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FORORD 

Årsrapporten inneholder en samlet rapportering fra enheter og administrasjonen, med kommentarer til 

måloppnåelse i forhold til styringskortene (vedlegg), sykefravær og økonomi. I tillegg rapporteres det på alle 

fjorårets investeringsprosjekter med utdypende informasjon både når det gjelder fremdrift og økonomi der det 

er nødvendig, samt rapportering på finans med alternative plasseringer og gjeld. Årsrapporten inneholder også 

rapportering på politiske vedtak gjort i 2014 og fra tidligere år som ikke er ferdigstilt.  

 

1 RÅDMANNENS INNLEDNING 

Rådmannens oppsummering av året 2014 i Nordre Land kommune; 

- Generelt god økonomisk kontroll i enhetene og administrasjonen 

- Videreføring av et høyt tjenestenivå 

- Brukerundersøkelser med gode resultater 

- Nordre Land-skolen ligger fortsatt noe lavt på nasjonale prøver  

- Grunnskolepoengene i Nordre Land hadde en gledelig økning fra forrige år 

- Resultatene fra Elevundersøkelsen viser et godt læringsmiljø og god trivsel  

- Utvidelse av eiendomsskatten til å gjelde alle eiendommer i kommunen 

- Arbeid med kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner i fjellet 

- Lean er tatt i bruk i flere enheter og avdelinger 

- Spesielt nevnes effektivisering av byggesaksbehandlingen, og dialog med byggenæringen 

- Nok en vellykket Landsbykonferanse, denne gang med temaet «Hva gjør et sted attraktivt» 

- Landsbyfest med Lokverkstedet som konsertarena   

- Åpning av aktivitetstilbud til personer med demens 

- Åpning av tilbudet om Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD-plasser) 

- Kommunereformen 

- Ombygging av LOS til 15 nye sykehjemsplasser  

- Lansering av Nordre Land kommune sin facebook-side 

 

Økonomi 

Regnskapsresultatet for 2014 viser balanse, etter forskriftsmessige strykning på vel kr 2,7 mill. Strykningen ble 

foretatt i budsjettert overføring fra drift til investering, som opprinnelig var budsjetter til kr 5 mill. 

Netto driftsresultat, som er det viktigste økonomiske nøkkeltallet for en kommunen, endte på kr 21,19 mill. i 

2014, og utgjorde 3,7 % av kommunens driftsinntekter. Dette er et godt resultat, og det er bedre enn regulert 

budsjett som var 3,6 %. Korrigert netto driftsresultat, netto driftsresultat korrigert for premieavvik (og for 

momskompensasjon i investering frem til og med 2013), var kr 12,3 mill. i 2014, og utgjorde 2,15 %. At korrigert 

nettodriftsresultat er lavere skyldes at det korrigeres for inntekter knyttet til det store positive premieavviket 

fra KLP.  
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I 2014 hadde Nordre Land kommune et godt økonomisk resultat. Mange av de økonomiske indikatorene fikk en 

bedring. Nordre Land kommune avsatte kr 32,5 mill. til fond i 2014. Den største avsetningen er avsetningen av 

det positive premieavviket på kr 12 mill. som skal benyttes til å dekke utgiftsføringen i 2015. I tillegg ble det 

generelle disposisjonsfondet styrket med nesten kr 8,5 mill. I 2014 økte fondskapitalen med kr 21 mill., altså 

ble det avsatt kr 21 mill. mer til fond enn det som ble brukt. 

Rådmannen vil fremheve følgende punkter vedrørende økonomien i 2014: 

- Nøktern styring innenfor stramme rammer sammen med uforutsette merinntekter, gav mindreforbruk 

innenfor den styrbare delen av enhetene og administrasjonen på over kr 4,6 mill. 

- Det er en stadig større utfordring å budsjettere utgiftene innenfor økonomisk sosialhjelp og 

barnevern. I 2014 «sprakk» sosialhjelpsbudsjettet med kr 1,3 mill. og barnevern med kr 2 mill. 

Rådmannen vil følge opp begge områder i 2015, med forebyggende fokus. 

- Pensjon slo negativt ut som følge av avsetning av årets premieavvik til dekning av utgiftsføringen i 

2015. 

- Skatt og rammetilskudd ble noe lavere enn budsjettert som følge av den generelle nedgangen i 

skatteinngangen i hele Norge. 

- Merinntekter fra eiendomsskatten sammenlignet med opprinnelig budsjett. 

- Endringer i arbeidsgiveravgiften fra 14,1 % til 10,6 % fra 1. juli gav mindreutgifter andre halvår. 

2014 har vært et år preget av god økonomisk styring og kontroll i enhetene. Vedtatte rammer er i stor grad 

overholdt, og det som foreligger av brukerundersøkelser viser at det gis gode tjenester.  

De økonomiske nøkkeltallene for Nordre Land kommune etter 2014 viser er liten bedring på flere områder.  

Dette har sammenheng med det gode netto driftsresultatet, med oppbygging av fondsreservene. Et år med 

gode økonomiske resultater er ikke nok til å gjenopprette en solid kommuneøkonomi med nok reserver til 

politisk handlefrihet, økonomisk buffer til å takle endringer i økonomiske rammebetingelser samt å skape 

grunnlag for å investere i utvikling av tjenestene også i fremtiden. 

2014 var et investeringsår med avslutning av flere investeringer som har pågått over flere år. Ombyggingen av 

LOS til sykehjemsplasser har vært det største enkeltprosjektet i 2014. Arbeidet på Lokverkstedet for å gjøre 

dette til en fullverdig konsertarena, var også et prosjekt som fikk fokus i året som gikk. Renoveringen av Torpa 

vannverk fortsatte for fullt i 2014. Også på IKT-siden ble det foretatt flere investeringer for å sikre sikker- og 

fremtidsrettede IKT. Brannvesenet har anskaffet ny kommandobil og Omsorgsbussen ble kjøpt inn for å kunne 

foreta transport i kommunal regi. 

 

Brukerundersøkelser 

I 2014 har det vært gjennomført brukerundersøkelser for PPT, Torpa barnehage, Dokka barnehage og Torpa 

barnehage. Oppsummert viser hovedtrekkene i brukerundersøkelsene gode resultater sammenlignet med 

landsgjennomsnittet og sammenlignet med tidligere års undersøkelse. 

 

Ekte Landsbyliv 
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Prosjektet «Ekte Landsbyliv» ble avsluttet 31.12.2014. Prosjektet startet 1.4.2010 og har vært et 

stedsutviklings-, bolyst- og omdømmeprosjekt som har fått bolystmidler i to omganger. Målet med prosjektet 

har vært:  

«DOKKA SKAL INNEN 2015 BLI EN ATTRAKTIV OG VELKJENT LANDSBY SOM FORBINDES MED” EKTE 

LANDSBYLIV”, DER FELLESSKAPET GROR OG DET ER GODT Å BO, LEVE OG ARBEIDE».  

Dette er et kvalitativt mål som er vanskelig å måle eksakt, men både innbyggerundersøkelser, 

Landsbyundersøkelsen, befolkningsutvikling fra SSB, Folkehelseundersøkelsen i Oppland 2014 og 

Telemarksforsknings rapport: «Regional analyse Gjøvikregionen 2013 -Næringsutvikling, attraktivitet og 

innovasjon», viser at Landsbyprosjektet har hatt positiv effekt for Nordre Land kommune. Dokka har blitt kjent 

som Landsbyen og prosjektet har bidratt til å sette Dokka på kartet. Gjennom positive medieoppslag og mye 

aktivitet oppleves kommunen som attraktiv. Omdømmet har i så måte blitt styrket. Innbyggere har blitt 

stoltere av hjemstedet og Landsbysatsningen har vært identitetsskapende og skapt mye aktivitet. Bildet 

nedenfor er fra Landsbymarkedet i juli 2014, som viser Ekte Landsbyliv i Dokkas gater: 

 

 

I prosjektet er det vært fokus på godt kommunikasjonsarbeid og forankring. Gjennom Landsbyråd har man fått 

innspill fra innbyggerne i løpet av prosjektet. Prosjektet har vært delt inn i fire hovedområder: 

- Sosial- og kulturell landsbyutvikling 

- Landsbyutforming 

- Landsbyprofilering 

- Handels- og arrangementsutvikling. 

 

Det er jobbet med mange prosjekter som til sammen har bidratt til å skape gode resultater. I løpet av 2014 er 

det blant annet gjennomført Landsbykonferanse, Landsbyfest, Landsbymarkeder, Landsbydugnad, Landsbyråd, 

åpning av Landsbyskogen, entreprenørskapsarbeid i skolen og Landsbyundersøkelse. Aktuelle prosjekter har 
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vært Attraktiv handelslandsby, Liv i alle husa, Arrangementsutvikling, Tilskuddsportalen og stadig flere tar 

landsbybegrepet i bruk i forbindelse med arrangementer, lag/foreninger og i næringslivet. Nedenfor er et bilde 

fra Landsbyskogen: 

 

 

Visjonen for Strategisk Nærings- og utviklingsplan for 2014-2017 er: Ekte Landsbyliv med levende grender med 

åpenhet, nærhet og skaperglede. Store deler av videreføringen av «Ekte Landsbyliv» er forankret i SNU, 

Strategisk Nærings- og utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017. Planen har et eget kapittel som 

omhandler bolyst. Det er vedtatt å jobbe videre med satsning og utvikling av Ekte Landsbyliv.  Prosjektet er 

godt forankret fra kommunestyret, administrasjonen i kommunen, formannskap, Landsbylauget, Landsbyen 

Næringshage, ungdomsråd, næringsdrivende, lag og foreninger, Landsbyråd m.m. 

Næringsutvikling og regionalt samarbeid 

I 2014 ble det gitt tilskudd til 17 søknader fra næringsfondet (inkl. næringshagen) og 6 søknader fra DA-

midlene. I tillegg finansierer Næringsfondet tilskudd til og brøyting av private veger i kommunen med kr 

200.000,-, landbruksvikarordningen subsidieres med kr 200.000,- fra næringsfondet, samt at kr 250.000,- fra 

næringsfondet blir brukt til å finansiere deler av arbeidet med Kommunedelplan Synnfjell Øst.  

Nordre Land kommune leide tre kontorer i Næringshagen 2014. Disse kontorene kan etablerere som 

henvender seg til kommunen få bruke i en oppstartsfase. Når det gjelder bruken har den vært liten, da de som 

har vært i kontakt med kommunens næringsrådgivere ikke har hatt behov for kontor.  

Kommunestyret vedtok i sak 3/14 Strategis nærings- og utviklingsplan for 2014-2017, og arbeidet med 
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gjennomføring av tiltakene ble startet.  

I 2014 har Nordre Land kommune deltatt i ByRegionprogrammet i regi av Gjøvikregione, som er 

behandlet/orientert om i formannskapet. Byregionprogrammet ble initiert av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, og er gjennomført som en fase I gjennom 2014. I løpet av første kvartal har det 

blitt arbeidet med å utforme premissene for og søknaden for å kunne delta i en fase II, som vil gå over 3 år i 

perioden 2015-2017. Med utgangspunkt i det materiale som foreligger fra Telemarksforskning, er det er lagt 

vekt på å ha et overordnet fokus på arbeidsplassutvikling - og da i betydningen i basisnæringene i privat sektor. 

Det er lagt vekt på å ha et særlig fokus på områder der regionen har, eller kan ta nasjonale roller, og følgende 

tre innsatsområder er lagt til grunn: Industri – IKT – Mat. I tillegg vil en også ha med et fjerde område, som kan 

fange opp muligheter og utvikling av kompetansearbeidsplasser innenfor andre bransjer.  
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2 OPPSUMMERING 

2.1 MÅLOPPNÅELSE 

Brukerundersøkelser: 

Det er i 2014 gjennomført fire brukerundersøkelser. Oppsummert viser hovedtrekkene i brukerundersøkelsene 

gode resultater sammenlignet med landsgjennomsnittet og sammenlignet med tidligere års undersøkelse. 

PPT gjennomførte brukerundersøkelse i første kvartal. Svarprosent var på ca. 20 %, og dette er tilsvarende 

deltakelse som ved forrige undersøkelse i 2012. Så vidt lav svarprosent gir relativt liten statistisk validitet. Men 

svarene benyttes som sammenligning til forrige brukerundersøkelse.  

Spørsmål fra brukerundersøkelsen som er benyttet som mål på styringskortene for PPT: 

1. I hvor stor grad synes du det har vært nyttig å få utredning og/eller sakkyndig vurdering for ditt barn av PPT?  

2012: 5,1. Mål for 2014: 5,1. Resultat etter undersøkelsen: 5,07.  

2. I hvor stor grad synes du at barnehage/skole følger tiltak og råd PPT gir? 2012: 4,65.  

Mål for 2014: 4, 65. Resultat etter undersøkelsen: 4,53.  

Resultatene er tilsvarende resultatene fra forrige undersøkelse og i samsvar med målsetting. Det er relativt 

stabilt resultat i forhold til resultatene etter forrige undersøkelse.  

Alle tre barnehagene har gjennomført brukerundersøkelse i løpet av 2014. For Torpa barnehage er resultatene 

fra denne undersøkelsen jevnt over gode. De viser også at igangsatte tiltak for forbedring av områder der 

resultatene var dårligere enn målene ved forrige undersøkelse fungerer. Barnehagen scorer nå tett oppunder 

målet og viser en forbedring fra forrige undersøkelse på uteområdet. Torpa barnehage fortsetter arbeidet med 

informasjon/kommunikasjon i forhold til foreldregruppa som ble igangsatt etter forrige brukerundersøkelse for 

å bedre resultatene på dette området ytterligere.  

For Dokka barnehage viser resultatene at totalt ligger snittet for resultatene stort sett på gjennomsnitt for 

landet. Når det gjelder skoleforberedende tiltak har enheten hatt en forbedring siden 2009, men ligge fortsatt 

litt under målet. På indikatoren informasjon vedrørende barnet, er det gjort en innsats siden forrige 

undersøkelse, og målet er nådd. Når det gjelder behandling av barnet med respekt er det en forbedring siden 

sist, men enheten har fortsatt en jobb å gjøre på dette området for å nå målet. Forbedringer i tilfredsheten 

med barnehagens uteområde skyldes nok i stor grad høy score i Furulund. 

For Nordsinni barnehage er det stort sett gode resultater på brukerundersøkelsen. Resultatene er drøftet i 

personalgruppa, og det er valgt ut to hovedområder for videre forbedring. Dette er skoleforberedende 

aktiviteter, der avdelingene hadde store forskjeller i resultatet. Det andre området er informasjon om barnet, 

der det skal jobbes med å videreutvikle informasjonsarenaen ved henting/bringing. Et område som fikk relativt 

lave resultater var uteområdet. Der var resultatene like på begge avdelinger. Her gjøres det en jobb videre med 

både informasjon og kartlegging av ønsker og muligheter. 

 

Skoleresultater: 
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Nasjonale prøver: 

 5.trinn 8.trinn 9.trinn 

 N.Land Oppland Landet N.Land Oppland Landet N.Land Oppland Landet 

Engelsk 46 49 50 48 49 50    
Lesing 46 49 50 47 50 51 51 53 54 

Regning 45 49 50 46 49 50 51 53 54 

 

Resultatene fra nasjonale prøver for 2014 kan ikke sammenlignes med tidligere år da framstillingen av 

resultater er endret. Rapporten for 2014 vil derfor basere seg på en sammenligning med resultatene for fylket 

og nasjonalt nivå. Nordre Land-skolen ligger fortsatt noe lavt på engelsk, lesing og regning sammenlignet med 

fylket og nasjonalt nivå. Det er positivt at det fortsatt vises god utvikling i resultater på nasjonale prøver fra 8. 

til 9.trinn. Det jobbes med å få øke læringsutbyttet for alle elever, og resultatene av dette arbeidet vil vise seg 

over tid. Det vil også være naturlige variasjoner fra år til år, basert på elevgruppen. 

Grunnskolepoeng: 

 2011/12 2012/13 2013/2014 Fylket 13/14 Landet 13/14 

Grunnskolepoeng, 

gjennomsnitt 

37,1 36,1 37,6 39,7 40,3 

For ungdomsskolene i Nordre Land ligger snittet nå på 37,6 poeng. Dette er en gledelig økning fra forrige år, da 

resultatet var 36,1. Nordre Land ligger fortsatt lavt i forhold til fylke- og landsgjennomsnitt. Nordre Lands 

resultater på grunnskolepoeng har ligger for lavt de siste årene, sammenliknet både med fylket og lander for 

øvrig. Årsaker til lave resultater er sammensatt og komplekst. Kompetansehevende tiltak og skoleutvikling har 

spesielt fokus i skolenes arbeid med for å heve alle elevers læringsutbytte. 

Elevundersøkelsen:  

Elevundersøkelsen ble gjennomført senhøsten 2013. Resultatene herfra ble vesentlig forsinket, og ble først 

klare i april måned. Spørsmålene i Elevundersøkelsen ble endret til undersøkelsen som ble gjennomført høsten 

2013. Tall fra siste undersøkelse kan derfor ikke sammenlignes med tidligere års undersøkelser.  

Resultatene fra elevenes læringsmiljø og trivsel viser tall som er gode sammenlignet med fylket og landet. 

Undersøkelsen gjennomført høsten 2013 viser at det fortsatt er stabile og lave tall når det gjelder mobbing i 

skolen og trivsel med lærerne. Arbeidet mot mobbing tas på alvor, og dette er et ansvar alle ansatte i skolene 

har. Spesielt viktig er det å se på at andelen elever som melder om opplevd mobbing er lav på ungdomstrinnet. 

Vurdering for læring er et fokusområde for alle tre skolene, og er en viktig indikator for læringsutbytte.  

 

Medarbeiderundersøkelsen: 

Det er gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014, og hele 72 % av kommunens 761 ansatte svarte på 

undersøkelsen.   

Resultater fra årets medarbeiderundersøkelse viser at Nordre Land kommunes medarbeidere trives godt på 

jobben. Resultatene for kommunen som helhet viser en positiv utvikling i forhold til de gode resultatene fra 

2012, og medarbeidertilfredsheten i Nordre Land kommune ligger nå noe over gjennomsnittet i kommune-
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Norge. 

Resultater fra årets medarbeiderundersøkelse viser at Nordre Land kommunes medarbeidere trives godt på 

jobben. Som i tidligere undersøkelser gir de ansatte høyest score til innholdet i jobben og samarbeid og trivsel 

med kollegene. Resultatene for kommunen som helhet viser en positiv utvikling i forhold til de gode 

resultatene fra 2012, og medarbeidertilfredsheten i Nordre Land kommune ligger nå noe over gjennomsnittet i 

kommune-Norge. 

Som en kan lese av tabellen nedenfor scorer Nordre Land kommune noe bedre enn landsgjennomsnittet på 

områdene fysiske arbeidsforhold, overordnet ledelse, faglig og personlig utvikling, systemer for lønns- og 

arbeidstidsordninger og stolthet over egen arbeidsplass. På områdene nærmeste leder og mobbing, 

diskriminering og varsling scorer kommunen et lite hakk under gjennomsnittet for landet. 

Hvis man sammenligner Nordre Lands resultater i år med kommunens resultater fra undersøkelsen i 2012, viser 

årets undersøkelse at Nordre Land på overordnet nivå scorer likt eller noe høyere på samtlige 12 områder det 

måles på. 

Kommunen har de siste årene satset bevisst på ulike kompetansetiltak. Resultater fra 

medarbeiderundersøkelsen viser altså at den største fremgangen finnes på området som omhandler faglig og 

personlig utvikling. Dette tyder på at kompetansesatsingen har begynt å gi resultater blant ansatte i form av økt 

tilfredshet med egen arbeidssituasjon og muligheter for å utvikle seg faglig og personlig i jobben. 

Nedenfor følger en tabell som sammenligner Nordre Land med landsgjennomsnittet for de to siste 

undersøkelsene: 

 Gjennomsnitt 

Nordre Land 

 Gjennomsnitt 

Norge 

 

 2014 2012 2014 2012 

Organisering av arbeidet 4,6 4,6 4,6 4,5 

Innhold i jobben 5,0 5,0 5,0 5,0 

Fysiske arbeidsforhold 4,3 4,3 4,2 4,2 

Samarbeid og trivsel med kollegaene 5,1 5,0 5,1 5,0 

Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,0 5,1 5,0 

Nærmeste leder 4,6 4,6 4,7 4,6 

Medarbeidersamtale 4,9 4,8 4,9 4,8 
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Overordnet ledelse 4,2 4,1 4,1 4,0 

Faglig og personlig utvikling 4,6 4,4 4,5 4,3 

Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,2 4,2 4,1 4,0 

Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 4,9 4,8 4,8 

Helhetsvurdering 4,7 4,6 4,6 4,6 

Gjennomsnitt totalt 4,7 4,6 4,6 4,6 

 

2.2 SYKEFRAVÆR 

Sykefraværet i 2014 var på totalt 9 %, fordelt med 1,9 % korttidsfravær og 7,1 % langtidsfravær.  Sykefraværet 

har gått ned med 0,9 prosentpoeng fra 2013 til 2014. Dette er en positiv utvikling.   

Antall ansatte som har sluttet med uførepensjon i hele organisasjonen er 11 personer i 2014, i alderen 37 – 66 

år. 7 personer har redusert stillingen sin på grunn av uførhet.  Å redusere stillingen kombinert med delvis 

uførepensjon kan være en god løsning for ansatte med helsebegrensninger for å kunne stå lenger i arbeid.  6 

medarbeidere er omplassert til andre stillinger på grunn av helsebegrensninger.  10 ansatte gikk av med 

avtalefestet pensjon og 4 ansatte med alderpensjon.   

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

det mottas tilbakemelding fra NAV om at Nordre Land kommune utmerker seg når det gjelder tilrettelegging 

for ansatte med helsebegrensninger.  Årsakene til sykefraværet er ofte sammensatt og en kombinasjon av flere 

faktorer både i jobb og familie.  Dette betyr at mye ligger utenfor arbeidsgivers tilretteleggingsområde. 

 

2.3 ØKONOMI  

Nordre Land kommune legger frem et regnskapsmessig resultat for 2014 i balanse etter forskriftsmessige 

strykninger av budsjetterte avsetninger. Som følge av et regnskapsmessig merforbruk, ble den budsjetterte 

overføringen fra drift til investering redusert med kr 2.718.748,78,- fra budsjettert nivå på kr 5 mill. Til 

sammenligning viste resultatet for 2013 et mindreforbruk på kr 3,395 mill., mens resultatet i både 2012 og 

2011 var balanse etter forskriftsmessige strykninger av budsjetterte avsetninger. I 2012 var resultatet før 

strykninger – 2,86 mill. og i 2011 - 47.000,-.  

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for økonomiske balansen i en kommune. Netto driftsresultat ble kr 

21,19 mill. i 2014, og utgjorde 3,7 % av kommunens driftsinntekter. Dette er et godt resultat, og det er bedre 

enn regulert budsjett som var 3,6 %. I 2013 hadde Nordre Land kommune et negativt nettodriftsresultat på kr – 

9,8 mill. i 2013, – 1,86 %. Tidligere var anbefalingen at netto driftsresultat over tid burde ligge på minst 3 %. 

Etter endringen fra 2014, med inntektsføring av momskompensasjon fra investering direkte i 



Årsrapport Nordre Land kommune 2014 

 
12 

investeringsregnskapet, har Teknisk beregningsutvalg beregnet at netto driftsresultat over tid bør ligge på 

minst 1,75 %. Netto driftsresultat for alle landets kommuner utenom Oslo var i 2014 1,1 %. Snittet i Oppland 

var 1 %. 

De økonomiske nøkkeltallene som er presentert i årsberetningen, har de siste årene hatt en fallende utvikling 

og vist at Nordre Land kommune har hatt et behov for å bygge opp et ”overskudd”, dvs. å både budsjettere 

med og kunne regnskapsføre et positivt netto driftsresultat. Dette for å kunne bygge opp fondskapitalen for å 

øke egenfinansieringen av investeringer, samt å skape grunnlag for å investere i utvikling av tjenestene også i 

fremtiden.  

Nordre Land kommune avsatte kr 32,5 mill. til fond i 2014. Den største avsetningen er avsetningen av det 

positive premieavviket på kr 12 mill. som skal benyttes til å dekke utgiftsføringen i 2015. I tillegg ble det 

generelle disposisjonsfondet styrket med nesten kr 8,5 mill. I 2014 økte fondskapitalen med kr 21 mill., altså 

ble det avsatt kr 21 mill. mer til fond enn det som ble brukt. 

Enhetene og administrasjonen inklusive selvkost, den såkalte ”styrbare” delen av økonomien, gikk samlet sett 

med et mindreforbruk i 2014 på over kr 4,1 mill. Dette fordeler som følger på enhetene: 

Politisk styring - 292 233,76 

Rådmannskontoret 1 058 292,93 

Dokka barneskole - 582 069,46 

Torpa barne- og ungdomsskole - 244 720,96 

Dokka ungdomsskole 419 211,73 

Voksenopplæringen 589 412,57 

Torpa barnehage - 326 693,48 

Dokka barnehage 1 613 946,45 

Nordsinni barnehage 227 272,59 

Kulturskole 34 830,13 

Sosialkontor - 1 306 485,24 

Helse/PPT 337 693,37 

Tilrettelagte tjenester 2 015 556,59 

Omsorg og rehabilitering 507 077,56 

Teknisk drift og eiendom 1 072 812,64 

Vann og renovasjon -1 116 172,29 

Kultur - 145 759,68 

Plan Miljø Næring 96 594,25 

Bygg/oppmåling 144 344,58 
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Sum 4 102 910,52 

 

Andre forhold i driften gikk med et merforbruk på ca. kr 5,6 mill. Dette fordeler seg på følgende poster: 

Næring 1 046 077,37 

Kirke og trossamfunn 63 994,66 

Pensjonsforhold - 8 163 872,61 

Skoleskyss - 162 758,04 

Sentrale midler skole og barnehage 1 038 651,46 

Samhandlingsreformen 504 060 

Fellesutgifter  76 815,70 

Sum 5 597 031,46 

 

Fellesinntekter og fellesutgifter presentert i samme mal som det budsjettmessige kommunebidrag, spesifiserer 

avvikene mellom regnskap og budsjett på følgende måte: 

 
Tekst Regnskap 2014 

Regulert 
budsjett 2014 Avvik Regnskap 2013 

Skatt på inntekt og formue -111 282 403,55 -112 634 000 -1 351 596 -113 104 317,75 

Naturressursskatt -7 770 532,00 -7 000 000 770 532 -7 499 107,00 

Eiendomsskatt -34 393 425,75 -35 016 000 -622 574 -14 208 773,66 

Rammetilskudd -232 748 404,00 -233 775 000 -1 026 596 -221 941 133,00 

Statl. kompensasjonstilskudd -3 578 468,00 -2 900 000 678 468 -8 504 569,48 

Renter på lån 10 464 991,78 10 520 000 55 008 10 142 745,82 

Renter på formidlingslån -937 968,15 -700 000 237 968 -839 620,31 

Renter - ansvarlig lån -3 500 000,00 -3 500 000 0 -3 500 000,00 

Renter på fond/alternative plasseringer -1 275 371,00 -1 000 000 275 371 -2 332 042,00 

Renter - bankinnskudd -2 170 398,25 -1 200 000 970 398 -2 277 953,25 

Avdrag på lån 15 549 410,00 15 066 000 -483 410 14 782 570,00 

Avsetning til disposisjonsfond 8 904 626,43 8 829 626 -75 000 75 000,00 

Overført til invest 2 281 251,22 5 000 000 2 718 749 5 402 840,00 

Sum  -360 456 691 -358 309 374 -2 147 317 -343 804 360,63 

+ merinntekt eller mindreutgift -mindreinntekt eller merutgift 
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3 ÅRSRAPPORT FRA ENHET ENE 

3.1 SENTRALADMINISTRASJONEN 

Eiendomsskatteinnføring har tatt mye ressurser også i 2014. Av 1094 innsendte klager til sakkyndig nemnd har 

719 klager gått videre til klagenemnda. Klagenemnda har foretatt befaring i ca. 400 av disse sakene i 2014. 

Sentraladministrasjonen har i denne forbindelse forberedt befaringer, med sakspapirer og produksjon av 

kart/kjøreruter, samt forberedelser og etterarbeid. Det er i 2014 brukt ca. kr. 3,3 mill. til denne innføringen.  

Sentraladministrasjonen har fortsatt Lean-veilederansvar for alle kommunens enheter og avdelinger som 

innfører Lean. Dette prosjektet har i 2014 fulgt fremdriftsplanen.  

Bolyst- stedsutvikling- og bolyst prosjektet «Ekte landsbyliv» ble avsluttet 31.12.2014. Flere undersøkelser, 

rapporter og befolkningsutviklingen synliggjør at landsbyprosjektet har hatt positiv effekt for Nordre Land 

kommune. I løpet av Landsbyprosjektet har det vært positiv netto innflytting til kommunen. Det at Nordre Land 

oppfattes som et positivt og utviklingsorientert sted, vil kunne bidra til flere velger å bosette seg her og 

etablere bedrifter. Prosjektet har også bidratt til å synliggjøre det gode tjenestetilbudet og alle aktivitetene 

som foregår i lokalsamfunnet. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Sentraladministrasjonen har god måloppnåelse på medarbeiderundersøkelsen, ved at resultatene ligger bedre 

enn de vedtatte mål. Videre er det en bedring av resultatene for andel fakturaer betalt innen forfall, restanser 

kommunale krav og stedlig arbeidsgiverkontroll. Resultatene for innkrevingsgrad restskatt har vært nær 

uendret de siste 3 år. 

Sykefraværet i Sentraladministrasjonen er relativt lavt. At langtidsfraværet for 2014 er noe høyere enn målet, 

skyldes at enheten har få ansatte, og at enkeltpersoners sykemeldinger derfor gjør store utslag på 

fraværsstatistikken.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 37.633.725,- 36.867.665,83 97,96 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Politisk styring har et merforbruk på ca. kr 100.000,- innenfor sine områder. Mindreforbruket på 

Sentraladministrasjonen skyldes i all hovedsak at tilbakeført arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger, som 

følge av at arbeidsgiveravgiften ble redusert fra 14,1 % til 10,6 % i Nordre Land fra 1. juli 2014, og at 

feriepenger opptjent i 2014 blir utbetalt i 2015 med 10,6 %. Dette forholdet er korrigert/inntektsført på 

ansvaret for Fellesprosjekter SA under sentraladministrasjonen. Korrigert for disse forholdene har enheten et 

avvik i forhold til budsjett på kr 59,675,-. 

 

3.2 DOKKA BARNESKOLE 

Dokka barneskole, sammen med de øvrige skolene i kommunen, avsluttet til jul det treårige samarbeidet med 
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Høgskolen i Hedmark. På alle måter et vellykket samarbeid. Det blir videre viktig å bruke de verktøyene disse 

tre årene har gitt oss. Skolene har i år hatt et samarbeid med det statlige veilederkorpset. Med deres hjelp er 

kursen for utviklingsarbeidet lagt for de neste årene. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Elevundersøkelsen gjennomført høsten 2014 vitner om god trivsel og spesielt fornøydhet rundt vurdering og 

felles regler.  

Høstens resultater på nasjonale prøver ga resultater som viser at kommunen ligger litt under nasjonalt 

gjennomsnitt med 46 skalapoeng i lesing og 47 skalapoeng i regning og engelsk. Nasjonalt gjennomsnitt for alle 

prøver er 50 skalapoeng. For Oppland er gjennomsnitt for alle prøver 49 skalapoeng. 

Fraværet blant personalet for 2014 er hyggelig lavt. Totalt ned fra 7,8 % i 2013 til 4,8 % i 2014. Langtidsfravær 

har gått ned til 3,2 %, mens korttidsfravær har gått ned til 1,6 %.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 23 233 211  23 815 280,46 102,51 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Bakgrunn for overforbruket er feilbudsjetteringer rundt svangerskapspermisjoner, uventet kostnad knyttet 

fosterhjemsplassering og at det har vært nødvendig å bemanne opp ekstra med assistenter i skole og SFO. 

 

3.3 TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

Utviklingsarbeid i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Veilederkorpset, har vært prioritert i 2014. 

Vurdering for læring er kommunens satsingsområde, og skolen er på god veg til å innarbeide gode rutiner i 

forhold til dette. Arbeidet fortsetter i 2015, kombinert med deltakelse i Ungdomstrinn i utvikling for alle 

grunnskolene i NLK der grunnleggende ferdigheter i regning er hovedområde. I tillegg har vi to lærere på 

videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet, henholdsvis i matematikk og naturfag. 

Skolen opprettet en egen Facebookside i 2014. Sida når mange, og vi opplever at dette har hatt positiv effekt i 

forhold til skolens omdømme samtidig som vi kan spre informasjon om skolen.  

Resultater i forhold til styringskort: 

Grunnskolepoeng: en bedring sammenlignet med de tre foregående årene. Ekstra gledelig dette året, er at 

guttene har hevet seg betraktelig. Men skolen ligger fortsatt et godt stykke unna snittet for fylket. 

Nasjonale prøver: skolen har små grupper der det kan bli store utslag statistisk. Årets 9. trinn har resultater 

som ligger over eller på landssnittet, mens 8. og 5. trinn ligger betydelig under. Sett over tid, har skolen fortsatt 

en veg å gå for å oppnå målsettingen om å nærme oss fylkessnittet. Dette er langsiktig arbeid. 

Elevundersøkelsen: resultat er ikke lagt ut på Skoleporten enda, men skolen har innsyn i lokale rapporter som 

viser lav forekomst av mobbing og god trivsel blant elevene. Dette viser seg også i det daglige, og 

kontaktlærere melder tilbake om at foreldrene jevnt over er fornøyd med måten skolen ivaretar barna deres 
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på. Oppgradering av uteområdet sommer/høst 2014, har vært positivt for å få til variert aktivitet i friminuttene, 

noe som er en betydelig faktor for god trivsel. 

Foreldreundersøkelsen: hadde for lav svarprosent til å gi relevant informasjon om skolen. Dette til tross for 

ulike måter å oppmuntre/invitere til deltakelse. 

Medarbeiderundersøkelsen: viser et snitt på 4,6, noe som ligger på snittet for landet totalt. Det viser at 

medarbeiderne er generelt fornøyd med sin arbeidssituasjon.  

Torpa barne- og ungdomsskole har hatt et totalt sykefravær på 9,6 %, hvorav 7,8 % langtidsfravær og 1,8 % 

korttidsfravær. Sykefraværet var høgest de to første kvartalene (11,3 % og 11,6 %), og langtidsfravær har hele 

året bidratt mest til den høge prosenten. Det totale sykefraværet i 2014 er vesentlig høgere enn i 2013, da 

fraværet var 5,8 %. I 2014 har enheten hatt mange langtidssykmeldte. Dette handler så å si bare om alvorlig 

eller kronisk sykdom som ikke er jobbrelatert, og det gjør at tilrettelegging er vanskelig å få til. Dette er også 

årsaken til at det ikke er satt i gang spesielle tiltak for å redusere sykefraværet, bortsett fra gradert sykmelding 

der det har vært mulig. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 18 429 776 18 674 496,96 101,33  

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

I halvårsrapport for enhetene, varslet Torpa barne- og ungdomsskole et betydelig merforbruk på grunn av økte 

utfordringer. Enheten fikk da en budsjettendring som har bidratt til å rette opp det meste av merforbruket. Det 

resterende merforbruket på 244 720 kroner skyldes hovedsakelig at kostnaden for de økte utfordringene var 

vanskelig å fastsette nøyaktig etter andre kvartal. I tillegg har enheten hatt noe høgere lønnsutgifter enn 

budsjettert i forbindelse med langtidsvikariat. Enheten har gjennom hele året hatt fokus på å spare inn mest 

mulig ved beskjedent forbruk og ved så lite bruk av vikarer som mulig. 

 

3.4 DOKKA UNGDOMSSKOLE 

Kompetansehevingsprosjektet er avsluttet, og lærere var veldig fornøyde med siste del. Prosjektet har ført til 

endring. Dokka ungdomsskole jobber med å bli én organisasjon og et godt fungerende kollektiv. Høsten 2015 

tar ungdomstrinnsatsninga til. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Beste resultat på grunnskolepoeng på fem år. Resultater på nasjonale prøver 9. trinn er svake, men trinnet har 

hatt en god utvikling fra 8.trinn også sammenlignet med nasjonalt nivå. Greie resultater nasjonale prøver 

8.trinn, men høy fritaksprosent på grunn av høy andel elever med spesialundervisning. Fortsatt lav andel elever 

som melder om mobbing. Medarbeiderundersøkelsen viser god trivsel på arbeidsplassen. Til tross for høyt 

fravær. Lite fravær skyldes forhold på arbeidsplassen.  

Korttidsfraværet i enheten er fortsatt lavt, men 0,4 prosentpoeng høyere enn i fjor; 2,2 % totalt. 

Langtidsfraværet har vært noe høyere, 8,5 % totalt. Dette skyldes kronikere og langtidssykemeldte som ikke er 

arbeidsrelatert. I 2013 var langtidsfraværet 11,9 %. Totalt sykefravær i 2014 er 10,6 %. Det er grunn til å tro på 
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ytterligere nedgang i 2015 i og med det er flere langtidssykemeldte som går ut.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 14 836 393 14 417 181,27 97,17 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Grunnen til at det i år ble et mindreforbruk, skyldes sykdom hos personer det ikke har vært mulig å erstatte, 

men som har betydd merarbeid for spesielt enhetsleder. Dette gir økte inntekter på refusjon sykepenger. I 

tillegg har enheten hatt mindre utgifter til andre kommuner i forbindelse med fosterhjemsplasseringer, enn det 

som var budsjettert. Det er også slik at det for en ungdomsskole er vanskelig å dekke opp sykefravær med 

egnede vikarer. Ofte finner vi interne løsninger med de lærerne som er på enheten. 

 

3.5 LÆRINGSSENTERET 

2014 har vært et år preget av mottak av mange flyktninger for bosetting i kommunen.  Vedtak om økt bosetting 

etter anmodning fra IMDi og økt familiegjenforening, har ført til stor aktivitet ved Læringssenteret og berørte 

samarbeidsparter i 2014. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Nordre Land læringssenter tok i 2014 imot 20 flyktninger, etter anmodning fra IMDi om å ta i mot 5 flere enn 

vedtak i tverrfaglig plan. Med familiegjenforeninger ble det i 2014 bosatt 34 flyktninger i Nordre Land.  

Fra 2014 er gjennomføring av norskprøvene lagt til kommunene. Dette er et stort arbeid, og ble gjennomført i 

juni og desember. Prøvene er også lagt om slik at resultatene oppgis med andre nivåer enn tidligere, og 

resultatene fra 2014 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. På de nye prøvene ses gode resultater på 

muntlig, lesing og lytting. Det ses at mottak av mange flyktninger med lite eller ingen skolebakgrunn gir 

utfordringer med å kvalifisere til videre utdanning eller arbeid i løpet av toårsperioden de er i 

introduksjonsprogram. 

Korttidsfravær har vært på 2,2 % og langtidsfraværet på 15,3 %. Det høye langtidsfraværet kan forklares med at 

noen ansatte har vært sykemeldt store deler av året. Det er oppfølging av sykemeldte etter plan. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 586 027 -3 385,57 -0,58 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Store deler av Nordre Land læringssenters budsjett kommer fra øremerkede tilskudd. For året 2014 har deler 

av tilskuddet gått til økte utgifter for enslige mindreårige. 
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3.6 TORPA BARNEHAGE 

«Det har den siste tida blitt observert enkelte hendelser mellom barna på avdelingen som vekker bekymring 

hos de ansatte.  Samspillet bærer preg av konflikter mellom barna, utestenging og verbal trakassering. Det er 

usikkert om dette handler om tilfeldig erting og grenseprøving, eller om det handler om ”forstadie” til 

mobbing.  Uansett ønsker vi å ta det på alvor nå – før samspillet har mulighet til å utvikle seg til noe mer 

negativt og alvorlig.» 

Dette er utdrag fra et skriv til foreldrene i Torpa barnehage, og det danner utgangspunktet for det som har 

vært satsingsområde i enheten i 2014. 

Torpa barnehage har gjennomført følgende tiltak for å sikre kvalitet i forhold til utvikling av barnas sosiale 

kompetanse/barnehagen som trygt oppvekstmiljø: 

- Kompetansehevingstiltak for ansatte. 

- Utvikling av kartleggingsverktøy i forhold til krenkende atferd/mobbing. 

- Handlingsplan mot mobbing er utarbeidet. 

- Foreldresamarbeid jfr. tema (tema på foreldremøter/i samarbeidsutvalg) 

- Tverrfaglig samarbeid omkring tema mobbing 

- Generelt fokus på tidlig innsats 

Det er et mål at disse tiltakene videre skal bidra til barns selvutfoldelse gjennom allsidig lek, utvikling av 

toleranse og omsorg for andre, sikre individuell oppfølging, støtte og stimulering = den gode barnehage. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Enheten hadde et sykefravær i 2014 på 13,3 %, fordelt på 1,9 % korttidsfravær og 11,4 % langtidsfravær. Til 

tross for fokus på økt nærvær og god kvalitet i oppfølging av sykmeldte, har Torpa barnehage fortsatt høyt 

sykefravær. Det er langtidsfraværet som er utfordringen, og det har fortsatt sammenheng med ansattes 

utfordringer med kroniske sykdommer.  De ansatte dette gjelder er nå veiledet inn i endret stillingsstørrelse.   

Torpa barnehage har i tillegg hatt mer fokus på betydning av ansattes nærvær i forhold til kvaliteten i tilbudet 

som gis til barna. Medarbeidersamtalen er benyttet til fokus på ansattes «riktige» stillingsstørrelse sett i 

forhold til helse og livssituasjon. 

Videre er det et mål at Torpa barnehage skal ha nytte av igangsatt prosjekt om redusert sykefravær. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 9 663 039 9 989 732,48 103,38 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Utfordringer i forhold til innleie av vikar ved sykefravær og utdanningspermisjoner har gitt et merforbruk på 

enheten i 2014. 

 

3.7 DOKKA BARNEHAGE 
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Ytterligere utbedringer av uteområdet på Øygardsjordet, og vesentlig oppgradering og sikring av uteområdet i 

Tonlia senhøstes har gitt et løft når det gjelder utelek i Dokka barnehage. Enheten har fra høsten 2014 en styrer 

på hvert av husene i Dokka barnehage. Økt tilstedeværelse av leder, gir muligheter for økt veiledning av 

ansatte og bedre kvalitet i barnehagehverdagen. 

Barnehagene i Nordre Land er inne i avslutning av kompetansehevingsprosjekt, samt videre jobbing mot å 

høyne kvaliteten på barnehagetilbudet. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Når det gjelder brukerundersøkelsen opp mot de fire punktene i styringskortene, har enheten ikke nådd 

målsettingen for 2014. Enheten scorer stort sett på landsgjennomsnittet. Siden i høst har det vært jobbet i 

sammen med foreldregruppa, og personalgruppa for blant annet å avklare og innfri forventninger i forhold til 

barnehagetilbudet. 

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at enheten scorer som landsgjennomsnittet, men har en del å 

jobbe med på det enkelte hus for å nå enhetens målsetting. Dokka barnehage har vokst mye på kort tid, og 

trenger derfor noe mer tid til å skape en arbeidsplass hvor flertallet er fornøyde. Det jobbes kontinuerlig med 

dette. 

Årets totale sykefravær er på 12,4 %, 2,9 prosentpoeng høyere enn fjoråret. Langtidsfravær på 9,8 %, det vil si 

3,3 prosentpoeng høyere enn fjoråret. Korttidsfraværet var på 2,6 %, 0,4 lavere enn fjoråret. Enheten jobber 

mye med sykefraværsoppfølging, og generelt hva som kan gjøres for å redusere fraværet. Arbeidet har 

foreløpig ikke gitt synlige resultater, noe tallene viser. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 19 890 736 18 276 789,55 91,89 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten har de siste årene hatt merforbruk. Årets resultat viser et mindreforbruk, hovedsakelig i form av 

mindreforbruk fastlønn. Mindreforbruket kan fortrinnsvis forklares med vakante stillinger, og deler av stillinger 

som ikke har vært besatt deler av/hele året. Dette kan igjen forklares med at enheten ikke har hatt så overfylte 

barnehager. 

 

3.8 NORDSINNI BARNEHAGE 

Et år med blikk for barns beste, utvidelse av skolestarteropplegget med mer samvær og turer og avsluttet 

kompetanseprosjekt med Høgskolen i Oslo og Akershus. Nordsinni barnehage har hatt noen færre barn i 

barnegruppa enn før. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Brukerundersøkelsen viser at det er arbeidet med informasjon og samarbeid i det daglige med foreldrene, 

utvikling av fysisk miljø inne og ute, samt tid med barn og voksne sammen og mer aktiv utetid som betyr mest 

for foreldrene. Nordsinni barnehages fordel, med godt nærmiljø, natur og bruk av fantasi og kreativitet i utelek 
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vektlegges i hverdagen og i samarbeidet med foreldrene. 

Totalt sykefravær i 2014 var 11,0 %, fordelt på 2,9 % i korttidsfravær, og 8,1 % langtidsfravær. Fraværet og 

årsakene er mye likt som forrige år, og skyldes hovedsakelig ulike kroppslige vansker, barn med særskilt behov 

og en kombinasjon av dette. Enheten har fokus på tilpasning i arbeidsmengde og avdeling, annen utprøving og 

tilpassede vakter, dager i arbeid og stillingsstørrelser. Enheten jobber forebyggende i forhold til sykefravær 

med stressmestringskurs, opplæring i ergonomiske arbeidsmåter og bruk av tilrettelagt utstyr, 

påkledningsbenker, stoler og stellebord med hev/senk osv. Nordsinni barnehage har et tett samarbeid med HR, 

Bedriftshelsetjenesten, øvrige styrere og ROS arbeid, for å se hva som kan gjøres for redusert sykefravær. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 5 694 336 5 467 063,41 96,0 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten har gjennomført innsparingen fra budsjettprosessen som forutsatt. I tillegg har mindre behov for 

personalet på grunn av færre barn i barnegruppa, gitt muligheter for ytterligere innsparing ved vakanse i 

assistentstilling. Enheten har nøktern drift i innkjøp og bruk av vikarer, som også bidrar til mindreforbruket. 

 

3.9 KULTURSKOLE 

2014 var et godt arbeidsår i kulturskolen.  Årets største forestilling var «Musicals» i mai der sangere og dansere 

deltok. «Kulturskoletimen» i samarbeid med SFO ble avviklet i juni, men alle tilbudene er videreført 

inneværende skoleår som betalingstilbud.  

Resultater i forhold til styringskort: 

Målene i styringskortet er stort sett nådd. Andel ungdomsskoleelever er lavere enn målet, men litt høyere enn i 

fjor. Oppslutningen om de ulike undervisningstilbudene er stabilt. Enheten har 370 elevplasser i år, mot 419 i 

fjor. Nedgangen skyldes at gratistilbudene gjennom «kulturskoletimen» er fjernet, og er derfor forventet. Det 

har særlig gått ut over barnekorene som har færre sangere enn ønskelig. Men sammenlignet med 2012 så har 

kulturskolen nesten 80 flere elevplasser nå enn for to år siden.  Dette er meget gledelig.  

Enheten hadde et sykefravær i 2014 på totalt 2,8 %, fordelt på 0,6 % korttidsfravær og 2,1 % langtidsfravær. 

Fraværet er lavt. Det er neppe mulig å gjøre tiltak for å få det ytterligere ned.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 2 592 786 2 557 955,87 98,66  

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten har den glede å melde et lite mindreforbruk på ca. kr 35.000,-. 
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3.10 NAV 

NAV har som hovedmål å få flere over i arbeid og aktivitet.  I tillegg har NAV ansvar for å iverksette tiltak for 

rusmiddelbrukere og deres familier.  NAV har et nært samarbeid med andre aktuelle instanser for å kunne gi 

brukerne tilpassede tjenester for å bedre levevilkårene for vanskeligstilte. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Brukerperspektivet i styringskortet viser at antall sosialhjelpsmottakere har økt fra 138 i 2013 til 156 i 2014.   

Stønadslengder har i 2014 økt til 4,5 måned, mot 3,9 måned i 2013. Snitt utbetaling pr. stønadsmåned har økt 

fra kr 5.437,- i 2013 til kr 6.484,- i 2014. Dette er allikevel lavt sett opp mot fylket og landet. 

Oppfølging av målgruppen 18-24 år, som er en prioritert målgruppe, har hatt en positiv utvikling når det gjelder 

stønadslengden. Denne gruppen hadde en stønadslengde på 4,1 måned i 2013 mot 3,9 måned i 2014.   

Arbeidsledigheten i Nordre Land i 2014 har vært stabil på et snitt på 2,7 % i 2014. Ledigheten i Oppland er 

lavere enn landsgjennomsnittet. 

NAV er avhengig av praksisplasser for å kartlegge den enkelte brukers arbeidsevne for å komme seg ut i 

ordinært arbeid. Det statlige tiltaksbudsjett er ikke nok for å få en tilfredsstillende utprøving av alle brukere.  

Kommunale praksisplasser og en sysselsettingskoordinator i større stillingsprosent har vært savnet i 2014.  

Dette har medført at enkelte brukere har gått over tid på sosialhjelp som eneste inntektskilde i påvente av 

arbeidsutprøving.  NAV benyttet ASVO i 1. halvår 2014, men dette ble stanset da ASVO ikke kunne drive 

utprøving av brukere uten tilføring av nødvendige ressurser.  

Flyktninger er en prioritert målgruppe.  Mange i denne målgruppen har svært dårlige norskkunnskaper som 

gjør det meget vanskelig å komme ut i ordinært arbeid. Manko på arbeidspraksisplasser gjør at sosialhjelp både 

til livsopphold og boutgifter blir eneste inntektskilde over lang tid. Utbetalingene over sosialhjelpsbudsjettet 

for denne gruppen har hatt en betydelig økning i 2014.  

Enheten har benyttet LEAN i 2014.  Dette har vært en positiv prosess som har gitt bedre struktur i arbeidet 

generelt og ikke minst økt kompetanseheving blant veilederne. Tilsyn fra Fylkesmannen i 2014 viste at enheten 

ikke har gode nok internkontrollsystemer. Enheten vil i 2015 benytte LEAN og ROS – analyser for å få dette 

dokumentert. 

Enheten hadde et svært lavt sykefravær i 2014.  Det totale sykefraværet var på 3,6 %. Korttid var på 2,2 % og 

langtid på 1,4 %. Fraværet ansees ikke som bekymringsfullt, men arbeidet med å lage planer/rutiner knyttet 

opp mot HMS og et aktivt MBA fortsetter for å kunne opprettholde det lave fraværet.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 7 594 103 8 900 588,24 117,20 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten hadde i 2014 et betydelig overforbruk i forhold til den opprinnelige budsjettramme på kr 6.391.500,-. 

Enheten fikk i forbindelse med halvårsrapporten bevilget kr 1,2 mill. som ekstraordinære midler for å styrke 
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budsjettet for 2014. Dette medførte allikevel at enheten fikk et merforbruk på 17,2 % etter økt budsjettramme. 

Sosialhjelp er lovpålagte tjenester som er vanskelig å forutsi når budsjettet skal settes opp. Det er postene 

økonomisk sosialhjelp til livsopphold og boutgifter som i all hovedsak er årsaken til overforbruket i 2014.   

 

3.11 FAMILIE OG HELSE 

Familie og Helse er en velfungerende enhet med mye gode tjenester og med ansatte som har fokus på kvalitet i 

tjenestene som de yter til innbyggerne. Det har vært gjort mye arbeid i 2014 og enheten er stadig i endring. 

Enheten har i 2014 utarbeidet ROS-analyser i alle avdelinger, med unntak av barnevern som må gjøre det etter 

at de er nyetablert i 2015. Det er laget rutiner og prosedyrer som skal bidra i å sikre tjenesten og øke kvaliteten 

på tjenesten. Det er og laget nye tjenestebeskrivelser og delegasjonsrutiner. Kompetanseheving i enheten er 

prioritert, med blant annet storsatsingen Tidlig Inn som vil videreføres i 2015.  

Resultater i forhold til styringskort: 

Psykisk helse: Det var i 2014 261 brukere som hadde oppfølging fra psykisk helse. Det er en nedgang fra 304 i 

2013. Årsaken til nedgangen tror avdelingen er begrunnet i en bedre og raskere rutine for utskriving. 

Snittalderen på pasientene er 45 år, og de som henvises i dag har ofte sammensatte problemer og er mer 

ressurskrevende. Avdelingen har måttet endre arbeidsmetode for å imøtekomme de nye utfordringene, og det 

er gjort endringer blant annet i dagtilbudet.  

Antallet ny-henvisninger var 139 i 2014. Dagtilbudet på stasjonen har jevnt besøk og 14 brukere benytter seg 

av tilbudet. Avdelingen har fått ca. kr 1mill. i prosjektmidler, som brukes til å utvikle og styrke tjenesten i tråd 

med nasjonale føringer, men primært mot rusfeltet. Det økte fokuset på oppfølging av rusmisbrukere gir bedre 

og mer helhetlige tjenester, og har økt brukernes helse og livssituasjon, noe som igjen forebygger overdoser og 

innleggelser.  

Helsesøstertjenesten: Det var 71 fødsler i 2014, 21 familier som har fått hjemmeveiledning, 137 personer fikk 

utenlandsvaksinering, 52 nygravide var hos jordmor og det var 25 nye henvendelser på helsestasjon for 

ungdom.  

Helsesøstertjenesten har mange lovpålagte oppgaver. Målet for tjenesten er at den skal inn så tidlig som mulig 

og være et lavterskeltilbud. 

Fysio- og Ergoterapitjenesten og ambulerende vaktmester: Fysioterapitjenesten ga tjenester til 201 pasienter i 

2014. Av disse var 35 deltagere på ulike trimgrupper, hjertegrupper, og grupper avholdt på skolene. Utover det 

så har avdelingen deltatt på svangerskapskurs med jordmor og på 4 måneders kontroller. Det har og vært 

avholdt avspenningsgrupper sammen med kommunepsykolog.  

Ergoterapitjenesten hadde 191 pasienter i 2014.  Utover det så kommer de som tar kontakt i forbindelse med 

utlån av hjelpemidler fra kommunalt lager. Nordre land hadde i 2014 697 personer som har fått utlånt 

hjelpemidler og det er gitt ut 2013 hjelpemidler til en verdi på 4 744 295,-. Av denne statistikken var det 53 nye 

brukere i 2014 og det ble levert tilbake 896 hjelpemidler. Det er en økning fra 2013. 

Fra det kommunale hjelpemiddellageret ble det utlånt ca. 750 hjelpemidler. Det er krykker, rullatorer, 

rullestoler, toalett forhøyere mm.  Utlån av hjelpemidler er avgjørende for en persons funksjon, selvhjulpenhet 

og muligheten for å kunne bo i eget hjem. Ambulerende vaktmester og ergoterapitjenesten samarbeider tett 

og tar hånd om de aller fleste hjelpemiddelsakene. Det er krevende og medfører mye papirarbeid for å få det 
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til.  

Fagertun Bofelleskap: Ved utgangen av 2014 bor det 8 ungdommer fra tre ulike land i bofelleskapet, det er 6 

gutter og 2 jenter.  I løpet av året har 3 flyttet, 1 til annen kommune for å starte på videregående. Det er 1 av 

de 8 som går på videregående på Dokka og de andre går på Læringssenteret.  

Kommunepsykolog: Lavterskeltilbud: Etterspørselen etter tjenesten er så stor at enheten pr nå ikke klarer å 

dekke etterspørselen. Selv om mange henvises videre til andre steder og tilbud så er antallet nyhenviste i 2014 

36. Sammenlignet med poliklinikk der tallet er 30. For å klare å imøtekomme den store etterspørselen så er det 

utviklet flere gruppetilbud gjennom andre avdelinger. Det har blant annet vært angstmestringsgrupper og 

mødregrupper.  

Barnevern: Antall aktive saker ved årsslutt var 152. Barnevernet har en nedgang i antall meldinger. Det har 

vært et hektisk år med høy aktivitet, både innen kompetanseheving og i forbindelse med sammenslåing med 

Søndre Land. Det har vært jobbet med forankring og det å implementere rutiner og prosedyrer. 

 

Enheten Familie og helse har hatt et totalt korttidsfravær på 3,7 % og et langtidsfravær på 6,3 %, kontra 1,9 % 

korttids- og 8,6 % langtidsfravær i 2013. Årsaken til korttidsfraværet har vært en del høyere er at det har vært 

en langvarig influensaepidemi som i perioder har holdt uvanlig mange borte over en lengre periode enn 

normalt. Dette er ting som er vanskelig å gjøre noe med og som varierer fra år til år. Langtidsfraværet har blitt 

redusert med 2,3 %, noe man tror skyldes den systematiske jobbingen med å få ned sykefraværet, god 

tilrettelegging og fokus på oppfølging av de som er syke. Å se muligheter som ligger i den enkelte. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 39 631 239 39 293 545,63 99,15 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Familie og helse har et mindreforbruk på vel kr 300.000,-. Enheten lå an til et merforbruk på kr 1 mill. ved 3. 

kvartalsrapporten. Enheten iverksatte tiltak og utsatt innkjøp for å komme i balanse. Dette, sammen med 

merinntekter knyttet til mottatte refusjoner, gjør at Familie og helse får et mindreforbruk. Isolert sett går 

Barnevernet med et merforbruk på ca. kr 2 mill. Dette skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til 

barnevernstiltak.    

 

3.12 TILRETTELAGTE TJENES TER 

Enheten har med stolthet gjennomført sitt første driftsår. Et år preget av oppstart, opplæring av ny 

ledergruppe og godt samarbeid med andre enheter, som har bidratt til en positiv utvikling av tjenester til 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. På høsten startet ledergruppa opp med LEAN som arbeidsmetode, og 

fortsatte med videre implementering ute i boligene.  

Resultater i forhold til styringskort: 

Innføringen av LEAN har vært positivt for hele enheten, og gjennom LEAN har fokuset på fag økt. Styringskortet 
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viser dette med økt bevissthet og refleksjon av hva tvang og makt er, med 10 innsendte A meldinger. Antall 

samarbeidsavtaler med Habiliteringstjenesten, som sikrer ekstern veiledning har det siste året også økt.  I 

tillegg har ansatte aktivt meldt avvik av vold og trusler rettet mot ansatte ved uønsket atferd, for å bruke 

hendelsen til å bedre praksis og forbygge gjentagelser.  Eksempler på uønskete hendelser har vært kloring, 

spytting, utskjelling, spark, lugging og slag.  

Enheten har ikke måloppnåelse i forhold til sykefravær. Sykefraværet totalt for året er 12 %, med 2,6 % 

korttidsfravær og 9,4 % langtidsfravær. Statistikken viste en nedgang i 3 kvartal, før økning igjen i 4 kvartal til 

13,7 %, hvorav 3,8 % korttidsfravær. Det har aldri vært så tett sykefraværsoppfølging som det siste året med 

samtaler og tilrettelegging på arbeidsplassen. Det er fortsatt bolig med mye hjelp i forflytning som har høyt 

fravær. Samtidig inneholder statistikken svangerskapsrelatert fravær, kroniske sykdommer/plager og en del er 

ikke arbeidsrelatert. Fokus på nærvær vil bli prioritert oppgave framover parallelt som det vil bli jobbet med 

kulturbygging, medarbeiderskap og kontinuerlig utvikling - og forbedringsarbeid.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 38 505 078 36 489 521,41 94,77 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Resultatet som viser et mindreforbruk skyldes økte refusjoner på ressurskrevende tjenester. Det har blitt 

benyttet en annen beregningsmåte for 2014 som har gitt økte refusjoner. Antall ressurskrevende tjenester har 

også økt det siste året, og med det gitt økte kostnader. 

 

3.13 OMSORG OG REHABILITERING 

2014 var preget av omstilling og endring. Flere nye tilbud ble åpnet (KAD, Dagavdeling demens, ny Soltun), 

omsorgsleilighetene på LOS ble endret til institusjon. Begge hjemmetjenestene begynte med mobil pleie. 

Hjemmetjenesten Dokka flyttet, for å nevne de største endringene.  

2014 er første år hvor Omsorg og Rehabilitering og Tilrettelagte Tjenester er separate enheter. De tall som 

sammenlignes med 2013 er OR sine egne tall (TT er tatt ut).  

Resultater i forhold til styringskort: 

Selv om året var preget av omstilling/endring, oppnådde enheten svært gode resultater. Nesten alle nye tilbud 

og varslede endringer ble åpnet på fastsatt dag og til budsjett. Ny demensavdeling og ny langtidsavdeling ble 

noe forsinket, men dette var varslet allerede i slutten av 2013.  

Selv om enheten hadde overbelegg både ved Korsvold og på Landmo, klarte enheten å redusere antallet 

«bøter» for utskrivningsklare på Sykehuset Innlandet.  

Enheten reduserte i 2014 sykefraværet med over 25 % sammenlignet med de siste årene. Selv om mye ble 

åpnet og deler av tjenesten kom over på digital plattform, leverte enheten for første gang siden 2010 et 

mindreforbruk på økonomi.  

Sykefraværet for enheten var i 2014 11,1 %, mot 15,1 % i 2013. Korttidsfravær var 2,1 %, mens langtidsfravær 
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utgjorde 9,0 %. Reduksjonen i fravær fra 2013 er i hovedsak på langtidsfraværet. 2014 startet med høyt 

sykefravær på flere avdelinger, men målrettet arbeid gjennom hele året har gjort at resultatet til slutt ble så 

vidt bra som det ble. Siste 6 måneder i 2014 var samlet fravær i enheten på 8,3 %. Dette er en trend som har 

fortsatt inn i 2015.  

  Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 84 682 712 84 175 634,44 99,40 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten har gjennom hele 2014 jobbet mye med økonomi. Flere poster har blitt fordelt nedover i linje, og 

avdelingslederne har blitt mer ansvarliggjort i forhold til økonomi. Tidligere lå en større del av budsjett på 

fellesposter. Endringene har gjort styringen på økonomien bedre og avdelingslederne rapporterer bedre og på 

mer reelle tall enn tidligere. Det er en stolt enhet som leverer et resultat under 100 % for første gang på flere 

år.  

 

3.14 TEKNISK DRIFT OG EIENDOM 

2014 har vært nok et år der Teknisk Drift og Eiendom har levert gode tjenester og jobbet godt på prosjektsiden. 

Enheten har god kontroll på økonomien og stabil drift.  

Resultater i forhold til styringskort: 

Enheten har oppnådd gode resultater i forhold til styringskortene. Likevel er det utfordringer på vann og 

avløpssiden som det må jobbes med fremover. Drikkevannsforsyningen har fungert godt siste året. For flere i 

enheten ble sommeren og høsten preget av etterarbeid etter lynnedslag i midten av juli. Det ble til dels store 

skader på blant annet adgangskontrollsystemer og vannbehandlingsanlegget. Enheten har også engasjert seg i 

flere omfattende arealplanprosesser for å ivareta og utvikle kommunal infrastruktur.  

Enheten ser gode effekter av ENØK-tiltak som er gjort de senere årene.  På Dokka renseanlegg er det målt en 

nedgang i energiforbruket på hele 35 % fra 2012 til 2014 etter omfattende ENØK-tiltak.  

Teknisk drift og eiendom fikk gode resultater på medarbeiderundersøkelsen med høy medarbeidertilfredshet.  

I 2014 hadde enheten et sykefravær på 7,4 %, fordelt på 1,8 % korttidsfravær og 5,6 % langtidsfravær. Både 

korttids- og langtidsfraværet har gått ned i forhold til tidligere år. Det jobbes målrettet med tett 

sykefraværsoppfølging sammen med HMS-rådgiver og bedriftshelsetjenesten.  

 Budsjett Regnskap Forbruk % 

Økonomistatus  42 014 885 40 942 072,36 97,5  
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Selvkostområder Avløp Vann Søppelren. Septikren. Feier Samlet 

Inndekningsgrad  99,5 % 78,9 % 100,3 % 105,1 % 105,3 % 96,0 % 

-overskudd/+underskudd 43 521 1 333 767 - 23 906 - 139 886 - 93 311 1 120 185 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten har hatt gjennomgående god styring av økonomien i 2014. Budsjettet har stemt relativt godt med 

virkeligheten og har gitt et godt grunnlag for styringen gjennom året. Merkostnadene ved lynnedslaget er i all 

hovedsak dekket av forsikringen. Enheten har et mindreforbruk på vel kr 1 million i 2014. Mindreforbruket 

skyldes god og stram kostnadskontroll og flere ubudsjetterte engangseffekter knyttet til blant annet vakans, 

lønnsbesparelser i forbindelse med prosjektarbeid og noe etterfakturering.  

For selvkostområdene samlet endte året med et «underskudd» på ca. kr 1,1 million. Det største avviket her er 

knyttet til området produksjon og distribusjon av vann, og er forårsaket av ekstraordinære kostnader ved 

reparasjon og vedlikehold av anlegg, kostnader ved utarbeidelse av hovedplan for VA og kursutgifter.  

 

3.15 KULTUR 

Kulturenheten hadde normalt høy aktivitet i 2014. Det ble ikke gjennomført spesielle tiltak, f.eks. i form av 

større prosjekter, men forprosjekt friidrettsanlegget på Dokka stadion ble igangsatt. Enhetsleder deltok 

dessuten i forberedende planlegging av en eventuell ny idrettshall i Torpa. Tilskudd til kulturformål ble fordelt 

på vanlig måte. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Biblioteket har hatt 1304 aktive lånere i 2014. Disse har lånt 29 195 medier. Antall aktive lånere er stabilt. 

Utlånet har hatt en liten nedgang på ca. 500 lån. Ifølge statistikken skriver nedgangen seg fra færre utlån til 

skoleelever i Torpa. 

Parken ungdomsklubb hadde et aktivt år med 301 medlemmer første halvår og 279 siste halvår. Nedgangen 

skyldes først og fremst at det er færre ungdommer på ungdomsskolen enn året før. Alle turer og 

arrangementer ble gjennomført med mange ungdommer og god stemning! Bra deltakelse på Ung Sommer og 

mange deltakere på UKM som igjen gjorde Nordre Land til den største kommunen når det gjelder deltakelse i 

Oppland. Gjennomsnittsbesøket var på 72 på tirsdager og 123 på fredager. 

Kinobesøket gikk ned fra ca. 7500 i 2013 til ca. 6800 i 2014. Nedgangen skyldes i hovedsak at kinoen i 2013 

viste en film som alene genererte et besøk på nærmere 1500, og at tilsvarende film ikke var tilgjengelig i 2014. 

Nedgangen kan ikke betegnes som unormal. De tekniske installasjonene fungerte i hovedsak som de skulle.  

Kulturenheten hadde i 2014 et korttidsfravær på 0,7 %, mens langtidsfraværet var på 1,2 %. Fraværet er 

fortsatt lavt og avviker ikke særlig fra tidligere år. Enheten har fokus på godt arbeidsmiljø.   

 Budsjett Regnskap Forbruks% 
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Økonomistatus 7 403 192 7 548 951,68 101,97 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Kulturenhetens regnskap for 2014 viser et merforbruk på kr. 145.760. Merforbruket skyldes i hovedsak et noe 

høyt forbruk på lønn på Parken ungdomsklubb, samt høyere utgifter til annonsering og filmleie på Sentrum 

kino enn budsjettert. En har ellers ingen merknader til økonomistatus. 

 

3.16 PLAN OG NÆRING 

Kommuneplanens arealdel er kommunens viktigste styringsverktøy for å styre arealbruken i kommunen. 

Forslag til ny arealplan ble lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2014. En ny arealdel skal legge til rette for både 

ny nærings, bolig og fritidsbebyggelse samtidig som arealbruken skal styres til størst mulig gagn for den enkelte 

og samfunnet. Hovedtyngden av ny bebyggelse lokaliseres innenfor Dokka-området. Det er vektlagt å styre 

sentrumsutviklingen på en slik måte at en ivaretar Dokkas identitet samtidig som det gis muligheter for 

utvikling. Det er vektlagt å fortette eksisterende bebyggelse fremfor å ta i bruk nye arealer. 

Det er også et ønske om å legge til rette for boligbygging også utenfor Dokka-området. Det er lagt ut enkelte 

områder for spredt boligbygging. I tillegg er det laget retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker som 

skal kunne gi en forutsigbarhet i behandlingen av denne typen saker.  

Hovedtyngden av ny fritidsbebyggelse skal lokaliseres innenfor de nye kommunedelplanene for Synnfjell Syd og 

Øst. Det er imidlertid også lagt inn muligheter for mindre utvidelser og fortettinger av noen eksisterende 

hyttefelt i andre deler av kommunen. Sammen vil dette gi et godt og variert tilbud om hyttetomter i 

kommunen. 

Ny høring vil komme i løpet av våren 2015 og vedtak på ny plan forventes høsten 2015. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Sykefraværet på enheten var 0,9 % i 2014. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 5 246 679 5 005 740,17 95,41 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Inntekter og utgifter har stort sett vært som budsjettert i 2014. 

  



4 INVESTERINGER 2014 

 

Prosjekt nummer 
Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01210 Utvidelse tomtefelt Elverom 8 700 000 389 465,00 6 000 000 1 500 000 296 404,03 685 869,03 8 014 130,97 

K-113/11 oppr budsjett 200.000 + K-100/12 oppr budsjett 2.500.000 + K-73/13 oppr budsjett 6.000.000.         

Prosjektet omfatter: Omregulering og utvidelse av tomtefeltet ved Elverom med 28 nye tomter.  
   

  

Fremdrift: Opparbeidelse av feltet pågår. Forventes ferdigstilt august 2015.  
    

  

Økonomi: Løses innenfor ramme. 
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01211 Dokka Kulturstasjon 4 500 000 1 992 514,60 0 1 400 000 1 655 754,82 3 648 269,42 851 730,58 

K-113/11 oppr budsjett 4.500.000.               

Prosjektet omfatter: Rydding av stasjonsområdet, riving av enkelte bygg, istandsetting av lok-verkstedet og igangsetting av regulering av området.    

Fremdrift: Regulering tas i Kommunedelplan for Dokka. Istandsetting av Lok-verkstedet har kommet et godt stykke. Noe mer planlegges i 2015.    

Økonomi: Løses innenfor prioritert ramme. 
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01212 Utbygging Furulund Barnehage 20 300 000 18 464 759,01 0 335 000 284 289,92 
18 749 
048,93 1 550 951,07 

K-113/11 oppr budsjett 16.000.000 + K-100/12 oppr budsjett 4.300.000.             

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

  

Fremdrift: Ferdigstilt.  
      

  

Økonomi: Løst godt innenfor ramme. Anslag på ca. kr 1,5 millioner kroner i mindreforbruk.  
   

  

Vurdering: Måloppnåelse realisert.  
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Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01215 Permanent barnehage Øygardsjordet 14 000 000 11 213 998,14 0 700 000 710 283,09 
11 924 
281,23 2 075 718,77 

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: Ferdigstilt fysisk, med utebod, fortau og asfalt våren 2014. Noe dokumentasjon og godkjenning gjenstår.  
 

  

Økonomi: Løses godt innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01217 Elektronisk låsesystem Landmo 450 000 0,00 0 450 000 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:  Ute på nytt anbud. Realiseres i 2015. 
      

  

Økonomi: Forutsettes løst innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk 
      

  

  
       

  

01219 Utskifting av telefonløsning 821 000 728 340,91 0 91 000 23 766,75 752 107,66 68 892,34 

K-113/11 oppr budsjett 821.000.               

Prosjektet omfatter: Utfasing av eksisterende telefonsentraler og utstyr. 
     

  

Fremdrift: Utført. 
      

  

Økonomi: Prosjektet er gjennomført innenfor ramme. 
     

  

Vurdering: Prosjektet er gjennomført i henhold til plan. 
     

  

  
       

  

01225 
Utredning og prosjektering Riisby 
renseanlegg 4 600 000 134 549,13 4 000 000 200 000 30 339,49 164 888,62 4 435 111,38 
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K-113/11 oppr budsjett 100.000+K-100/12 oppr budsjett 500.000.             

Prosjektet omfatter: Prosjektering og utredninger for renovering eller tilknytning til ledningsnett for Riisby renseanlegg 
 

  

Fremdrift: Renovering av Riisby RA er valgt. Prosjektering pågår. Forventes byggestart i 2015.  
   

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse realistisk. 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01228 
Klausulering/offentlig godkjent 
vannverk 1 000 000 173 226,00 0 100 000 55 296,80 228 522,80 771 477,20 

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 er etablert, men prosjektet er forsinket pga. kapasitet.    
  

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk, men har dratt ut i tid. 
     

  

  
       

  

                  

01229 Renovering Torpa vannverk 3 600 000 39 119,31 0 2 500 000 2 325 973,95 2 365 093,26 1 234 906,74 

K-113/11 oppr budsjett 1.500.000 + K-100/12 oppr budsjett 2.100.000.             

Prosjektet omfatter: Renovering av Torpa vannverk.  
      

  

Fremdrift: Anbud valgt, bygget er satt opp og mye teknisk utstyr er på plass. Bygging av styringstavle pågår.    
 

  

Økonomi: Tilbud på styringstavle/PLS en del dyrere enn forutsatt. Vil være behov for utvidet finansiering.  
  

  

Vurdering: Måloppnåelse realistisk på kvalitet, men ikke på økonomi.   
    

  

  
       

  

01230 Sonevannmåler Dokka 1 100 000 587 080,10 300 000 0 0,00 587 080,10 512 919,90 

K-113/11 oppr budsjett 400.000 + K-100/13 oppr budsjett 400.000 + K-73/13 oppr budsjett 300.000.          

Prosjektet omfatter: Etablering av flere sonevannmålere, for å ha bedre kontroll på vannforbruk og eventuelle lekkasjer i ulike soner. 
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Fremdrift: En måler gjenstår i 2015.  
      

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

                  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01239 Utkjøp festetomter 5 800 000 5 686 062,00 0 50 000 34 469,00 5 720 531,00 79 469,00 

K-sak 47/12 5.800.000.               

Prosjektet omfatter: Utkjøp av festetomter i Landmo-området og området rundt skolene på Dokka og Øygardsjordet. I 2014 er det belastet oppmålingsgebyrer. 

Fremdrift: Utført. 
      

  

Økonomi: Avregning vil bli foretatt etter endelig oppmåling. 
     

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01241 Salg av kommunale eiendommer 0   0 0 64 672,43 64 672,43   

  Inntekter i prosjektet:         -27 403,00     

  Nettoinntekter:         37 269,43     

                  

Prosjektet omfatter: Salg av kommunale eiendommer.   
      

  

Fremdrift: Løpende gjennom året.  
      

  

  
       

  

01301 Ny lagringsløsning (SAN) 463 000 156 715,51 0 306 000 0,00 156 715,51 306 284,49 

K-sak 100/12 oppr budsjett 463.000.               

Prosjektet omfatter: Oppgradering av lagringsløsning for data som brukes av hele organisasjonen. 
   

  

Fremdrift: Prosjektet sluttføres 1. kvartal 2015. 
      

  

Økonomi: Tildelt ramme vil være tilstrekkelig. Forventes et mindreforbruk. 
    

  

Vurdering: Prosjektet gjennomføres i henhold til plan. 
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Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01302 Ny sonemodell IT-arkitekturen 250 000 0,00 0 250 000 283 374,51 283 374,51 -33 374,51 

K-sak 100/12 oppr budsjett 250.000.               

Prosjektet omfatter: Teknisk plattform. 
      

  

Fremdrift: Prosjektet er fullført. 
      

  

Økonomi: Prosjektet er gjennomført med et mindre merforbruk. 
    

  

Vurdering: Prosjektet er gjennomført i henhold til målsetting. 
     

  

                  

01303 Fornyelse terminalserver, sikker sone 458 000 0,00 0 458 000 394 656,25 394 656,25 63 343,75 

K-sak 100/12 oppr budsjett 458.000.               

Prosjektet omfatter: Teknisk plattform for databrukere tilknyttet sikker sone er utdatert og tilfredsstiller ikke databrukernes behov. 
 

  

Fremdrift: Forventes ferdigstilt ved utløpet av 1. kvartal 2015. 
     

  

Økonomi: Prosjektet gjennomføres innenfor tildelt ramme. 
     

  

Vurdering: Løsningen er satt i produksjon og kun justeringer/tilpasninger gjenstår. 
   

  

  
       

  

01304 Restrukturering av datarom 452 000 94 000,50 190 000 358 000 438 472,83 532 473,33 -80 473,33 

K-sak 100/12 oppr budsjett 262.000+K-sak 73/13 oppr budsjett 190.000.             

Prosjektet omfatter: Organisasjonens datarom ble etablert i 1986 og er nå ustrukturert i forhold til kabling og systematisering samt kjøling.   

Fremdrift: Prosjektet er i sluttfasen og forventes fullført innen 01.04.2015. 
    

  

Økonomi: Merforbruket på dette prosjektet kan dekkes av mindreforbruket på prosjekt 01301. 
  

  

Vurdering: Prosjektet forventes fullført i henhold til målsetting. 
     

  

  
       

  

01305 Sikker utskrift 493 000 9 537,50 150 000 483 000 61 418,13 70 955,63 422 044,37 

K-sak 100/12 oppr budsjett 343.000+K-sak 73/13 oppr budsjett 150.000.             

Prosjektet omfatter: Sikring av utskrifter med sensitive opplysninger.             
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Fremdrift: Prosjektet er påbegynt. Avklaring av adgangskontrollsystem for Landmo, DBS og DUS kom i januar 2015.    

Økonomi: Det jobbes ut i fra at økonomisk ramme er tilstrekkelig. 
    

  

Vurdering: Prosjektet forventes fullført i henhold til målsetting innen utgangen av 2015. 
   

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01307 ROS-tiltak 2 500 000 0,00 0 1 500 000 594 489,00 594 489,00 1 905 511,00 

K-sak 100/12 oppr budsjett 2.500.000.               

Prosjektet omfatter: Innkjøp og installasjon av nødstrømsaggregat for Landmo og Rådhuset, samt tilrettelegging for nødstrømsaggregat ved prioriterte el-anlegg i 

  bygningsmassen. 
      

  

Fremdrift: Kontrakt er inngått. Levering og montering våren 2015. Korsvold planlegges i 2015.  
   

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse realistisk.  
      

  

                  

01311 Nytt ventilasjonsanlegg Dokkahallen 2 000 000 668 487,50 0 1 331 000 525 785,42 1 194 272,92 805 727,08 

K-sak 100/12 oppr budsjett 2.000.000.               

Prosjektet omfatter: Nytt ventilasjonsanlegg i Dokkahallen. 
      

  

Fremdrift: Ventilasjonsanlegget er ferdigstilt.  Tilkobling til Sentral Driftsstyring gjenstår.  
   

  

Økonomi: Realiseres godt innenfor bevilgning.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01312 Pumper fyranlegg Dokkahallen 178 000 0,00 0 72 000 0,00 0,00 178 000,00 

K-sak 100/12 oppr budsjett 250.000+K-sak 86/14 - 72.000.               

Prosjektet omfatter: Prosjektet er innarbeidet i prosjekt 01311, men kr 72.000,- av budsjettert bevilgning er omdisponert prosjekt 01421. 
   

       
  

01313 Energimerking av kommunale bygg 500 000 0,00 250 000 0 0,00 0,00 500 000,00 

K-sak 100/12 oppr budsjett 250.000+K-sak 73/13 oppr budsjett 250.000.             
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Prosjektet omfatter: Lovpålagt energimerking av kommunale bygg.  
     

  

Fremdrift: Oppstart i 2015. Prosessen vil pågå i anslagsvis 3 år. Forsinket pga. kapasitet.  
   

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01316 Nødlys Landmo 350 000 0,00 0 350 000 0,00 0,00 350 000,00 

K-sak 100/12 oppr budsjett 350.000.               

Prosjektet omfatter: Installering av nye nødlys på Landmo. 
      

  

Fremdrift: Gjennomføres vinter/vår 2015 sammen med opprusting gamle Soltun. 
   

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01318 Solskjerming Dokka ungdomsskole 1 000 000 0,00 0 950 000 866 749,00 866 749,00 133 251,00 

K-sak 100/12 oppr budsjett 1.000.000.               

Prosjektet omfatter: Utvendig solskjerming av sydvendte vinduer ved DUS. 
    

  

Fremdrift: Ferdigstilt 
      

  

Økonomi: Løst innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01319 
Utbedring overvannsproblemer 
Landmo 150 000 64 791,24 0 85 000 61 599,55 126 390,79 23 609,21 

K-sak 100/12 oppr budsjett 150.000.               

Prosjektet omfatter: Etablering av nye synkekummer for å løse overvannsproblemer på tre plasser. 
   

  

Fremdrift: Kummer er ferdigstilt og asfaltering utført.  
     

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
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Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01322 Digitalisering byggesaksarkiv 700 000 0,00 0 700 000 0,00 0,00 700 000,00 

K-sak 100/12 oppr budsjett 700.000.               

Prosjektet omfatter: Digitalisering av byggesaksarkivet til plan og næring er en driftsutgift, og utgiftene er ført i driftsregnskapet. 
 

  

  
       

  

01323 Fortau Lyngvegen 900 000 5 843,88 0 894 000 1 132 086,95 837 930,83 62 069,17 

  Inntekter i prosjektet:         -300 000,00     

  Nettoutgifter:         832 086,95     

K-sak 100/12 oppr budsjett 900.000.                

Prosjektet omfatter: Opparbeide fortau langs Lyngvegen.               

Fremdrift: Ferdigstilt høst 2014, en faktura gjenstår.  
     

  

Økonomi: Forutsettes løst innenfor ramme, inkl. tilskudd.  
     

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01325 Asfaltering Storgata fra Esso til Fv. 33 1 150 000 1 126 691,00 0 23 000 0,00 1 126 691,00 23 309,00 

K-sak 100/12 oppr budsjett 1.150.000.               

Prosjektet omfatter: Asfaltering av Storgata fra Esso til FV33. 
     

  

Fremdrift: Ferdigstilt i 2013 bortsett fra vegmerking som er tatt i 2014.  
    

  

Økonomi: Forutsettes løst innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

                  

01326 Forprosjekt fortau Sollisvingen 300 000 58 672,00 0 100 000 35 135,50 93 807,50 206 192,50 

K-sak 100/12 oppr budsjett 300.000.               

Prosjektet omfatter: Prosjektering av løsning for fortau eller gang- og sykkelsti fra Bergfoss til Sollisvingen. 
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Fremdrift: Innledende prosjektering ferdigstilt.  
      

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01327 Fortau Landmovegen, regulering 1 150 000 91 272,43 1 000 000 41 000 61 174,76 152 447,19 997 552,81 

K-sak 100/12 oppr budsjett 150.000+K-sak 73/13 1.000.000.               

Prosjektet omfatter: Omregulering mhp. fortau langs Landmovegen, fra Gamlevegen til Øygardsjordet.  
   

  

Fremdrift: Omregulering og prosjektering pågår.  
      

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01328 Ombygging veg Nybakktåje 200 000 14 382,91 0 100 000 52 030,33 66 413,24 133 586,76 

K-sak 100/12 oppr budsjett 200.000.               

Prosjektet omfatter: Prosjektering av ombygging av nedre del av Nybakktåje. 
    

  

Fremdrift: Innledende prosjektering ferdigstilt.  
      

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01334 PLS Dokka RA 800 000 0,00 0 43 000 42 940,30 42 940,30 757 059,70 

K-sak 100/12 oppr budsjett 800.000.               

Prosjektet omfatter: Etablering av ny PLS ved Dokka Renseanlegg (styringsenhet for alle automatiserte prosesser og maskiner).     

Fremdrift: Omfattende detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag pågår. Nye momenter må utredes.    
 

  

Økonomi: Forventes løst innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
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Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01338 Utbedringer Brovoll vannverk 500 000 0,00 0 500 000 0,00 0,00 500 000,00 

K-sak 100/12 oppr budsjett 500.000.               

Prosjektet omfatter: Ombygging av pumper, fjerning av gammel trykktank, etablering av tank til vannglass. 
  

  

Fremdrift: Jobber med løsninger. Mulig at pumper må utskiftes. Realiseres i 2015.  
   

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk 
      

  

                  

01339 Utomhus skoleområdet Torpa 552 000 0,00 0 552 000 548 598,50 548 598,50 3 401,50 

K-sak 100/12 oppr budsjett 200 000+150.000 fra 01314+202 000 i spillemidler, bruttobevilgning 552.000.         

Prosjektet omfatter: Opprustning av uteområdet ved skolen i Torpa.             

Fremdrift: Planlagte tiltak ferdigstilt.  
      

  

Økonomi: Løst innenfor bruttoramme. 
      

  

Vurdering: Måloppnåelse realisert.  
      

  

  
       

  

01340 

Kjøp av aksjer kompetanse, 
universitets- og forskningsfondet i 
Oppland AS 52 256,00 0,00 0 52 256 52 256,00 52 256,00 0,00 

K-sak 8/13 55.256.                 

Prosjektet omfatter: Kjøp av 10 aksjer i Kompetanse-, universitets- og forskingsfondet i Oppland AS 
   

  

Fremdrift: Kjøpet er gjennomført. 
      

  

Økonomi: Vedtak for finansiering av 55.256,- fra ubundet investeringsfond. 
    

  

Vurdering: Ferdigstilt. 
      

  

  
       

  

01361 Dagavdeling Vokksgata 0 495 813,35 0 0 -273 000,00 222 813,35   
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Prosjektet omfatter: Nødvendig opprusting av lokaler ved Vedsenteret for flytting av dagsenteret fra Torpa til Dokka.  
  

  

Fremdrift: Ferdigstilt i 2013. Mottatt tilskudd fra Husbanken i 2014.  
    

  

Økonomi: Underprosjekt av 01360. Løses innenfor prioritert ramme.  
    

  

Vurdering: Måloppnåelse realisert 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01363 Ventilasjon Dokka barneskole 0 337 169,50 0 469 000 469 062,75 806 232,25   

                  

Prosjektet omfatter: Opprusting av ventilasjonsanlegg ved DBS.  
     

  

Fremdrift: Ferdigstilt. 
      

  

Økonomi: Underprosjekt av 01360. Løst innenfor prioritert ramme. 
    

  

Vurdering: Måloppnåelse realisert. 
      

  

                  

01401 
Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler 
teknisk drift og eiendom 700 000 0,00 700 000 700 000 1 081 263,00 761 263,00 -61 263,00 

  Inntekter i prosjektet:         -320 000,00     

  Nettoutgifter:         761 263,00     

K-sak73/13 700.000.                 

Prosjektet omfatter: Utskifting av kjøretøy og utstyr ved TDE.  
     

  

Fremdrift: Utskifting gjennomført.  
      

  

Økonomi: Løst innenfor ramme. Belastet mva. ved kjøp, men mva. fra salg er godskrevet kommunen utenom dette prosjektet.    

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01402 Ombygging LOS 7 200 000 0,00 7 200 000 3 300 000 5 653 767,87 5 653 767,87 1 546 232,13 

K-sak 73/13 7.200.000.               

Prosjektet omfatter: Ombygging av LOS til institusjonsplasser og nye lokaler til hjemmetjenesten.  
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Fremdrift: Ferdigstilt og innflyttet før jul. Nye lokaler til hjemmetjenesten gjenstår. Begynner ombygging mars 2015.  
 

  

Økonomi: Løses innenfor ramme. Noe ekstra kostnader påløpt ved bl.a. sprinkling, byggteknisk, elektrisk. Tilskudd fra Husbanken vil komme.  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01403 Kommandobil brann 650 000 0,00 650 000 650 000 622 500,00 622 500,00 27 500,00 

K-sak73/13 650.000.                 

Prosjektet omfatter: Anskaffelse av ny kommandobil til brannvesenet. 
     

  

Fremdrift: Realisert. 
      

  

Økonomi: Løst innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01404 
Sprinkleranlegg Korsvold, 
prosjektering og gjennomføring 2 000 000 0,00 2 000 000 35 000 53 504,01 53 504,01 1 946 495,99 

K-sak 73/13 2.000.000.               

Prosjektet omfatter: Prosjektering og etablering av sprinkleranlegg på Korsvold. 
    

  

Fremdrift: Montering pågår januar 2015.  
      

  

Økonomi: Løses innenfor ramme. Vil få tilskudd fra Husbanken.  
     

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01405 
Skilting og dørmerking inne Dokka 
barneskole 120 000 0,00 120 000 120 000 0,00 0,00 120 000,00 

K-sak73/13 120.000.                 

Prosjektet omfatter: Skilting og dørmerking på DBS på grunn av krav til merking og sikkerhet.  
   

  

Fremdrift: Løsning utarbeidet. Montering gjenstår.  
     

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
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Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01406 
Oppgradering uteområdet Tonlia 
barnehage 200 000 0,00 200 000 200 000 199 364,51 199 364,51 635,49 

K-sak 73/13200.000.                 

Prosjektet omfatter: Opprusting av uteområdet, med bl.a. asfaltert sykkelbane. 
    

  

Fremdrift: Ferdigstilt.  
      

  

Økonomi: Løst innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01407 
Komplettering adressering i Nordre 
Land 700 000 0,00 700 000 0 0,00 0,00 700 000,00 

K-sak 73/13700.000.                 

Prosjektet omfatter: Adressering av hytter. 
      

  

Fremdrift: Forventet oppstart høsten 2014.  
      

  

Økonomi: Bevilgning forventes å være tilstrekkelig. 
     

  

Vurdering: Måloppnåelse realistisk. 
      

  

  
       

  

01408 IKT-prosjekter 2014 500 000 0,00 500 000 856 000 310 435,88 310 435,88 189 564,12 

K-sak 73/13 500.000+356.000 fra 01201.               

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

  

Fremdrift: Kommunen har i forbindelse med endring av regionnettverket avdekket behov for å bytte sentrale nettverkssvitsjer for få bedre redundans 

   i nettverket inn i kommunens datanettverk, krav til gjennomføring av penetrasjonstest, beredskapstiltak for å sikre IKT-drift m.m. 

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

  

Vurdering: Endelig måloppnåelse for prosjektet vil ikke være kjent før ved utgangen av året. 
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Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01409 UPS (reservebatteri) 320 000 0,00 320 000 320 000 0,00 0,00 320 000,00 

K-sak 73/13320.000.                 

Prosjektet omfatter: Bytte av batteri tilknyttet reservestrømløsning for sentralt datarom. Dagens batteri er nå 7 år og må byttes i løpet av inneværende år for å  

  sikre dataserverne mot  strømbrudd. 
      

  

Fremdrift: Prosjektet henger sammen med anskaffelse av aggregat for rådhuset og Landmo. Anbudsforespørsel for aggregat er i sluttfasen. Videre 

  fremdrift vil først skje når leverandør for aggregat er valgt. 
    

  

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

  

Vurdering: Prosjektet forventes fullført i henhold til målsetting og senest innen utgangen av 2014. 
  

  

  
       

  

01410 Internkontontroll 180 000 0,00 180 000 0 0,00 0,00 180 000,00 

K-sak 73/13180.000.                 

Prosjektet omfatter: Rammen skal dekke investering av kvalitetssystem inkludert  avviksmodul samt tjenestebeskrivelser.      
 

  

Fremdrift: Prosjektgruppe for internkontroll har vurdert ulike leverandører og lagt frem forslag valg til videre fremdrift. Rådmannen vurderer nå dette. 

Økonomi: Rammen ser ut til å bli noe for liten, men dette vil være avhengig av endelig valg av leverandør samt omfang og opplegg i forhold til 

   implementering av kvalitetssystem og tjenestebeskrivelser. 
    

  

Vurdering: Prosjektets videre fremdrift vil være avhengig av oppstart av hovedprosjekt for internkontroll.  

  
       

  

01411 Datakabling Rådhuset 320 000 0,00 320 000 320 000 203 910,50 203 910,50 116 089,50 

K-sak 73/13320.000.                 

Prosjektet omfatter: Store deler av rådhuset er rekablet pga. for gammel nettverkskabling etter dagens standard. Det som gjenstår er i hovedsak i rådhusets 5. etg. 

Fremdrift: Anskaffelsesprosess er gjort og leverandør er valgt. Arbeidet forventes sluttført ved utgangen av august. 
 

  

Økonomi: Økonomisk ramme er tilstrekkelig. 
      

  

Vurdering: Prosjektet forventes gjennomført i henhold til målsetting. Evt. Mindreforbruk ønskes brukt til utbytting av gjenstående gammel infrastruktur 

  i rådhuset. 
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Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01412 Kabling Dokka ungdomsskole 250 000 0,00 250 000 250 000 227 987,50 227 987,50 22 012,50 

K-sak 73/13250.000.                 

Prosjektet omfatter: Dokka ungdomsskole baserte store deler av datanettverket for elevnett på trådløst nettverk. Dette har de gått bort i fra og alle elevmaskiner  

  er nå koblet til kablet nettverk. Skolen har derfor behov for flere nettverkspunkt og strømuttak. 
  

  

Fremdrift: Anskaffelse er gjort og leverandør er valgt. Arbeidet er nå i sluttfasen. 
   

  

Økonomi: Økonomisk ramme er tilstrekkelig. 
      

  

Vurdering: Prosjektet forventes gjennomført i henhold til målsetting. 
    

  

  
       

  

01413 Solskjerming kantina LOR 150 000 0,00 150 000 150 000 0,00 0,00 150 000,00 

K-sak 73/13150.000.                 

Prosjektet omfatter: Solskjerming av vinduer i kantina på Landmo.  
     

  

Fremdrift: Tas sammen med øvrig ombygging på Landmo.  
     

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01414 
Omsorgsbuss OR og 
Miljøarbeidertjenesten 600 000 0,00 600 000 600 000 570 055,00 570 055,00 29 945,00 

K-sak 73/13600.000.                 

Prosjektet omfatter: Innkjøp av 9 seters minibuss ombygd for rullestol. 
     

  

Fremdrift: Bussen er innkjøpt og tatt i bruk. 
      

  

Økonomi: Innenfor rammen. 
      

  

Vurdering: Måloppnåelse realisert. 
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Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01415 Ledningsnettrehabilitering 2 500 000 0,00 2 500 000 600 000 139 114,97 139 114,97 2 360 885,03 

K-sak 73/13 2.500.000.               

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

  

Fremdrift: Lite gjennomført i 2014. Venter på prioritering fra Hovedplan VA. Tas i 2015.  
   

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01416 Styringstavle Dokka RA 800 000 0,00 800 000 10 000 9 720,00 9 720,00 790 280,00 

K-sak 73/13800.000.                 

Prosjektet omfatter: Utskifting av styringstavle for tekniske installasjoner ved Dokka renseanlegg. 
   

  

Fremdrift: Omfattende detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag pågår. Nye momenter utredes.   
 

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01417 Utskifting vannpunper Brovold  400 000 0,00 400 000 0 0,00 0,00 400 000,00 

K-sak 73/13400.000.                 

Prosjektet omfatter: Utskifting av vannpumper ved Dokka vannverk. 
     

  

Fremdrift: Under planlegging. 
      

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01418 Flomsikring 850 000 0,00 0 700 000 357 560,50 357 560,50 492 439,50 
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K-sak 41/14850.000.                 

Prosjektet omfatter: Egenandel til NVE for flomsikring i tre bekker, samt konsulentkostnader og flomsikringstiltak i Tonvollbekken.   
 

  

Fremdrift: Sikring i Tonvollbekken og Kvernsvebekken er gjort. Øvrige tiltak gjenstår.   
   

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01419 Flerbrukshall Torpa (forprosjekt) 1 100 000 0,00 0 1 100 000 502 714,29 502 714,29 597 285,71 

K-sak 24/14 500.000+K-sak 19/14 600.000.               

Prosjektet omfatter: Forprosjekt for flerbrukshall i Torpa. Prosjektering og kalkyle som beslutningsgrunnlag legges frem i oktober.  
 

  

Fremdrift: Innhenting av tilbud på detaljprosjektering pågår.  
     

  

Økonomi: Løses innenfor ramme.  
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01421 Tilskudd gravstedstraktor fellesrådet 72 000 0,00 0 72 000 72 000,00 72 000,00 0,00 

K-sak 42/14 72.000.                 

Prosjektet omfatter: Tilskudd til Nordre Land kirkelige fellesråd til innkjøp av traktor til gravplassene i Østsinni menighet. 
 

  

Fremdrift: Tilskuddet er utbetalt fellesrådet. 
      

  

Økonomi: Tilskuddet finansieres av omprioritering av budsjett på prosjekt 01312. 
   

  

Vurdering: Prosjektet er ferdigstilt. 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01422 Salg aksjer - Synnfjell Øst 0 0,00 0 0 -350 000,00 -350 000,00 350 000,00 

K-sak 101/14.                 

Prosjektet omfatter: Salg av Nordre Land kommune sin eierandel på 10 % i Synnfjell Øst AS til VOKKS. 
   

  

Fremdrift: Salget er gjennomført. 
      

  

Økonomi: Aksjene ble solgt i henhold til vedtaket. 
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Vurdering: Ferdigstilt. 
      

  

  
       

  

01423 Utkjøp festetomter, parsell II 2 700 000 0,00 0 2 700 000 0,00 0,00 2 700 000,00 

K-sak 72/14 kr 2.700.000.               

Prosjektet omfatter: Utkjøp av parsell II av tomt 63 på gnr 123, bnr 1. Arealet som ikke var med i tidligere utkjøpsavtale med Opplysningsvesevets fond. 

Fremdrift: Det er innhentet tilbud fra forvalter. Det jobbes med å gjennomføre kjøpet. 
   

  

Økonomi: Det antas at kjøpet vil løses innenfor rammen. 
     

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

01450 
Opprustningsplan for kommunale 
veger 2 500 000 0,00 2 500 000 2 500 000 1 752 014,97 1 752 014,97 747 985,03 

K-sak 73/13 2.500.000.               

Prosjektet omfatter: Investerings og opprustingstiltak av kommunale veier ihht. plan.  
    

  

Fremdrift: Gjennomført tiltak innen asfaltering, sikring av veg, og ny skilting.  
    

  

Økonomi: Løses innenfor ramme. Enkeltprosjekter føres på eget prosjektnummer fra 01451 og utover. 
  

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

Underprosjekter:  
       

  

01452 Ny skilting og merking kommunal veg. 
     

642 858,59   

01453 Sikring Veståsvegen. 
     

128 895,71   

01454 Forsterking Lyngvegen. 
     

9 720,00   

01455 Oppgradering veg elgfaret (asfaltering boligfelt Tonlia). 
   

239 750,39   

01456 Asfaltering Skredder Enghsgate til Stasjonsvegen. 
    

120 443,00   

01457 Asfaltering Landmovegen. 
     

284 042,00   

01458 Asfaltering Dokken / Heimskogen. 
     

119 020,00   

01459 Sikring Vestergardsvegen. 
     

207 285,28   
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Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01460 Opprustings- og rehabiliteringsplan  2 000 000 0,00 2 000 000 1 814 000 1 009 260,96 1 009 260,96 990 739,04 

K-sak 73/13 2.000.000.               

Prosjektet omfatter: Rehabilitering og opprusting av kommunale bygg ihht. plan.  
    

  

Fremdrift: Løpende gjennom året.  
      

  

Økonomi: Løses innenfor ramme. Enkeltprosjekter føres på eget prosjektnummer fra 01461 og utover. 
  

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

Underprosjekter:  
       

  

01461 Ventilasjon Solheim Barnehage. 
     

330 032,26   

01462 Universell utforming Dokka barneskole. 
    

295 333,20   

01463 Nye lokaler kultur. 
     

136 057,00   

01464 Inngangsramper Åsligata. 
     

104 302,00   

01465 Ombygging gamle Soltun. 
     

6 114,00   

01466 Universell utforming Dokkahallen. 
     

137 422,50   

  
       

  

01488 Kjøp/salg av kommunale eiendommer 0 0,00 0 0 122 581,67 122 581,67   

  Inntekter i prosjektet:         -1 893 545,00     

  Netto i prosjektet:         -1 770 963,33     

                  

Prosjektet omfatter: Kjøp og salg av kommunale eiendommer, samt utgifter i forbindelse med dette. 
   

  

Fremdrift: Pågår løpende i gjennom året. 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01490 Egenkapitalinnskudd KLP 2014 1 411 000 0,00 1 411 000 1 411 000 1 308 896,00 1 308 896,00 102 104,00 
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K-sak 73/13 1.411.000.               

Prosjektet omfatter: Kjøp av eierandeler i KLP. Innkalling av egenkapital gjøres for å styrke KLPs økonomi. Styret i KLP fastsetter egenkapitalinnskuddet. 

Fremdrift: Har vært krevd inn årlig siden 2004. Krav om egenkapitalinnskudd kom i juli måned, og først da var årets sum kjent.   

Økonomi: Ble bevilget kr 1,411 mill. i opprinnelig budsjett basert på budsjett fra KLP, ble fakturert vel kr 1,3 mill. 
 

  

Vurdering: Gjennomført. 
      

  

  
       

  

01492 Startlån 2014 10 000 000 0,00 10 000 000 10 000 000 
11 545 
052,62 

11 545 
052,62   

  Inntekter i prosjektet:         
-11 545 
052,62     

  Netto i prosjektet:         0,00     

K-sak 73/13 10.000.000.               

Prosjektet omfatter: Utbetaling av startlån og utgiftsføring av avdrag på startlån tatt opp i Husbanken. 
   

  

Fremdrift: Går løpende i gjennom året. 
      

  

  
       

  

01513 
Rehabilitering av friidrettsanlegg 
Dokka stadion 100 000 0,00 0 100 000 35 919,00 35 919,00 64 081,00 

K-sak 83/13100.000.                 

Prosjektet omfatter: Midler til forprosjekt til innleie av eksternt konsulentfirma for kostnadsberegning.       

Fremdrift: Forprosjektet skal gjennomføres snarest mulig. 
     

  

Økonomi: Løses innenfor rammen. 
      

  

Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk. 
      

  

  
       

  

Prosjekt nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2014 

Revidert 
budsjett 
2014 Forbruk 2014 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

06999 Ekstraordinære avdrag 0 0,00 0 0 2 756 902,28 2 756 902,28   

  
Bruk av bundet investeringsfond 
avsatt i 2013:         -2 756 902,28     
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  Nettoutgifter i prosjektet:         0,00     

                  

Prosjektet omfatter: Innbetaling av fjorårets avsatte ekstraordinære avdrag på formidlingslån. 
   

  

Økonomi: Finansieres av bundet investeringsfond avsatt i 2013. 
     

  

  
       

  

08993 Utlån Nordre Land idrettslag - 0,00 0 -218 000 0,00 0,00   

  Inntekter i prosjektet:         -218 000,00     

  Netto i prosjektet:         -218 000,00     

                  

Prosjektet omfatter: Inntektsføring av årlige avdrag på lån til idrettslaget.             

  
       

  

08994 Utlån Dokka møbler eiendom - 0,00 0 -225 000 0,00 0,00   

  Inntekter i prosjektet:         -225 000,00     

  Netto i prosjektet:         -225 000,00     

Prosjektet omfatter: Inntektsføring av årlige avdrag på lån til DME.             

                  



Årsrapport Nordre Land kommune 2014 

 
49 

5 FINANS 

Finansmarkedet 2014 kort oppsummert: 

- Det mest innflytelsesrike i finansmarkedet i 2014, i hvert fall sett med norske øyne, var oljeprisen som 

halverte seg! Dette påvirket også mye annet. Hovedforklaringene på prisfallet er økt produksjon innen 

skiferolje/-gass i USA og at Opec har opprettholdt produksjonsvolumet. Etter årsskiftet har oljeprisen fortsatt 

fra vondt til verre. 

- 10. desember kuttet Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng, den første endringen på 2½ år. 

Begrunnelsen for rentekuttet var: «Oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er 

svekket. Derfor settes renten ned».  

- Gjennomsnittlig 3 måneders Nibor i 2014 var 1,70 %. 10 års swap (noe tilnærmet fastrenten) falt i løpet av 

fjoråret fra 3,38 % til under 2 %! Dagens nivå er med klar margin ny bunnrekord. 

- I valutamarkedet har US dollar styrket seg kraftig; opp 12% mot euro og opp til 7,43 mot NOK (opp 22 % i 

2014). Euro mot dollar er nå på sitt laveste siden 2006. 

 

- Oslo Børs Hovedindeks var i sommer på sitt høyeste på 631 poeng (da var indeksen opp 15 % siden nyttår). 

Ved årsslutt var børsen 10 % lavere, og endte året med 5 % oppgang). Delindeksen for oljeserviceaksjer falt 41 

% i 2014. Statoil mistet nær 1/3 av verdien siste halvår og endte året med avkastning på -4,8 %. 

De globale aksjemarkedet steg i fjor 9,3% målt i lokale valutaer, etter god utvikling i USA og i Asia. 

I de fleste europeiske land var det ingen aksjefest. Både indeksen for de 50 største selskapene i Europa og den 

viktigste engelske indeksen viste negativ avkastning.  

Investeringer i utenlandske aksjer ga likevel god avkastning målt i norske kroner - verdensindeksen «all 

countries» i NOK steg hele 27 %. 

For Nordre Land kommune har plasseringene i finansmarkedet gitt en avkastning på 4,99 % i 2014. 

Pengemarkedet har en lav avkastning som følge av lave renter og fallende fastrenter. Obligasjonsfondet hadde 

en avkastning på 6,13 %. Obligasjonsfond er et fond med lav kredittrisiko, og sammen med fallende renter gir 

dette god avkastning. Aksjefondene oppnådde en avkastning for 2014 på 9,25 %, og der er det de utenlandske 

aksjene som har gitt best avkastning. 
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6 FOLKEHELSEARBEIDET I  NORDRE LAND  

Årsmelding folkehelse 2014 

Gjennom 2014 har det vært en 40 % fast stilling som folkehelsekoordinator. Siden den som innehar stillingen 

var nyansatt, gikk deler av året parallelt med øvrige folkehelseoppgaver til å bli kjent med arbeidsoppgavene og 

kommunen. Det har vært full drift på folkehelsefeltet gjennom året. Oppgavene har vært mange og svært 

varierte. 

Hovedsaker: De første månedene av året var hovedfokus å få organisert folkehelse- og levekårsundersøkelsen 

som ble gjennomført i Nordre Land kommune og Oppland fylke for øvrig. Her ble et stort antall fra frivillige lag 

og foreninger og ansatte inne fysio/ergo/friskliv engasjert til å distribuere spørreskjemaer. Totalt 1.000 

husstander ble besøkt på døra med skjemaet. Det var høy svarprosent i Nordre Land; totalt 55 %, som var den 

3. høyeste i fylket. Resultatene herfra blir viktige i planarbeid for folkehelse. 

Videre har det gjennom året vært arbeidet med tiltaksplan for folkehelse gjennom gruppearbeid og individuelt 

for folkehelsekoordinator. Planlegging og igangsetting av aktivitetskonkurransen «Det store pulsslaget», som er 

aktivitetskonkurranse for ansatte og private lag i Nordre Land Kommune, har medført en del arbeid og 

møtevirksomhet.  

Nytt av året var en pott på kr 400.000,- til folkehelsetiltak. 300 000,- av disse kunne søkes på til støtte av 

prosjekter i regi av frivillige lag og foreninger og tiltak initiert av kommunen til fordeling etter søknad. 

Koordinator/ gruppa mottok søknader som ble prioritert i folkehelsegruppa og innstilt i levekår.  

Oppgaver: I tillegg til løpende og ordinære folkehelseoppgaver har det vært deltagelse på en del møter/ 

kurs/arrangementer. Nevner kort: Kvelds- og dagmøte på Helselagets hus med tema fysisk aktivitet og 

folkehelse- og levekårsundersøkelsen, kveldsarrangement med LHL med tema fysisk aktivitet og kosthold for 

hjerte/ lungepasienter, arrangementet «85 kg lettere, Norge rundt på sykkel» i Land kurs- og selskapslokaler, 

kveldssamling for frivillige etter folkehelse- og levekårsundersøkelsen, foredrag på seniordag for ansatte i 

Nordre Land kommune, deltagelse på møter i levekår og informasjon i diverse andra fora. 

Har for øvrig hatt flere møter og samarbeid med helserådgiver på Dokka videregående skole rundt tema røyk/ 

snus og Pulsslaget. I tillegg samarbeid med skolerådgiver om søknad av midler til prosjektet «Aktivt sinn i aktiv 

kropp» for ungdomsskolene i Nordre Land kommune samt deltatt i elevråd på Ungdomsskolene i Torpa og 

Dokka rundt dette. 

Folkehelsekoordinator har vært på folkehelsedager på Hamar, møte om folkehelse på Lillehammer og i 

regionråd. De siste to samlinger blant annet med tema resultater fra folkehelse- og levekårsundersøkelsen og 

prioritering av fokusområder i planleggingsarbeidet. 

Folkehelsegruppa: Det har vært regelmessige møter i folkehelsegruppa, totalt seks møter. Sammensetningen 

på gruppa har variert noe gjennom året. Fra 1. september har det ikke vært representant fra plan/ utvikling i 

gruppa. Folkehelsestrateg har ikke deltatt på møter etter sommeren grunnet andre arbeidsoppgaver. Det er en 

annen kommunalsjef som får ansvaret som folkehelsestrateg fra 01.01.15. På årets to siste folkehelsemøter har 

ordfører og rådmann deltatt på folkehelsemøtene. 

Tiltak for kommunalt ansatte: Ansatte har hatt tilbud om UKK gangtest. I tillegg mulighet for deltagelse i «Den 

glade vandrer».  I perioden 01.11.14-30.09.15 var det til sammen 84 ansatte som gjennomførte 10 eller flere 

turer. Det er ved begynnelsen av 2015 delt ut nærmere 100 kort innen dette opplegget til ansatte. Ved 

utgangen av 2014 har de ansatte fått tilbud om å delta i aktivitetskonkurransen «Det store pulsslaget» som 
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gjelder for deler av 2015. 

Årsmelding friskliv 2014 

Frisklivssentralen har vært i drift hele 2014 besatt med 30 % stilling, hvor 10 % var prosjektmidler. Ved oppstart 

i januar 2014 hadde sentralen ligget nede for individuelle konsultasjoner i 6 mnd. Dermed gikk første måneden 

mye med til å starte opp igjen sentralen, inngå pasientavtaler og jobbe med rutiner. Herunder oppstart med 

journalføring i pasientsystemet Gerica. Kommunen fikk innvilget kr 100.000,- i tilskuddsmidler fra 

Fylkesmannen til videreutvikling og drift av Frisklivssentralen. Disse ble benyttet til 30 % stilling fordelt på to 

ansatte fra hhv. september og oktober 2014.  

Oppgaver: Frisklivssentralen har hatt en jevn strøm av henvisninger gjennom året. Disse kommer primært fra 

leger, psykisk helse, NAV og noen tar kontakt selv. Totalt 51 pasienter er registrert i 2014. En henvisning skal i 

utgangspunktet vare i 3 måneder eller forlenges. Oppfølgingstiden har i gjennomsnitt vært 6 måneder, og noen 

har hatt oppfølging i 12 måneder, slik at flere resepter er blitt forlenget. I tillegg til registrerte pasienter på 

Gerica kommer deltagere på gågruppe, som arrangeres hver tirsdag. På gågruppa ble truger hyppig benyttet til 

aktivitet på vinterstid. Frisklivssentralen har 30 par truger til utlån. Som et ledd i oppfølgingen på friskliv 

henvises brukere til lokale tilbud som treningssentre, svømming, lokale gågrupper utenfor frisklivssentralen, til 

Helselagets turposter, idrettslag mm. 

Resultater: Det er oppnådd gode resultater i forbindelse med konsultasjonene på Friskliv. Mange har endret 

levevaner, særlig i forhold til kosthold og fysisk aktivitet etter motiverende samtale som hovedtilnærming.  

Frisklivssentralen har også fått noen henvisninger hvor hoveddiagnosen er utmattelse over tid. Da har 

veiledning i energibalansering i dagliglivet og oppmerksomhetstrening vært hovedtilnærmingen når det gjelder 

metode.  

Øvrig aktivitet gjennom 2014: I tillegg til individuelle konsultasjoner og leder på gågruppe har den ansatte på 

sentralen en del andre oppgaver og er med på forskjellige aktiviteter. Nevner kort: Løpende mailkontakt og 

annen kommunikasjon med henviser, fagpersoner og annet.  For øvrig har det vært deltagelse på møter for 

ansatte på frisklivssentraler i Gjøvikregionen, deltatt på kurs for frisklivssentraler i regi av Helsedirektoratet, 

administrert trugeutlån i vintersesongen, deltatt på trugetur med Læringssenteret, hatt trening i Dokkahallen 

for Fagertun, stått to dager på stand for Frisklivssentraler på konferanse i psykiatri, administrert rydding av 

løypetrase fra Dokka stasjon mm. 

Det er mange og varierte oppgaver ved Frisklivssentralen. Fra 2015 er det en liten stillingsøkning, slik at det ved 

årsskiftet er 40 % fast stilling. Ut i fra oppgavemengde må det hele tiden skje prioriteringer og det er også 

venteliste. Oppgaver som har blitt prioritert ned er videreutvikling av tilbudet og informasjon/markedsføring.  
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7 RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK 

K-sak 43/12 LANDMOVEIEN DOKKA 

1. Prosjekt Landmovegen fullføres innen en ramme på 324 400 kroner inklusive 

mva. 

2. Rådmannen gis myndighet til å selge Gnr 41 Bnr 256. 

1. Landmovegen er fullført.  

2. Gnr 41 Bnr 256 er foreløpig ikke solgt. 

 

K-sak 60/12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2012 

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. 

Dette er gjort i revidert handlingsplan for 2015 vedtatt i 

kommunestyret i desember 2014. Oppstart av installasjon på 

Landmo og Rådhuset ventes våren 2015. I avtalen med 

leverandøren ligger det inne opsjon på levering til Korsvoll. 

Bestilling til Korsvoll er ikke gjennomført. 

 

F-sak 68/13 TJENESTEYTINGSAVTALE FELLESRÅD - 

KOMMUNE, REVIDERING 

Nordre Land formannskap ber rådmannen i dialog med 

fellesrådet å utarbeide en oppdatert tjenesteytingsavtale 

mellom Nordre Land kommune og Nordre Land kirkelige 

fellesråd.  

Første utkast til avtale er laget og det er gjennomført møte 

med Kirkevergen. Kirkevergen ønsket noen justeringer i 

forslaget fra kommunen. Forslag til avtale er gjennomgått 

med Fellesrådet. Nytt møte i løpet av våren 2015. 

 

K-sak 50/13 LEGEVAKT NORDRE LAND KOMMUNE FOR 2014 – 

2015 

Det arbeides for å få fylt den 6. legehjemmelen. 

Formannskapet har nedsatt et forhandlingsutvalg som 

forestår forhandlinger med fastlegene om ny avtale 

gjeldende fra høsten 2015. Disse forhandlingene er i gang 

og den 6. legehjemmelen er en del av disse forhandlingene. 

Formannskapet har i to omganger våren 2015 gitt 

forhandlingsutvalget et forhandlingsmandat. 
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F-SAK NR.: 86/14 VIDEREFØRING AV SYNNFJELLGUIDEN  

1. Formannskapet ber rådmannen legge frem en sak vedr. 

samarbeid og finansiering senest i formannskapsmøte den 1. 

oktober 2014 

Synnfjellguiden er videreført med private aktører, og 

Advantage Reklame var ansvarlig for siste utgave som ble 

utgitt før påske 2015, for perioden 2015-2016. Nordre Land 

kommune har F-sak 21/15 vedtatt å bidra med kr 12.000,- 

fra DA-midlene. Etnedal kommune har bidratt med 

tilsvarende.  

 

F-SAK NR.: 126/14 HANDLINGSPLAN- OG BUDSJETT 2015-

2018 - 3. GANGS DRØFTING OG BEHANDLING 

2. Nordre Land kommune reforhandler avtalen med 

avløserlaget når det gjelder landbruksvikarordningen. 

Rådmannen og ordfører initierer en reforhandling av avtalen. 

Avtalen er reforhandlet. 

 

K-SAK NR.: 24/14 FLERBRUKSHALL TORPA - FORSTUDIE FASE 2 

2. Forprosjektet avsluttes innen 1. oktober, og formannskapet 

orienteres en gang underveis. 

I K-sak 94/14 ble følgende vedtatt: 

1. Områderegulering for Elveromsområdet iverksettes 

første halvår 2015.  

2. Det settes i gang detaljprosjektering av flerbrukshall 

parallelt med områderegulering.  

3. Det bevilges inntil kr 600.000,- til detaljprosjektering. 

Dette finansieres med låneopptak. 4. Et samlet og mer 

detaljert beslutningsgrunnlag, i hht kommunens 

økonomireglement, behandles i forbindelse med 

Handlingsplan- og økonomiplan 2016-2019 og budsjettet for 

2016. 

 

K-SAK NR.: 26/14 OMBYGGING LANDMO OMSORGSSENTER 

(LOS) – FORPROSJEKT 

4. Permanente lokaler for hjemmetjenesten på Dokka og 

kontor- og møtelokaler for enheten Tilrettelagte tjenester 

skilles ut som et eget forprosjekt. Alternative løsninger 

vurderes. Forslag til løsning skal foreligge innen 1. september. 

Forslaget til løsning for hjemmetjenesten var Banklokalet og 

løsning for TT er skrinlagt. Lokaler hjemmetjenesten blir 

opprettet som eget prosjekt.  
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K-SAK NR.: 47/14 VOKKS - ØKNING AV ANSVARLIG LÅN 

Saken vurderes på nytt ved budsjettforhandlingene for 2015. 

Formannskapet har utsatt behandlingen til etter behandling 

av regnskapsresultat for 2014. 

 

K-SAK NR.: 87/14 

LOKVERSTEDET: 

SLUTTRAPPORT 

TRINN 1 OG 

ANBEFALING VIDERE 

3. Det legges fram et 

kostnadslag 

forbundet med 

framtidig drift av 

Lokverkstedet. 

Følgende ble vedtatt: 

1. Følgende bygningsmessige tiltak i fase II (jfr. kolonne «Pris inkl. mva») gjennomføres i 

Lokverkstedet i løpet av 2015;  

 

2. Prosjektet har en økonomisk ramme på ca. kr. 873.000,-, som finansieres fra allerede 

bevilgede investeringsmidler til Dokka kulturstasjon. 

Kostnadsoverslag forbundet med videre drift er ikke behandlet. Dette ville være avhengig av 

hyppighet på bruk. 

 

K-SAK NR.: 88/14 KOMMUNEREFORMEN 

3. Rådmannen får i oppdrag å fremme sak til ekstraordinært 

kommunestyremøte 10. desember d.å. om «Foreløpig plan for 

Nordre Land kommunes arbeid med kommunereformen». 

K-sak 103/14 den 10.12.14 ble dette vedtatt. 
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K-SAK NR.: 95/14 EIERSKAPSMELDINGEN 2013 FOR NORDRE 

LAND KOMMUNE 

2. Nordre Land kommune ber om at det avholdes eiermøter i 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS og i Synnfjell Øst 

AS tidlig i 2015, og vil vurdere de videre aktivitetene i I/S 

Vinjarmoen når konsekvensutredning og tiltak vedr. 

støyforhold foreligger, og når områdeplanleggingen i denne 

delen av Dokka starter opp. 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS: Sist eiermøte, 

var felles formannskap med Søndre før jul. Da ble det 

gjennomført en befaring på Odnes, det nye 

Våtmarkssenteret. I 2015 er det foreløpig avholdt et 

administrativt møte den 20. mars med styreleder i DNV og 

ordførere og rådmenn i Nordre og Søndre Land kommuner. 

Synnfjell Øst AS: I K-sak 101/14 ble det vedtatt at Nordre 

Land kommune skulle selge sine aksjer i Synnfjell Øst AS til 

VOKKS AS. Nordre Land kommune har derfor ikke lenger 

eierinteresser i selskapet. 

I/S Vinjarmoen: Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn har 

foretatt støymåling, og resultatene herfra må vurderes i 

forhold til kommuneplanens arealdel og videre gjennom 

områdereguleringsplan for området. 

 


