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Sammendrag 
Del I inneholder i år, som tidligere, rådmannens innledning, som oppsummerer hovedresultater fra 

driftsåret 2012. Videre presenteres pliktig informasjon etter lov og forskrift, og dette definerer 

innholdet i årsmeldingenes del 1. 

Del II gir en mer utfyllende beskrivelse av enhetenes resultater i 2012, samt en presentasjon av 

investeringsregnskapet for 2012 med kommentarer. Rapportering på finans og de alternative 

plasseringene presenteres også i årsmeldingens del II. Nytt av året er en rapportering på politiske 

vedtak i 2012. Alle kommunestyresaker der vedtaket inneholder en bestilling til rådmannen, er listet 

opp. Rapporteringen inneholder en kort beskrivelse av status.   

Som et vedlegg til årsmeldinga ligger styringskortene for den enkelte enhet. Det rapporteres på 

styringskortene som ble vedtatt i Handlingsplan 2012-2015.  

1. Rådmannens innledning 
Denne årsmeldingen omtaler det som har preget året 2012; 

� Samhandlingsreformen 

� Åpning av D-blokka og nye lokaler for Læringssenteret 

� Barnehageutbyggingen på Dokka 

� Bolystmidler og Ekte landsbyliv 

� Ny kunstgressbane 

� Lean i kommunen (effektivisering, kvalitetsheving) 

� Start på planlegging i Synnfjellet 

� Innbyggerundersøkelse 

� Medarbeiderundersøkelse, og 

� Kommunens økonomiske stilling. 

Disse temaene, og enda flere, er omtalt i årsmeldingens DEL I og II. 

Økonomien 

2012 har vært et år preget av god økonomisk kontroll i enhetene og administrasjonen. Budsjettet for 

2012 var stramt, og det var budsjettert med store avsetninger til fremtidige pensjonsutgifter. God 

kontroll på driften, kombinert med større inntekter fra skatt /rammetilskudd og et positivt 

premieavvik, har ført til at Nordre Land kommune kan legge frem et regnskapsmessig resultat i 

balanse. Dette til tross for inntektstap fra konsesjonskraftsalg og store merkostnader innenfor 

pensjonsområdet.  
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Rådmannen og enhetslederne har hatt løpende fokus på den styrbare delen av driften. Det ligger i 

begrepet ”styrbar”, at det er her man har den største muligheten til budsjett- og virksomhetsstyring. 

Totalt sett var det i 2012 et mindreforbruk på vel kr 5,6 mill. innenfor den styrbare driften.  

Inntekter fra skatt og rammetilskudd ble kr 5,3 mill. høyere enn budsjettert, mens svikten i 

inntektene fra salg av konsesjonskraft ble på kr 1,745 mill. Kommunen bruker alle inntektene fra 

salget av konsesjonskraft inn i driften. Dette gjør kommunen sårbar for svingninger i kraftprisen siden 

inntektene fra dette salget er en viktig del av inntektene som er med å dekke fellesutgifter og 

rammene til enhetene.  

Netto driftsresultat for 2012 er på vel kr 7,9 mill. eller 1,57 % av driftsinntektene. Nordre Land 

kommune har i 2012 klart å avsette kr 12,297 mill. av premieavviket innenfor pensjonsområdet på kr 

14,4 mill. Disse midlene er budsjettert inn i budsjett 2013, for å dekke utgiftsføringen dette året.  

2012 var et nytt aktivt investeringsår, der barnehagene på Dokka har stått i fokus. Kommunen har 

økt lånegjelden med nesten 40 millioner kroner, og kommunen tærer merkbart på fondskapitalen på 

grunn av fondsfinansiering av driften. Nordre Land kommune har likevel kontroll på økonomien, men 

utfordringen i årene som kommer skal ikke undervurderes. 

Sykefravær 

Sykefraværet i 2012 var på totalt 9,6 %, fordelt på 1, 9 % korttidsfravær og 7, 8 % langtidsfravær. 

Sykefraværet har igjen økt fra 2011 til 2012, men ligger fortsatt lavere enn det gjorde i 2009. Dette er 

samme tendens som i landet for øvrig.   

Samhandlingsreformen 

2012 har vært et merkeår i Nordre Land; ja i hele kommune-Norge. Fra 1. januar 2012 trådte 

samhandlingsreformen i kraft, og kommunene fikk flere nye lovfestede oppgaver knyttet til 

forebyggende arbeid, medfinansiering av sykehusbehandling og ansvar for utskrivningsklare 

pasienter. Enhetene Omsorg og rehabilitering og Familie og helse, har jobbet godt med disse 

oppgavene. Enheten omsorg og rehabilitering har hatt en spesielt stor utfordring med et vedvarende 

overbelegg på 6-8 personer i hele 2012. Ekstra bemanning ble satt inn, men det skal ikke legges skjul 

på at de ansatte har merket et økt arbeidspress. Dette har vært håndtert på en imponerende måte, 

med en klar ambisjon om at beboere og pasienter skal få gode tjenester og god pleie. Enheten 

Familie og helse har også møtt samhandlingsreformens på en offensiv måte. De viktigste tiltak og 

nyvinninger er omtalt senere i årsmeldingen.  

Skoleresultater 

Resultatene fra Nasjonale prøver både på 5. og 8.trinn viser at Nordre Land skårer under fylkes- og 

landsgjennomsnitt. Resultatene for 9.trinn viser god utvikling fra 8.til 9.trinn. Grunnskolepoengene 

har de siste to år ligget stabilt, men under landsgjennomsnittet. 

Nordre Land-skolen er i gang med et omfattende kompetansehevingsprogram. Dette går over tre år, 

og startet januar 2012. Fokusområder er klasseledelse, relasjoner og vurdering for læring. Dette er 

områder som er viktige for elevenes læringsutbytte. I tillegg er alle grunnskolene inne i en prosess 

der resultater og kvalitetssystem brukes på en systematisk måte for å utvikle organisasjonen.  
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Bruker-, medarbeider- og innbyggerundersøkelser. 

I året som gikk ble det gjennomført brukerundersøkelser i Torpa barnehage, Kulturskolen, PPT og 

tilrettelagte tjenester. Alle undersøkelsene viser jevnt over god tilfredshet med de kommunale 

tjenestene, men det er alltid områder for forbedring eller områder det er viktig å jobbe systematisk 

med videre for å opprettholde de gode resultatene. Mer om dette fremgår under den enkelte enhet i 

DEL II.  

Høsten 2012 ble det igjen gjennomført en innbyggerundersøkelse i Nordre Land. Det ble sendt ut 

undersøkelse til 3100 husstander. Med en svarprosent på 20,5 % var responsen høyere enn 

gjennomsnittet for tilsvarende undersøkelser. Resultatene viser at innbyggerne i Nordre Land er 

meget fornøyde med kommunen sin. Den samme undersøkelsen ble gjennomført i 2010 og man kan 

se en forbedring i innbyggernes tilfredshet på nesten alle områder. Resultatene er også bedre enn 

gjennomsnittet av andre kommuner som har gjennomført en tilsvarende undersøkelse. Tjenester 

som kommer best ut er bibliotek/bokbuss, servicetorget, fritidstilbudet til ungdom, 

barnehagetilbudet og grunnskolen. Av bostedskvaliteter får kommunen bedre resultat enn 

landsgjennomsnittet på 45 av 52 spørsmål. Nordre Land skiller seg positivt ut i forhold til 

landsgjennomsnittet i spørsmålet om "utviklingen av kommunesenteret", "næringsutviklingen", 

"folkeliv og aktivitet", "tilrettelegging for fotgjengere" og "tilrettelegging for syklister". Spørsmålene 

om hvor fornøyd du er med "standarden på veier og gater" og "kollektiv tilbudet innenfor 

kommunen" er de med lavest tilfredshet. Det er interessant å se at innbyggerne vurderer 

spørsmålene relativt likt som i andre kommuner. Totalt sett må kommunen være veldig tilfreds med 

en slik tilbakemelding, men samtidig vite at mye gjenstår.  

Nordre Land gjennomførte også en landsbyundersøkelse etter Landsbyprosjektets første 2 år. Her 

fikk kommunen meget gode resultater, og scoret som ventet høyt på folkeliv og aktivitet. Gledelig at 

butikktilbudet kom veldig godt ut. Det ble blant annet stilt spørsmål om «i hvilken grad folk var 

fornøyde med utviklingen av Landsbyen Dokka». Her svarte 88 % positivt.  

I 2012 ble det også gjennomført en medarbeiderundersøkelse, som viste gode resultater. 

Medarbeidertilfredsheten er litt over landsgjennomsnittet i Nordre land kommune. Ambisjonen er på 

mange måter å opprettholde disse gode resultatene. 

Avslutningsvis ønsker jeg å takke alle engasjerte og dyktige ledere og medarbeidere for innsatsen i 

2012. Jeg vil også rette en takk til de valgte politikere; medlemmer av utvalg og råd, og spesielt til 

formannskapets medlemmer og ordfører Liv Solveig Alfstad, for et meget ryddig og fruktbart 

samarbeid i 2012!  

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann 
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2. Del I: Årsberetning 

2.1 Innledning 
Kommuneloven § 48 nr. 1 og nr. 5 gir regler om utarbeidelsen av årsberetningen og innholdet i 

denne. Regnskapsforskriften § 10 gir nærmere regler for utarbeidelsen. KRS nr. 6 Noter og 

årsberetning gir utfyllende omhandler også hvilke krav som stilles til innholdet i årsberetningen.  

Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens 

økonomiske stilling og resultatet som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av 

vesentlig betydning for kommunen. Det skal være en redegjørelse av kommunens virksomhet 

gjennom året og skal gi utfyllende informasjon om årsregnskapet. Det er rådmannen som i 

årsberetningen presenterer og analyserer kommunens resultat og finansielle stilling. Del I er delt inn i 

kapitler, med et kapittel om hvert av de områdene som skal omtales i årsberetningen. 

 

2.2 Viktige hendelser i 2012 
Den kanskje største og viktigste hendelsen i 2012 i Nordre Land kommune, som i alle andre av 

landets kommune, er samhandlingsreformen. Helse skapes ikke i de statlige helse- og 

omsorgstjenestene, men der folk oppholder seg i det daglige, i kommunene. Sentrale elementer for 

kommunene er den kommunale medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og betaling for 

utskrivningsklare pasienter. Nordre Land kommune har håndtert samhandlingsreformen på en god 

måte. Periodevis har utskrivningsklare pasienter, kombinert med økte behov for øvrig, gitt 

utfordringer med overbelegg på sykehjemmet og i omsorgsboligene. Det har vært foretatt ekstra 

innleie, for å sørge for pleie og tilsyn med pasientene.   

I 2012 betalte Nordre Land kommune Sykehus Innlandet kr 240.000,- for utskrivningsklare pasienter 

som måtte være lenger på sykehuset. Kommunen har betalt kr 8,2 mill. i medfinansiering av 

kommunens innbyggere i spesialisthelsetjenesten. Nordre Land kommune ble i statsbudsjettet for 

2012 tilført kr 10,153 mill. i økt rammetilskudd som følge av innføringen av samhandlingsreformen. 

2012 gav derfor mindre utbetalte utgifter knyttet til samhandlingsreformen enn økningen i rammen, 

men enheten Omsorg og rehabilitering har økte utgifter som må sees i sammenheng med dette. 

Frisklivssentralen i Nordre Land ble offisielt åpnet med trugestafett 2. februar 2012. Frisklivssentralen 

er til for å støtte og hjelpe personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold 

og røykeslutt. Det arbeidet som gjøres på Frisklivssentralen treffer midt i hjertet av 

samhandlingsreformen, og arbeidet er viktig folkehelsa i årene som kommer. 

18. april startet offisielt Nordre Land Læringssenter sitt virke i blokk D ved Dokka videregående skole. 

Enheten, som tidligere het Voksenopplæringen og flyktningetjenesten, fikk da lyse og funksjonelle 

lokaler som er lagt til rette for læring og kunnskapsbygging. De ligger i umiddelbare nærhet til andre 

opplæringsinstitusjonene i kommunen noe som gir økte muligheter for samspill.  

Med etableringen i blokk D fikk også Kulturskolen ny dansesal, som er godt tilpasset den typen 

aktivitet, med riktig lys, ventilasjon og helfigurspeil. I tillegg er det etablert flotte skytebaner i 

kjelleren av D-blokka. 
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Forprosjekt Lean ble igangsatt i 2012 for å få erfaringer fra egne pilotavdelinger, og vurdere om Lean 

bør videreføres som arbeidsmetode i organisasjonen. Lean vil si å jobbe med forbedring av 

arbeidsprosesser til gavn for den enkelte bruker, de ansatte og for mer effektiv ressursutnyttelse. 

Erfaringene fra 2012 gjør at prosjektet videreføres i 2013. 

Strømprisen har betydning for både utgiftene og inntektene som Nordre Land kommune har. I 2012 

var strømprisen lavere enn det man har opplevd forutgående år. Dette medførte at inntektene fra 

salg av konsesjonskraft ble vel kr 1,745 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes at den halvparten 

av konsesjonskraften som selges til spottpris, altså 19,298 GWH, hadde en lavere pris enn 35,8 

øre/KWh som lå til grunn i budsjettet. Siden kommunen har gjort seg avhengig av inntektene fra salg 

av konsesjonskraft i driften, gir svikt i inntektene direkte utslag i de midlene som kan brukes til 

tjenesteyting og dekning av fellesutgiftene.  

Lavere strømpriser gir også lavere innkjøpspris på strøm for kommunen. Men lave strømpriser ett år 

får ikke den direkte effekten som man opplever på salg av konsesjonskraft. Dette skyldes at innkjøpet 

av strøm for en stor del på fastpriskontrakter med en viss varighet, og at man er derfor bundet av 

avtaler. I tillegg bruker kommunen mye bioenergi. Dette området har veldig stabile priser, men i 

2012 var prisene høyere enn strømprisene, og bidro derfor til at man ikke opplevde den 

utgiftsnedgangen på energi-området som de lave strømprisene skulle tilsi.   

I 2012 ga Nordre Land kommune et ekstraordinært kommunalt tilskudd på kr 1,667 mill. til Nordre 

Land idrettslag for bygging av kunstgressbane for fotball på Brovold. Dette utgjorde 1/3 av 

kostnadsoverslaget. Tilskuddet ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Med et stort 

engangstilskudd fra kommunen, sammen med stor dugnadsinnsats og egenfinansiering samt 

spillemidler, har kunstgressbane i Nordre Land blitt en realitet. Etter at regnskapet for 

kunstgressbanen forelå viste det en kostnadssprekk. Nordre Land kommune økte derfor det 

kommunale tilskuddet med kr 549.000,-. Dette vil bli utbetalt som et ordinært tilskudd over 

kulturenhetens budsjett fra 2015 og utover. 

De par siste årene har kommunens festekontrakter vært gjenstand for korrigering av festeavgifter. 

Med dette har de årlige festeavgiftene økt med mellom 485 % og 900 %. Siden festeavgiftene for 

Landmoområdet skulle reguleres i 2012, var 2012 et godt tidspunkt å gjennomføre et utkjøp av 

festetomten kommunen har i Opplysningsvesenets fond. Landmoområdet, skoleområdet på Dokka 

og området rundt Dokka barnehage avdeling Øygardsjordet ble kjøpt ut for kr 5.680.000,-, slik at 

kommunen nå eier grunnen disse byggene står på. 

Landsbyprosjektet søkte bolystmilder for 2012 og 2013 for å kunne fortsette satsningen på 

Landsbyen Dokka og grendeutvikling. Fra Kommunal- og regionaldepartementet fikk kommunen kr 

2,7 mill. Nordre Land var den enkeltkommunen sammen med Volda som fikk mest tilskudd. I tillegg 

fikk kommunen kr 1,4 mill. fra Oppland Fylkeskommune, til sammen kr 4,1 mill. i bolystmidler for 

2012 og 2013.  

I prosjektet Ekte Landsbyliv kom utformingen av Dokka Kulturstasjon i gang i 2012. Uteområdet ble 

ryddet i løpet av sommeren og høsten for å klargjøre området for bruk. Videre utforming av 

bygninger og istandsetting av området står for tur når reguleringsplanarbeidet er unnagjort. Totalt er 

det avsatt kr 4,5 mill. i investeringsmidler til prosjektet Dokka Kulturstasjon.    
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Barnehagetilbudet i Nordre Land har for en del vært bygget ut med midlertidige løsninger. I 2012 

startet arbeidet med å utvide Furulund barnehage med to nye avdelinger og å oppgradere 

Øygardsjordet barnehage til en permanent barnehage. I oktober var det oppstart for byggingen ved 

Furulund. Dette prosjektet har en total kostnadsramme på kr 20,4 mill., men med den sene 

oppstarten var forbruket totalt kr. 4,2 mill. i 2012. Hvis alt går etter planen er den nye delen av 

Furulund klar for bruk i juni 2013.  

Oppgraderingen av Øygardsjordet barnehage har en total kostnadsramme på kr 14 mill. Av denne 

rammen utgjør utkjøpet av modulene ca. kr 8,4 mill. Det resterende av bevilgningen er avsatt til nytt 

saltak på modulene og bygging av svaltak ved alle innganger, i tillegg til oppgradering av uteområdet 

med nye gjerder, lekeapparater samt opparbeidelse og beplantning. Utkjøpet ble foretatt i 2012, og 

takarbeidet og arbeidet med uteområdet ble påbegynt. Totalt ble det brukt kr 9,56 mill. på prosjektet 

permanent barnehage Øygardsjordet i 2012. 

Innen 31.12.12 skulle alle midlertidige oppmålingsforretninger etter den gamle delingsloven være 

ferdigstilt. Pr 01.01.11 hadde Nordre Land kommune en restanse på ca. 220 saker. Innen fristens 

utløp var stort sett alle sakene ferdig målt i terrenget. Det gjenstår ca. 40 saker som ikke er ført i 

matrikkelen. Denne jobben skal ferdigstilles vinteren og våren 2013. Gebyrer ble innkrevd når 

eiendommene ble tildelt et midlertidig gårds og bruksnummer. Gebyrene knyttet til disse gamle 

sakene er blitt avsatt på fond når selvkostregnskapet har vist et overskudd. Overskudd fra 

selvkostområdet er brukt til å finansiere gjennomføringen av de gamle sakene i 2011 og 2012. Det er 

kjøpt konsulenttjenester innenfor oppmålingstjenester for til sammen 6-700.000,- i 2011 og 2012.  

 

2.3 Økonomisk stilling og resultat gjennom året 

2.3.1 Rapportering gjennom året 
Året 2012 har vært preget av god og stram økonomistyring i alle enheter gjennom hele året. 

Budsjettet for 2012 opplevdes som stramt da enhetene fikk innsparingskrav og det var rom for få nye 

tiltak i budsjettprosessen. Lønnspotten for 2012 ville kun dekke en lønnsøkning på 1,27 %, og både 

politikere og ledere viste at enhetene måtte dekke en del av lønnsøkningen innenfor eksisterende 

rammer. 

I første kvartalsrapporten varslet NAV, Kultur og Kulturskolen en mulig utfordring med å holde seg 

innenfor driftsrammene. Tiltak for å begrense merforbruket ble iverksatt. 

Neste rapportering til politisk nivå var halvårsrapporten. Denne viste at den «styrbare» delen av 

driften totalt sett lå innenfor de vedtatte driftsrammene og ingen av enhetene rapporterte om avvik 

av vesentlig grad.  Med en lønnspott tilsvarende en lønnsøkning på 1,27 % og et faktisk lønnsoppgjør 

på 4,07 % på landsbasis, gav dette en utgiftsutfordring.  Lave strømpriser gjennom senvinteren og 

våren, gjorde at inntektene fra salg av konsesjonskraft ble beregnet til kr 1,9 mill. lavere enn 

budsjettert for året totalt sett. Økte skatteinntekter nasjonalt, gav økt inntektsutjevning gjennom 

rammetilskudd. I tillegg lå det an til en liten merinntekt/mindreutgift på renteområdet.  

Mellom halvårsrapporten og tredjekvartalsrapporten hadde det dukket opp uforutsette utgifter på 

skolesiden. Dokka barneskole og Torpa barne- og ungdomsskole varsler merforbruk som følge av 
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utgifter ved fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner og nye behov. Plan og næring opplevde 

lavere gebyrinntekter som følge av redusert byggeaktivitet i Synnfjellet.  Varslet mindreforbruk på 

selvkostområdet til Teknisk drift og eiendom ville gi muligheter for avsetninger til selvkostfond, eller 

dekning av tidligere fremførbare underskudd. Læringssenteret opplever store refusjoner og varslet 

derfor betydelige merinntekter.  

Sammen med regnskapsføring av premieavviket i pensjon, og den budsjetterte avsetningen av årets 

premieavvik, ble det lagt frem et forventet regnskapsmessig resultat i balanse. 

 

2.3.2 Pensjon 
Pensjon er et omfattende område med store summer både når det gjelder utgiftsføring i 

driftsregnskapet i løpet av et år, og ikke minst når det gjelder forpliktelse og eiendeler i balansen. 

Man hører mye om pensjon i media. Pensjonsbomben i kommune-Norge har vært mye omtalt også i 

2012. Dette er hovedsakelig knyttet til forskyvning av utgiftsføringen av premieavviket. I tillegg 

kommer økte pensjonsutgifter som følge høy lønnsvekst og lav avkastning på innskutte midler i KLP, i 

tillegg til endringer på parametere som fastsettes av staten.   

Premieavvik 

Nordre Land kommune regnskapsfører hele premieavviket det året det oppstår. Premieavviket er 

forskjellen mellom pensjonspremien som kommunen innbetaler til pensjonsleverandøren for å dekke 

de fremtidige pensjonsutbetalingene, og en teoretisk beregnet pensjonskostnad, som er en 

beregning av hva pensjonspremien burde vært i et «normalår». Reglene for denne beregningen gis 

av finansdepartementet.  

Helt siden denne regneoperasjonen ble innført, har pensjonspremiene vært for høye. Denne 

differansen har dermed blitt en inntekt i kommuneregnskapet. Premieavviket som blir en inntekt det 

året det oppstår, skal utgiftsføres det påfølgende året. Nordre Land kommune velger å utgiftsføre 

hele premieavviket året etter det oppstår. De fleste andre kommuner i Norge deler utgiftsføringen 

(amortiserer) over 15 og 10 år. Dette gjør at Nordre Land ikke har en oppbygd «bombe» med 

ventende premieavviks-utgifter liggende i regnskapet. Nordre Land har tatt utgiftene etter hvert. 

Full inntekts- og utgiftsføring i regnskapet gjør at utgiftene knyttet til pensjon svinger veldig fra år til 

år. 2012 var et spesielt år i pensjonssammenheng. Det ble tidlig varslet fra KLP at det ville bli et stort, 

positivt premieavvik (en inntekt) i 2012. Dette premieavviket skal utgiftsføres igjen i 2013. Det ble 

derfor i budsjettprosessen for 2012 vedtatt at årets premieavvik, varslet til kr 14,8 mill., skulle 

avsettes til disposisjonsfond, for å finansiere utgiftsføringen i 2013. Det positive premieavviket i 2011 

skulle utgiftsføres i 2012 og ble derfor utgiftsført med kr 3,5 mill. på pensjonsområdet.  

Ordinær pensjonspremie 

I tillegg til premieavviket skal også pensjonspremien utgiftsføres i regnskapet. I 2012 ble det på 

resultatenhetenes områder utgiftsført en pensjonsutgift på 15,5 % av alle lønnsutbetalinger. Denne 

utgiftsføringen var imidlertid ikke tilstrekkelig til å dekke hele pensjonspremien, og det måtte derfor 

utgiftsføres kr 9,5 mill. ekstra på pensjonsområdet i forbindelse med årsavslutningen.  En for lav 

løpende belastning av pensjon synliggjør at Nordre Land kommune også har utfordringer på 
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pensjonsområdet. Hvis kommunen skulle hatt en tilstrekkelig løpende avsetning til å dekke 

pensjonspremien i 2012, måtte det vært belastet 19,8 %.  

 

2.3.3 Låneopptak 
Opprinnelig budsjett for 2012 ble vedtatt med et lånebehov på kr 44,016 mill., hvorav kr 5 mill. var 

lån til videre utlån. Etter å ha budsjettert inn prosjekter fra tidligere år som ikke var avsluttet, var 

lånebehovet økt til 46,216 mill. i tillegg til bruken av tidligere ubrukte lånemidler på kr 14,049 mill. I 

rebudsjetteringssaken rett før jul ble rammene på prosjektene korrigert i henhold til fremdriften og 

lånebehovet ble redusert til kr 40,1 mill. av årets låneopptak, i tillegg til kr 14,1 mill. av tidligere 

ubrukte lånemidler.  

Årets låneopptak ble gjennomført i september måned, og ble derfor gjort med bakgrunn i 

lånebehovet fra saken fra våren. Det ble i 2012 lånt kr 41,2 mill. i Kommunalbanken, i tillegg til kr 14 

mill. i Husbanken. Samtidig som Nordre Land kommune lånte totalt kr 55,2 mill. i 2012, betalte 

kommunen kr 15,391 mill. i avdrag. Dermed økte lånebelastningen i 2012 med kr 39,8 mill. i 2012. 

 

2.3.4 Fondsbruk 
Totalt sett er det avsatt vel kr 3,2 mill. mer til fond enn det ble brukt av fond i 2012. Dette gjelder 

både bundne og frie fond, i både drift og investering. Denne netto avsetningen inneholder 

avsetningen på kr 12,297 mill. av årets premieavvik. Ser man bort fra denne avsetningen som 

egentlig er en regnskapsteknisk føring som gir store inntektsføringer inn i kommuneregnskapet uten 

at det i realiteten har vært inntekter der, ble det brukt kr 9,3 mill. mer i fond enn det som ble avsatt. 

Dette betyr at Nordre Land kommune tærte på egenkapitalen i 2012 og brukte av den oppsparte 

kapitalen inn i driften i 2012.  

Totalt ble det brukt ca. kr 11 mill. av disposisjonsfond inn i driften i 2012. Det ble i opprinnelig 

budsjett for 2012 foreslått en bruk av disposisjonsfond på kr 3,114 mill. Dette beløpet inneholder kr 

1,667 mill. til ekstraordinært tilskudd til kunstgressbanen i tillegg til kr 1 mill. inn i driften av skole for 

å skjerme dem for kutt og økt tilskudd til lag og foreningen samt gratis halleie.  Den største posten 

utover dette er kr 1,437 mill. til eiendomsskatteprosjektet. Siden mye av utgiftene i dette prosjektet 

vil komme i 2013, er kr 1,255 mill. avsatt igjen.  

  

2.3.5 Resultatet i 2012 
Det regnskapsførte resultatet i Nordre Land i 2012 (før strykninger) er et merforbruk på kr. 

2.864.800,55. Rådmannen plikter å redusere det regnskapsmessige resultatet dersom kommunens 

driftsregnskap ikke legges frem minst i balanse. Merforbruket ble derfor redusert ved å redusere 

overføringen fra drift til investering ned til det lovpålagte minimum og den budsjetterte avsetningen 

av premieavviket fra kr 14,8 mill. til kr 12,297 mill. 
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Uten den budsjetterte avsetningen av årets KLP premieavvik, ville Nordre Land kommune hatt et 

positivt regnskapsmessig resultat på kr 11,9 mill. Avsetningen ble på kr 12,297 mill., men for å kunne 

gjøre denne avsetningen ble overføring av refusjon av merverdiavgiften fra drift til investering 

redusert fra budsjettert nivå til den 60 % lovpålagte delen. Dette utgjorde ca kr 0,362 mill. De fleste 

andre kommuner har ikke avsatt årets premieavvik på sammen måte som Nordre Land har gjort. 

Med et stort positivt premieavvik over hele kommune-Nordre i 2012, vil det derfor være mange gode 

regnskapsresultater. Når man skal sammenligne Nordre Land sitt regnskapsmessige resultat med 

andre kommunens, er det derfor sannsynligvis et mindreforbruk på kr 11,9 mill. som er det mest 

sammenlignbare tallet. 

Nordre Land kommune legger frem et regnskapsmessig resultat for 2012 på 0,-. Dette resultatet har 

fremkommet ved at enhetene og administrasjonen totalt sett hadde et mindreforbruk på kr 5,62 mill. 

Fellesinntekter og fellesutgifter hadde totalt sett en merinntekt på kr 3,2 mill. På området pensjon 

ble det en merutgift på kr 8,8 mill.  

2.4 Regnskapsanalyse 
Ved å benytte økonomiske nøkkeltall har man et grunnlag for å vurdere om kommunens virksomhet 

drives økonomisk forsvarlig. Nivåene på de beregnede nøkkeltallene må vurderes opp mot måltall for 

å avgjøre om en verdi er god eller dårlig.  

2.4.1 Netto driftsresultat 

 

Netto driftsresultat for Nordre Land kommune i 2012 var på kr 7.921.025,-. Sum driftsinntekter var kr 

503.199.886,-. Kommunen hadde et netto driftsresultat i 2012 på 1,57 %. Til sammenligning var dette 

-0,71 % i 2011. Hvis man korrigerer årets nettodriftsresultat for avsetningen av det mye omtalte 

premieavviket, får man et netto driftsresultat på -0,93 %. Med tanke på at fylkesmannen anbefaler at 

netto driftsresultat bør være på minst 3 %, har Nordre Land kommune en økonomisk utfordring for å 

oppnå dette.  

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for den økonomiske 

balansen i en kommune. Det viser hva kommunen sitter igjen 

med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. 

Det er et utrykk for hva kommunen har til disposisjon til 

avsetninger og investeringer 

Over tid bør netto driftsresultat ligge på minst 3 %. 

Netto driftsresultat for alle landets kommuner utenom Oslo var i 

2012 2,6 %. 
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2.4.2 Lånegjeld i % av driftsinntekter 
 

I Nordre Land utgjør den langsiktige gjelden 196,3 % av brutto driftsinntektene i 2012. For 2011 var 

det tilsvarende tallet 192,1 %. Dette betyr at den langsiktige gjelden har økt mer enn inntektene som 

skal dekke nedbetalingen av gjelden.  

I forhold til gjeld er også gjeld pr innbygger et mye brukt forholdstall. Netto lånegjelden pr innbygger 

i Nordre Land pr 31.12.12 er kr 35.604,-. Dette er en markant økning fra kr 30.902 pr 31.12.11. 

Gjennomsnittet for landet utenom Oslo er 44.032,-.  

 

2.4.3 Lånefinansiering av investeringer 

I 2012 investerte Nordre Land kommune kr 43.954.873,- i anleggsmidler. Av disse investeringene ble 

43.175.858,- finansiert ved bruk av lån. Dette gir en lånefinansiering av investeringer på 98,22 %. I 

2011 ble 86,5 % av investeringene i anleggsmidler finansiert ved låneopptak. Dette viser at Nordre 

Land kommune baserer finansieringen av sine investeringer på låneopptak, som igjen gir økt rente- 

og avdragsbelastning i driftsregnskapet. De tallene som er brukt her inneholder også investeringer 

innenfor selvkostområdet, som skal være selvfinansierende.  

 

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter er et uttrykk for 

kommunens gjeldsbelastning. Nøkkeltallet sier noe om 

kommunens soliditet og finansieringsstruktur. 

Gjennomsnittet for alle landets kommuner utenom Oslo er 

196,3 %.  

Viser hvor mye av investeringer i anleggsmidler som er finansiert 

ved bruk av lån. Nøkkeltallet er en indikator på måtehold, da en 

lav lånefinansiering av investeringer er med på å holde rente – 

og avdragsbelastningen nede. 
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2.4.4 Lønnsandel 

Nordre Land kommune hadde i 2012 lønn- og sosiale utgifter på til sammen kr 355.039.829,-. 

Lønnsandelen var 70,56 %. Med andre ord ligger Nordre Land kommune helt i overkant av hva 

lønnsandelen ligger på i kommune-Norge samlet sett. I 2011 var lønnsandelen 72,64 %, så den er 

redusert med vel 2 prosentpoeng fra 2011 til 2012. 

 

2.4.5 Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 

Pr 31.12.12 hadde Nordre Land kommune kr 35.015.497,- i totale disposisjonsfond. Med 

driftsinntekter på kr 503.199.855,-, har kommunen disposisjonsfond på 7 % av driftsinntektene. For 

2011 var tilsvarende tall 7,19 %. Inkludert i disposisjonsfond for 2012 er premieavviket på kr 12,297 

mill. som er avsatt og som skal brukes i 2013. Siden dette ikke er et fond som kommunen har som en 

reserve, men som egentlig allerede er disponert, er det reelle disposisjonsfondet som faktisk er en 

buffer til å møte uforutsette hendelser på kr 22.437.801,-. Nordre Land har da et reelt 

disposisjonsfond på 4,5 % av driftsinntektene. Og dette er en betydelig svekkelse fra 2011. 

 

En stor del av kommunens inntekter er bundet opp i 

lønnsutgifter. Lønnsutgifter i % av driftsinntekter kan si noe om 

kommunens handlefrihet. Hvor mye er igjen til politiske 

prioriteringer etter at lønnen er dekket. 

Lønnsandelen (inkl. sosiale utgifter) ligger vanligvis på mellom 

60-70 %. 

Disposisjonsfondene er de eneste fondene som fritt kan benyttes 

til dekning av utgifter både i drifts- og investeringsregnskapet. 

Disposisjonsfondet er den delen av reserven som gir best uttrykk 

for den økonomiske handlefriheten. 
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2.4.6 Arbeidskapitalen 

Nordre Land kommune hadde pr 31.12.12 en arbeidskapital på kr 81.511.409,-. Arbeidskapitalen i % 

av driftsinntektene er 16,2 %. Nordre Land kommune ligger derfor under landsgjennomsnittet når 

det gjelder arbeidskapitalprosenten. Pr 31.12.11 hadde Nordre Land kommune en arbeidskapital på 

kr 66.794.908,-. I % av driftsinntektene utgjorde dette 14,5 %. Arbeidskapitalen er økt med nesten kr 

15 mill. fra 2011 til 2012, og dette synliggjør den forbedrede likviditeten som har vært i 2012 

sammenlignet med fjoråret.  

 

2.5 Avvik budsjett-regnskap 
Kommunen er budsjettstyrt og det er i stor grad tilgangen / bevilgningen av midler som styrer 

aktiviteten. Avvik fra budsjett er den økonomiske faktoren som følges opp tettest i løpet av 

kvartalsrapportene til det politiske nivå og løpende i den administrative økonomistyringen. Det er 

vanskelig å treffe nøyaktig, men store avvik gjør at man må se nærmere på årsakene og om 

nødvendig forbedre den økonomiske kontrollen. 

 

2.5.1 Fellesinntekter /fellesutgifter 

Ansvar   Regnskap i år 
Budsjett inkl. 
endring Avvik 

17112 Konsesjonskraft -7 448 420,75 -9 193 650 1 745 229,25 

17311 Andre næringsformål -4 166 124,58 -4 083 350 -82 774,58 

81111 Skatter -113 528 354,85 -114 024 000 495 645,15 

81121 Eiendomsskatt -13 123 710,00 -12 136 000 -987 710,00 

82111 Statlige rammetilskudd -212 310 980,00 -206 496 000 -5 814 980,00 

82521 Moms investering -4 895 837,83 -6 800 000 1 904 162,17 

82522 Kompensasjonstilskudd -3 136 928,00 -2 557 000 -579 928,00 

91111 Renter / omkostninger på lån 9 356 506,37 10 333 000 -976 493,63 

91112 Andre renter / omkostninger -6 762 335,49 -7 617 000 854 664,51 

92111 Avdrag på lån 13 326 485,00 12 790 000 536 485,00 

Arbeidskapitalen er et mål på likviditeten, og er definert som: 

Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld.  

En reduksjon i arbeidskapitalen betyr at kommunens eksterne 

finansiering ikke dekker finansieringsbehovet. Endringer i 

arbeidskapitalen mellom to tidspunkter sier noe om 

likviditetsutviklingen. 

Landsgjennomsnittet u/Oslo hadde en arbeidskapital i % av 

driftsinntektene på 22,5 %. 
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93111 Disposisjonsfond -3 114 000,00 -3 114 000 0,00 

93121 Bundne driftsfond 45 883,00 0 45 883,00 

97111 Overf.til kapitalregnskap 2 937 503,00 3 300 000 -362 497,00 

  Sum -342 820 314,13 -339 598 000 -3 222 314,13 

- = merinntekt eller mindreutgift 

Inntektene fra salg av konsesjonskraft ble kr 1,745 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes de lave 

strømprisene som landet opplevde i 2012. Halvparten av konsesjonskraften 38,596 GWh, ble solgt på 

fastpriskontrakt til 36,2 øre KWh. I budsjettet for 2012 ble det anslått en pris på 35,8 øre/KWh på 

den siste halvdelen som ble solgt i spotmarkedet. Lave strømpriser har gjort at den delen som ikke 

ble solgt i spotmarkedet ikke fikk de prisene som man mente var realistiske i budsjettet. 

Andre næringsformål har en liten merinntekt knyttet til utbytte fra Vokks.  

Eiendomsskatt gav en merinntekt i forhold til budsjett på nesten kr 1 mill. Dette skyldes økte 

eiendomsskatteverdier på enkelte kraftverk. 

Skatt og rammetilskudd gav en total merinntekt på kr 5,3 mill. Isolert sett gir skatteinntekter en liten 

mindreinntekt. Nordre Land ligger på ca. 70 % av landsgjennomsnittet av skatteinntekter. Dette 

medfører en inntektsutjevning gjennom rammetilskuddet som gir merinntekter for 2012 på vel kr 5,8 

mill.  

Inntektsføringen av moms fra investering ble lavere enn budsjettert på grunn av at flere av 

investeringsprosjektene ble mer forskjøvet i tid enn det budsjettet la opp til. Da vil utgiftene påløpe 

senere år, og følgelig vil momskompensasjonen også komme senere. Moms fra investering må sees i 

sammenheng med overføring til kapitalregnskapet, siden kommunene nå er pålagt å overføre minst 

60 % av momsen fra investering tilbake til investeringsregnskapet.  

Kommunen fikk en merinntekt på vel kr 500.000,- i kompensasjonstilskudds. Dette er penger 

kommunen får fra Husbanken gjennom rentekompensasjonsordningen knyttet til svømmehallen, 

eldre- og psykiatriboliger samt kirkebygg. Kommunen tar opp lån på vanlig måte, og får tilskudd fra 

Husbanken som tilsvarer et serielån med 30 års løpetid med flytende husbankrente. Tilskuddet blir 

avskrevet med 5 % årlig.  

Renter og omkostninger knyttet til våre lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken ble kr 976.000,- 

lavere enn budsjettert. Dette skyldes lave innlånsrenter i 2012. 

Andre renter og omkostninger gav en mindreinntekt i 2012 på vel kr 850.000,-. Her inntektsføres 

renter ansvarlig lån til VOKKS. Disse ble i henhold til budsjett. Også renter på de alternative 

plasseringene og i bank, samt purregebyr og morarenter på kommunale krav inntektsføres her. 

Mindreinntekten på dette området er derfor knyttet til mindre renter enn budsjettert på 

bankinnskuddene. Dette skyldes i hovedsak lave renter, samt at kommune i perioder har lite penger 

innestående til forrentning. Gevinst fra de alternative plasseringene gav en liten merinntekt i forhold 

til budsjettert.  

Det ble betalt over kr 500.000,- mer i avdrag på lå enn det som var budsjettert. Dette er knyttet til at 

låneopptak for 2012 ble gjennomført i september av likviditetsmessige hensyn, og at det derfor 

måtte betales ett avdrag på dette i 2012. 
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Bruken av disposisjonsfond på fellesinntektsområdet er knyttet til den disposisjonsbruken som det 

ble lagt opp til i opprinnelig budsjett for 2012. Kr 1,667 mill. ble gitt som ekstraordinært tilskudd til 

kunstgressbanen på Brovold. I tillegg ble det brukt kr 1 mill. fra disposisjonsfond for å skjerme 

skolene for kutt i 2012, kr 240.000,- til å finansiere gratis halleie til lag og foreninger, kr 177.000,- i 

økt tilskudd til lag og foreninger og kr 30.000,- for å unngå at det ble kuttet i generelle kulturtiltak. 

Til investeringsregnskapet er det overført av 60 % av momskompensasjonen på investeringer. Dette 

er lovpålagt. At det er overført mindre enn budsjettert skyldes strykninger som følge av merforbruk i 

driftsbudsjettet.  

2.5.2 Enhetene 

Kap. Resultatenhet Regnskap i år 
Budsjett inkl. 
endring Avvik  

11 Politisk styring 3 769 592,32 3 632 187,00 137 405,32 
12 Rådmannskontoret 30 060 950,40 29 931 325,00 129 625,40 
17 Næring -11 614 545,33 -13 277 000,00 1 662 454,67 
18 Kirke og trossamfunn 4 919 479,50 4 854 763,00 64 716,50 
19 Pensjonsforhold 8 834 034,92    8 834 034,92 
221 Dokka barneskole 22 545 374,58 22 443 869,00 101 505,58 
222 Torpa barne- og ungd.skole 17 798 620 95 17 681 777,00 116 843,95 
223 Dokka ungdomsskole 14 282 045,42 15 377 100,00 1 095 054,58 
224 Læringssenteret 641 640,67 1 841 380,00 -1 199 739,33 
225 Skoleskyss 3 302 322,92 3 026 000,00 276 322,92 
233 Torpa barnehage 8 300 828,16 9 358 332,00 -1 057 503,84 
234 Dokka Barnehage 18 089 407,86 17 721 812,00 367 595,86 
236 Nordsinni barnehage 5 522 619,74 5 662 626,00 -140 006,26 
24 Skole og barnehageadm. 2 301 252,93 2 561 133,00 -259 880,07 
29 Kulturskole 2 362 484,88 2 356 879,00 5 605,88 
31 NAV -Sosialkontor 5 927 986,87 6 422 568,00 -494 581,13 
33 Familie og helse    38 693 792,34 41 326 178,00 -2 632 385,66 
36 Omsorg og rehab. 105 693 649,09 104 124 467,00 1 569 182,09 
39 Samhandlingsreformen 8 396 478,00 10 153 000,00 -1 756 522,00 
44 Teknisk drift  34 096 056,12 35 165 599,00 -1 069 542,88 
45 Selvkostområder VARF -6 048 044,59 -6 378 746,00 330 701,41 
51 Kultur  8 082 401,26 8 366 101,00 -283 699,74 
71 Plan/miljø og næring 3 807 971,50 3 223 304,00 584 667,50 
75 Bygg / oppmåling 1 439 368,29 746 346,00 693 022,29 

- = merinntekt eller mindreutgift 

Mindreforbruket på kr 1,095 mill. på Dokka ungdomsskole skyldes lavere utgifter enn budsjettert på 

lønnsområdet. Læringssenteret har hatt en del vakanser i 2012 i tillegg til økte refusjoner som har 

gitt merinntekter på nesten kr 1,2 mill. totalt. Barnehagene går totalt sett med et mindreforbruk på 

kr 830.000,-. Økte sykelønnsrefusjoner og sparsommelig drift, kompenserer for økte utgifter på 

lønns-området. Familie og helse har også et mindreforbruk i 2012. Dette skyldes god økonomistyring, 

nøktern drift og økte refusjoner. Både ordinær drift og selvkostområdet til Teknisk drift og eiendom 

har levert et mindreforbruk. For begge områder er engangseffekter og perioder med vakante 

stillinger forklaringen. Plan og næring har opplevd en svikt i gebyrinngangen.  
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For utfyllende kommentarer til enhetenes avvik, vises til årsmeldingens del II Årsrapport fra 

enhetene. 

 

2.6 Likestilling 
2012 2011 Kjønnsbalanse 

Fast ansatte pr. 31.12.2012 % Menn % Kvinner % Menn % Kvinner 
Totalt 20 % 80 % 20 % 80 % 

Stab/støtte/rådmannsgr. 27 % 73 % 30 % 70 % 

Skole/læringssenteret 26 % 74 % 26 % 74 % 

Barnehager 2 % 98 % 0 % 100 % 

Kultur/kulturskole 55 % 45 % 53 % 47 % 

Fam/helse/sosial 18 % 82 % 18 % 82 % 

Omsorg og rehabilitering 6 % 94 % 6 % 94 % 

Plan og næring/TDE 59 % 41 % 58 % 42 % 
 
Kjønnsbalanse 
Ledernivå pr. 
31.12.2012 Ant. Menn 

Ant. 
Kvinner Sum 

% 
Menn 

% 
Kvinner 

% 
Menn 
2011 

% 
Kvinner 
2011 

% 
Menn 
2010 

% 
Kvinner 
2010 

Totalt  15 28 43 35 % 65 % 31 % 69 % 30 % 70 % 
Rådmannsgruppe 3 2 5 60 % 40 % 60 % 40 % 60 % 40 % 
Enhetsledere 5 7 12 42 % 58 % 46 % 54 % 30 % 70 % 
Øvrige pers.ledere 7 19 26 27 % 73 % 19 % 81 % 21 % 79 % 

 

Likelønn – fast ansatte per 
31.12.2012. 
Gjennomsnittslønn per årsverk M K 

Diff. i 
menns 
favør 

 
 

2011 2010 2009 

Alle ansatte, hvor ledergruppe og 
personalledere er holdt utenom. kr 400 843  kr 385 035  4,1 % 

 
8,27 % 

 
8,90 % 12,10 % 

Enhet M K 
  

  

Stab/støtte kr 428 784  kr 415 571  3 % 12,65 % 7,10 % 13,70 % 

Familie/helse/sosial (NAV) kr 364 116 kr 403 131  - 10,7 % -12,14 % 10,40 % 7,40 % 

Barnehager    kr 382 837 kr 359 205  6,2 %       

Skole/læringssenteret kr 447 642  kr 430 881  3,74 % 5,96 % 15,80 % 8,20 % 

Kultur/kulturskole kr 413 263  kr 384 325  7 % 5,26 % -1,60 % 12,70 % 

Plan/næring/TDE kr 384 258  kr 368 739  4 % 3,75 % -3,30 % 5,90 % 

Omsorg og rehab. kr 363 670  kr 368 755  - 1,3 % -0,97 % -7,30 % 7,90 % 

Ledernivå M K 
 

2012 
 

2011 2010 2009 

Alle ledere totalt kr 546 033  kr 518 286  5 % 10,34 % -1,30 % 10,60 % 

Alle ledere totalt u/rådmann kr 527 535  kr 518 286  1,75 % 0,75 % -3,70 % 6,80 % 

Enhetsledere + rådmannsgruppe kr 617 837  kr 630 133  - 0,4 % 5,01 % 7,60 % 15,60 % 

Enhetsledere + kommunalsjefer Kr 591 100  kr 630 133  - 6,6 % 0,57 % 3,40 % 12,10 % 

Personalledere kr 463 971  kr 468 157  - 0,9 % -3,53 % -12,10 % -3,30 % 

 
Heltid – deltid  

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte Menn  Kvinner 
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2012 90, 2 74,32 % 
2011 92 % 75,44 % 
2010 77 %  71,16 % 
2009 75,9 % 70,88 % 

I lønnssystemet er det ved inngangen til 2013 registrert 30 faste stillinger som er mindre enn 40 %, 
og som man antar ønsker utvidelse. Av disse er 29 kvinner og 1 mann. Dette er en økning på 2 
personer fra 2011. I 2010 var det registrert 40 personer på denne listen. Kommunen ser at noen navn 
er borte fra listen og som helt eller delvis har fått innfridd ønsket om større stilling, samtidig som 
man ser at nye små (helge)stillinger kommer til.  

Seniorpolitiske satsninger  

De ansatte over 62 år gis mulighet for å inngå senioravtale for hvert år de ikke ønsker å ta ut 

avtalefestet pensjon (AFP). Det er i 2012 inngått 17 senioravtaler. Dette er 6 flere enn året før. For 

arbeidstakere som inngår slik avtale og 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. Alternativt kan det tilrettelegges på arbeidsplassen for inntil 20.000 kr per år.  

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.  
 
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).  
 
Videre ble det i september 2012 arrangert seniordag, som nok bl.a bidro til at enda flere har blitt 
kjent med de interne seniorordningene som finnes og derigjennom inngått senioravtaler.  
 
Øvrige tiltak for å fremme like stilling og hindre diskriminering:  
 
Det vises til kommunens 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. Dette har i 2012 
spesielt gitt målbevisste utslag for utjevning av lønnsforskjeller totalt i kommunen og for 
stab/støtte spesifikt. 

� For sykepleiere, hvor kvinner er i klart flertall, ble det for å gi et lønnsløft gitt et lønnstillegg 
for ansatte ved 16 års ansiennitet. Dette har stor betydning for den totale utjevningen av 
lønnsforskjeller. 

� Barnehagene har arbeidet målrettet for å rekruttere menn. For å gjøre disse stillingene mer 
attraktive, også for menn, ble det ved lønnsforhandlinger fremforhandlet lønnstillegg for 
førskolelærere med mindre enn 8 år ansiennitet. Tilsvarende ble gjort for 
undervisningsstillinger i skoleverket.   

� Det er videre fokus på likelønn ved rekruttering. Fastsettelse av lønn utover tariff avgjøres 
sentralt, slik at det er mulig å holde fast ved denne policyen. 

� 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 gjelder også etnisitet og nedsatt funksjonsevne. 
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� 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 2012 ble det prioritert følgende 
kurs:  

� Perspektivkonferansen 2012. Arbeidskultur i endring – Visjon og virkelighet.  Kjønnsmangfold 
rundt Mjøsa.  

� 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. 
� 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. 
 

Nordre Land kommune ønsker å øke fokuset på kompetanse og kompetanseutvikling hos sine 
medarbeidere. Som et ledd i denne satsingen ble kommunen tatt opp i utviklingsprogrammet 
«Saman om ein betre kommune» i november 2012. «Saman om ein betre kommune» er et 
trepartsamarbeid mellom Kommunal- og regionaldepartementet (KRD),KS, LO Kommune, YS 
Kommune, Unio og Akademikerne. Programmet varer til 2015, og gir støtte til lokale prosjekter. Det 
tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren: sykefravær, kompetanse og 
rekruttering, heltid/deltid og omdømme.  
 
Nordre Land kommune deltar i programmet med følgende delprosjekter: 
 
Strategisk kompetanseplan i enhet Teknisk Drift og Eiendom 
Her er målet å utarbeide en mal for strategiske kompetanseplaner som skal benyttes i de øvrige 
enheter i kommunen, samtidig som den inneholder konkrete tiltak for kompetanseheving i TDE.  
Felles kompetanseutvikling i barnehagene 
Kompetanseheving for alle ansatte i kommunens barnehager. Dette er et toårig kompetansetiltak i 
samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus.  
Rekruttere og beholde 
Formålene med prosjektet er å legge et grunnlag for at kommunen skal kunne skaffe, utvikle og 
beholde tilstrekkelig kompetanse for å møte framtidens krav.  
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2.7 Etikk 
Kommunen mener å sikre høg etisk standard i tjenesteytingen.  Etiske retningslinjer er nylig revidert, 

og gjelder både folkevalgte og ansatte. Det undervises i etikk med tilhørende gruppearbeid og 

refleksjon på introduksjonssamlinger for nytilsatte og i personalseminarer for ledere, verneombud og 

tillitsvalgte.  Det er gjennomført etiske og verdibaserte refleksjoner på arbeidsplassene relatert til 

Etiske retningslinjer og verdiene i arbeidsgiverpolitikken. 

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

omsorgssektoren.  Målet med prosjektet er å implementere ”Etikk i hverdagen” i hele 

organisasjonen, som en ordinær del av driften. 

Målsetting: 

- Økt kompetanse i fht etisk refleksjon 
- Bedre tjenester, mer fornøyde brukere 
- Handle etisk forsvarlig i tråd med kommunens verdier om å være åpen, offensiv og ansvarlig 
- Økt fokus på relasjoner på alle nivå 
- Etablere møteplasser for etisk refleksjon, evt  bruke eksisterende møter. 

 

Oppnådd/utført: 

- Det gjennomføres etisk refleksjon etter fastsatt plan i tre avdelinger/enheter 
- En nettverkssamling er gjennomført og datoer for de to neste er fastsatt 
- Det er påmeldinger til opplæring for nye avdelinger nå i januar 
- Bruk av spørreundersøkelse og logg 
- Laget etikk-bokser med alt utstyr og materiell til hver avdeling  
- Informasjon om prosjektet i kommunens internavis ”Komposten” 
- Det har vært informert i blant annet barnehagene, regionalt eldreråd, hovedutvalg for 

levekår, nyansatt-dager om prosjektet 
- Medarbeiderundersøkelsen viser at fokus på etikk er høynet og at det er økt bevissthet rundt 

dette 
- Utarbeidet nye etiske retningslinjer for kommunen 

 
Planlagt: 

 
- Kjøre planlagt opplæring for tre nye avdelinger i ”Etikk i hverdagen” våren 2013 
- Nye ressurspersoner deltar i implementering videre i organisasjonen 
- Etikk tema på personalseminarer og introduksjonssamlinger 
- På forespørsel informere om etikk internt og eksternt 
- Refleksjon som tema i ledertrening 
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3. Del II: Årsmelding 

3.1 Innledning 
Årsmeldingens del II inneholder årsrapportene fra enhetene med kommentarer til måloppnåelse i 

forhold til styringskortene som ligger ved som vedlegg, sykefravær og økonomi. I tillegg er det 

rapportering på alle årets investeringsprosjekter med utdypende informasjon både når det gjelder 

fremdrift og økonomi der det er nødvendig, samt rapportering på finans med alternative plasseringer 

og gjeld. Nytt av året er rapportering på politiske vedtak gjort i 2012. Dette er første gangen denne 

rapporteringen gjøres i det formatet som det foreligger, så forbedringer og tilpasninger kan gjøres i 

2013. Nye styringskort ble vedtatt i desember 2012, men disse gjelder først for driftsåret 2013. 

Styringskortene som er vedlagt her er de styringskortene som ble vedtatt i handlingsplan 2012-2015. 

3.2 Årsrapport fra enhetene  
 
3.2.1 Sentraladministrasjonen 
Sentraladministrasjonen gir omfattende støttefunksjoner til hele organisasjonene.  
 
Nordre Land kommune har tatt i bruk LEAN som forbedringsverktøy. Sentraladministrasjonen har 
prosjektledelsen i LEAN-prosjektet, mens det er ansatt LEAN-veiledere ute i avdelingene.  
 

Nordre og Søndre Land kommuner gjennomførte i fellesskap en revisjon av «risiko- og 
sårbarhetsanalysen» på overordnet nivå, dvs. samfunnsnivå.  
 
Bolyst- og stedsutviklingsprosjektet «Ekte Landsbyliv» fikk i 2012 fornyet tillitt fra Kommunal og 
regional departementet og Oppland Fylkeskommune, og ble totalt tildelt 4.100.000 kr for perioden 
2012-2014. I 2012 har Landsbyprosjektet blant annet opprettet et nasjonalt Landsbynettverk, 
gjennomført Vertskapskurs, satt i gang Landsbyfadder, lagd Landsbytråkk brosjyre, gjennomført 
entreprenørskapsarbeid i skolen, 4 Landsbyråd, «Hemmat tæl jul» og bidratt til mye folkeliv, 
arrangementer og positiv medieomtale av Landsbyen Dokka.  
 

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon ble avsluttet i mars 2012, hvor kommunestyret besluttet å 

videreføre prosjektet til et hovedprosjekt, hvor første tiltak er å utarbeide en reguleringsplan for 

området og å gjennomføre et arrangement sommeren 2013. 

Det ble innvilget tilskudd til 7 nye bedrifter fra kommunens næringsfond i 2012. I tillegg ble det 

innvilget tilskudd til Landsbyen Næringshage og Dokkadelta nasjonale våtmarkssenter. Det ble 

innvilget 13 søknader fra de generelle DA-midlene, bl.a. til turistkontor ved Dokka stasjon, 

Synnfjellguiden og kunstsnøanlegg i Synnfjellet. 

Nordre Land deltar i flere regionale prosjekter i Gjøvikregionen. Det brukes ressurser inn mot 
regionale samarbeider innen økonomisystemløsninger og Ikt-samarbeider. I tillegg deltar kommunen 
i regionale forstudier rundt eventuelle samarbeider om støttefunksjoner som f.eks. lønn, regnskap, 
skatt og innfordring, landbruk og barnevern. 
 
Revidering av Strategisk Nærings- og Utviklingsplan ble startet opp i 2012, med gjennomføring av 
bedriftsbesøk. Prosjektplanen for revideringen ble godkjent i formannskapet i november 2012. 
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Resultater i forhold til styringskort: 
Skatteoppkreveren har i 2012 hatt fokus på innfordringsarbeidet, og har oppnådd gode resultater 
her. Dette har gått ut over arbeidsgiverkontrollen og måloppnåelsen på dette området. 
 
Andel fakturaer betalt innenfor forfallsdato er økt siste året. Andelen ligger nå på 83,5 % mot 68 % 
forrige år. Denne økningen er resultat av et bevisst fokus på rutiner for behandling av inngående 
fakturaer, og oppfølging av ansatte med attestasjon- og anvisningsmyndighet. 
 
Sykefraværet i Sentraladministrasjonen er lavt. Totalt sykefravær var i 2012 på 2,8 % hvorav 0,7 % var 
korttidsfravær (under 16 dager) og 2,1 % var langtidsfravær.  
 
Sentraladministrasjonen bistår i stor grad kommunens enheter i deres sykefraværsoppfølging 
gjennom det arbeidet som utføres av HMS-rådgiveren. Denne bistanden består i stor grad i 
opplæring og støtte til personalledere, bistand til veiledning av langtidssykemeldte i forhold til 
mestringsnivå, koordinering i arbeidet med omplassering av ansatte med helsebegrensing og som 
leder av attføringsutvalget.  
 
 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus - Totalt 25 141 275,- 27 135 476,89 107,9 % 
Økonomistatus – politiske utvalg 3 632 187,- 3 769 592,32 103,78 % 
Økonomistatus - Sentraladministrasjon 29 931 325,- 30 060 950,40 100,43 % 
Økonomistatus - Næring -13 277 000,- -11 614 545,33 87,48 % 
Økonomistatus – Kirke og trossamfunn 4 854 763,- 4 919 479,50 101,33 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 
Sentraladministrasjonen går med et betydelig merforbruk når alle ansvarene sees under ett. 
Imidlertid vil det være mer korrekt å dele sentraladministrasjonen opp, slik det er gjort i budsjettet.  
 
Merforbruket innen politiske utvalg skyldes innkjøp av gaver og påskjønnelser. Merforbruket innen 

sentraladministrasjonene skyldes hovedsakelig økte lønnsutgifter i forbindelse med prosjektledelser 

av ulike prosjekter og mindreinntekter til læringekontoret. Mindreinntekten på næring skyldes lavere 

strømpriser ved salg av konsesjonskraft. Merutgiften til kirke og trossamfunn skyldes i hovedsak økte 

utgifter til revisjon og forsikring, utover budsjettert nivå. 

 
3.2.2 Dokka barneskole 
Dokka barneskole har i 2012 fortsatt de gode langsiktige prosessene. Dette gjelder økt fokus på lesing 
i alle fag gjennom kursing av personalet og lesekurs for elevgrupper, etterutdanning for alle ansatte i 
skoleverket, videreutdanning av lærere med utgangspunkt i kompetanseplan, og trivsel i skolen 
gjennom trivselslederprogrammet. 

 

Resultater i forhold til styringskort: 
Resultatene fra innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne er fornøyd med grunnskolen i Nordre 
Land. Med hensyn til elevundersøkelsen som gjennomføres på 7.trinn, er trivselen på skolen god. 
Resultatene på nasjonale prøver i lesing og engelsk sier at Dokka barneskole fortsatt har for mange 
elever på nivå 1 (laveste nivå). I regning er resultatene meget gode. Resultatene er drøftet og tiltak 
iverksatt. De ansatte er fornøyde med sin arbeidssituasjon. 
 
Fraværet blant personalet har gått opp siden 2011. Første halvår hadde skolen lavt fravær, men 
utover året ble mange langtidssykemeldte. Totalt opp fra 6,8 % i 2011 til 7,7 % i 2012. Langtidsfravær 
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har gått opp til 6 %, mens korttidsfravær har gått ned til 1,7 %. Det gjøres tilpasninger ut fra den 
enkeltes behov slik at de kommer tilbake i så stor jobb som helsa tillater. 
 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 22 443 869,- 22 545 375,- 100,45 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 
Fra tidlig i vår har det sett ut som skolen skulle gå med et overforbruk i størrelsesorden kr 700.000,- 

grunnet uforutsette elevkostnader til andre kommuner. Slik så det også ut ved årsskiftet, men på 

grunn av store sykepengerefusjoner og en runde med justeringer av en del poster og fond, samt at 

Dokka barneskole fikk sin andel av lønnspotten, går regnskapet nesten i null.  

 

3.2.3 Torpa barne- og ungdomsskole 
Til tross for negative utslag i elevundersøkelsen og fagresultatene for 2012, har skolen klart å ta vare 
på noe av det mest grunnleggende på TBUS: Status på slutten av året er at skolen jevnt over har 
positive, høflige elever med stor grad av trivsel og lite mobbing. I tillegg har skolen et personale med 
vilje og pågangsmot til å delta i det langsiktige arbeidet med å øke elevenes læringsutbytte, både 
gjennom kommunal satsing og arbeid på egen skole med for eksempel lokale læreplaner. 
Det er viktig å jobbe målrettet og ikke minst langsiktig for å øke læringsutbyttet og opprettholde 
trivsel. 
 
Resultater i forhold til styringskort: 
Til tross for flere negative tall i elevundersøkelsen, er TBUS preget av god trivsel blant elever og 
personale. Tallene som framgår av elevundersøkelsen i 2012, er misvisende. Ser man på snittet de 
siste fem årene, har elevene på TBUS trivsel på samme snitt som nasjonalt. Det samme gjelder 
forekomst av mobbing. I elev- og foreldresamtaler høsten 2012 har skolen fulgt opp aktuell 
elevgruppe (8.trinn), og tilbakemeldinger derfra handler om god trivsel og lite mobbing. 
 
Hovedutfordringen på TBUS, i likhet med de andre skolene i kommunen, er å øke læringsutbyttet hos 
elevene. Langsiktig og målrettet arbeid gjennom kompetanseheving i personalet, rekruttering av nye 
lærere, tid til skoleledelse og nok ressurser til tidlig innsats og tilrettelagt undervisning er viktige 
stikkord i den sammenheng. 
 

Skolen har i 2012 hatt et totalt sykefravær på 7,5 %, fordelt på 2 % korttidsfravær og 5,5 % 
langtidsfravær. Dette er høgere enn målsettingen, og høgere enn forrige år. Langtidsfraværet har 
ligget forholdsvis høgt gjennom hele året, mens korttidsfraværet har vært høgest i vintermånedene 
med influensaperioder og lignende. 
Sykefraværet er i svært liten grad jobbrelatert, derfor har det ikke vært satt inn spesielle tiltak for å 
redusere sykefraværet bortsett fra ordinære oppfølgingssamtaler og medarbeidersamtaler.   
 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 17 681 777 17 798 621 100,66 % 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 
Skolen har hatt et merforbruk på kr 116.844,-. Det ble etter 3.kvartal varslet et mulig merforbruk på 

ca. kr 300.000,- på grunn av økte behov i forhold til spes.ped  og fremmedspråklige elever.  

Merforbruket ble lavere fordi refusjon av sykepenger og fødselspenger ble høgere enn reelle 

kostnader til bruk av vikarer.  
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3.2.4 Dokka ungdomsskole 
Hovedfokus ved Dokka ungdomsskole i 2012 har vært økt læringsutbytte og å opprettholde den gode 
trivselen blant både elever og lærere. 
 

Resultater i forhold til styringskort: 
Elevundersøkelse som ble gjennomført våren 2012, viser en svak forbedring i resultatene i forhold til 
fjorårets undersøkelse. Skolen scorer bedre enn landsgjennomsnittet på de fleste spørsmålene, og 
når målene for 2012 på alle punktene i styringskortet med unntak av «elever som har blitt mobbet på 
skolen» der resultatet er 1,4 som landsgjennomsnittet, mens målet er 1,3.  
 
Nasjonale prøver for 9. trinn har hatt en god utvikling sett utfra resultatene året før. Det er langt 
færre elever som ligger i mestringsgruppe 1 og 2 både i lesing og regning. Andelen som er i gruppe 4 
og 5 har økt, men er fortsatt under landsgjennomsnittet. 8. trinn ligger på samme nivå som årene før 
med flere på det laveste nivået enn landsgjennomsnittet, og færre på det øverste nivået. 
 
Grunnskolepoeng ligger på samme nivå som foregående år noe som er i tråd med utviklingen i 
landsgjennomsnittet.    
 
Enheten har hatt et sykefravær i 2012 på 8,1 %, fordelt på 1,8 % korttidsfravær og 6,3 % 
langtidsfravær. Dette er en økning fra 4,1 % fra 2011. I 2010 var fraværet 8,5 %, mens det i 2009 var 
3,5 %. Svært lite av fraværet de siste årene har vært jobbrelatert, men det fraværet følges spesielt 
opp.  
 
Økonomistatus Budsjett Regnskap Forbruks% 
Dokka Ungdomsskole 
Skoleskyss 

15 377 100,- 
3 026 000,- 

14 282 045,-  
3 302 323,- 

92,88 % 
109 % 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 
Mindreforbruket på kr 1,095 mill. på Dokka ungdomsskole skyldes lavere utgifter enn budsjettert til 
lønn faste stillinger, noe som også gir lavere utgifter knyttet til pensjon og arbeidsgiveravgift. Høyere 
utgifter knyttet til inventar og IT, samt refusjon lønnsmidler som ikke var budsjettert, mer enn veies 
opp av økt refusjon fra staten, sykepenger og høyere refusjon fra andre kommuner enn budsjettert. 
Derfor har enheten et mindreforbruk i 2012.  
 
Skyss har et merforbruk på kr 276.000,-. Dette skyldes i hovedsak flere som har rett på skyss.  

 

3.2.5 Læringssenteret 
Enheten har startet mye spennende arbeid i 2012. Året begynte i nye lokaler i D-blokka, og enheten 
ble samlet under ett tak. Resultatene har ikke vært gode nok de siste årene, så oppstart av grupper 
med fokus på muntlig norsk, og arbeidsnorsk, er to av de områdene enheten startet med høsten 
2012. Enheten har også satset på videreutvikling av praksis for deltakerne. Kursaktiviteten har vært 
redusert, og enheten vurderer hvordan veien videre blir på dette området. 
 

Resultater i forhold til styringskort: 
Resultatene faglig sett er ikke så gode som målsetningene, og det er derfor satt i gang noen nye tiltak 

som nevnt i avsnittet over. Bosettingen skjer i henhold til vedtatte rammer, og flyktningene kommer 

fra ulike land, med ulike grunnkunnskaper. Dette gjør arbeidet med å kvalifisere disse, sammensatt 

og utfordrende. 

Bosetting av flyktinger er gjort i henhold til vedtak. Flyktninger og andre innvandrer starter 

norskopplæring rett etter bosetting og henvendelse. 
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Sykefraværet har også dette året vært lavt, dette gjelder spesielt korttidsfraværet. Det har gått opp 

noe på slutten av 2012. Enheten har et sykefravær på totalt 5,1 % fordelt på 2,7 % korttidsfravær og 

2,4 % langtidsfravær. Dette er en økning fra 2011 da enheten kun hadde korttidsfravær. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 1 841 380,- 641 640,- 34,85 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 
Det har i enheten vært en del vakanser i 2012. Enhetsleder sluttet 01. oktober, og kommunalsjef har 

fungert i stillingen ut 2012. Det har også vært noen permisjoner hvor vikar har hatt lavere lønn enn 

den det har blitt vikariert for. 

Enheten har også mye overføringer fra staten Dette gjelder midler som går til bosetting og 

kvalifisering av flyktninger. Bosetting av flyktninger skjer gjennom hele året, og det er derfor 

vanskelig å treffe 100 % med tanke på økonomi. Mange av de midlene som overføres enheten skal 

også brukes inn i 2013, med tanke på kvalifisering av flyktninger til enten skole eller arbeidsliv. 

 

3.2.6 Torpa barnehage 
Hva er et barn? Et barn er ”designed to learn” – om seg selv, om andre og omverdenen.  Barn 

observerer, oppdager, imiterer, undersøker, utforsker, tolker, opplever og erfarer 

årsakssammenhenger. Gode læringsprosesser bygger på LEK, og betydning av relasjon og 

kommunikasjon er sentral for læring. På bakgrunn av dette skal Torpa barnehage være en lærende 

organisasjon – en barnehage hvor barn kontinuerlig oppdager hvordan de kan skape sin virkelighet 

og hvordan de kan forandre den.  Med hjelp og støtte fra kompetente voksne skal de skal bli den 

beste utgaven av seg sjøl. 

 
Resultater i forhold til styringskort: 
Resultatene fra brukerundersøkelsen februar 2012 viser at det er samsvar mellom de mål og 

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

om hvor fornøyd brukerne er med barnehagetjenesten totalt, har Torpa barnehage et resultat på 5,2 

på en skala fra 1-6.   

Torpa barnehage, Solheim har i løpet av 2012 fått et tilfredsstillende fysisk innemiljø. 

Torpa barnehage har vært en pilot i innføring av Lean i Nordre Land kommune.  Dette er en 

prosess/metode som på sikt skaper god kvalitet i barnehagen.  Prosessen har meget positiv 

innvirkning på det totale arbeidsmiljøet. 

Torpa barnehage har et kompetent og tverrfaglig sammensatt personale (blant annet pedagoger, 

vernepleier, bachelor i sosiale fag og psykologi, master i idrett og ernæring).  I tillegg har barnehagen 

i løpet av 2012 rekruttert 4 menn (1 fast ansatt under førskolelærerutdanning) 

Satsingsområde for 2012 var ”Riktig hjelp til riktig tid”.  Målet var å bedre det tverrfaglige 

samarbeidet, og heve ansattes kompetanse i forhold til barn som bekymrer (jfr. rapport samarbeid 

barnehage – barneverntjeneste). 
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Enheten har et sykefravær på 6,2 %, hvorav 0,3 % er korttidsfravær og 5,9 % er 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 har en total nedgang i sykefraværet, og dette er i samsvar med mål og 

tiltak.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 9 358 332 8 300 828 88,7 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 
Redusert drift på Lundhaug (første halvår 2012) på grunn av færre barn, har bidratt til at Torpa 

barnehage totalt har hatt en drift godt innenfor ramma i 2012. Inntekter for 2012 er i samsvar med 

budsjettet.  Refusjon sykelønn er svært høyt i forhold til 0 i budsjett.  Dette forklarer noe av det 

økonomiske resultatet. 

 
3.2.7 Dokka barnehage 
Utbygging av to nye avdelinger ved Furulund og saltak ved Øygardsjordet er godt i gang. Alle ser fram 

til permanente og ferdig utbygde barnehager i Dokka fra høsten 2013. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Barnehagegarantien ble innfridd også dette året. 

Medarbeiderundersøkelsen 2012, fra et skår på 4,6 til 4,8, viser at det har gitt resultater å jobbe med 

voksenrollen og trivsel. En annen viktig årsak i denne sammenheng er økt styrerressurs. 

Årets totale sykefravær er på 9,7 %, det vil si 0,9 % høyere enn i 2011. Tross økningen holder enheten 

seg innenfor målsettingen for 2012. Langtidsfraværet var 7,3 % og korttidsfraværet 2,4 %. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 17 721 812,- 18 089 407,- 102,07 % 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Merforbruket skyldes i all hovedsak lønn. Når det gjelder brukerbetaling, fikk enheten inn kr 60.000,- 

mindre enn budsjettert. 

 

 

3.2.8 Nordsinni barnehage 
Nordsinni barnehage har det ”gode møtet” i fokus: Et godt samspill og nærhet fra alle i personalet 

med raushet og humor må til for best mulig samarbeid og omsorg til barna ”våre” og foreldrene. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Toårig kompetanseprosjekt om voksnes betydning for barns språk ble avsluttet i 2012,og to kurs om 

”Løft for barn”, positiv tenkning brukt i barnehagen. At alle ansatte deltok, gjør samspillet og daglig 

arbeid i barnehagen enda bedre. 
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Nytt soverom for småbarna og utelekerom ble tatt i bruk i Dæhli. 

Skogvang fikk tilgang til ny gang- og sykkelveg, dermed kan turene langs dalen foregå trygt. Alle barn 

og ansatte i begge avdelinger deltok på åpningsdagen med sang og opptog til og fra Baggerudsmoen. 

Mannlig lærling i Dæhli bra for barna og øvrig personalet. Gir tilbud til personer som trenger 

barnehageerfaring og arbeidstrening, som også sparer noe vikarbruk. 

Nærmiljø og natur brukes ofte, og skolestartergruppas opplegg med 16 aktiviteter forbereder godt til 

skoletiden. 

Korttidsfravær er 2,8 % og langtidsfravær er 5,0 %. Økt sykefravær på slutten av året, ut fra mest 

helsemessige årsaker utenom arbeidet. Det meste er tilrettelagt med stillingsstørrelse, vakter og 

dager, ekstra oppgaver fordelt over året og daglige gjøremål. Helsekontakt utført i august via 

Bedriftshelsetjenesten. HMS arbeid i fokus jfr tilsyn og få skader barn og ansatte.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 5 662 626,- 5 522 619,- 97,53 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 
Økonomifokus på alt innkjøp, all vikarbruk og nøysomhet i det daglige fra alle ansatte. Har styrt mot 

et mindreforbruk ut fra mulighet til å kunne forbedre lekeplassene på begge avdelinger i 2013. 

Refusjon sykelønn er mest ut fra langtidssykmelding. Bra dekning mht barn og plasser i begge 

avdelinger. Fellesuker i jul/påske samt sommerferien sparer utgifter og gir fellesskap. 

 

3.2.9 Kultur 
2012 var et år med normalt høy aktivitet for kulturenheten. Driften på alle enhetens ulike områder 

gikk som planlagt uten store avvik. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Parken hadde på det meste 327 medlemmer i 2012. Alle turer og arrangementer ble gjennomført 

med stor oppslutning og god stemning, bl.a. har Nordre Land igjen flest deltakere i UKM i Oppland. 

Parken hadde et gjennomsnittlig besøk på 139 på fredager, og den store undersøkelsen Ungdata 

viser at ungdommen i kommunen bruker klubben sin 3 ganger så mye som i andre kommuner! 

Antall besøk på biblioteket er stabilt og utlånet har økt med ca. 5 %. Utlån av fagbøker til voksne har 

sunket med 1,5 % og kan skyldes manglende midler til å oppgradere samlingen. Publikums bruk av 

bibliotekkatalogen på nett har økt med over 39 %.  

Kinobesøket har sunket noe i forhold til 2011, men ligger fortsatt på ca. 7000. De tekniske 

installasjonene fungerer i hovedsak som de skal. 

Kulturmidler til ulike formål er fordelt på vanlig måte og både faste og enkeltstående arrangementer 

er gjennomført som planlagt. 

Sammen med tallene i styringskortet viser dette at enhetens mål for 2012 ble nådd. 
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Både kort- og langtidsfravær er lavt, lavere enn målet for 2012, men noe høyere enn i 2011. Det er 

ikke iverksatt spesielle tiltak for å redusere sykefraværet, men godt arbeidsmiljø har som vanlig stått 

i fokus.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 8 366 101,- 8 082 401,- 96,6 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 
Regnskapet for 2012 viser et forbruk på 96,6 %. Mindreforbruket skyldes kr 240.000,- til 
innføring av gratis leie i Dokkahallen som ble lagt i rammen til enheten Kultur, men gjelder 
enheten Teknisk drift og eiendom. I tillegg er det blitt solgt bygdebøker for ca. kr 100.000,-.  
 

3.2.10 NAV 
Sosialhjelp er velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett og skal hjelpe personer og familier 

som har havnet i en vanskelig livssituasjon. For de aller fleste fungerer sosialhjelp etter intensjonen, 

som hjelp i en kort periode. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Det er nedgang i antall mottakere av sosialhjelp fra 2011. Dette er også tendensen ellers i landet. 

Gjennomsnittlig stønadslengde for sosialhjelpsmottakere har gått noe ned og det skyldes blant annet 

nedgang i antall brukere.   

I tillegg til de 136 som har fått utbetalt økonomisk sosialhjelp har enheten hatt 124 personer som har 

mottatt råd og veiledning i en vanskelig livssituasjon. Dette er en økning på 22 personer siden 2011. 

Målet med denne hjelpen er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, samt å forebygge at problemer 

oppstår.  

Enheten har klart å overholde tidsfrister både i forhold til saksbehandling, og tilbud om timeavtaler 

hos gjeldsrådgiver innenfor måltallet på tre uker.  

Sykefraværet i 2012 har vært svært lavt ved enheten. Det har vært 2,2 % korttidsfravær og 0,7 % 

langtidsfravær. HMS-rådgiver i faggruppe HR hadde 5 samlinger med de ansatte i perioden fra 

30.05.11- 20.03.12, med veiledning på stressmestring for å hindre sykemeldinger da det er mer 

komplekse og sammensatte saker enn tidligere, noe som krever mer arbeide med den enkelte 

bruker. Det har vært medarbeidersamtaler med ansatte i 2012. 

Det har vært gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen den 15. og 16. mai.2012. Det ble gitt ett avvik: 

Nordre Land kommune sikrer ikke at det foretas kartlegging og individuell vurdering av alle søknader 

om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn. Frist for å lukke avvik er satt til 

slutten av mai 2013. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 6 422 568,- 5 927 986,- 92,30 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 
Regnskapet 2012 viser at enheten har klart å overholde budsjettrammene. Mindreforbruket skyldes 
at utgifter til Kvalifiseringsprogrammet er lavere enn tilskuddet fordi antall deltakere har vært færre 
enn antall plasser. I tillegg har enheten hatt færre klienter med utbetaling av økonomisk sosialstønad 
i 2012. 
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3.2.11 Kulturskolen 
2012 var et godt arbeidsår i kulturskolen.  Enheten fikk midler fra kunnskapsdepartementet til 

musikalprosjekt.  Det resulterte i 2 store forestillinger i vårhalvåret: ”Ole Brumm” og ”Sound of 

Musicals”. Det er fokusert mye på å styrke skolekorpsene, og man ser gode resultater av dette 

arbeidet.   

Resultater i forhold til styringskort: 

Målene i styringskortet er stort sett nådd. De fleste av elevene/gruppene har hatt god faglig 

framgang, og oppslutningen om de ulike undervisningstilbudene er stort sett stabil. Enheten har 

noen færre elever på gruppetilbudene i 2012 enn i 2010 og 2011. Antall elever var i 2012 på 2009 – 

nivå. Det er grunn til å anta at dette er naturlige svingninger. Enheten regner også med at elevtallet 

fra høsten av vil bli en del høyere når ”kulturskoletimen” i SFO blir en realitet. 

Kulturskolen gjennomførte i 2012 en brukerundersøkelse. I gjennomsnitt skårer enheten som resten 

av landet. Kulturskolen i Nordre Land skårer over landsgjennomsnittet på utstyr, undervisningslokaler 

og mulighet for å opptre. Foreldrene skårer enheten noe under landsgjennomsnittet på respektfull 

behandling og brukermedvirkning. Dette skal det jobbes med å bedre.  

Sykefraværet i kulturskolen var på totalt 12,2 %, fordelt på 1,1 % korttidsfravær og 11,1 % 

langtidsfravær. Et sykefravær i en liten enhet som Kulturskolen, gjør store prosentutslag på 

statistikken.   

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 2 356 879,- 2 362 485,- 100,24 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 
Til tross for innrapportert merforbruk i første halvår har stram økonomisk styring gjort at 
enheten har kommet ut i balanse. 

 

3.2.12 Familie og helse 
Familie og Helse er en enhet i stadig utvikling. Det jobbes kontinuerlig for å imøtekomme 

Samhandlingsreformens krav. Avdelingene viser stor endringsvilje og det jobbes på tvers av enheter, 

tjenestenivåer i kommunene og med spesialisthelsetjenesten. Det jobbes med å yte gode helhetlige 

tjenester. Enhetens hovedfokus er forebyggende arbeid og tidlig intervensjon.  

Resultater i forhold til styringskort: 

Det har vært gjennomført to brukerundersøkelser i enheten i tillegg til medarbeiderundersøkelser. 

Brukerundersøkelsene viser at de som mottar tjenester fra PPT og Tilrettelagte Tjenester er fornøyde 

med tjenesten og føler at de blir hørt og får innflytelse, samt riktig hjelp.  

Medarbeiderundersøkelsen viser at det er en høy medarbeidertilfredshet, noe det jobbes med 

kontinuerlig.  

Enheten har i 2012 gjennomført følgende tiltak for å møte samhandlingsreformens krav:  
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� Modellutprøving av psykolog i kommunen med en tredeling på kurativ virksomhet, veiledning 

av ansatte og forebyggende arbeid. 

� Prosjekt forebyggende helsearbeid (helsestasjon) 50 % styrking ifht høyde vektmåling og som 

et resultat av det Tullball ved Torpa barne- og ungdomsskole og judogrupper. 

� Det er og gitt behandling til blant annet kreftpasienter med lymfeødem behandling. Dette for 

å gi de som har kreft en behandling der de bor. Det gis smertelindring, med stor effekt for 

livskvalitet.  

� Et bedre liv (opptrappingsplan for rusfeltet). Det gis lavterskeltilbud for de som ikke har stort 

utbytte av behandling. Tilbudet er opprettet for at brukerne skal få økt livskvalitet, og bidra 

til å dekke fysiologiske behov (et varmt måltid, klesvask, sårstell, samtaler osv.). Ulike 

gruppetilbud, i for eksempel depresjon, kroppskunnskaping, gubbetrim, den glade vandrer, 

fallforebyggende grupper(balansegrupper), osv. 

� Deltatt i det regionale samhandlingsprosjektet vedrørende folkehelse, ø-hjelp og 

kompetanse. 

� Etikk-satsing, der målet er mer reflekterte medarbeidere, og refleksjonstid. 

� Logoped-stillingen (midlertidig besatt av en audiopedagog) brukes ifht barn og unge og 

slagpasienter, veiledning, opplæring, trening osv. 

� Hov Nordre, for personer med dobbeltdiagnose. Dette er et samarbeid med Sykehuset 

Innlandet avdeling Reinsvoll, og Søndre Land kommune, samt Helsedirektoratet . 

Enheten hadde i 2012 et langtidsfravær på 8,6 % og et korttidsfravær på 2,9 %. Korttidsfraværet 

skyldes blant annet en influensaepidemi senhøsten 2012, og langtidsfraværet skyldes i hovedsak høyt 

fravær i barnevern og noe langtidsfravær i tilrettelagte tjenester og bofelleskapet.  

Dette forebygges i blant annet via HMS plan og ulike tiltak i enheten, tilpasset den enkelte avdeling.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 41 326.178,- 38 693 792,- 93,63 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Årsakene til at enheten har et mindreforbruk på 2,6 millioner i 2012 er god økonomistyring, nøktern 

drift, økte refusjoner på ressurskrevende brukere, samt høyt fravær i barneverntjenesten uten at det 

har blitt satt inn vikar.  

 

3.2.13 Omsorg og rehabilitering 
Innføringen av Samhandlingsreformen fra 01.01.2012 har gitt enheten store utfordringer. Ansatte og 

ledere i enheten har bidratt gjennom hele året for at innbyggerne i kommunen skal få gode tjenester. 

Samtidig har det blitt jobbet med kvalitetsforbedringer.  

Ansatte og ledere har arbeidet hardt for å unngå bruk av ”overtidsdøgn” og for at innbyggerne i 

kommunen skal få tjenester der de bor, etter intensjonen i Samhandlingsreformen. Enheten har klart 

og tatt imot flest mulig av de utskrivningsklare pasientene og betalt for 60 ”overtidsdøgn” mot 

beregnet 115. Avdelingene som har tatt i mot utskrivningsklare pasienter, og derav hatt overbelegg, 

er ikke tilstrekkelig kompensert med økt bemanning. Dette fører til slitasje på de ansatte. 
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Resultater i forhold til styringskort: 

Innbyggerundersøkelsen viser gode resulter for tjenestene. Blant annet er det høyere score på 

tilfredshet blant de som mottar tjenesten enn de som har svart etter hvilket inntrykk de har av 

tjenesten.  

Enheten har ikke nådd målsettingen for legemiddelhåndteringsavvik i noen av tjenesteområdene. 

Det er viktig å skille på alvorlighetsgrad og konsekvenser av avvikene, da avdelingene melder inn 

avvik ut ifra retningslinjer i legemiddelhåndtering som omhandler mer enn at pasienter ikke får, eller 

får feil medikamenter.  

Miljøarbeidertjenesten har redusert antall hendelser med vold og trusler mot ansatte og 

målsettingen er nådd. Tilfredshet i arbeidssituasjonen ligger over målsettingen i 

Miljøarbeidertjenesten men under i hjemmetjenesten i sykehjemstjenesten. 

Omsorg og rehabilitering har i 2012 et korttidsfravær på 2,3 % og langtidsfravær på 11,3 %. 

Tilsvarende tall for 2011 viste 3,5 % og 12,3 % og disse var 0,5 % høyere enn 2010. 

Miljøarbeidertjenesten og 2. etasjen på Landmo har nådd sine mål når det gjelder sykefravær.  

For avdelingene hjemmetjeneste Torpa og Dokka, Rehabiliteringsavdelingen og Soltun er det kun 

månedene mars/april og juli/august at avdelingen har hatt et sykefravær på under 10 %. For de fleste 

måneder ligger fraværet på opp imot 20 %, og i enkelte måneder enda høyere. Kjøkkenet har med 

sine få ansatte og mange langtidssykemeldte hatt et sykefravær på 27,4 %. Det har blitt arbeidet godt 

og brukt mye tid på oppfølging av sykemeldte, og det har blitt leid ekstra personell for å redusere 

arbeidsmengden.  

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 104 124 467,- 105 693 649,- 101,51 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Samhandlingsreformen har vist et økt behov for tjenester. Utskrivningsklare pasienter fra sykehus 

med behov for videre behandling, rehabilitering eller oppfølging fra kommunen, har ført til mangel 

på korttidsplasser. Enheten har gjennom hele året hatt overbelegg på omsorgssentrene og 

institusjon. Mangel på tilgang på vikarer og behov for ekstra personell for å ivareta pasientene på en 

god nok måte, har gitt overforbruk på overtid og ekstrainnleie ved hjemmetjenesten Dokka og Torpa 

og ved avdelingene ved Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter.  Sett opp imot enhetens mange 

utfordringer dette året har det blitt vist god økonomistyring gjennom hele året som har redusert 

overforbruket. 

Samhandlingsreformen: 

Når det gjelder samhandlingsreformen, var overført finansiering av denne på totalt kr. 10.153 mill. 

Det er betalt for 60 overtidsdøgn med til sammen kr. 240.000,-, mot beregnet 115 døgn med et 

budsjett på kr. 460,000,-. Medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten er i kommunen utgiftsført 

med kr. 8.156.478,-. Totalt betyr dette at samhandlingsreformen, rent økonomisk har en 

mindreutgift på kr. 1,7 mill. Denne mindreutgiften må sees i sammenheng med merforbruket innen 
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enheten Omsorg og Rehabilitering, da denne enheten i stor grad har hatt merutgiftene med 

omsorgstjenester til de utskrivningsklare pasientene, som er skrevet ut fra sykehuset og til et tilbud i 

hjemmet, ved omsorgsboligene eller ved institusjon. 

3.2.14 Teknisk drift og eiendom 
2012 har vært et år der Teknisk drift og eiendom har levert gode tjenester og jobbet godt på 

prosjektsiden. Enheten har kontroll på økonomien og har fått gode resultater på både innbygger- og 

medarbeiderundersøkelser.   

Resultater i forhold til styringskort: 

Enheten har oppnådd gode resultater i forhold til styringskortene. Likevel har enheten noen 

utfordringer på vann og avløpssiden som det må jobbes med fremover.  

Det har gjennom året vært jobbet meget godt med vedlikehold og prosjekter innen både eiendom og 

teknisk drift, og i større grad enn før med enhetens egne krefter. Noen oppgaver og prosjekter blir 

litt forsinket i forhold til ønsket fremdrift, og man må legge ambisjonene litt lavere fremover, for hva 

enheten makter å utføre selv for å unngå at restanselista blir for lang. Det har i 2012 vært spesielt 

fokus mot ENØK, med etterisolering og vindusskifting på flere bygg, og forbedringer på ventilasjon og 

varmeanlegg.  

I 2012 hadde enheten et sykefravær på 10,2 %, fordelt på 1,8 % korttidsfravær og 8,4 % 

langtidsfravær. Enheten hadde en økning i både korttids- og langtidsfraværet i forhold til tidligere år, 

men ser årsaker til økningen i forhold utenom arbeidsplassen. For øvrig har er det underliggende 

forskjeller mellom avdelingene, og det vil fortsatt jobbes målrettet mot enkelte avdelinger for å 

redusere fraværet ytterligere.  

 Budsjett Regnskap Forbruk % 
Økonomistatus  35 165 599,- 34 096 056,- 97,0 % 
 

Selvkostområder Avløp Vann Søppelren Septikren. Feier Spåtind RA 

Inndekningsgrad  106,86 109,29 109,53 95,04 103,02 0 

-overskudd/+underskudd -619 797 -461 927 -815 388 110 101 -51 013 147 804 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten har hatt gjennomgående god styring av økonomien i 2012. Budsjettet har stemt relativt godt 

med virkeligheten, og har gitt et godt grunnlag for styringen gjennom året. Både på ordinær drift og 

på selvkostområdet er det mindreforbruk. For selvkostområdene går en vesentlig del av resultatet til 

å dekke fremførbare underskudd på områdene.  Det overskytende avsettes til fond på de enkelte 

selvkostområder.  

For begge områder har engangseffekter og forbigående vakante stillinger bidratt positivt, slik at 

resultatet for 2012 er bedre enn i en normalsituasjon.  

 

3.2.15 Plan og næring 
Gode arealplaner og en effektiv byggesaksbehandling er en viktig nøkkel til at kommuner lykkes med 

næringsutvikling. I denne årsmeldinga fokuseres på det som har skjedd på planavdelingen i 2012. 
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AREALPLANLEGGING ER VIKTIG FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN  

Planavdelingen har ansvar for planlegging av bruk og vern av kommunens areal gjennom 

overordnede planer og reguleringsplaner. Planlegging skal legge til rette for at arealbruk og 

bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet. 

Nordre Land kommune har store ambisjoner innenfor arealplanlegging. I tillegg til en pågående 

prosess med kommuneplanens arealdel, har enheten i 2012 påstartet flere store planprosjekter: 

� Planprogram for kommunedelplan Synnfjell Syd ble vedtatt i 2012. Målet med planen er å 

legge tilrette for næringsbasert hytteutvikling i dette området. Det er jobbet med 

utredninger i planen som for eksempel kulturminneregistreringer, vann og avløpsplaner, 

berggrunnsundersøkelser m.m.  

� Arbeidet med planprogram for Synnfjell Øst er også godt i gang. Også her er målet å legge til 

rette for ytterligere vekst i reiselivet i området. Det fokuseres på grunneiersamarbeid i 

planområdet. Dette er viktig for å kunne få til en god arealutnyttelse og tilrettelegging for 

felles og helhetlig infrastruktur med veier, vann, avløp, tilrettelagte gangveier/stier, 

rasteplasser, utsiktspunkter, parkeringsplasser, skiløyper, turistrettet virksomhet, massetak 

med mer. 

� Planprogram for områdereguleringsplan for Dokka kulturstasjon er til behandling. 

Planarbeidet skal gi et grunnlag for at det tidligere jernbaneområdet skal utvikles til en del av 

Landsbyen. Planen skal legge til rette for en næringsbasert utvikling samt nye boligområder. 

Planen skal samtidig ta hensyn til og tilrettelegge for gode oppholdssteder med parkanlegg 

og urbane plasser/aktivitetsområder, boligarealer og bussterminal.  

I tillegg til disse store planprosjektene er det flere private og kommunale reguleringsplaner som er 

ferdigbehandlet eller er under behandling; Synnfjellstuggua, hytteplan Fjellolia sør, Gjefle Skog 

massetak, Øygardsjordet – barnehage og demensboliger og omregulering av arealet ved Posten. 

Korttidsfraværet på enheten var i 2012 1,8 %, mens langtidsfraværet var 3,0 %. Det er 

gjennomgående lavt sykefravær på enheten, og en liten reduksjon fra 2011. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
Økonomistatus 3 969 650,- 5 247 339,- 132,19 % 
Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten har en svikt i gebyrinngangen på ca. kr 900.000,-. Innen oppmåling er det arbeidet med 

gamle saker der gebyrinntektene er kommet inn tidligere år. Videre har enheten hatt en betydelig 

økning i lønnsutgiftene, delvis som følge av lønnsoppgjøret og delvis som følge av nyansettelser. 

Enheten har videre fått utvidet en stillingshjemmel på plansiden, for å arbeide med Kommunedelplan 

Synnfjell Øst. Noe av merutgiftene er dekket inn ved at vakante stillinger ikke er besatt.  
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3.3 Investeringer 2012 

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

01001 Digitalisering - kino 1 283 000 1 414 377,00 0 0 -212 323,60 1 202 053,40 80 946,60 

K-72/09 oppr budsjett 800.000+K-12/10 483.000.               

Prosjektet omfatter: Digitalisering av visningsutstyret og oppgradering av kinoens øvrige tekniske utstyr    

Fremdrift: Ferdigstilles i løpet av første halvår 2013       

Økonomi: Uten store overraskelser i forbindelse med gjenstående arbeider vil prosjektet blir gjennomført innenfor vedtatte rammer  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01020 Miljøstasjon Synnfjellet 1 210 000 858 878,40 0 50 000 17 244,80 876 123,20 333 876,80 

K-11/10 1.340.000+F-75/11 omdisponert 130.000 til fortau Villavegen.             

Prosjektet omfatter: I 2012 er veg breddet og det gjenstår oppsetting av skilttavle      

Fremdrift: Ferdigstilt        

Økonomi: Løst innfor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01104 Spredenett Landmo 810 000 495 000,00 0 170 000 174 299,25 669 299,25 140 700,75 

K-96/10 oppr budsjett 200.000+K-31/11 610.000.               

Prosjektet omfatter: Omlegging og opprydding av infrastruktur for telefon og data samt utbedring av strømkontakter i den kommunale boligmassen  

Fremdrift: Jobbes med sluttføring av prosjektet. Det er dratt noe ut i tid pga. bla. feil som er gjort fra leverandør, samt endrede behov hos   

  involverte enheter som har kommet underveis i prosjektet      

Økonomi: 
Forventes at tildelt ramme skal 
holde        

Vurdering: Prosjektet var forventet sluttført i desember 2012, men kom ikke i mål pga. tekniske utfordringer hos eksterne leverandører. Restbevilgning  

  foreslås innarbeidet i revidert investeringsbudsjett for 2013.      

          



 

 

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

01105 Nytt lager Parken 120 000 43 902,75 0 76 000 55 885,27 99 788,02 20 211,98 

K-96/10 oppr budsjett 120.000.               

Prosjektet omfatter: Oppføring av lager som påbygg til Parken Ungdomsklubb      

Fremdrift: Bygget er ferdig oppført        

Økonomi: Løst innenfor ramme, mangler ca. 18.000,- som er feilbelastet på 01106.      

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01106 Nytt uthus Nordsinni bhg 300 000 231 475,92 0 68 000 85 152,00 316 627,92 -16 627,92 

K-96/10 oppr budsjett 300.000.               

Prosjektet omfatter: Oppføring av uthus/lager som tilbygg til Dæhli barnehage      

Fremdrift: Bygget er ferdig oppført.         

Økonomi: Løst innenfor ramme. Ca. kr 18.000,- er feilbelastet og tilhører prosjekt 01105.      

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01108 Innmating flissilo driftsstasjonen 200 000 81 043,50 0 118 000 116 863,00 197 906,50 2 093,50 

K-96/10 oppr budsjett 200.000.               

Prosjektet omfatter: Etablering av innmatingsløsning for flis til flissilo ved gamle Dokka Møbler     

Fremdrift: Løsningen er ferdig etablert        

Økonomi: Løst innenfor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01112 Utskifting/renovering rådhuset 3 000 000 247 099,75 0 136 000 0,00 247 099,75 2 752 900,25 

K-96/10 oppr budsjett 3.000.000.               

Prosjektet omfatter: Dette gjelder ferdigstillelse av mindre ombygging av kontorer i 5. etg     

Fremdrift: Sluttføring av dette tas i 2013.         

Økonomi: Løses innfor ramme        



 

 

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

          

01113 Bygging av gruslager 400 000 228 355,16 0 171 000 174 408,49 402 763,65 -2 763,65 

K-96/10 oppr budsjett 400.000.               

Prosjektet omfatter: Bygging av frittstående gruslager ved driftsstasjonen, og inngjerding av lagertomt     

Fremdrift: 
Bygget er ferdig, med gjerde og 
port.         

Økonomi: Løst med en liten overskridelse ihht ramme.        

Vurdering: Måloppnåelse realisert.         

          

01124 Ny EL-tavle Dokka RA 150 000 0,00 0 150 000 149 338,40 149 338,40 661,60 

K-96/10 oppr budsjett 150.000.               

Prosjektet omfatter: Utskifting av EL-tavle ved Dokka Renseanlegg       

Fremdrift: Realisert        

Økonomi: Løst innenfor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01127 Gate/fortau Landmovegen 997 500 647 265,41 0 338 700 171 352,81 818 618,22 178 881,78 
K-27/11 662.000 eks mva, dvs 827.500 hvorav 154.400 i inntekt fra salg av areal+K-43/12 324.400 - 
154.400.         

Prosjektet omfatter: Omfatter ferdigstillelse av omleggingen av Landmovegen ved krysset mot Storgata. Utvidelse av krysset, flytting av lysstolpe og fortauskant.  

Fremdrift: Utsatt til våren 2013 pga. omlegging av strømledninger sammen med Vokks.      

Økonomi: Løses innenfor ramme. Rest bevilgning overføres til 2013.       

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

         

          



 

 

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

01128 Kjøp boligeiendom Torstu 650 000 583 705,00 0 66 000 61 304,20 645 009,20 4 990,80 

K-93/11 650.000. Tilskudd fra Husbanken er innbetalt som ekstraordinært avdrag i hht vedtaket.         

Prosjektet omfatter: For 2012 gjensto noe påkrevd oppussing og klargjøring for utleie      

Fremdrift: Ferdigstilt i løpet av høsten og utleid        

Økonomi: Løst innenfor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01129 D-blokk - Inventar 750 000 571 678,00 0 59 000 58 283,68 629 961,68 120 038,32 

K-111/11 750.000.                 

Prosjektet omfatter: Innkjøp av inventar og utstyr til Nordre Land læringssenter sine nye lokaler ved Dokka videregående skole   

Fremdrift: Hovedtyngden av utstyr innkjøpt før nyttår 2011, noe supplering gjenstår til inneværende år. Alt innkjøp er nå gjennomført  

Økonomi: Innkjøpene er nøye vurdert og er derfor lavere enn den totale bevilgningen     

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01131 Kjøp Dokka Mølle Gnr 41 bnr 440 000 56 977,00 0 383 000 394 721,00 451 698,00 -11 698,00 

K-92/11 440.000.                 

Prosjektet omfatter: Kjøp av ubebygd teig ved Dokka Mølle for sikring av nærmeste nedslagsfelt for borehull til Dokka vannverk   

Fremdrift: Kjøpet er ferdigstilt        

Økonomi: Medførte en mindre overskridelse på kr 11.698,- ifbm dekning av advokatomkostninger og salgsomkostninger    

Vurdering: Måloppnåelse realisert, med en mindre økonomisk overskridelse      

          

01201 Generell IKT-opprustning 893 100 0,00 500 000 893 100 367 576,68 367 576,68 525 523,32 

K-113/11 oppr budsjett 500.000+K-97/12 + 393.100 i bruk av gamle bevilgninger.           

Prosjektet omfatter: Midlene brukes til generell opprustning som det er behov for tilknyttet våre ikt-løsninger    

Fremdrift: Det er kjøpt inn ny oracleserver samt at alle oracle-databaser er oppgradert.  I tillegg har vi måttet bytte hovedkjøleanlegget  

  på datarommet, utvidet kapasiteten på trådløst nett samt byttet nødvendig sentralt nettverksutstyr. I tillegg forsøker vi å få   



 

 

  oppgradert vår e-post-server, samt server for brukeradministrasjon (AD). Disse serverne er utdatert    

Økonomi: Pr. i dag ser det ut til at tildelt rammen skal holde       

Vurdering: Restbevilgning fra 2012 vil bli foreslått innarbeidet i revidert investeringsbudsjett for 2013    

          

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

01202 
Bygging kommunale idrettsanlegg 
og nærmiljøanlegg 390 000 0,00 390 000 0 0,00 0,00 390 000,00 

K-113/11 oppr budsjett 390.000.               

Prosjektet omfatter: Bygging av skateanlegg og opprusting av plass ved ballbingen i skoleområdet på Dokka    

Fremdrift: Er forutsatt tilskudd, som vi har fått negativt svar på. Foreslås utsatt til 2013, og søke tilskudd på nytt.    

Økonomi: Bevilgning overføres til 2013.         

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk, bortsett fra utsettelse for å nyttegjøre tilskuddsmuligheten.     

          

01203 Vedlikeholdsplan kirke og eiendom 2 700 000 0,00 2 700 000 2 700 000 1 534 861,11 1 534 861,11 1 165 138,89 

  

Hvorav investeringer i 
anleggsmidler (i regnskapsskjema 
2B):         1 533 343,87     

  Hvorav finansutgifter:         1 517,24     

  Totalt:         1 534 861,11     

K-113/11 oppr budsjett 2.700.000.               

Prosjektet omfatter: Utførelse av prioriterte utbedringer innenfor kommunale bygg og kirker, inklusive enøk-tiltak     

Fremdrift: Arbeidet utføres fortløpende i løpet av året . Noe faktureres først i 2013, og litt planlagte arbeider tas våren 2013.   

Økonomi: Løses innenfor ramme         

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

         

         



 

 

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

01204 Damptiner 250 000 0,00 250 000 250 000 278 750,00 278 750,00 -28 750,00 

K-113/11 oppr budsjett 250.000.               

Prosjektet omfatter: Anskaffelse av ny damptiner med hjulgang for tining av stikkrenner etc.     

Fremdrift: Anskaffelsen er gjennomført         

Økonomi: Ble litt dyrere enn forutsatt, rest finansieres av mindreforbruk på prosjekt 01214 utskifting kjøretøy TDE   

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01205 Inventar brann- og driftsstasjonen 300 000 0,00 300 000 0 0,00 0,00 0 

K-113/11 oppr budsjett 300.000. Bevilgningen fjernes i revideringen av investeringsbudsjettet i høst.         

Prosjektet omfatter: Nødvendig inventar til brann- og driftsstasjonen       

Fremdrift: Inventaret ble anskaffet i 2011, da det var nødvendig for å komme i gang med driften    

Økonomi: Bevilgning tas ut ved revideringen av investeringsbudsjettet på høsten 2012, da bevilgningen ble brukt i 2011    

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01206 Omlegging vann/avløp FV-250 3 309 600 0,00 1 500 000 2 500 000 2 475 326,20 2 475 326,20 834 273,80 

K-96/10 oppr budsj 3.200.000+K-113/11 oppr budsjett 1.500.000.+K42/12 - 191.000+K-43/12 - 324.400+K-44/12 - 295.000+K-45/12 - 580.000.   

Prosjektet omfatter: Omlegging av vann- og avløpsnett i forbindelse med omlegging av FV 250     

Fremdrift: Jobben er satt ut på anbud av Vegvesenet og ble iverksatt i juli. VA ferdigstilles i 2012, men veien først er ferdig i 2013   

Økonomi: Avtale er gjort på kr 2,9 millioner, noe ekstra vil tilkomme ved tilknytning til gammelt nett.      

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01207 Nytt nødnettsutstyr 300 000 0,00 300 000 0 0,00 0,00 300 000,00 

K-113/11 oppr budsjett 300.000.               

Prosjektet omfatter: Anskaffelse av nytt kommunikasjonsutstyr til brannvesenet i forbindelse med nytt digitalt nødnett    

Fremdrift: 
Etablering av nødnett i vårt distrikt er utsatt til 
2013       



 

 

Økonomi: Bevilgning foreslås overført til 2013        

Vurdering: Utsettes til 2013        

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

01208 Opprusting kommunale veger  500 000 0,00 500 000 500 000 474 069,15 474 069,15 25 930,85 

  Investeringer i anleggsmidler:         704 069,15     

  Anleggsbidrag:         -230 000,00     

  Netto:         474 069,15     

K-113/11 oppr budsjett 1.000.000. Deles i to prosjekter 01208 veger 01240 bygg, hver på 500.000,-.         

Prosjektet omfatter: Opprusting av kommunale veger. Dreier seg i år i stor grad om skilting og skiltplan, samt trafikksikkerhetstiltak    

Fremdrift: Planlagte arbeider er utført.         

Økonomi: Løses innenfor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01209 Renovering 4.etg Rådhuset 3 000 000 0,00 3 000 000 2 500 000 1 944 570,50 1 944 570,50 1 055 429,50 

K-113/11 oppr budsjett 3.000.000.               

Prosjektet omfatter: Renovering av 4. etg i Rådhuset, med spesielt hensyn på bedring av arbeidsmiljø      

Fremdrift: Bygningsmessige arbeider ferdigstilles i løpet av februar 2013. Noe inventar tas våren 2013.     

Økonomi: Løses innenfor ramme. Rest bevilgning overføres 2013.      

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01210 Utvidelse tomtefelt Elverom 200 000 0,00 200 000 200 000 56 707,00 56 707,00 143 293,00 

K-113/11 oppr budsjett 200.000.               

Prosjektet omfatter: 
For 2012 skal utvidelse av tomtefeltet ved Elverom prosjekteres, og interesse for tomter 
utredes     

Fremdrift: Prosjektering er gjennomført, omprosjektering skal gjennomføres i 2013 med sikte på lavere utbyggingskostnader.   

Økonomi: Deler av prosjekteringskostnaden kommer i jan/feb 2013. Omprosjektering har fått tilleggsbevilgning for 2013.    

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        



 

 

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

01211 Dokka Kulturstasjon 4 500 000 0,00 4 500 000 600 000 511 014,60 511 014,60 3 988 985,40 

K-113/11 oppr budsjett 4.500.000.               

Prosjektet omfatter: Rydding av stasjonsområdet, riving av enkelte bygg, og igangsetting av regulering av området     

Fremdrift: Rydding er gjennomført. Riving er utsatt til tidlig vår. Regulering er i startfasen      

Økonomi: Rest bevilgning overføres til 2013        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01212 Utbygging Furulund Barnehage 16 000 000 0,00 16 000 000 5 000 000 4 176 107,65 4 176 107,65 
11 823 
892,35 

K-113/11 oppr budsjett 16.000.000.               

Prosjektet omfatter: Utbygging av Furulund barnehage med 2,5 avdeling       

Fremdrift: Fremdrift ihht plan. Bygg ferdigstilles 1. juli 2013, og uteområde til 2. august.      

Økonomi: Vedtak om ramme på 20, 3 mill. 4,3 mill finansieres i budsjett 2013. Rest bevilgning overføres til 2013.    

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk, hensyntatt tilleggsbevilgning.       

          

01213 
Utomhus skoleområdet Dokka og 
Torpa 400 000 0,00 400 000 250 000 0,00 0,00 400 000,00 

K-113/11 oppr budsjett 400.000.               

Prosjektet omfatter: Utvidelse av parkering ved Dokkahallen, gang og sykkelsti derfra til Villavegen.      

Fremdrift: Anbudsfrist 11. okt. Det meste av gravearbeider, asfaltering og merking gjøres til våren.     

Økonomi: 
Løses innenfor ramme. Bevilgning overføres til 
2013.        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

         

          



 

 

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

01214 
Utskifting kjøretøy teknisk drift og 
eiendom 700 000 0,00 700 000 700 000 722 862,00 722 862,00 -22 862,00 

  Inntekter i prosjektet:         -76 000,00     

  Nettoutgifter i prosjektet:         646 862,00   53 138,00 

K-113/11 oppr budsjett 700.000. Salg av 3 kjøretøy kr 76.000,- er inntektsført på prosjektet.         

Prosjektet omfatter: Utskifting av kjøretøy og utstyr ved TDE        

Fremdrift: Planlagte investeringer er foretatt.         

Økonomi: Løst innenfor ramme. Rest finansierer mindre overskridelser på andre anskaffelser.     

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01215 
Permanent barnehage 
Øygardsjordet 14 000 000 0,00 14 000 000 10 500 000 9 565 162,84 9 565 162,84 4 434 837,16 

K-113/11 oppr budsjett 14.000.000.               

Prosjektet omfatter: Omgjøring av midlertidig barnehage til permanent. Utkjøp av moduler, regulering av området, saltak, overbygg over    

  vognparkering, ferdigstillelse av trafikkarealer og lekearealer, lekeapparater, gjerde    

Fremdrift: Regulering er gjennomført. Bygging i løpet av vinter / vår. Asfaltering og ferdigstillelse ute i løpet av sommeren.   

Økonomi: Løses innenfor ramme. Rest bevilgning overføres til 2013.       

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01216 
SD (Sentral Driftsstyring) Dokka 
barneskole 500 000 0,00 500 000 500 000 48 200,00 48 200,00 451 800,00 

K-113/11 oppr budsjett 500.000.               

Prosjektet omfatter: Anskaffelse av Sentral Driftstyring på Dokka Barneskole, for bedre styring av varme, ventilasjon etc.    

Fremdrift: Forprosjekt er gjennomført og det er valgt leverandør. Jobbes med løsninger og forventes ferdigstilt sommeren 2013.   

Økonomi: Fortsettes løst innenfor ramma.         

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          



 

 

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
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bevilgning 

01217 Elektronisk låsesystem Landmo 450 000 0,00 450 000 450 000 0,00 0,00 450 000,00 

K-113/11 oppr budsjett 450.000.               

Prosjektet omfatter: Elektronisk låsesystem på Landmo, for bedre adgangskontroll og sikkerhet     

Fremdrift: Har jobbet med løsning, men er satt på vent i påvente av ombygging inngangsparti Landmo. Realiseres i 2013.   

Økonomi: Forutsettes løst innenfor ramme.         

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01218 Nytt IT-system for IOP/IP 170 000 0,00 170 000 170 000 91 797,00 91 797,00 78 203,00 

K-113/11 oppr budsjett 170.000.               

Prosjektet omfatter: Innføring av elektronisk verktøy for å lette samarbeidet rundt individuelle planer (IP) og individuelle opplæringsplaner (IOP),   

  men kan også brukes som et generelt samarbeidsverktøy der mange personer og instanser er involvert   

Fremdrift: Leverandør er valgt, planer for innføring og opplæring er lagt. Det forventes at prosjektet vil gå hele høsten  og inn i 2013  

Økonomi: Den økonomiske rammen holder, men bruksrett for løsningen må bakes inn i driftsbudsjettet til IKT i 2013   

Vurdering: Elektronisk verktøy for individuelle planer og individuelle opplæringsplaner er innført. Verktøyet som er valgt heter Sampro og vil fra i 2013 

  ha en vedlikeholdskostnad som dekkes over IKT-avdelingens driftsbudsjett.     

          

01219 Utskifting av telefonløsning 821 000 0,00 821 000 821 000 665 816,91 665 816,91 155 183,09 

K-113/11 oppr budsjett 821.000.               

Prosjektet omfatter: Utfasing av eksisterende telefonsentraler og utstyr       

Fremdrift: Arbeidet er påstartet, men er noe forsinket pga. at bl.a. legene ikke bytter telefoniløsningen før enn i august 2012.   

Økonomi: 
Forventes at tildelte ramme skal 
holde        

Vurdering: Prosjektet var forventet ferdigstilt i desember, men pga. tekniske utfordringer underveis forsinket fremdriften. Restbevilgning vil derfor bli  

  foreslått innarbeidet i revidert investeringsbudsjett for 2013.       

          

         



 

 

Prosjekt nummer Prosjektnavn 
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01220 Arkivskap/flytting av arkiv 789 000 0,00 789 000 406 000 385 086,62 385 086,62 403 913,38 

K-113/11 oppr budsjett 789.000.               

Prosjektet omfatter: Flytting og oppgradering av fjernarkiv for personopplysninger i Landmo-området samt innkjøp av brannsikre arkivskap rundt   

  om i enheter og avdelinger        

Fremdrift: Flytting og oppgradering av fjernarkiv er startet og er under arbeid. Brannsikre arkivskap for kr 463.000,- er satt i bestilling og   

  forventes levert i løpet av starten på november       

Økonomi: 
Forventes at tildelte ramme skal 
holde        

Vurdering: Nye brannsikre er kjøpt inn til alle avdelinger unntatt arkiv for gards- og bruksnr. Sistnevnte arkiv er planlagt digitalisert i 2013/2014. Pga. feil 

  hos leverandør ble ikke siste arkivskapet levert før i mars 2013. Dette gjør at prosjektet ikke blir fullført i 2012, og restbevilgning vil bli  

  foreslått innarbeidet i revidert investeringsbudsjett for 2013.      

          

01221 Infrastruktur/strøm Korsvold 409 000 0,00 325 000 409 000 402 515,00 402 515,00 6 485,00 

K-113/11 oppr budsjett 325.000.               

Prosjektet omfatter: Omlegging og opprydding av  infrastruktur for telefon og data samt flytting av datarom og overgang til ip-telefoni.  

Fremdrift: Datarommet er flyttet, omlegging og utbedring av nettverkspunkt og strøm er utført, nettverksutstyr er oppgradert. Prosjektet  

  sluttføres i løpet av oktober 2012        

Økonomi: Prosjektet ligger an til overforbruk pga. ekstrakostnader til UPS og kjøling. Overforbruket finansieres via IKT sin øvrige ramme  

Vurdering: Omlegging av infrastruktur ved Korsvold er ferdig og alle kommunalt ansatte i Korsvold og Torpa Helsestasjon benytter nå IP-telefoni. 

          

01222 Makuleringsmaskin 188 000 0,00 188 000 188 000 195 845,00 195 845,00 -7 845,00 

K-113/11 oppr budsjett 188.000.               

Prosjektet omfatter: Innkjøp av makuleringsmaskin med komprimator for bruk av alle kommunens avdelinger. Maskinen vil bli plassert i kjelleren   

  i rådhuset.         

Fremdrift: Maskin er innkjøpt, satt på plass og tatt i bruk. Maskinen krever 3-faset strøm med trafo. Dette var det ikke tatt høyde for  

Økonomi: Pga. ekstrakostnader tilknyttet strøm og trafo ventes en budsjettsprekk på kr. 8.000,-    



 

 

Vurdering: Måloppnåelse realistisk, men med et overforbruk på ca. kr 8.000,-. Makuleringsmaskin er installert og satt i drift i kjelleren på rådhuset.  

  Maskinen kan brukes av hele organisasjonen ved behov. Eksisterende avtale om å sende materiell til makulering er sagt opp.  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
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01223 Utelekeplass Solheim og Lundhaug 300 000 0,00 300 000 300 000 156 098,21 156 098,21 143 901,79 

K-113/11 oppr budsjett 300.000.               

Prosjektet omfatter: Oppgradering av utearealer ved Solheim og Lundhaug barnehager, bl.a. lekeapparater og utvidet parkering ved Lundhaug   

Fremdrift: Mye er utført, noen mindre arbeider gjenstår til våren.       

Økonomi: Løses innenfor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01224 FDV-modul guard 200 000 0,00 200 000 0 0,00 0,00 200 000,00 

K-113/11 oppr budsjett 200.000.               

Prosjektet omfatter: Anskaffelse av tilleggsmodul for FDV til styringssystemet for vannverk      

Fremdrift: 
Prosessen er satt på vent. Mindre relevant enn 
antatt       

Økonomi: Utsettes / tas ut        

Vurdering: Investeringen foreslås utsatt eller droppet       

          

01225 Kommunedelplan vann og avløp 100 000 0,00 100 000 100 000 0,00 0,00 100 000,00 

K-113/11 oppr budsjett 100.000.               

Prosjektet omfatter: Utarbeidelse av helhetlig kommunedelplan for Vann og avløp      

Fremdrift: Prosessen er igangsatt, det er delt inn i arbeidsgrupper, men går for øvrig senere enn forutsatt     

Økonomi: Ikke brukt konsulenttjenenster i 2012, men det kommer i 2013. Ny bevilgning i 2013.     

Vurdering: Måloppnåelse realistisk        
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01226 
Rene innløpsprøver Dokka 
renseanlegg 200 000 0,00 200 000 200 000 166 074,51 166 074,51 33 925,49 

K-113/11 oppr budsjett 200.000.               

Prosjektet omfatter: Ombygging av målepunkt og inntak på Dokka RA       

Fremdrift: Løsningen er ferdig etablert.         

Økonomi: Løst innenfor ramme         

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01227 Ledningsnettrehabilitering 3 311 000 0,00 2 000 000 3 311 000 2 642 026,66 2 642 026,66 668 973,34 

K-113/11 oppr budsjett 2.000.000 + K-81/12 +800.000 og + 511.000.             

Prosjektet omfatter: 
Rehabilitering av ledningsnett og kummer. Utbedring av svake punkt og kjente 
problemområder     

Fremdrift: Utskifting av kummer og renovering gjort. Boring av ny overføringsledning under elva utført før og etter nyttår.    

  men vil kreve ytterligere bevilgning hvis det skal gjennomføres i høst.      

Økonomi: Løses innenfor ramme, inklusive tilleggsbevilgning.        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01228 
Klausulering/offentlig godkjent 
vannverk 1 000 000 0,00 1 000 000 0 74 488,40 74 488,40 925 511,60 

K-113/11 oppr budsjett 1.000.000.               

Prosjektet omfatter: Klausulering av nedslagsfelt til Dokka vannverk, og forbedringer for formell godkjenning av vannverket   

Fremdrift: Dialog med berørte grunneiere etablert, men avtaler og utbetalinger vil først komme i 2013.      

Økonomi: Løses innenfor ramme. Bevilgningen overføres til 2013.       

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk, men kan dra ut i tid       
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01229 Renovering Torpa vannverk 1 500 000 0,00 1 500 000 1 500 000 0,00 0,00 1 500 000,00 

K-113/11 oppr budsjett 1.500.000.               

Prosjektet omfatter: Renovering av Torpa vannverk         

Fremdrift: Har mottatt anbud som var langt utover bevilgning. Ekstra bevilgning for 2013. Utføres 2013.     

Økonomi: Løses innenfor ramme, inklusive tilleggsbevilgning.        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk.         

          

01230 Sonevannmåler Dokka 400 000 0,00 400 000 400 000 323 491,80 323 491,80 76 508,20 

K-113/11 oppr budsjett 400.000.               

Prosjektet omfatter: Etablering av flere sonevannmålere, for å ha bedre kontroll på vannforbruk og evt lekkasjer i ulike soner   

Fremdrift: Mobil måler er anskaffet, to sonevannmålere er montert. Gjenstår tilkobling til driftskontrollanlegg i 2013.     

Økonomi: Løses innenfor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01231 Tilknytning randsoner 489 000 0,00 1 000 000 489 000 487 689,88 487 689,88 1 310,12 

K-113/11 oppr budsjett 1.000.000 - K-81/12 - 511.000.               

Prosjektet omfatter: Tilknytning av nye abonnenter til vann og avløp. Kostnader i forbindelse med fremføring av offentlig ledning til    

  påkoblingspunkt        

Fremdrift: Tømmestasjon bobiler påkoblet. Planlagte arbeider utført.       

Økonomi: Løses innenfor ramme. Rest overført til prosjekt 01227 ifbm ny hovedledning under elva.     

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01232 Nytt UV-anlegg Dokka vannverk 1 000 000 0,00 1 000 000 1 000 000 0,00 0,00 1 000 000,00 

K-113/11 oppr budsjett 1.000.000.               

Prosjektet omfatter: 
Utskifting av foreldet UV-anlegg ved Dokka Vannverk, nødvendig for godkjenning av 
vannverket    



 

 

Fremdrift: Anbud innenfor bevilgning. Ferdigstilles i løpet av 2013.      

Økonomi: Løses innenfor ramme. Bevilgning overføres 2013.        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        
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01233 Kjøp/salg eiendom Vokks 4 502 000 0,00 0 4 502 000 4 523 250,23 4 523 250,23 -21 250,23 

  Inntekter i prosjektet:         -900 000,00     

  Nettoutgifter i prosjektet:         3 623 250,23     
K-2/12 Ramme 4.200.000, finansieres ved salg tomt 900.000, husleie/fremtidig leie vaskehall og verksted 1.100.000, låneopptak 2.200.000+302.000 fra 
01240.    

Prosjektet omfatter: Avtale om kjøp av Vokksgata 26 med fradrag for tomt i Vest-Torpavegen, inklusive omkostninger og litt opprusting av    

  eiendommen        

Fremdrift: Kjøpet er gjennomført, og  nødvendig opprusting for bruk av vedsenteret er foretatt    

Økonomi: Løses innenfor ramme. Opprusting er i sin helhet belastet prosjektet,og ramme for overskytende i forhold til bevilgning   

  
er overført fra 01240 opprusting av kommunale 
bygg.        

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01234 Sandfang/fettfang 650 000 0,00 0 650 000 659 670,60 659 670,60 -9 670,60 

F-119/11 etter Kommunelovens §13 650.000.               

Prosjektet omfatter: Påkrevd utskifting av sand- og fettfang ved Dokka RA etter havari av gammelt utstyr    

Fremdrift: Utbedringen er foretatt        

Økonomi: Investeringen ble kr 9.670 dyrere enn ramma, dvs 1,5 % merforbruk.      

Vurdering: Måloppnåelse realisert, bortsett fra mindre merforbruk       

          

01236 Slampumper Dokka RA 191 000 0,00 0 191 000 191 000,00 191 000,00 0,00 
K-sak 42/12 
191.000.                 

Prosjektet omfatter: Utskifting av slampumper etter havari, og ombygging av styring.      



 

 

Fremdrift: Utbedringen er utført        

Økonomi: Løst innefor ramme.        

Vurdering: Måloppnåelse realisert        
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01237 Ventilasjonsanlegg Landmo vaskeri 295 000 0,00 0 295 000 45 500,00 45 500,00 249 500,00 
K-sak 44/12 
295.000.                 

Prosjektet omfatter: Nytt ventilasjonsanlegg Landmo vaskeri       

Fremdrift: Ferdigstilles i mars 2013        

Økonomi: Løses innefor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01238 
Utomhusområder Dokka 
barneskole ferdigstillelse 605 468 0,00 0 605 468 469 208,10 469 208,10 136 259,90 

  Inntekter i prosjektet:         -25 468,00     

  Nettoutgifter i prosjektet:         443 740,10     

K-sak 45/12 580.000 + 25.468 i overføring fra Dokka Barneskole for betaling av lekeapparat som ikke var en del av prosjektet.     

Prosjektet omfatter: Ferdigstillelse av uteområdet ved Dokka Barneskole, ihht revidert plan      

Fremdrift: Ferdigstilt det aller meste i løpet av høstferien. Litt asfaltering av vei mellom skolene må vente til våren.    

Økonomi: Løses innenfor ramme. Rest bevilgning overføres til 2013.       

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

01239 Utkjøp festetomter 5 800 000 0,00 0 5 800 000 5 680 000,00 5 680 000,00 120 000,00 

K-sak 47/12 5.800.000.               

Prosjektet omfatter: Utkjøp av festetomter i Landmoområdet og området rundt skolene på Dokka og Øygardsjordet     

Fremdrift: Utført        



 

 

Økonomi: Avregning vil bli foretatt etter endelig oppmåling       

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        
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01240 Opprusting kommunale  bygg 198 000 0,00 500 000 198 000 132 220,50 132 220,50 65 779,50 

K-113/11 oppr budsjett 1.000.000. Deles i to prosjekter 01208 veger 01240 bygg, hver på 500.000 - 302.000 overført 01233.     

Prosjektet omfatter: Opprusting av kommunale bygg        

Fremdrift: Planlagt opprusting er utført        

Økonomi: Løses innenfor ramme. Noe av ramme overført til 01233 "kjøp eiendom Vokks"     

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01241 Salg av kommunale eiendommer 0 0,00 0 0 195 738,02 195 738,02  

  Inntekter i prosjektet:         -2 599 442,00    

  Nettoinntekter i prosjektet:         -2 403 703,98    

Prosjektet omfatter: Salg av kommunale eiendommer.         

Fremdrift: Løpende gjennom året.         

Økonomi:         

Vurdering: Gjelder her salg av utleieboliger i Torpa.        

          

01242 Ulike boformer 450 000 0,00 0 23 500 23 500,00 23 500,00 426 500,00 
K-sak 32/12 
450.000.                 

Prosjektet omfatter: Forstudie bygging av demensboliger        

Fremdrift: 
Byggestart boliger våren 2014, så planleggingsfasene vil pågå i 
2013      

Økonomi: Forbruk 2012 er knyttet til utarbeidelse av alterative plasseringer av boligen     

Vurdering: Videre prosjektering vil bli gjennomført i 2013, og restbevilgning foreslås innarbeidet i revidert investeringsbudsjett 2013  
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01243 Teknisk IT-løsning skole 490 000 0,00 0 490 000 529 219,75 529 219,75 -39 219,75 
K-sak 50/12 
490.000.                 

Prosjektet omfatter: Etablering av dataløsning for skole        

Fremdrift: Dette prosjektet er i sluttfasen     

Økonomi: Tildelt ramme er overskredet med snaut 40.000,- pga uforutsette tillegg     

Vurdering: Måloppnåelse realisert      

          

01244 Brøytestikkmaskin 350 000 0,00 0 350 000 352 337,50 352 337,50 -2 337,50 
K-sak 74/12 
350.000.                 

Prosjektet omfatter: Anskaffelse av maskin for setting av brøytestikk.        

Fremdrift: Er bestilt og leveres medio oktober.         

Økonomi: Ble marginalt dyrere enn forutsatt, rest finansieres av mindreforbruk på prosjekt 01214 utskifting kjøretøy TDE   

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

01245 Autovern Nylinna og Veståsvegen 137 000 0,00 0 137 000 138 519,50 138 519,50 -1 519,50 
K-sak 75/12 
137.000.                 

Prosjektet omfatter: Etablering av autovern i Nylinna og i ny sving i Veståsveien      

Fremdrift: Er etablert.         

Økonomi: Ble marginalt dyrere enn forutsatt, rest finansieres av mindreforbruk på prosjekt 01214 utskifting kjøretøy TDE   

Vurdering: Måloppnåelse realisert        
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01246 
Oppgjør andeler 
Innlandsuniversitetet 0 0,00 0 0 -783 834,00 -783 834,00 783 834,00 

Prosjektet omfatter: Selskapet Innlandsuniversitetet ble oppløst og kommunen fikk tilbakebetalt sin andel av udisponerte midler   

Fremdrift: Gjennomført        

Økonomi: Pengene er overført kommunens konto       

Vurdering: Realisert        

          

01247 
Opparbeidelse /erstatningsveg 
121/497 175 000 0,00 0 0 116 667,50 116 667,50 58 332,50 

K-sak 30/10 salgsinntekter næringstomt Løkka Døhl ble avsatt til ubundet investeringsfond for senere opparbeidelse av vei. Tiltaket var ikke budsjettert for 2012 og  

er finansiert med ubundet investeringsfond.        

Prosjektet omfatter: Opparbeidelse av erstatningsveg ifbm salg av næringstomt med behov for veg.      

Fremdrift: Opparbeidet som anleggsveg, ferdigstilles 2013.        

Økonomi: Løses innenfor ramme.         

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk.         

          

01248 Oppgjør Synnfjell Utvikling 0 0,00 0 0 -2 000,00 -2 000,00 2 000,00 

Prosjektet omfatter: Selskapet Synnfjell Utvikling ble oppløst i 2012 og kommunen fikk tilbakeført     

Fremdrift: Gjennomført        

Økonomi: Pengene er overført kommunens konto       

Vurdering: Realisert        

          

01290 Lønn prosjektleder TDE 0 0,00 0 0 99,24 99,24  

Denne posten viderebelastes andre prosjekter.               
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01292 Formidlingslån/startlån 2012 14 000 000 0,00 5 000 000 14 000 000 14 235 747,65 14 235 747,65 -235 747,65 

  Inntekter i prosjektet:         -14 185 840,09     

  Nettoutgifter i prosjektet:         49 907,56     

K-113/11 oppr budsjett+K-73/12 9.000.000.               

Prosjektet omfatter: Formidling av startlån        

Fremdrift: Foretas forløpende i løpet av året        

Økonomi: Her belastes avdrag på lån til videreutlån fra Husbanken, inntektsføres mottatte avdrag videreutlån og nye låneutbetalinger  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

06626 Moskauglinna 212 426 151 561,00 0 60 000 59 109,75 210 670,75 1 755,25 

 
Gammel bevilgning, 212.426 i 
ubrukte lånemidler i regnskapet 10.               

Prosjektet omfatter: Bidrag i spleiselag med grunneier for etablering av fortau med forstøtningsmur langs Moskauglinna og opphøyd gangfelt ved   

  Barsokvegen        

Fremdrift: Ferdigstilt        

Økonomi: Løst innenfor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse realisert        

          

06990 KLP - egenkapitalinnskudd 1 065 824 0,00 0 1 065 824 1 065 824,00 1 065 824,00 0,00 

Prosjektet omfatter: Egenkapitalinnskudd i KLP        

Fremdrift: Innskuddet er betalt         

Økonomi: Er i K-sak 86/12 foreslått finansiert av disposisjonsfond, pensjonsfondet     

      

06999 Ekstraordinære avdrag 0 0,00 0 0 410 493,55 410 493,55  

  
Bruk av bundet investeringsfond 
avsatt i 2011:         -410 493,55    

  Nettoutgifter i prosjektet:         0,00    

Prosjektet omfatter: Innbetaling av fjorårets avsatte ekstraordinære avdrag på formidlingslån     



 

 

 
Finansieres av bundet investeringsfond avsatt i 
2011       

          

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

07007 Rehab Dokka barneskole 55 450 000 
55 386 
990,69 0 63 000 259 968,75 55 646 959,44 -196 959,44 

K-97/08 oppr budsjett (5.000.000)+K-24/09 totalramme 48.800.000+K-55/09 totalramme 55.000.000+K-
29/11+450.000.        

Prosjektet omfatter: 
For 2012 er det avregningen fra arkitekt som er belastet 
prosjektet      

Fremdrift: Belastet først i 2012 pga. forhandlinger for å kunne enes om fakturaen     

Økonomi: Fakturaen er medregnet i økonomien og sluttrapporten som er presentert for prosjektet    

Vurdering: Prosjektet er nå helt ferdig og ferdig betalt       

          

07718 Kjøp/salg av aksjer - 0,00 0 0 -1,00 -1,00  

Prosjektet omfatter: Aksjer Gjøvik kunnskapspark.        

          

07720 Kjøp/salg av eiendommer - 0,00 0 0 263 847,25 263 847,25  

  Inntekter i prosjektet:         -960 834,50    

  Nettoinntekter i prosjektet:         -696 987,25    

Prosjektet omfatter: Kjøp og salg av eiendommer        

Fremdrift: Foretas løpende gjennom året        

         

07721 
Kjøp/salg av 
tomter/næringseiendommer - 0,00 0 0 11 816,00 11 816,00  

Prosjektet omfatter: Kjøp og salg av tomter og næringseiendommer       

Fremdrift: Foretas løpende gjennom året        

          



 

 

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

08993 Utlån Nordre Land idrettslag - 0,00 0 0 -1 248 000,00 -1 248 000,00  

Prosjektet omfatter: Inntektsføring av årlige avdrag på lån til idrettslaget       

          

89994 Utlån Dokka møbler eiendom - 0,00 0 0 -225 000,00 -225 000,00  

Prosjektet omfatter: Inntektsføring av årlige avdrag på lån til DME       

          

09006 Veg Vinjarmoen 700 000 433 485,98 0 266 000 265 368,00 698 853,98 1 146,02 

K97/08 oppr budsj 700.000.               

Prosjektet omfatter: 
For 2012 gjenstår asfaltering av ny veg på 
Vinjarmoen       

Fremdrift: Asfaltert i høst, så mye som det var midler til. Noe av strekningen gjenstår med grus.     

Økonomi: Løst innefor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

          

09011 ENØK 700 000 227 887,12 0 472 000 264 510,36 492 397,48 207 602,52 

K97/08 oppr budsj 700.000 (sees i sammenheng med andre ENØK-tiltak).             

Prosjektet omfatter: 
ENØK-tiltak innen kommunal 
eiendom        

Fremdrift: Etterisolering av flere bygg er gjennomført. Utskifting til energibesparende ventilasjon ved Dokka RA utføres jan/feb 2013.   

Økonomi: Løses innenfor ramme        

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk        

         

09016 Nye barnehageavdelinger 9 000 000 5 052 530,95 0 750 000 552 173,00 5 604 703,95 3 395 296,05 

K-72/06 oppr budsj+K-127/07 oppr budsj 5.000.000+K-72/09 oppr budsj 5.000.000-600.000 til 07012          

Prosjektet omfatter: For 2012 gjelder det leie av moduler på Øygardsjordet frem til utkjøp     

Fremdrift: Utkjøp gjennomført i august        



 

 

Økonomi: Innenfor rammen av revidert budsjett for 2012       

Vurdering: Måloppnåelse realistisk        

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2012 

Revidert 
budsjett 
2012 Forbruk 2012 Forbruk totalt 

Rest-
bevilgning 

01299 Finansiering av investeringer 2012 -67 616 124 0,00 -61 683 000 -67 616 124 -38 021 543,13 -38 021 543,13  

K-sak 97/12 + K-47/12                



 

 

 



3.4 Finans 
Renter 

Styringsrenten ble kuttet med 0,5 % på rentemøtet 14.12.11, så kommunen gikk inn i 2012 med en 

styringsrente på 1,75 %. Årets eneste endring var kutt av renten til 1,5 % ved rentemøtet 14. mars. 

Gjennom 2012 falt 3 måneders Nibor (Norwegian InterBank Offered Rate som er den renten norske 

banker er villige til å låne hverandre penger for) med over 1 prosentpoeng på grunn av økt tillit i 

markedet. Gjennomsnittlig 3 måneders Nibor i 2012 var 2,24 % (uoffisielt). Til sammenligning var den 

2,88 % i 2011.  

Valuta/råvarer 

Målt ved konkurransekursindeksen er norskekrona rekordsterk, etter 4,4 % styrking i 2012. Den 

norske krona er sterk mot mer eller mindre alle valutaer. Årsaken til dette er sunne statsfinanser, høy 

oljepris og en antakelse om at Norges Bank vil være blant de første sentralbankene som vil måtte 

heve renten. 

Oljeprisen holdt seg for det meste godt over den magiske grensen på 100 USD fatet i 2012. Totalt 

sett falt oljeprisen med 3,7 % målt i NOK i 2012.  

Aksjer  

2012 startet med at Oslo Børs begynte med oppgang. Optimismen fortsatte hele første kvartal, og 

totalt sett endte børsen opp 10,8 % i løpet av årets tre første måneder. April og mai var måneder 

preget av frykt for statskonkurser i Europa og euro-kollaps, så Oslo Børs hovedindeks falt, og kom 

tilbake på nivået ved årsskiftet. Etter to tøffe måneder for norske aksjer, var juni igjen en god måned 

på Oslo Børs. Hovedindeksen steg igjen med 5,9 % i juni. Aksjemarkedet fortsatte opp i juli måned, og 

etter juli var hovedindeksen på Oslo Børs opp 10 % så langt i 2012. Grunnen til oppgangen på 

børsene i løpet av sommeren 2012 var en uttalte stor vilje til å redde euroen fra kollaps. Oppgangen 

på Oslo Børs fortsatte videre i tredje kvartal, og etter september måned var Oslo Børs hovedindeks 

opp totalt 15,8 % i 2012. Både november og desember var så og si flate på børsen, så Oslo Børs 

hovedindeks (OSEBX) steg med 15,36 % samlet sett i 2012. Aksjene på verdensbasis gikk minimalt 

bedre, og endte opp 15,9 %.  
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 Kommunens langsiktige 

plasseringer

 

Avkastningen på kommunens langsiktige plasseringer i 2012 ble 5,02 %. Til sammenligning viste 

referanseindeksen ST1X (en 3 måneders statsobligasjonsindeks som vanlig å bruke som 

benchmarking for pengemarkedsplasseringer) en avkastning på 1,50 %. Plasseringene har gitt en 

vesentlig bedre avkastning enn indeksen og den renten kommunen ville fått ved å la pengene stå på 

konsernkonto i banken. Grunnen til den gode avkastningen kommunen oppnådde i fjor skyldes god 

avkastning i obligasjonsmarkedet, der man i tillegg til renten man får på obligasjoner fikk en 

kursgevinst som følge av fall i fastrenter og på grunn av fall i risikopåslaget. I tillegg steg Oslo Børs i 

2012, noe som gav en pen avkastning på plasseringene i Norske aksjefond. Også utenlandske 

aksjefond gav en pen avkastning.  

Pengemarkedet er lavrisiko og gir derfor lav, men stabil avkastning. I 2012 ble avkastningen 

beskjedne 2,8 %.  

Obligasjonsmarkedet gav en avkastning på totalt 5,18 %. Det er særlig obligasjoner som DNB 

Obligasjon 20 som trekker opp avkastninger her. Dette skyldes som beskrevet over kursgevinst som 

følge av fall i fastrenter og risikopåslag.  

Eiendomsfondet gav en avkastning på 3,34 % i 2012. Dette er en vesentlig lavere avkastning enn i 

2011 og skyldes rolig leiemarked med mindre etterspørsel etter kontorlokaler og mindre omsetning 

av forretningsgårder. 

Aksjefondene gav totalt sett en avkastning på 11,89 %. I denne aktivaklassen var det de norske 

aksjene som gjorde det aller best med en avkastning på 12,97 %. 
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Figuren ovenfor viser at nesten 40 % av kommunens plasseringer er gjort i pengemarkedet, mens ca. 

30 % er i obligasjonsmarkedet. Dette er lavrisikoplasseringer som svinger lite, og som derfor ikke gir 

den store avkastningen utover bankrente. Plasseringen i eiendom er et solid eiendomsfond med 

store og langsiktige leietakere. Både utenlandske og norske aksjer svinger mer, med større 

muligheter for god avkastning, men også med en større nedside. 

 

 

Som man ser overfor ligger Nordre Land kommune høyere enn normalen som er vedtatt i 

finansreglementet på pengemarked. Kommunen har også en høyere andel norske aksjer enn 

normalallokeringen, men ligger lavere på utenlandske aksjer, slik at andelen aksjer er lavere enn 

normalen. I de urolige tider som har vært siden finanskrisen slo inn i 2008, har det vært vurdert mest 

hensiktsmessig å holde plasseringen i lavrisikomarkedet enn å øke andelen plassert i aksjer.  
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Gjeld 

Minst like viktig som aktivasiden av finansforvaltningen, er passiva siden. Nordre Land kommune 

hadde ved utgangen av 2012 totalt kr 350.345.003,- i gjeld. Av dette var kr 123.702.110,- knyttet til 

renteswapper, som nesten kan sammenlignes med en fastrente. Nye låneopptak i 2012 var kr 14 mill. 

i Husbanken til videre utlån via startlån-ordningen og kr 42,216 mill. til finansiering av investeringer i 

anleggsmidler. I løpet av 2012 har den langsiktige gjelden i Nordre Land kommune økt med kr 38 mill. 

Med de lave rentene som er i verden om dagen, og med spådommene om at rentene vil holde seg 

lave i en del år fremover, er det ikke inngått nye fastrenteavtaler i 2012.  
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3.5 Rapportering på politiske vedtak 2012 
Saksnummer Tiltakets navn 
K-sak 4/12 EIERSKAPSMELDINGEN 2010 FOR NORDRE LAND KOMMUNE 
Tiltaket 
omfatter: 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp eierskapet i følgende selskaper : 
- Dokka Nasjonale Våtmarkssenter AS 
- Synnfjell Øst AS 
- I/S Vinjarmoen 
3. I Eierskapsmeldingen tas det inn et statusfelt som kort beskriver hvilke 
kommunestyrevedtak som er fattet siden sist, hvilke endringer som er gjort ift. 
selskapene. 

Status: 2. Dokka Nasjonale Våtmarksenter AS : Rådmannen har fulgt opp kommunes 
eierskap i selskapet gjennom bevilgning(utviklingsstønad) til DNV og 
Verdiskapingsprogrammet. Arbeidet med autorisasjon til selskapet utføres av 
selskapets styre. 
Synnfjell Øst AS: Rådmannen har fulgt opp kommunes eierskap ved å be om 
eierskapsmøte i første halvdel 2013. 
I/S Vinjarmoen : Rådmannen har fulgt opp kommunes eierskap gjennom arbeidet 
med å utarbeide nye vedtekter for selskapet slik at selskapet kan registreres i 
Brønnøysund. 

 

K-sak 5/12 SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIK-REGIONEN - FORPROSJEKT 
Tiltaket 
omfatter: 

Kommunestyret ber rådmennene sikrer oppfølging av følgende punkter i det videre 
arbeidet; 
• Rekruttering av prosjektstilling Folkehelsekoordinator 50 %, 1,5 år 
• Rutiner for kreftkoordinering i tråd med Gjøviks pilotprosjekt; Sikre at SI og 
kommunene er samordnet på dette. 
• Avklare samarbeid om korttidsplasser/Ø-hjelpsplasser sammen med SI innen 1.mai 
2012 
• Rekruttering av hovedprosjektleder i 100 % stilling, 2-3 år 

Status: 1. Eli Linnerud er ansatt som regional Folkehelsekoordinator, og det er en regional 
arbeidsgruppe som jobber med prosjektet, der Nordre Land er representert. 
Gruppen møtes 1 gang pr måned og holder på å utarbeide et regionalt strategi 
dokument som ser på felles utfordringer ifht folkehelse, samt mulige tiltak for å løse 
utfordringene.  
2. Rutiner for kreftkoordinering  
Det gjennomføres samarbeidsmøter mellom kommunene og SI i regionen. Leger 
både fra SI og kommunen er invitert sammen med kreftsykepleiere. Fra Nordre Land 
har kreftsykepleier deltatt. Her gjennomgår rutiner og utveksles erfaringer fra de 
ulike kommunene. Det er behov for kompetansehevende tiltak blant de ansatte. 
Gjøre rutiner og prosedyrer kjent, og at opplæring i blir gitt. 
3. Ø-hjelps-plasser  
Dette er en del av «Prosjekt Samhandlingsreform i Gjøvik regionen». 
Prosjektet avklarte tidlig i 2012 at regionale korttidsplasser ikke ble anbefalt. Ø-
hjelpsplasser er vedtatt opprettet i den enkelte kommune , jfr K-styrevedtak mars 
2013.  
4. Prosjektleder er ansatt. Prosjektleder har, på vegne av regionen, ledet prosessene 
med Ø-hjelp, forsterket skjermet enhet og avtaleinngåelse med Sykehus Innlandet. 

 



 

 65 

 
K-sak 13/12 FRAMTIDIG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM 
Tiltaket 
omfatter: 

1. Nordre Land kommune legger Dokken 3 gnr. 41 bnr. 225 og 235 ut for salg 
samtidig  med Qvalesgate 8 gnr. 121, bnr. 311 m.fl. 
2. Det benyttes kvalifisert bistand i forbindelse med salgsobjektene i p. 1. 
3. Boligeiendommene på Doktorhaugen og Furuholtet takseres og legger ut for salg. 

Status: 1. Dokken 3 har ligget ute for salg siden medio august 2012 og var pr 31.12.12 
ikke solgt. Dokken 3 ligger an til å bli solgt i april 2013.  Qualesgate 8 (gml 
Brannstasjonen) er solgt. 

2. Advokat Ilstad har håndtert salg av næringseiendommene.  
3. Boligeiendommene er solgt. 

 

K-sak 15/12 FORPROSJEKT – FAGRAPPORT – DOKKA KULTURSTASJON 
Tiltaket 
omfatter: 

1. Kommunestyret ber om at det må legges fram en ny skisse som er justert for 
innspill i dette vedtaket, og som viser et enkelt kostnadsanslag med hensyn til 
endring av vegtrase/nytt kryss ved Rimi, bussveg til JVB og gang-/sykkelveg fra 
Storgata til stasjonsområdet, tidlig i reguleringsplanarbeidet. 
2. Kommunestyret mener at følgende tiltak kan igangsettes uavhengig av 
reguleringsplanprosessen 
a) Rydde området – fjerne vegetasjon, 
b) Vedlikehold av stasjonsbygningen 
c) Legge til rette for at Lokomotivverkstedet kan tas i bruk til enkeltarrangementer 
d) Rive bygning 4, den gamle produksjonshallen. 
e) Fjerne tak, eller evt. flytte tak dersom det er hensiktsmessig å bruke dette for 
vedgruppa. 
3. Rådmannen legger frem en prosjektplan for Hovedprosjekt Dokka Kulturstasjon 
del I (2012-2014) i september 2012. 

Status: 1. Nytt mulighetskart er utarbeidet i arbeidet med planprogram for ny 
reguleringsplan. Kostnadsanslag ligger i fagrapporten. 
2 a) Utført i 2012. 
b) Utført i 2012. 
c) Forstudie gjennomført, videre arbeid er under planlegging. Planlagt arrangement 
høsten 2013. 
d) Formannskapet vedtok å utsette rivning til sommeren 2013. Anbud er innhentet. 
e) Ikke gjennomført, utsatt inntil videre i påvente av reguleringsplan for området. 
3. Prosjektet Dokka Kulturstasjon er i en fase hvor det utarbeides planprogram og vi 
er i en reguleringsprosess. Mens dette arbeidet pågår, er prosjektmålet å legge til 
rette for at Lokomotiv-verkstedet kan tas i bruk til enkeltarrangementer. Her er det 
gjennomført en forstudie, sak 184/12 som ble behandlet i Formannskapet 
12.12.2012.  Forstudien kartlegger hva som kreves for å oppnå midlertidig 
bruksendring for å ta lokalene i bruk som et flerbruks kulturhus.  

 

K-sak 23/12 NYTT RØYKDYKKERUTSTYR OG VERNEBEKLEDNING TIL BRANNVESENET 
Tiltaket 
omfatter: 

Det anskaffes nytt røykdykkerutstyr og vernebekledning ihht innmeldt behov og 
mottatte tilbud på kr 284.188,- inkl. mva. 

Status: 1. Utstyret er anskaffet og tatt i bruk.  
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K-sak 42/12 SLAMPUMPER DOKKA RA 
Tiltaket 
omfatter: 

Kommunestyret vedtar å bevilge kr. 191.000,- til anskaffelse av slampumper til 
Dokka renseanlegg. 

Status: 1. Slampumper er anskaffet og montert.  
 

K-sak 43/12 LANDMOVEIEN DOKKA 
Tiltaket 
omfatter: 

1. Prosjekt Landmovegen fullføres innen en ramme på 324 400 kroner inklusive mva. 
3. Rådmannen gis myndighet til å selge Gnr 41 Bnr 256. 

Status: 1. Landmovegen fullføres sommeren 2013.  
3  Gnr 41 Bnr 256 er foreløpig ikke solgt.  

 

K-sak 44/12 VENTILASJONSANLEGG LANDMO VASKERI 
Tiltaket 
omfatter: 

Kommunestyret vedtar å realisere prosjekt ventilasjonsanlegg for vaskeriet på 
Landmo innen en ramme på kr 295.000 inkl mva. 

Status: 1. Ventilasjonsanlegget er under montering i mars 2013.  
 

K-sak 45/12 FERDIGSTILLELSE UTEOMRÅDER DOKKA BARNESKOLE 
Tiltaket 
omfatter: 

Kommunestyret vedtar å ferdigstille uteområdet ved Dokka Barneskole innenfor en 
ramme på kr 580.000,- inkl mva. 

Status: 1. Uteområdet er ferdigstilt som planlagt, bortsett fra litt asfaltering av en 
veistrekning som tas våren 2013.  

 

K-sak 46/12 SØKNAD OM ØKT LÅNERAMME - DOKKA MØBLER EIENDOM AS 
Tiltaket 
omfatter: 

Nordre Land kommune øker lånerammen til Dokka Møbler Eiendom AS med kr. 500 
000,-. 

Status: 1. Midlene er avsatt men ikke utbetalt. Utbetales ved behov i 2013.  
 

K-sak 47/12 UTKJØP AV FESTETOMTER 
Tiltaket 
omfatter: 

Kommunestyret vedtar å erverve festetomtene Gnr/Bnr. 121/1/49, 121/1/55, 
121/1/63 og 121/1 – skoleområdet og nabo til Hveemstomta, for kr. 65,- pr. m2 
totalt ca. kr. 5,8 mill. 

Status: Festetomtene er kjøpt. Midlertidig oppgjør er innbetalt, og vil bli endelig avregnet 
etter endelig oppmåling av areal. 

 

K-sak 50/12 NY TEKNISK IT-LØSNING FOR SKOLEN 
Tiltaket 
omfatter: 

2. Hovedprosjektet IKT-løsning i skolen, til en samlet kostnad på kr 490.000,- (inkl 
mva) 
gjennomføres 

Status: Ny IKT-løsning for skole en er etablert og tatt i bruk. Løsningen vil bli utvidet med 
mer kapasitet i 2013. 
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K-sak 55/12 FORPROSJEKT - ULIKE BOFORMER 
Tiltaket 
omfatter: 

1. Det varsles oppstart av regulering av Korsvoll- og Landmo-området. 

Status:  Det jobbes med å regulere Elveromsområdet, inklusiv Korsvold, og se området i 
sammenheng med tanke på eventuelle nybygg, nyetablering og nye behov. For 
Landmoområdet er det foreløpig ikke foretatt noen vurderinger. 

 

K-sak 60/12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2012 
Tiltaket 
omfatter: 

3. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp de tiltak som er forslått i ROS-
analysens tiltaksplan gjennom arbeidet med drifts- og investeringsbudsjett for 2013, 
samt organisatoriske tiltak. 
4. Det jobbes videre med ROS-analyser for de enkelte kommunale tjenesteområder. 
Disse analysene forelegges kommunestyret til behandling når de foreligger. 

Status: 3. Budsjettsak 2013 på investeringene. Gjennomføring i planfase.  
4. Enhetsvise prosesser startet. Gjennomgang med enhetslederne er gjort og 
prosjektplanen under utarbeidelse.  

 

K-sak 74/12 BRØYTESTIKKMASKIN 
Tiltaket 
omfatter: 

1. Kommunestyret bevilger kr. 350 000,- til brøytestikkemaskin. 

Status: 1. Brøytestikkesettemaskin er anskaffet.  
 

K-sak 75/12 AUTOVERN LANGS KOMMUNAL VEG 
Tiltaket 
omfatter: 

1. Kommunestyret bevilger kr. 107 000,- til autovern langs med kommunal veg 
Nylinna 
2. Kommunestyret bevilger kr. 30 000,- til autovern langs med kommunal veg 
Veståsvegen 

Status: 1. Autovern langs Nylinna er montert.  
2. Autovern i en sving i Veståsveien er montert.  

 

K-sak 81/12 LEDNINGSNETT REHABILITERING 2012 - TILLEGGSBEVILGNING 
Tiltaket 
omfatter: 

Det bevilges kr. 800.000 eks. mva til å gjennomføre boring av ny vannledning under 
Dokka elv og utbedre vannlekkasje i Dokken industriområde i 2012. Bevilgning 
tilføres prosjekt 01227 – Renovering ledningsnett. 

Status: 1. Tiltakene er gjennomført.  
 

K-sak 82/12 EIERSKAPSMELDINGEN 2011 FOR NORDRE LAND KOMMUNE 
Tiltaket 
omfatter: 

3. Rådmannen fortsetter å følge opp: 
- Dokka Nasjonale Våtmarkssenter AS 
- Synnfjell Øst AS 
- I/S Vinjarmoen 
4. Utviklingen i viktige interkommunale selskaper som GLT Avfall IKS og Topro AS 
følges aktivt opp sammen med øvrige eiere. 

Status: 3. Dokka Nasjonale Våtmarksenter AS: Rådmannen har fulgt opp kommunes 
eierskap i selskapet gjennom bevilgning(utviklingsstønad) til DNV og 
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Verdiskapingsprogrammet. Arbeidet med autorisasjon til selskapet utføres av 
selskapets styre. 
Synnfjell Øst AS: Rådmannen har fulgt opp kommunes eierskap ved å be om 
eierskapsmøte i første halvdel 2013. 
I/S Vinjarmoen: Rådmannen har fulgt opp kommunes eierskap gjennom arbeidet 
med å utarbeide nye vedtekter for selskapet slik at selskapet kan registreres i 
Brønnøysund. 
4. GLT Avfall IKS: Rådmannen følger utviklingen i selskapet gjennom 
styreprotokollene og eiermøter. 
Topro AS: Rådmannen følger utviklingen i selskapet gjennom eiermøter. 

 

K-sak 83/12 REGIONALT SAMARBEID OM UTVIKLING AV KOMMUNALE TJENESTER - VALG 
AV SAMARBEIDSOMRÅDER 

Tiltaket 
omfatter: 

Kommunestyret tar til orientering at Nordre Land kommune deltar i arbeidet med 
forstudier for mulig regionalt samarbeid innen de samarbeidsområder som foreslås i 
rådmannens saksutredning. Dette gjelder følgende områder: 
Alle kommuner; Skatt / innfordring. Er utredet og fremmes som egen sak i løpet av 
2012, Sentralbord, Lønn, Regnskap, Driftsstyring eiendom, Driftsstyring vann og 
avløp, Landbrukskontor. Dessuten arbeides det parallelt videre med ikt i henhold til 
allerede vedtatt strategi, mulig etablering av forsterket skjermet enhet for demente 
i samsvar med vedtatt oppfølging av samhandlingsreformen og tilsynskontor for 
byggesaker 
To eller flere kommuner: 
 Barnevern – Nordre Land og Søndre Land 
4. Rådmennene gis i oppdrag å utrede modell(er) for kostnadsfordeling til 
investering og drift ved regionale samarbeidstiltak med sikte på en omforent løsning 
senest innen behandling av forstudiene i de respektive kommunestyrer. 

Status: Nordre Land kommune deltar i de regionale utredningene. Forprosjektene har frist 
til utgangen av mars 2013. Forprosjektrapportene vil bli behandlet i kommunestyret 
vår/sommer 2013. 

 


