med samme fokus videre kan det være 

realistisk å nå målet innen 2013.  

 En måling, foretatt i de ulike avdelinger i februar 2011, viser at det er 40 fast ansatte i 

forholdsvis store stillinger som ønsker utvidelse til 100 % stilling. Dette var alle 

kvinner. Dette er ikke foretatt noen ny måling etter dette, men vi er kjent med at noen 

allerede har fått innfridd ønsket.  

3.4 Seniorpolitiske satsninger  
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Det ble 22.4.2009 vedtatt retningslinjer for seniortiltak. Intensjonen med disse retningslinjene 

er: 

 

1. Vi har ledere som etterlever verdier og holdninger i arbeidsgiverpolitikken 

2. Vi har gode ledere som ser ressursene i seniorene 

3. Seniorene blir verdsatt av ledere og kolleger 

4. Seniorene ønsker å fortsette i jobb ut over 62 år 

5. Vi beholder og nyttiggjør verdifull kompetanse 

6. Vi tilrettelegger for å redusere/unngå fysisk og psykisk slitasje 

7. Vi tilrettelegger etter individuelt behov, uavhengig av alder 

8. Seniortiltakene gir et positivt økonomisk bidrag til helheten 

 

3.4.1 Avtale om seniortiltak 

 
I forbindelse med disse retningslinjene gis det mulighet for å inngå senioravtale med ansatte 

som ikke tar ut avtalefestet pensjon – AFP fra fylte 62 år: 

 

a) For arbeidstakere som fyller 62 år i løpet av kalenderåret gis det redusert arbeidstid med 

full lønn tilsvarende 5 arbeidsdager. Fra det året de fyller 64 og fram til 67 år gis det redusert 

arbeidstid med full lønn tilsvarende 10 arbeidsdager. Antall fridager gis i henhold til 

stillingsstørrelse.                                                   

 

Eller: 

 

b) For å redusere slitasje, kan det hvis mulig, tilrettelegges på arbeidsplassen for inntil kr 

20.000,- pr. år etter fylte 58 år. Beløpet justeres i henhold til stillingsstørrelse.  

 

Kjønnsfordelingen for nye slike avtaler inngått i 2011 ser slik ut: 

 
Senioravtale 2011 

  Menn Kvinner Totalt 

                2 stk               9 stk         11 stk 

                18 %               82 %   

Dette er nye avtaler inngått i 2011. I samme periode kan det være avtaler inngått i 2010 som 

gjelder deler av 2011.  

 

 2 avtaler er inngått i enhet teknisk, drift og eiendom. 

 4 avtaler er inngått i enhet omsorg og rehabilitering. 

 1 avtale er inngått i enhet familie og helse. 

 3 avtaler er inngått i skolene. 

 1 avtale er inngått i stab/støtte.  

 

Tallene for 2010 så slik ut:  

 
 
 
 
 

 

Senioravtale 2010 

Menn Kvinner Totalt 

                3 stk               11 stk         14 stk 

                21 %                79 %   
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3.4.2 Nedsatt lesetid i skoleverket 

 

For lærere og adjunkter i aldersgruppen 55-59 år gis det 5,8 % nedsatt leseplikt. For de over 

60 år er leseplikten nedsatt med 12,5 % i forhold til årsrammen.  

 

17 ansatte gikk under denne ordningen ved utgangen av 2011. Kjønnsfordelingen ser slik ut:  

 
Nedsatt leseplikt 2011 

Menn Kvinner Totalt 

                7 stk               10 stk        17 stk 

                39 %                61 %   

Nedsatt leseplikt 2010 

Menn Kvinner Totalt 

                7 stk               11 stk        18 stk 

                39 %                61 %   

   

Nedsatt leseplikt 2009 

Menn Kvinner Totalt 

                8 stk               10 stk        18 stk 

                44 %                56 %   

 

3.4.3 Seniortillegg 

 
Det gis et seniortillegg på kr. 7.000,- per år for ansatte for aldersgruppen 64-66 år som ikke 

tar ut avtalefestet pensjon, AFP. (Forhandlet i år 2000, gjelder ikke lærere).  

 

Det er en overvekt av kvinner som har slik tillegg.  

 
Seniortillegg 2011 

Menn Kvinner Totalt 

              4 stk                9 stk         13 stk 

                31 %                 69 %   

Seniortillegg 2010 

Menn Kvinner Totalt 

                5 stk                 8 stk         13 stk 

                38 %                 62 %   

 

3.5 Tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering 

Viser til vår visjon i arbeidsgiverpolitikken: LandsByLivet – mangfold og muligheter. 

 Det er nedfelt i rutinene for tilsetting at uønsket deltid alltid skal vurderes i forhold til 

kvalifikasjonsprinsippet før ekstern utlysning.  

 Fokus på likelønn i lønnsforhandlinger, uavhengig av sentrale føringer. 

Dette gjelder stillinger på alle nivåer, fra assistenter, fagarbeidere, høgskole til 

lederavlønning. 

 Fokus på likelønn ved rekruttering.  
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 Nordre Land Kommune har i sin tilsettingsprosedyre nedfelt at begge kjønn ønskes 

representert på arbeidsplassene. Dette skal også gjenspeiles i forhold til utvelgelse til 

intervju til ledig stilling.  Det legges nå inn i prosedyren at dette også gjelder etnisitet 

og nedsatt funksjonsevne. 

 Tilsettinger skjer etter kvalifikasjonsprinsippet, men i henhold til Hovedtariffavtalens 

bestemmelser § 2.2 skal det når begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes 

kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.  

 Faggruppe HR prioriterer kurstiltak innen problemstillingen likestilling og 

diskriminering for å øke kompetansen og få innspill til innfallsvinkler og tiltak på 

område. I 2011 ble det prioritert følgende kurs: 

o Likestillingssenterets konferanse om Familievennlig arbeidsliv. Arbeid og 

familie i balanse – det lønner seg.  

o Likestillingssenterets Perspektivkonferanse 2011.  
 

 Universell utforming av arbeidsplassene. 

 Tilrettelegging for arbeidstakere som er syke eller står i fare for å bli syke 

 Rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold, for eksempel mobbing og 

trakassering. 

 Egen stilling som HMS rådgiver. 

 Innvilger omsorgspermisjoner i stor grad, tilrettelegger for gunstig arbeidstid og 

stillingsstørrelser, fleksitid. 

 Gjennomfører egen seniordag (heldagsseminar) 

 Coaching og fadderordning for nytilsatte medarbeidere. 

 Nedfelt policy for å hindre mobbing og trakassering i dokumentet 

Arbeidsgiverpolitikk og Etiske retningslinjer. 

 Informasjon i seminarer for ledere, verneombud og tillitsvalgte om lovbestemmelser  
om å fremme likestilling, hindre diskriminering pga alder, etnisitet og nedsatt 

funksjonsevne. 

 

4.1 Overordnet rapportering med fellesinntekter og 
fellesutgifter 

 

Sykefraværet i 2011 var på totalt 9,3 %, fordelt på 1,9 % korttidsfravær og 7,4 % 

langstidsfravær. Sykefraværet har igjen økt fra 2010 til 2011, men ligger fortsatt lavere enn 

det gjorde i 2009. Dette er samme tendens som i landet for øvrig. 

 

Antall ansatte som har sluttet med uførepensjon i hele organisasjonen er 16 personer i 2011, 

og 12 med delvis uførepensjon.  Dette høye tallet skyldes avslutning av mange attføringssaker 

som har pågått over flere år. Å redusere stillingen kombinert med delvis uførepensjon kan 

være en god løsning for ansatt med helsebegrensninger til å stå i arbeid. 

9 ansatte gikk av med avtalefestet pensjon og alderpensjon. 

For øvrig følger HMS arbeidet og oppfølging av syke medarbeidere de samme gode rutinene 

som tidligere, og vi får tilbakemelding fra NAV om at vi utmerker oss når det gjelder 

tilrettelegging for ansatte med helsebegrensninger. 

 

Vi kjører medarbeiderundersøkelser annet hvert år, det betyr at vi ikke hadde dette i 2011. 

Arbeidsplassene har i 2011 jobbet med resultatene fra 2010, og satt inn tiltak på de områdene 
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hvor vi hadde de største utfordringene.  Ny undersøkelse i 2012 vil vise om dette fører til 

andre resultater. 

 

Fellesinntekter og fellesutgifter for 2011(alle tall i kr. 1000): 

 

Ansvar  Regnskap Budsjett Avvik 

17--- Næring -15.496 -13.800 -1.696 

81111 Skatter -108.508 -110.229 1.721 

81121 Eiendomsskatt -11.618 -11.587 -31 

82111 Statlige rammeoverføringer -193.346 -188.171 -5.175 

82521 Moms investering -3.849 -2.200 -1.649 

82522 Kompensasjonstilskudd -3.510 -2.739 -771 

91111 Renteutgifter 10.149 6.788 3.361 

91112 Renteinntekter -5.655 -5.901 246 

92111 Avdrag på lån 15.086 14.400 686 

93111 Disposisjonsfond 9.241 9.063 178 

93121 Bundne driftsfond 32 240 -208 

96111 Disp. tidl. års ikke disp -8.063 -8.063 0 

97111 Overføring til invest.regnsk 1.539 1.490 49 

 SUM -313.999 -310.709 -3.290 

 

Totalt gir fellesinntekter og fellesutgifter en merinntekt på totalt kr. 3,29 mill. Dette skyldes i 

hovedsak merinntekter på rammeoverføringer, korrigert for mindreinntekter på 

skatteinntekter, på kr. 3,4 mill. Merinntekter på moms investeringer skyldes sluttføring av 

ombyggingsprosjektet på Dokka barneskole og investering i ny brann og driftsstasjon. 

Merinntekter på næring skyldes økte inntekter fra salg av kommunens konsesjonskraft, ved at 

kommunen fikk en høyere pris i markedet enn det som var lagt til grunn i budsjettet. 

Merutgiftene på ansvar 91111 – renteutgifter skyldes egentlig mindreinntekter fra renter, og 

må sees i sammenheng med ansvar 91112 – renteinntekter. 
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4.2 Sentraladministrasjonen 

 

2011 inneholdt en liten «revolusjon» idet de mest sentrale politiske utvalg ble digitalisert. 

Dette skjedde ved oppstart av den nye kommunestyreperioden. Medlemmene i 

kommunestyret, formannskap og hovedutvalgene fikk da alle hver sin bærbare PC og 

kommunikasjonen foregår nå i sin helhet digitalt. Gevinstene ved dette er store og 

investeringene påregnes å være inntjent relativt raskt. Innføringen har gått greit.  

Det er igangsatt et planlagt lederutviklingsprogram for enhetsledere i kommunen. Dette 

programmet vil gå over to år. Kommunen har også revidert de etiske retningslinjene (kapittel 

7 i årsmeldingen) og deltar nå i KS-nettverket om «Etikk i hverdagen». SLT-koordinatoren er 

på plass. Politiråd med arbeidsutvalg er etablert og arbeidet med rus- og 

kriminalitetsforebyggende tiltak er systematisert og under utvikling. Som ledd i det løpende 

arbeidet med kommunens ansvar for informasjonssikkerhet, har vi utnevnt et 

personvernombud iht. Datatilsynets anbefalinger og påbegynt en total revisjon av temaet som 

sluttstilles 1. kvartal 2012. 

 

Kommunen sliter med å betale sine fakturaer innen fristen. Rapporteringen sier at kun 68 % 

av mottatte fakturaer blir betalt innen forfall. Dette avviket må reduseres, og det vil bli gått 

gjennom rutinene i forbindelse med attestering og anvisning av fakturaer ute i enhetene. 

 

Sykefraværet i 2011 har totalt vært på 5,4 % fordelt på 1,3 % korttidsfravær (under 16 dager) 

og 4,1 % langtidsfravær (over 16 dager). Første halvår lå langtidsfraværet på ca. 2,2 %. 

Økningen til andre halvår, da fraværet ligger på 5,9 % skyldes forholdene beskrevet over. 

Korttidsfraværet er litt høyere enn i 2010, men langtidsfraværet er mye høyere enn i fjor. 

Langtidsfraværet er allikevel lavere enn målsetningen. Årsaken er alvorlig sykdom som ikke 

skyldes forhold på arbeidsplassen. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 41.234.620,- 39.298.430,- 95 % 

Inkludert i disse tallene ligger avregningen av pensjonskostnader for hele kommunen. 

Eksklusiv denne størrelsen har Sentraladministrasjonen en forbruksprosent på 99 %. 

 

ETIKK 

Vi mener vi sikrer høg etisk standard i vår tjenesteyting.  Vi har i løpet av 2011 revidert etiske 

retningslinjer, som gjelder både folkevalgte og ansatte i Nordre Land kommune.  Vi 

underviser i etikk med tilhørende gruppearbeid og refleksjon på introduksjonssamlinger for 

nytilsatte og i personalseminarer for ledere, verneombud og tillitsvalgte.  Vi gjennomfører 

etiske og verdibaserte refleksjoner på arbeidsplassene relatert til Etiske retningslinjer og 

verdiene i arbeidsgiverpolitikken. 

I 2011 gikk vi inn i prosjektet ”Etikk i hverdagen” gjennom et KS nettverk for helse- og 

omsorgssektoren.  Vi skal først gjennomføre prosjektet i utvalgte avdelinger i disse enhetene, 

som fase to gjennomføre i alle avdelingene.  Fase tre er gjennomføring i hele organisasjonen.  

Dette innebærer at det skal bli en naturlig del av arbeidsdagen at det gjennomføres korte 

etiske refleksjoner om dilemmaer som vi møter i hverdagen.  
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4.3 Dokka Barneskole 

Dokka barneskole har i 2011 hatt mange gode prosesser i gang. Det kan nevnes økt fokus på 

lesing i alle fag gjennom kursing av personalet og lesekurs for elevgrupper, samt utvikling av 

skoleområdet og aktiviteten der. 

 

Trivselen på skolen er økende og det er en nedgang i antall elever som forteller de har blitt 

mobbet. Resultatene på kartlegginger på 2.trinn viser at elevene her skårer bedre enn 

målsetningene. På de nasjonale prøvene på 5.trinn viste resultatene en positiv nedgang i 

andelen på nivå 1. Lesekurs for å få opp leseferdighetene er i stadig utvikling, og en vil på sikt 

se en framgang i leseferdighetene til elevene.  

 

Fraværet blant personalet er nesten halvert i forhold til 2010 og endte på 6,8 %. Fraværet har 

gått ned gjennom hele året. Langtidsfraværet er kraftig redusert, mens korttidsfraværet gikk 

noe opp. Dette er naturlig, da medarbeidere kommer raskere tilbake i jobb. Ordningene vi har 

som IA-kommune, og de rettigheter og krav om oppfølgning medarbeidere som går ut i 

sykemelding har, utgjør vesentlige grunner for dette. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 21. 554.860,- 21.552.912,- 99,99 % 

Utover høsten så det ut til at Dokka Barneskole skulle få noe overforbruk grunnet økte 

lønnskostnader og etterslep med kostnader knyttet til det å flytte inn i nytt bygg. Utviklingen 

ble fulgt tett og en kan med tilfredshet se at enheten klarte å holde seg innenfor rammen.  

 

4.4 Torpa barne- og ungdomsskole  

 

Fokuset på økt læringsutbytte, ser ut til å gi positiv effekt. Vi er ekstra fornøyd med 

kartleggingsresultatet på 2.trinn, der vi ligger over egen målsetting. Trivselen i enheten er 

god. Det viser seg i lavt sykefravær og lite mobbing.  

 

Økt læringsutbytte og sosiale ferdigheter/trivsel er i fokus på TBUS. Læringsutbyttet vil alltid 

ha naturlige svingninger fra år til år, men vi ser en tendens til at elevene våre får bedre 

resultater, spesielt i lesing, men også når det gjelder grunnskolepoeng. Dette handler om 

langsiktig arbeid, og en faktor som bidrar i riktig retning er satsing på kompetanseheving for 

personalet, der vi har deltatt i ØLU1(Økt læringsutbytte gjennom lesing i alle fag), ØLU 2 og 

ikke minst Kompetanseprosjektet ”Lære å lære” (med vekt på klasseledelse, relasjoner og 

vurdering) som startet opp for fullt i januar 2012. Nyere forskning viser at nettopp læreren er 

en avgjørende faktor for elevenes læringsutbytte. 

Trivselen blant elevene på TBUS er god, det vises først og fremst gjennom lav forekomst av 

mobbing. Faktorer som bidrar til trivsel er positiv aktivitet i friminutt, blant annet i den nye 

ballbingen. Vi har også pusset opp SFO-lokalene (sommeren 2011) og elevkantina for 

ungdomstrinnet, sistnevnte ferdigstilles i mars 2012. Dette er trivselsskapende tiltak, og de er 

utført med betydelig innsats fra personalet og med lave kostnader. 

 

Det samlede sykefraværet i enheten er på 5,7 % og ligger godt innenfor målsettingen i 

styringskort. Av det totale fraværet er 1,1 % korttidsfravær og 4,6 % langtidsfravær. Det har 

vært noe variasjon gjennom året. Det høge korttidsfraværet i 4.kvartal, skyldes en 

virusperiode der vi hadde en del fravær, ikke minst p.g.a. barns sykdom. Sykefraværet i 

enheten er ikke jobbrelatert. 
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 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 16.896.580,- 17.149.778,- 101,5 % 

Det har vært et merforbruk på 253 198 kr. Årsaken er økt lønnsforbruk på grunn av økt 

spes.ped.behov fra august 2011 og gjennomføring av Ny Giv. I tillegg medførte årets 

lønnsoppgjør større kostnader enn det som ble kompensert.  

 

4.5 Dokka Ungdomsskole 

 

Prosjektet ØLU (Økt LæringsUtbytte) ble avsluttet og erstattet med ØLU2 i løpet av året. 

Kompetanseprosjektet ”Lære å lære” er planlagt, og har oppstart januar 2012. Trivselen i 

enheten er høy med lavt sykefravær, gratis frokost 3 dager i uka og en ”blomstrende” kantine. 

 

Undersøkelser viser at trivselen i enheten er høy. Skolen innførte i høst en prøveordning med 

gratis frokost 3 dager i uka, og den elevstyrte kantina har blitt en viktig miljøfaktor i 

hverdagen. Resultatene med hensyn til nasjonale prøver og grunnskolepoeng ligger under det 

vi kunne håpe på, men er likevel omtrent som forventet. Vi er forberedt på at resultatene ikke 

vil bli vesentlig bedre de aller nærmeste årene, men arbeider selvfølgelig systematisk for at de 

skal bli så gode som mulig. Et viktig bidrag i så måte er prosjektet ØLU og ØLU2 i samarbeid 

med SØVN-kommunene, og vårt eget kompetansehevingsprosjekt ”Lære å lære” i samarbeid 

med Høgskolen i Hedmark. Dette siste har fokus på klasseledelse, relasjonskompetanse og 

Vurdering for læring. 

 

Et totalfravær for 2011 på 4,1 % er i tråd med målsettingen og godt akseptabelt. Av fraværet 

er 1,5 % korttidsfravær og 2,6 % langtidsfravær. Noe variasjon i løpet av året med, for oss, et 

høyt fravær i 1.kvartal (8,5 %), lavt i 2. og 3.kvartal (2,0 % og 1,7 %) og middels i 4. kvartal 

(4,2 %). Til sammenligning var fraværet i 2009 på 3,5 % og i 2010 på 8,5 %. Svært lite av 

fraværet gjennom de siste åra er jobbrelatert. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus DUS 14.456.670,- 

Skyss 3.126.000,- 

DUS 14.503.894,- 

Skyss 3.174.764,- 

DUS 100,33 % 

Skyss 102 % 

Enheten hadde fryktet at utfordringer ut over det forutsatte på et av trinnene kunne gi et 

overforbruk, men så langt har vi unngått dette. Vi er fortsatt i en prosess opp mot PPT og 

sakkyndige vurderinger, en prosess som kan gi økonomiske utfordringer ut over det planlagte.  

Skyssen har gått omtrent som forventet.  

 

4.6 Voksenopplæringen og flyktningetjenesten 

 

Opplæringsprogram for bosatte enslige mindreårige flyktninger ble igangsatt fra januar 2011. 

Tilpasset, eksamensrettet grunnskoleopplæring utgjør hoveddelen i programmet. 

I regi av Cafe2000/Folkeuniversitetet tok 6 personer mesterbrev i tømrerfaget og 11 personer 

fagskoleeksamen i eldreomsorg, psykisk helsearbeid eller rehabilitering. 

 

Bosetting av flyktninger for perioden 2009-2011 er gjennomført i henhold til vedtak. 

Både flyktninger og andre innvandrere starter norskopplæring umiddelbart etter bosetting 

eller etter forespørsel om opplæring. Resultat på norskprøver er lavere enn målsettingen. 
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Andel bosatte flyktninger som ved fullført introduksjonsprogram har gått over i jobb eller 

skole, er høyere enn målsettingen. 

Langtidsfraværet har gått ned fra 5 % til 0 %, og korttidsfraværet har gått ned fra 1,5 % til 1,1 

%. Fraværet har vært lavt gjennom hele året. Arbeidsplassvurdering og 

tilretteleggingstilskudd benyttes for å forebygge fysiske belastninger. Arbeidsmiljøtiltak 

gjennomføres for å ivareta et godt sosialt miljø. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 2.059.530,- -436.550,- -21,20 

Refusjon fra Fylkesmannen for opplæring for beboere i asylmottak i 2010 ble utbetalt og 

inntekstført i 2011. Utgifter til utbetaling av introduksjonsstønad ble lavere enn budsjettert, og 

inntekter gjennom integreringstilskudd ble høyere enn budsjettert, bla. pga. 

familiegjenforeninger med bosetting i desember. Salg av tjenester til andre kommuner ga 

høyere inntekter enn forventet.  

Flyktningtjenesten hadde i 2011 et mindreforbruk på vel 1,6 mill. Status for flyktningfondet 

pr 31.12.2010 var kr 3.076.792,67,-.  Disponibelt beløp pr 01.01.2012 er kr 1.163.188,67,-.  

4.7 Torpa Barnehage 

 

Torpa barnehage utvidet med en avdeling i Solheim fra mars 2011. Enheten har i løpet av året 

videreutviklet samarbeidet med skolen vedrørende overgang fra barnehage til skole. 

Satsingsområde for 2011 var ”Riktig hjelp til riktig tid”. Det tverrfaglige samarbeidet er 

bedret, og ansattes kompetanse i forhold til barn som bekymrer er hevet. 

Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at det er samsvar mellom de mål og forventninger 

Torpa barnehage har – og den opplevelsen som brukerne har av tilbudet.  

 

Sykefraværet i Torpa barnehage var i 2011 17,8 % fordelt på 1,2 % korttidsfravær og 16,6 % 

langtidsfravær. Det er igangsatt mange tiltak for å øke nærværet av ansatte i Torpa barnehage. 

Dette gjelder både i forhold til innkjøp av nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging av 

arbeidsforhold, treningstilbud og fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Sykefravær er en 

sammensatt problematikk som det jobbes kontinuerlig med. Enheten opplevde en nedgang i 

langtidsfraværet for 2. halvår 2011, og ytterligere nedgang for 4. kvartal 2011.  Dette er i 

samsvar med mål og tiltak.  

 

 Budsjett  Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 8.002.790,- 7.746.153,- 96,79 % 

Redusert drift på Lundhaug på grunn av færre barn har bidratt til at Torpa barnehage totalt har 

hatt en drift innenfor ramma i 2011. Budsjettert lønn Lundhaug er benyttet på ny avdeling i 

Solheim. Inntekter for 2011 er i tråd med budsjettet. Refusjon sykelønn er høyt jfr. høye tall 

på langtidsfravær. 

 

4.8 Dokka barnehage 

 

Fra oppstarten av nytt barnehageår ble det utvidet med ytterligere en avdeling på 

Øygardsjordet, sånn at det huset nå har fire fulle avdelinger. Barnehagegarantien er innfridd, 

så alle barn har fått tilbud om plass innen tre måneder etter søkning. Dokka barnehage har i 

løpet av fjoråret videreutviklet tilbudet til «skolestarterne». Med dette tilbudet får de største 
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barnehagebarna ekstra utfordringer som gjør at de har et veldig godt og utviklende siste år i 

barnehage, samtidig som overgangen til skole også blir enklere. 

 

Årets totale sykefravær er 8,8 %, hvorav 2,1 % er korttidsfravær og 6,7 % langtidsfravær. 

Mangel på ressurser i perioder og store barnegrupper sliter på personalet på sikt. Tiltak for å 

styrke nærværet har blant annet vært å kjøpe inn utstyr/hjelpemidler som gjør det enklere å 

utføre jobben; påkledningsbenker, hev/senk stellebord og ”voksenstoler”.  

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 15.580.760,- 16.872.836,- 108,29 % 

Merforbruket ved enheten skyldes hovedsakelig etablering og drift av ny avdeling ved 

Øygardsjordet. Dette er i henhold til vedtaket vedrørende etableringen.  
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4.9 Nordsinni Barnehage  

 

Nordsinni barnehage skaper nærhet, lek og læring i møte med barn og styrket 

foreldresamarbeid. 

Fokus på samarbeid og samvær med barn og foreldre: Skape gode møter og samarbeid ved 

bringe- og hentetid, samarbeidsmøter og bruke tverrfaglig kompetanse i tillegg. Endringer i 

personalet har vært positivt og kompetansetilgangen har økt. Natur- og nærmiljøopplevelser 

prioriteres, samt aktiv bruk av kroppen. 

Øverbyprosjektet om barns språklæring og voksnes betydning for dette, samt arbeid mellom 

samlingene, har satt ledelse for og med barn i fokus samt betydningen av et godt voksenspråk 

fra alle i personalet. 

Nytt uthus er satt opp i Dæhli, som innredes til sommeren. Dette gir soveplasser og 

vognoppbevaring ute, og dermed bedre plass inne. I tillegg får vi bedre oversikt over uteleker 

og utstyr. Trebåt og sandkasse vil forbedre uteleken. 

 

Sykefraværet er totalt 10,8 %, hvorav langtidsfravær 8,9 % og korttidsfravær 1,9 %. Det er 

som før lagt stor vekt på tilrettelagt turnus og arbeidssted ut fra personalets helse, familie og 

andre forhold. Dette har gjort at fraværet ikke er høyere. I tillegg satser vi på godt humør, 

positiv innstilling og samtaler. Aktiviteter utenom barnehagen styrker samhold og trivsel.  

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 5.389.390,-  5.253.422,54,- 97,48 % 

Vikarbruk er nøye vurdert. Gjenbruk og bruk av gratis materialer til lek/forming er en del av 

vårt opplegg. En del inntekt er ut fra utplasseringer via NAV, tilretteleggingstilskudd og 

refusjon sykepenger. Hovedutgiften er fastlønn og vikarbruk. Styring mot mindreforbruk hele 

året. I regnskapet ligger også installering av brannalarmanlegget i Dæhli og den årlige 

kontrollen av dette. 

 

4.10 Kulturskolen 

2011 var året da det viktigste ble å holde hjulene i gang. Det krevde stor innsats fra mange av 

oss, og vi er stolte over at det gikk så bra som det gjorde.  Lærere underviste i fag de ikke er 

vant til. Noen av våre danseelever måtte trå til som lærere for å få juleshowet i havn.  

 

Vi har til tross for stort sykefravær på slutten av 2011 klart å opprettholde aktivitetsnivået og 

undervisningstilbudet. Målene i styringskortet er stort sett nådd. De fleste av 

elevene/gruppene våre har hatt god faglig framgang, og oppslutningen om de ulike 

undervisningstilbudene er stort sett stabilt. I fjor arrangerte vi skrivekurs for første gang med 

11 deltagere. Vi hadde også for første gang et samarbeid med Søndre Land kulturskole i form 

av ”myldredag” på museet 28. mai. 

 

Sykefraværet ved kulturskolen var 9,8 % i 2011, fordelt på 0,7 % korttidsfravær mens 

langtidsfraværet var 9,1 %. Fraværet var stort sett konsentrert til de siste 3 månedene av året.  

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 2.311.910,- 2.464.071,- 106,58 % 

Avviket på 152.000,- skyldes redusert elevavgift på grunn av sykdom hos noen lærer, og 

lavere billettinntekter på juleshowet. 
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4.11 Sosialtjenesten (NAV kommunal del) 

 

Antall mottaker av sosialhjelp har økt med 18 personer fra 2010 til 2011. Dette skyldes i 

hovedsak økte boutgifter, spesielt høye strømkostnader. Enheten har i 2011 i henhold til 

styringskort vært fokusert på både stønadslengde og overholdelse av saksbehandlingstid. 

Stønadslengden for økonomisk sosialhjelp har økt noe for brukere over 25 år, mens den har 

minsket for gruppen 18-24. Saksbehandlingstid i 2011 er innenfor gitte rammer. Enheten har 

som målsetting å unngå vedtak som omgjøres etter klage til fylkesmannen og 

hadde ingen saker til behandling hos Fylkesmannen.        

 

Enheten har hatt stort fokus på arbeid og tiltak, spesielt for aldersgruppen 18-24, i 2011.  

Total stønadslengden (KOSTRA) i aldersgruppen 25-66 er 3,9 mnd, noe som er en nedgang 

fra 2010. Disponeringer og gjeldsrådgivning gis sammen med rådgivning/veiledning og er 

prioriterte oppgaver for enheten. 

 

Sosialtjenesten har svært lavt sykefravær i 2011. Årets sykefravær er 2,5 %, hvorav 1,5 % er 

korttidsfravær og langtidsfraværet er 1,0 %. Enheten har fokus på sykefraværsoppfølging. Det 

foretas medarbeidersamtaler hvert år og det gjennomføres medarbeiderundersøkelser to 

ganger årlig som har hovedfokus på energi og utvikling/kompetanse i enhetens arbeid (HKI-

rapport). 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 6.474.020,- 7.489.270,- 115,68 % 

Regnskapet inneholder en post på kr. 403.000,- knyttet til krisesenter som skulle vært belastet 

Familie og helse.  

Enhetens overforbruk ellers skyldes økte utgifter innen bidrag og et vesentlig lavere 

refusjonskrav fra staten i 2011 enn budsjettert.  

 

4.12 Familie og helse 

Familie og Helse har som visjon «Sammen er vi gode», og det resulterer i at fokuset på en 

god tverrfaglig tilnærming er sentralt i alle avdelinger. Enheten jobber på tvers og sammen 

med det øvrige tjenesteapparatet som barnehager, skoler, flyktningetjeneste, teknisk osv. Det 

jobbes målrettet med forebyggende arbeid og det å gi brukerne et helhetlig tilbud hvor fokus 

på brukermedvirkning er avgjørende.  

 

I løpet av 2011 har vi åpnet frisklivsentralen og hvor vi tilbyr de som henvises et individuelt 

tilpasset treningsopplegg for å ivareta egen helse. Bofellesskapet for enslige mindreårige 

åpnet i desember. Dette gir grobunn for å kunne arbeide systematisk med å integrere de enslig 

mindreårige og bidra til at de selvstendiggjøres i henhold til de mål som er satt for den 

enkelte. Barnevern har ikke hatt omsorgsovertagelser i 2011, en årsak til dette tror vi er den 

gode jobben tiltaksarbeiderne har gjort i hjemmet. Psykisk helse har videreført 

treningstilbudet for pasientene, og prosjektene «Et bedre liv» og «Hov Nordre» evalueres til å 

være tilbud som oppleves meningsfylt og viktig for de som mottar det. Ergoterapeutene har 

gjennomført videreutdanning i universell utforming, det har blitt iverksatt gruppetilbud innen 

fysio/ergo og avdelingene fungerer som et bindeledd mellom helse og omsorg. Dette er med å 

sikre brukerne et helhetlig tilbud. PPT har i 2011 samarbeidet nært med audiopedagog, samt 

avsluttet Øverby prosjektet. Dette har vært positivt for alle parter. Tilrettelagte tjenester har 

slått sammen to boliger og avsluttet prosjekt med Søndre Land med gode erfaringer.  
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Enheten har hatt et kortidsfravær på 1,7 % og et langtidsfravær på 4,8 %. De ligger noe 

høyere på kortidsfravær enn målsetningen, men mye lavere på langtidsfravær. Enheten har 

laget en HMS plan som beskriver ulike tiltak som benyttes for å klare å redusere fraværet. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 38.943.130,- 38.898.504,- 99,89 % 

Avdelingslederne har gjort en fantastisk jobb med å klare å holde rammene til tross for at 

tjenestenivået har økt i 2011. Har klart å dekke opp en del med prosjektmidler slik at nivået 

har kunnet opprettholdes og videreutvikles til tross for et stramt budsjett. Familie og helse 

skulle vært belastet med kr 402.000,- knyttet til krisesenter som er belastet sosial sitt 

regnskap. Enheten ville da gått med et merforbruk på vel 350.000,-. 

 

4.13 Omsorg og rehabilitering 

 

Omsorg og Rehabilitering gir gode og trygge tjenester til Nordre Lands innbyggere! 

De ansatte bidrar hver dag til å gjøre dette mulig. 

 

Enheten har i året som har gått økt aktivitet i flere av avdelingene. Dette har vært viktig for å 

ivareta nye og endrede behov hos brukerne. Spesielt gledelig er det å ha fått åpnet en ny bolig 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Enheten har også fått økt bemanning i 

sykehjemmet på helg i løpet av 2011. Dette har vært med på å redusere sykefraværet og gitt 

bedre arbeidsmiljø. 

Det har til tider vært utfordrende med press på tjenesten gjennom året. Spesielt siste kvartal 

ble vanskelig med mye overbelegg. Uten velvilje og engasjement fra de ansatte ville dette 

skapt mye større problemer enn det som har vært tilfelle nå. 

 

Omsorg og rehabilitering har i 2011 hatt 3,5 % korttidsfravær og 12,3 % langtidsfravær. Dette 

er omtrent som 2010 tallene. Likevel 0,5 % høyere på begge to. Styringskortet (vedlegget) gir 

bedre forklaring på sykefraværet i hver enkelt del av tjenesten. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 99.419.610,- 100.041.075,- 100,63 % 

Omsorg og rehabilitering har økt bemanning både i hjemmetjenesten og 2. etasje på Landmo 

innenfor egne rammer. I tillegg har enheten startet opp Rudsgata 4 og dekket ca. halvparten av 

kostnaden innenfor egne rammer. F-admin vedtaket la opp til at det skulle brukes ca. 1,2 

millioner kroner på bemanning av Rudsgata 4 på et halvår og at halvparten av dette kunne 

godtas som en overskridelse i omsorg og rehabilitering sitt budsjett.  

En forbruksprosent på 100,63 må sees på som meget god økonomistyring fra enhetens side. 

Dette hadde ikke vært mulig uten et bevist fokus fra avdelingslederne på god økonomisk 

styring! 
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4.14 Teknisk Drift og Eiendom 

 
2011 har vært et år der Teknisk Drift og Eiendom har levert gode tjenester og realisert mange 

viktige prosjekter, blant annet ny brann- og driftsstasjon og ny hovedbrannbil. Vi har også 

greid å innfri målsettingene til reduksjon i energiforbruket og andelen bioenergi - ett år 

tidligere enn forutsatt.   

 

Enheten har oppnådd gode resultater i forhold til styringskortene. Spesielt kan det fremheves 

målsettingene som er innfridd innenfor reduksjon i energiforbruket og andelen bioenergi. Vi 

har fra 2008 til 2011 redusert kommunale bygningers stasjonære energiforbruk med ca. 13 % 

(målsetting 10 % innen 2012). Dette er et resultat av at mange dyktige personers fokus på 

ENØK.  

Andelen bioenergi av energiforbruket i kommunale bygninger er ved utgangen av 2011 på ca 

55 % (målsetting 50 % innen 2012). Av kommunens energiforbruk som går til varmt vann og 

oppvarming, er nå hele 76 % basert på bioenergi.  

 

I 2011 har enheten et sykefravær på 8,1 %, fordelt på 1,3 % korttidsfravær og 6,8 % 

langtidsfravær. Vi har nedgang i både korttids- og langtidsfraværet i forhold til tidligere år, og 

anser oss godt fornøyd med utviklingen. Det vil fortsatt jobbes kontinuerlig for å redusere 

fraværet ytterligere.  

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 26.044.340,- 32.460.523,- 124,64 % 

Året har generelt vært preget av budsjettmessige utfordringer, spesielt på inntektssiden. Det 

har på enkelte områder blitt budsjettert med vesentlig høyere inntekter enn det som har 

kommet inn, blant annet på husleieinntekter og kommunale avgifter. Mye av avviket på 

selvkost er knyttet til manglende gebyrøkning fra 2010 til 2011, og lavere vannforbruk enn 

forutsatt ved innføring av vannmålere. Det er gjort vesentlige grep for å sikre økt realisme i 

budsjettet for 2012, blant annet økte gebyrer innen de fleste selvkostområdene.  

I tillegg var fjorårets første måneder spesielt kalde, noe som blant annet bidro til at utgiftene 

til strøm/oppvarming endte nær en million kroner over budsjett. Kulden medførte også store 

kostnader i forbindelse med tele i vann og avløpsledninger og kjøving i stikkrenner og grøfter.   

 

4.15 Kultur 

 

2011 var et meget aktivt år for kulturenheten, med bl.a. digitaliseringen av kinoen, 

ferdigstilling av siste bind i bygdbokserien, revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk 

aktivitet, samt to jubileer på Parken ungdomsklubb. Driften for øvrig gikk som planlagt uten 

store avvik. 

 

Store og små arrangementer og tiltak ble gjennomført etter planen og tilskudd til kulturformål 

fordelt på vanlig måte. Parken ungdomsklubb feiret to jubileer i 2011, og hadde 330 

medlemmer i 2. kvartal. Resultatene fra Ungdata viser at klubben blir tre ganger mer brukt 

enn andre ungdomsklubber. Besøkstallet på kinoen var på 7.640, noe som er mer en dobbelt 

så høyt som i 2010. Biblioteket hadde ca 15.000 besøk og mer enn 33.000 utlån i 2011.  
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Brukerundersøkelser ble gjennomført på kino, ungdomsklubb og bibliotek, og viser at målene 

for tilfredshet ble nådd med god margin. Antall utlån pr. innbygger på biblioteket ligger noe 

under målet i 2011. Både kort- og langtidsfravær er lavt, lavere enn målet for 2011 og omtrent 

på samme nivå som i 2010.  

 

Sykefraværet i enheten var totalt 2,8 %, fordelt på 1,1 % korttidsfravær og 1,7 % 

langtidsfravær. Det er nærmest uendret fra 2010. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å 

redusere sykefraværet, men godt arbeidsmiljø har som vanlig stått i fokus.  

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 6.443.550,- 6.320.175,- 98,1 % 

Økte utgifter til bygdebokarbeidet ble kompensert ved planlagt mindreforbruk på andre 

kapitler. Disse tiltakene, samt en vesentlig økning av billettinntekter på Sentrum kino, førte til 

at enheten samlet sett hadde et mindreforbruk også i 2011. 

4.16 Plan og næring  

Plan og næring består av fagområdene byggesak, oppmåling / geodata, plan, miljø, jordbruk, 

skogbruk, vilt og fisk. I denne årsmeldinga har vi valgt å fokusere på geodata. Geodata/kart er 

grunnlaget for de fleste av oppgavene Plan og Næring utfører. Er det lagt et godt grunnlag på 

geodatasiden i kommunen vil dette øke effektiviteten på andre områder og gi bedre kvalitet på 

beslutninger som tas.  

 

Nordre Land kommune har, som et resultat av sitt store antall eiendommer og at vi har satset 

på hyttebygging, store og omfattende oppgaver innenfor geodata-området. Vi hadde pr 1/1-

2011 ett etterslep på ca. 255 gamle saker der kundene venter på målebrev. I løpet av sesongen 

2011 ble etterslepet redusert til om lag 120 gamle saker, samtidig som 105 nye 

oppmålingsforretninger er gjennomført. I løpet av 2012 må de resterende 120 sakene 

ferdigstilles. I tillegg til nye saker som er kommet inn og som kommer utover 2012, 

anslagsvis 150 saker. Stort etterslep på gamle saker gjør at andre deler av 

geodatavirksomheten også ligger etter. 

Matrikkelen er ett register med opplysninger om eiendommer, bygninger og adresser.  

Matrikkelen er ett av fem register som er felleskomponenter for samhandling i offentlig 

sektor, de andre er enhetsregisteret, folkeregisteret, altinn og ID-porten.  Matrikkelen er og 

blir selve grunnfjellet i dette og det er kommunen som er produsenten av data til dette 

registeret, dette er vårt ansvar. Mangler i matrikkelen gjør for eksempel innføringen av 

eiendomsskatt mer krevende. Feil og mangler forsinker og gjør saksbehandlingen mer 

krevende innen mange områder som avgiftshåndtering, byggesak, landbruksforvaltning og 

planarbeid. 

Geodata fra kommunen er tilgjengelige og blir brukt av mange private aktører, blant annet 

nødetater. Dersom våre register og geodata er feil, vil vi formidle feil informasjon og det blir 

tatt beslutninger på feil grunnlag. Vi som kommune har derfor en viktig rolle i å holde våre 

geodata og registere som vi har ansvaret for oppdatert. 

 

Plan og næring hadde et sykefravær i 2011 på 5,8 % fordelt på et kortidsfravær på 1,7 %, 

mens langtidsfraværet var 4,1 %. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 4.091.950,- 3.621.411,-  94 % 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at enheten har hatt vakante stillinger i 2011. 



5 Investeringsstatus pr 31.12.2011 

 

2011 var et litt spesielt år når det gjelder investeringsbudsjettet og hvordan investeringene finansieres i regnskapet. Fra tidligere å ha budsjettert 

et prosjekt med den total kostnaden det første året, skal investeringsbudsjettet nå være et årsbudsjett på lik linje med det vanlige driftsbudsjettet. 

Dette er greit å håndtere i forhold til prosjekter som startet opp i 2011, det vil si prosjekter som starter med 011xx, siden man der har en kjent 

totalbevilgning og kan synliggjøre prosjektets resultat i siste kolonne. Men dette er litt vanskeligere å håndtere for eldre prosjekter som ikke 

hadde bevilgning i opprinnelig budsjett 2011, men som hadde igjen midler som er innarbeidet i revidert budsjett. Siste kolonne med resultat 

prosjektet må derfor leses med litt varsomhet på de eldre prosjektene. 

 

Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

01001 Digitalisering kino 1 283 000 0 150 000 667 066,00 747 311,00 1 414 377,00 -131 377,00 

K-72/09 opprinnelig budsjett+K-12/10+K-111/11             

Prosjektet er ikke ferdigstilt. Det gjenstår anskaffelse av noe utstyr for bruk av andre medier på det digitale visningsutstyret og   

elektronisk billettsystem.        

         

01004 Ballbinge Torpa 645 000 100 000 645 000 643 397,12 0,00 643 397,12 1 602,88 
K-72/09 opprinnelig budsjett+K-
111/11               

Prosjektet er gjennomført og avsluttet innenfor revidert budsjett.       

         

01005 

Opprusting 
kommunale 
veger/bygg 1 000 000 0 377 000 341 793,29 622 191,24 963 984,53 36 015,47 

Prosjektet er avsluttet. Gjennomført innenfor budsjett.      

         

01007 Brannstasjon 8 640 000 1 400 000 4 535 000 5 372 287,00 4 443 349,51 9 815 636,51 
-1 175 
636,51 

K-72/09 opprinnelig budsjett+K-
111/11               

Prosjektet er gjennomført og avsluttet med et merforbruk på kr 368.000,-. I tillegg er prosjektet belastet med ca kr 807.000,- til  

inventar og utstyr.        
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Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

01009 Utskifting kjøretøy TDE 0 0 0 -33 000,00 0,00 -33 000,00 33 000,00 

Prosjektet er avsluttet. Gjelder delfinansiering av minibuss til vedgruppa. Kr 110.000,- er benyttet av rest på kr 113.000,- fra 2010.  
Sees også i sammenheng med 
01117.        

         

01010 Landsbysatsning 250 000 0 100 000 96 750,00 0,00 96 750,00 153 250,00 

K-72/09 opprinnelig budsjett+111/11               

Innkjøp av sittebenker i Landsbyen.        

         

01011 
Vaskemaskin vaskeriet 
Landmo 140 000 0 140 000 136 757,50 0,00 136 757,50 3 242,50 

K-72/09 opprinnelig budsjett+111/11               

Anskaffelet innenfor bevilgning og tatt i bruk.       

         

01012 Tilknytning randsoner 1 000 000 0 673 000 481 977,60 326 176,50 808 154,10 191 845,90 

K-72/09 opprinnelig budsjett+111/11               

Prosjektet er avsluttet.        

         

01013 
Ledningsnett 
rehabilitering 2 000 000 0 1 000 000 1 685 569,01 0,00 1 685 569,01 314 430,99 

K-72/09 opprinnelig budsjett+111/11               

Prosjektet er avsluttet. Dette prosjektet sees i sammenheng med prosjekt 01014.    

         

01014 Renseanlegg Elverom 3 000 000 0 2 000 000 1 091 320,53 1 259 978,09 2 351 298,62 648 701,38 

K-72/09 opprinnelig budsjett+111/11               

Prosjektet er avsluttet. Dette prosjektet sees i sammenheng med prosjekt 01013.    

         

01015 Ventilasjon Dokka RA 700 000 0 700 000 362 901,28 0,00 362 901,28 337 098,72 

K-72/09 opprinnelig budsjett+111/11               

Prosjektet er avsluttet.        
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Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

01016 
Ombygging Dokka 
Møbler 0 0 195 000 193 134,80 945 137,90 1 138 272,70 

-1 138 
272,70 

Belastes vedlikeholdsfondet               

Prosjektet er avsluttet innenfor revidert budsjett.       

         

01017 
Flisfyringsanlegg 
Tonlia 1 573 000 0 348 000 289 017,73 1 468 138,02 1 757 155,75 -184 155,75 

K-19/09+K-93/10+K-111/11               

Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på ca kr 184.000 totalt.      

For 2011 er det et merforbruk på kr 59.000,- i henhold til revidert budsjett.     

         

01020 Miljøanlegg Synnfjell 868 000 0 868 000 858 878,40 0,00 858 878,40 9 121,60 

K-11/10+K-111/11               

Prosjektet for 2011 er avsluttet. Skal evalueres i 2012.      

         

01022 Konvertering Landmo 3 777 143 0 72 000 71 418,00 3 771 414,00 3 842 832,00 -65 689,00 

Etterslep mva etter prosjektet som ble gjennomført i 2010.      

         

         

01023 
Villavegen 
fortau/parkering 1 100 000 0 1 006 000 1 148 711,61 0,00 1 148 711,61 -48 711,61 

K-32/10+K-12/11+F-75/11+K-111/11               

Ikke ferdigstilt. Gjenstår noe arbeid i 2012.        

         

01092 Formidlingslån 0 0 0 632 891,90 0,00 632 891,90 0,00 

Ekstraordinære avdrag 2011 som finansieres med avsatte bundne investeringsfond i 2010.    
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Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

01101 
Generell IKT-
opprustning 500 000 500 000 220 000 290 985,00 0,00 290 985,00 209 015,00 

K-96/10+K-111/11               

Kjøpe to nye servere samt oppdatert back-up løsning.      

         

01102 Digitale politikere 300 000 300 000 300 000 301 491,49 0,00 301 491,49 -1 491,49 

K-96/10+K-111/11               

Gjenstår trådløst nettverk i kommunestyresalen.       

         

01103 Spredenett TBUS 400 000 210 000 400 000 397 259,00 0,00 397 259,00 2 741,00 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er avsluttet.        

         

01104 Spredenett Landmo 810 000 200 000 810 000 495 000,00 0,00 495 000,00 315 000,00 

K-96/10+K-111/11               

Restbevilgning innarbeides i 2012.        

         

01105 
Nytt lager Parken 
Ungdomsklubb 120 000 120 000 120 000 43 902,75 0,00 43 902,75 76 097,25 

K-96/10+K-111/11               

Ikke ferdigstilt i 2011. Restbevilgning foreslås revidert inn i 2012.      

         

01106 
Nytt uthus Nordsinni 
BHG 300 000 300 000 300 000 231 475,92 0,00 231 475,92 68 524,08 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er avsluttet innenfor vedtatt budsjett.       
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Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

01107 
Omsorgsboliger 
Landmo 200 000 200 000 0 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

K-96/10+K-111/11               

Forprosjekt fase 1 påbegynt 2011. Utgifter påløper først i fase 2. Restbevilgning foreslås revidert inn i 2012.   

         

01108 Innmating flissilo 200 000 200 000 200 000 81 043,50 0,00 81 043,50 118 956,50 

K-96/10+K-111/11               

Ikke ferdigstilt i 2011. Restbeløp revideres inn i 2012.      

         

01109 
Vedlikeholdsplan 
eiendom 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 460 131,94 0,00 1 460 131,94 39 868,06 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er avsluttet.        

         

01110 Ballbinge Dokka 654 000 600 000 654 000 653 850,25 0,00 653 850,25 149,75 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er gjennomført og avsluttet innenfor revidert budsjett.      

         

01111 
Utomhus 
skoleområdet 200 000 200 000 200 000 189 717,06 0,00 189 717,06 10 282,94 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er avsluttet.        

         

01112 
Utskifting/renovering 
Rådhuset 3 000 000 3 000 000 200 000 247 099,75 0,00 247 099,75 2 752 900,25 

K-96/10+K-111/11               

Ombygging av kontorer samt strøm og data knyttet til dette.      
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Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

01113 
Kjøp gruslager 
Snertinn 400 000 400 000 400 000 228 355,16 0,00 228 355,16 171 644,84 

K-96/10+K-111/11               

Omdisponert til bygging av gruslager. Prosjektet ble ikke ferdigstilt i 2011. Gjenstående midler foreslås revidert inn i 2012.  

         

01114 Veg Dokka Stasjon 400 000 400 000 400 000 0,00 0,00 0,00 400 000,00 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er ikke påbegynt. Se for øvrig vedtak i kommunestyret vedr Dokka Kulturstasjon.    

         

01115 Ny brannbil 3 300 000 3 300 000 3 300 000 3 050 000,00 0,00 3 050 000,00 250 000,00 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er gjennomført og avsluttet innenfor opprinnelig budsjett. Salg av den gamle brannbilen er kreditert prosjektet.  

         

01116 
Opprusting 
kommunale veger 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 644 463,39 0,00 1 644 463,39 -644 463,39 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er avsluttet. Sees i sammenheng med bl.a prosjekt 01005 og 01127.     

         

01117 Utskifting kjøretøy TDE 500 000 500 000 500 000 550 000,00 0,00 550 000,00 -50 000,00 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er avsluttet.        

         

01118 

Ny produksjonslinje og 
tilpasninger 
vedsenteret 400 000 400 000 400 000 358 300,69 0,00 358 300,69 41 699,31 

K-96/10+K-111/11 opprinnelig ny bil vedgruppa, men omdisponert i F-73/11         

Prosjektet er avsluttet.        
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Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

01119 
Ny bil 
oppmålingsavdelingen 200 000 200 000 0 205 000,00 0,00 205 000,00 -5 000,00 

K-96/10+K-111/11               

Innkjøpt og tatt i bruk.        

         

01120 Tilknytning randsoner 200 000 200 000 200 000 159 161,40 0,00 159 161,40 40 838,60 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er avsluttet.        

         

01121 
Tank/vannglass 
Brovold 300 000 300 000 300 000 0,00 0,00 0,00 300 000,00 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er ikke gjennomført. Vurderes revidert inn i 2012.      

         

01122 Sonevannmåler Dokka 200 000 200 000 200 000 24 418,00 0,00 24 418,00 175 582,00 

K-96/10+K-111/11               

Prosjektet er ikke avsluttet. Ny bevilgning i 2012.       

         

01123 Kommuneplan VA 200 000 200 000 0 0,00 0,00 0,00 200 000,00 

K-96/10+K-111/11               

Ikke påbegynt. Ny bevilgning i 2012.        

         

01124 Ny EL-tavle Dokka RA 150 000 150 000 150 000 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

K-96/10+K-111/11               

Bestilt i 2011, og levert første kvartal 2012. Bevilgning foreslås derfor revidert inn i 2012.    

         

01125 Leilighet Løkka 535 000 0 535 000 416 730,00 0,00 416 730,00 118 270,00 

K-89/10+K-111/11               

Prosjektet er avsluttet innenfor opprinnelig budsjett.       
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Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

01126 
Ovn/kombitiner 
Landmo 135 000 0 135 000 134 438,00 0,00 134 438,00 562,00 

"eldremilliarden"               

Finansiert av eldremilliarden fra 2010 som ble avsatt til disposisjonsfond. Ovn tatt i bruk.    

         

01127 Gate/fortau Landmo 662 000 0 662 000 647 265,41 0,00 647 265,41 14 734,59 

K-27/11                 

Ikke ferdigstilt. Gjenstår noe arbeid i 2012. Må avklare eiendomssalg, eller søke tilleggsbevilgning.   

         

01128 
Kjøp Fagerli Torstu 
Gnr 121 Bnr 74/509 650 000 0 650 000 583 705,00 0,00 583 705,00 66 295,00 

K-93/11+K-111/11 i objekt 07721               

Kjøpet er gjennomført. Gjenstår påkrevd opprustning for utleie. Restbeløp foreslås revidert inn i 2012.   

         

01129 D-blokka DVS inventar 750 000 0 750 000 571 678,00 0,00 571 678,00 178 322,00 

K-111/11                 

Inventar Læringssenteret. Restbevilgning foreslås revidert inn i 2012.     

         

01130 
Næringstomt Aust-
Torpa Gnr 107 Bnr 109 230 000 0 230 000 227 048,00 0,00 227 048,00 2 952,00 

K-90/10+K-111/11 i objekt 07721               

Prosjektet er avsluttet innenfor opprinnelig budsjett.       

         

01131 
Kjøp Dokka Mølle Gnr 
41 Bnr 18/83 440 000 0 440 000 56 977,00 0,00 56 977,00 383 023,00 

K-92/11+K-111/11 i objekt 07721               

Prosjektet er ikke avsluttet. Erverv skjer i 2012. Restbeløpet foreslås derfor revidert inn i 2012.    

         

01132 Sandfang Dokka RA 650 000 0 650 000 0,00 0,00 0,00 650 000,00 

F-119/11 etter Kommunelovens §13               

Arbeidene bestilt i 2011. Faktura i 2012. Beløpet revideres inn i 2012.     
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Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

01133 
FV-250 Stormark-
Holmenjordet 4 700 000 0 3 200 000 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 

K-26/11                 

Samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen som starter i 2012. Beløpet revideres inn i 2012.    

         

01192 Formidlingslån/startlån 5 000 000 5 000 000 7 420 000 510 163,03 0,00 510 163,03 4 489 836,97 

Dette prosjektet pågår løpende. Restbeløpet revideres inn i 2012.      

         

06626 Moskauglinna 0 0 130 000 151 561,00 0,00 151 561,00 0,00 

F-sak 75/11                 

Igangsatt, men ikke fullført i 2011. Sluttføres i 2012.       

         

         

06990 KLP EK-innskudd 974 000 0 974 000 973 819,00 0,00 973 819,00 181,00 

K-40/11                 

Egenkapitalinnskuddet som KLP krever inn hvert år.       

         

07007 
Rehab Dokka 
Barneskole 55 450 000 0 4 110 000 4 136 539,84 

51 250 
450,85 55 386 990,69 63 009,31 

K-97/08 oppr budsj+K-24/09+K-55/09+K-29/11+K111/11           

Prosjektet er avsluttet. Gjenstår noe utomhusarbeider som har fått egen bevilgning.    

         

07008 
Generell IKT-
opprustning 1 100 000 0 175 000 2 250,00 665 309,94 667 559,94 432 440,06 

Rest fra 2010.        

         

07012 Barnehage ny avdeling 6 600 000 0 335 000 116 661,50 6 339 655,17 6 456 316,67 143 683,33 

Utvidelse av Dokka barnehage avdeling Øygardsjordet.      



 43 

 

         

Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

07718 Kjøp/salg av aksjer 0 0 0 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 

 
      

Aksjer Landsbyen Næringshage i forbindelse med oppløsningen av Folkeuniversitetet i Land og Etnedal.   

         

07720 
Kjøp/salg av 
eiendommer 0 0 0 -679 213,69 0,00 -679 213,69 0,00 

Gjelder hovedsakelig salg av tomter i Tonlia.       

         

07721 
Kjøp av 
tomter/næringsareal 0 0 0 -164 463,00 0,00 -164 463,00 0,00 

Mølla K-92/11 (440.000) flyttes til obj 01131, næringseiendom Torpa K-90/10 (250.000) flyttes til obj 01130 allerede ført i 112 og  

K-93/11 Fagerli Torstu (650.000) flyttes til eget objekt           

Gjelder bl.a salg av noen mindre næringsarealer.       

         

08002 Uthus Nordsinni kirke 760 000 0 40 000 29 868,10 739 644,45 769 512,55 -9 512,55 

K-73/08+K-13/09+K-111/11               

Prosjektet er avsluttet.        

         

08004 
Rehab Landmo 
mellombygg 1 500 000 0 0 8 639,11 1 239 871,54 1 248 510,65 251 489,35 

Prosjektet er avsluttet.        

         

08009 Driftsovervåkning VA 900 000 0 75 000 75 363,00 889 612,57 964 975,57 -64 975,57 

Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på ca kr 65.000,- totalt, men innenfor revidert 
budsjett.    

         

08993 Utlån-NL Idrettslag 0 0 0 -450 000,00 0,00 0,00 0,00 

Avdrag på utlån.        
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Prosjektnr Prosjektnavn 
Total 
bevilgning 

Oppr buds 
2011 

Rev buds 
2011 Forbruk 2011 

Forbruk 
tidligere år Forbruk totalt 

Resultat 
prosjektet 

08994 
Utlån-Dokka Møbler 
Eiendom 0 0 0 -225 000,00 0,00 0,00 0,00 

Avdrag på utlån.        

         

09003 Barnevern fagsystem 375 000 0 82 000 14 618,15 350 382,51 365 000,66 9 999,34 
K-97/08 oppr budsj+K-48/09+K-
111/11               

Prosjektet er avsluttet og systemet er i drift.       

         

09006 Veg Vinjarmoen 700 000 0 130 000 156 536,75 276 949,23 433 485,98 266 514,02 

K-97/08 oppr budsj+K-111/11               

Prosjektet er ikke avsluttet. Asfaltering gjenstår. Restbeløpet revideres inn i 2012.    

         

09011 ENØK-tiltak KEH 700 000 0 0 117 500,00 110 387,12 227 887,12 472 112,88 

K-97/08 oppr budsj(sees i sammenheng med andre ENØK-tiltak           

Prosjektet er avsluttet. Sees i sammenheng med bl.a 09012      

         

09012 Universell utforming 400 000 0 70 000 46 499,82 428 649,56 475 149,38 -75 149,38 

K-111/11                 

Prosjektet er avsluttet. Sees i sammenheng med 09011.      

         

09016 Nye barnehageplasser 9 000 000 0 1 300 000 2 257 886,71 2 794 644,24 5 052 530,95 3 947 469,05 

K-72/06 oppr budsj+K-127/07 oppr budsj+K-72/09 oppr budsj-600.000 fra 07012+K-111/11       

Rest revideres inn i 2012, til drift av Øygardsjordet frem til permanent barnehage er etablert.     

Ny bevilgning i 2012 til utbyggingen av Furulund barnehage og Øygardsjordet barnehage.    



6 Finansforvaltning 

 

Aksjer 
2011 startet med mye usikkerhet knyttet til urolighetene i Nord-Afrika og jordskjelvet i Japan. 

På grunn av disse urolighetene steg oljeprisen mye første kvartal. Økte oljepriser gir ofte 

oppsving på Oslo Børs, noe en også opplevde da. Oslo Børs steg med 1,3 % første kvartal.  

 

I likhet med det en opplevde i 2010, ble andre kvartal i 2011 en dårlig periode i verdens 

aksjemarkeder. Det var en stor gjeldsfrykt og økonomiske indikatorer viste jevnt over svake 

resultater. Som vanlig ved uro i verdensmarkedet, falt Oslo Børs enda mer enn 

verdensindeksen og var ned drøye 4 prosent i løpet av dette kvartalet.  

 

Når vi kom til juni måned preget urolighetene i Hellas og usikkerheten knyttet til om staten 

Helles ville gå konkurs, alle markedene. Så sommeren 2011 var preget av svake 

aksjemarkeder, lave råvarepriser og en svak norsk krone. Men etter at spareplanen ble vedtatt 

og flere redningspakker ble godkjent, opplevde man en svak korrigering opp igjen. 

 

Men de urolighetene som en opplevde i første halvår 2011 var for bare krusninger å regne i 

forhold til det en opplevde i august måned. Gullprisen og den vanligvis så trygge 

sveitserfranchen steg, mens fastrenter og aksjer falt kraftig. Fra 31. juli til 9. august falt Oslo 

Børs hovedindeks med 21 %!! Det kraftige fallet skyldes stor usikkerhet blant investorene 

med hensyn på veskstbildet fremover og utfallet gjeldskrisen som pågikk og som fremdeles 

råder i Europa. Også verden for øvrig opplevde en nedgang i august, med Europa som svakest 

mens USA falt minst. 

 

Nedgangen som startet på sensommeren fortsatte i september, men i oktober måned roet 

finansmarkedene seg noe igjen. Oslo Børs fortsatte ned 8 % i september, men steg igjen med 

hele 22 % fra 4. til 27. oktober.  

 

Fjorårets to siste måneder var preget av positive nyheter fra realøkonomien med færre antall 

nye ledige, positiv amerikansk detaljhandel og tegn på økt aktivitet i industrien. På motsatt 

side var utviklingen i Europa svak på grunn av den pågående finanskrisen. Oslo Børs endte 

ned 12,46 % i 2011 etter + 64,8 % i 2009 og + 18,3 % i 2010. Det store fallet første uka i 

august satte derfor et stort preg på aksjeåret 2011. 

 

Renter 

Vi gikk inn i 2011 med en styringsrente på 2,0 %. Denne ble hevet med 0,25 prosentpoeng i 

mai og kuttet med 0,5 på desembermøtet. Året endte derfor med en styringsrente på lave 1,75 

%.  

 

 

 
 

3 måneders Nibor begynte 2011 på 2,62 % og steg slakt helt frem til november. Nibor-rentene 

følger nivået på styringsrenten, med et påslag for risiko. Nibor øker ved uroligheter i 

markedet selv om sentralbanken holder styringsrenten uendret. Stigningen i Nibor-rentene 

som man så i gjennom fjoråret, var en følge av urolighetene som var rundt i verden og 

Nibor = Norwegian InterBank Offered Rate, det vil si den rente norske banker er villig 

til å låne hverandre penger for 
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usikkerheten knyttet til utviklingen i Europa. I desember måned falt Nibor-rentene igjen med 

ca 30 punkter som en følge av roligere tilstander rundt om i verden og at mye av usikkerheten 

knyttet til Hellas da var landet. Man endte derfor opp med en gjennomsnittlig 3 måneders 

Nibor i 2011 på 2,88 % (uoffisielt). Siden renten på Nordre Land kommune sitt innestående 

hos hovedbankforbindelsen vår DnB NOR er lik 1 måneders Nibor renten, har kommunen 

hatt en gjennomsnittlig bankrente i 2011 på 2,65 %. 

 

Kommunens langsiktige plasseringer 

Oversikt over Nordre Land kommune sine plasseringer pr 31.12.2011 fordelt pr aktivaklasse: 

 

 
 

Avkastningen på kommunens langsiktige plasseringer i 2011 ble usle 0,84 %. Til 

sammenligning viste referanseindeksen ST1X, som er en 3 måneders statsobligasjonsindeks 

som er vanlig å bruke som benchmark for pengemarkedsplasseringer, en avkastning på 2,44 

%. Plasseringene har gitt en vesentlig dårligere avkastning enn indeksen og den renten 

kommunen ville fått ved å la pengene stå på konsernkonto i banken. Grunnen til den dårlige 

avkastningen vi så i fjor er den negative utviklingen i aksjemarkedet. Aksjefondene har en 

negativ avkastning på 14,43 %. Med 14,3 % av plasseringen gjort i aksjer, så er det klart at en 

så vesentlig negativ utvikling vil påvirke totalavkastningen mye.  
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Grafen nedenfor viser utviklingen i avkastningen i gjennom året: 

 
 

Som en ser av utviklingen i avkastningen gjennom året, ser en at sensommeren med august og 

september er de månedene som gir særlig dårlig avkastning. Det store fallet første uka i 

august og ringvirkningene av finanskrisa i Europa som slo inn kraftig i september, ødela for 

en god årlig avkastning. 

 

Kakediagrammet nedenfor viser andelen av plasseringene pr 31.12.11:  

 

 
Plasseringen i pengemarkedet har gitt en avkastning på 2,98 %. Siden rentenivået har vært så 

lavt i hele 2011, er avkastningen på plasseringer her lav og bare minimalt høyre enn den 

renten kommunen oppnår på innestående på konsernkonto hos hovedbankforbindelsen. 

Nordre Land fikk utbetalt kr 393.197,- i renter på plasseringen i pengemarkedet. 

 

Innen aktivaklassen obligasjoner ble avkastningen for 2011 i gjennomsnitt 3,70 %. Fall i 

fastrentene som en opplevde i 2011 gav god avkastning på obligasjonsfond med fast rente, 

mens plasseringer i obligasjoner med flytende rente ikke nøt godt av denne effekten. Det har 

blitt utbetalt vel 540.000,- i renter på obligasjonene i 2011. I løpet av fjoråret har 8 millioner i 

obligasjoner forfalt. Disse midlene har ikke blitt replassert da det har vært behov for midlene 

for å bedre likviditeten.  

 

BMA står for Bankinnskudd Med Aksjeavkastning. Kommunen har et løpende innskudd her 

pålydende 5 millioner korner som løper frem til mars 2012. Denne plasseringen gav en 

kupongutbetaling i 2011 på 50.000,- og avkastninger er derfor kun 1 %. Når denne 

plasseringen utløper i mars er det lite sannsynlig at midlene kan nyttes til en ny langsiktig 

plassering med tanke på den anstrengte likviditetssituasjonen kommunen er i. 
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Vital Eiendomsfond har steget med 13,26 % i 2011. Avkastningen består av netto 

leieinntekter og verdiendringer. Fondet er ikke belånt og har således moderat risiko. 

 

Aksjefondene ga samlet en negativ avkastning i 2011 på nesten 1,1 millioner. Dette utgjør en 

negativ avkastning på 14,43 %. Verst gikk det med de utenlandske aksjefondene som hadde 

en nedgang på over 25 %. 

 

Kommunens kortsiktige likviditet 

Det som har vært av kortsiktig overskuddslikviditet har vært plassert i bank til 1 måneders 

Nibor rente med kvartalsvis kapitalisering. Snittet for året lå på 2,65 %. 

 

Likviditeten ved inngangen på året var ok, men det var uten at en har hatt muligheten til å 

bygge opp igjen nødvendige buffere. Flere ganger i løpet av året opplevde man en kortere 

perioder med veldig stram likviditet, og det var da nødvendig å låne penger fra andre 

bankkontoer for å kunne betale det løpende. For å kunne utbetale lønn var en avhengig av at 

rammetilskuddet og overføringer av skatt fra skatteoppkreveren var kommet inn på 

kommunens bankkonto. Ved inngangen på året hadde kommunen vel 64,8 millioner stående i 

banken (inklusiv alle gavekontoer, skattetrekk osv som er bundne midler). Ved utgangen av 

året var dette redusert til 32,2 mill. Dette nedgangen i innestående i banken er med på å 

underbygge bildet av den strammere likviditetssituasjon. Dette som følge av fondsbruk og en 

utstrakt bruk av ubrukte lånemidler til å finansiere fjorårets investeringer. 

  

Langsiktig gjeld 

Nordre Land kommune hadde ved utgangen av 2011 totalt kr 312.277.695,- i lån. Dette er en 

reduksjon på vel 400.000,- fra året før, altså betalte vi 400.000,- mer i avdrag enn det vi tok 

opp i nye lån i løpet av året. 

 

Den lave styringsrente blant annet, gjorde at Nordre Land kommune gikk ut av 2011 med en 

flytende rente på lånene på 3,15 % i Kommunalbanken og 2,77 % i Husbanken. Men på tross 

av redusert styringsrente i løpet av 2011, ligger den flytende renten i Kommunalbanken 0,55 

prosentpoeng høyere enn ved inngangen til 2011. Dette skyldes risikopåslaget som bankene 

møter i markedet når de skal låne inn penger som følge av usikkerheten som er i markedet. 

 

Med en liten andel fastrente i forhold til føringene i finansreglementet og rekordlave renter i 

september måned, valgte rådmannen å inngå fastrenteavtaler knyttet til tre lån på til sammen 

ca 91 millioner. Det ble inngått 3 års swaprenteavtale på vel 26 millioner til en rente på 3,05 

%, en 5 års swaprente på ca 39 mill til 3,23 % og en 10 års swaprenteavtale på vel 26,2 mill til 

3,7 %. Med disse rentebindingene har Nordre Land kommune nå en fastrenteandel på 41 %.
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7 Etiske retningslinjer 

 

 
ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG 
FOLKEVALGTE I NORDRE LAND KOMMUNE 

 

 
 

ÅPEN- OFFENSIV- ANSVARLIG 

 

 
Nordre Land kommune forvalter store ressurser på felleskapets vegne. Det 

er derfor viktig at ansatte eller folkevalgte viser gode etiske holdninger og 

integritet gjennom sine handlinger. Dette er en forutsetning for at 

innbyggerne skal ha tillit til kommunen. 

 

Etikk handler om verdier og normer, om holdninger, og forventning til atferd 

og hvordan vi skal handle. Etiske retningslinjer skal bidra til å bevisstgjøre 

og avklare rett og galt i gitte situasjoner, slik at ansatte og folkevalgte 

opptrer på en måte som ivaretar kommunens omdømme, verdier og regelverk.  

 

DET FORVENTES AT ANSATTE OG FOLKEVALGTE I NORDRE LAND 

KOMMUNE: 

 er kjent med kommunens verdier og legger dem til grunn i sitt arbeid. 

 opptrer profesjonelt, saklig og med respekt både internt og eksternt. 

 avstår fra handlinger som kan skade kommunens omdømme og tillit. 

 tar ansvar for at kritikkverdige forhold blir varslet og endret. 

 overholder lover, forskrifter, reglementer og vedtak som er truffet. 

 

1. ANSVAR OG VIRKEOMRÅDE 

Retningslinjene gjelder for alle ansatte og folkevalgte i Nordre Land Kommune.  

Alle:  

Alle ansatte og folkevalgte skal gjøre seg kjent med de etiske retningslinjene og 

følge disse på best mulig måte. Som medarbeider og forvalter av samfunnets 

fellesmidler skal den enkelte være bevisst på at han/hun danner grunnlaget for 

innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Alle skal derfor ta aktivt avstand 

fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. 
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Ledelse:  

Det påligger ledelsen et særlig ansvar for å bygge en kultur som ivaretar 

kommunens etiske retningslinjer, bekjentgjøre disse for nye arbeidstakere, 

samt å ta opp temaet til nye gjennomganger med medarbeiderne med jevne 

mellomrom.  

 

2. OPPTREDEN  

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være 

korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. Ansatte og 

folkevalgte skal opptre profesjonelt, med respekt og representere kommunen på 

en god måte både internt og eksternt. 

Kollegaer:  

Alle ansatte skal ta sin del av ansvaret for et godt og inkluderende arbeidsmiljø 

og behandle hverandre med respekt. Det forventes at det ikke snakkes 

nedsettende om kollegaer som ikke er tilstede og kan svare for seg. Mobbing og 

trakassering er ikke tillatt på noe nivå. 

Innbyggere/ brukere:  

Innbyggere og brukere skal møtes med respekt og høflighet. Ansatte skal opptre 

profesjonelt overfor brukere, og legge vekt på forsvarlig saksbehandling og 

sikre partenes rett til å uttale seg. 

 

3. TAUSHETSPLIKT 

Samtlige ansatte i kommunen er pålagt taushetsplikt etter forvaltningslovens 

bestemmelser, og eventuelle særlover. Taushetsplikten gjelder også etter at 

arbeidsforholdet har opphørt. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse 

med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig 

vinning eller til skade for andre. Taushetsplikten omfatter også opplysninger om 

brukere, kollegaer og ledere. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvem, hva 

og hvordan man omtaler noen på for eksempel nettsamfunn som Facebook, 

Twitter, YouTube og lignende (jf Arbeidsreglementet §12). 

Intern taushetsplikt: 

Fortrolige opplysninger mottatt som tilsatt i kommunen, skal bare tas opp med 

kollegaer i profesjonell sammenheng. 

 

4. YTRINGSFRIHET 

Ansatte og folkevalgte kan komme med personlige ytringer angående 

kritikkverdige forhold, etter Grunnlovens bestemmelser, men dette bør først 

varsles ihht interne varslingsrutiner før de eventuelt gjøres kjent for 

allmennheten. Ved uttalelser fra andre enn de med uttalelsesrett på kommunens 

vegne, skal det gjøres oppmerksom på at dette er personlige ytringer. Kommunal 
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tittel, e- post, telefon, brev eller faks skal ikke benyttes (jf 

Arbeidsreglementet §17). 

 

5. PLIKT OG RETT TIL Å VARSLE  

Ansatte og folkevalgte skal ta opp eller varsle om kritikkverdige forhold i 

kommunen, slik at forholdene kan rettes opp. Herunder forhold som kan medføre 

tap eller skade for arbeidsgiver, kollegaer eller omgivelsene. Ansatte skal varsle 

internt i samsvar med kommunens gjeldende varslingsrutine. Folkevalgte skal 

varsle til ordfører (jf Rutiner for intern varsling). 

 

6. HABILITET/INTERESSEKONFLIKTER 

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan 

medføre en konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. 

Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens 

habilitetsbestemmelser. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med 

behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig 

vinning. 

Rutiner:  

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig 

ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med 

overordnede. 

Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: 

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver. 

-  Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen. 

- Engasjement i interesseorganisasjoner eller politisk virksomhet som berører    

forhold som den enkelte arbeider med i kommunen. 

- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende 

medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold 

til kommunens virksomhet. 

- Familiære og andre nære sosiale forbindelser. 

 

7. GAVER OG PERSONLIGE FORDELER 

Begrensninger:  

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som 

kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller 

vedtak. Dette gjelder ikke gaver av mindre verdi. 

Reiser i tilknytning til den ansattes virksomhet i kommunen, skal reguleres av 

arbeidsgiver. 

Ansatte kan ikke påberope seg kommunens innkjøps- og rabattordninger ved 

personlige innkjøp. 
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Rutiner:   

Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over kommunens 

retningslinjer, herunder testamentariske gaver og/eller arv, skal nærmeste 

overordnede kontaktes. I fellesskap avgjør de om gaven skal beholdes eller 

returneres. Slike gaver bør kun unntaksvis beholdes. Mottatte gaver som 

returneres avsender skal følges av et brev som redegjør for kommunens regler 

om dette. 

Representasjon: 

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i 

samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må 

imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen eller kan gi 

andre grunner til å tro det.  

Gaver fra kommunen:  

Ansatte må heller ikke gi eller tilby tjenester eller fordeler som ikke har vært 

undergitt ordinær saksbehandling til enkeltpersoner/ grupper/ foreninger eller 

andre. 

 

8. NORDRE LAND KOMMUNES RESSURSER OG EIENDELER 

Alle ansatte skal ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og 

rasjonelle måten og medvirke til at ressursene ikke misbrukes eller sløses, 

herunder også tidsressurser. Kommunens utstyr skal ikke nyttes av ansatte til 

noen form for privat inntektsgivende virksomhet. 

Utlån/ utleie:  

Privat bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i 

samsvar med fastsatte retningslinjer.  

 

9. KJØP AV VARER OG TJENESTER  

Innkjøp skal følge regelverket for offentlige anskaffelser og kommunens 

innkjøpsreglement.  

Ingen kan heller på vegne av kommunen foreta handlinger som er i strid med god 

forretningsskikk. Kommunen legger vekt på at alle forhold i forbindelse med sine 

forretningstransaksjoner blir korrekt behandlet og registrert. Alle fakturaer 

med bilag og dokumenter fra forretningsforbindelser skal være fullstendige og 

korrekte.  

 

10 OVERTREDELSER/KONSEKVENSER FOR BRUDD  

Overtredelse av kommunens etiske retningslinjer vil kunne medføre disiplinære 

reaksjoner. 

**************** 

Retningslinjene gjengis hvert år i kommunens årsmelding. 
Etiske retningslinjer ble første gang vedtatt av kommunestyret, sak nr 060 i 1994. 

Revidert av kommunestyret,  sak nr 11 i 2011. 


