
 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 

 

 

MØTEINNKALLING 
FOR 

HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR 

 

TID:  06.06.2016 kl. 10.00 

STED: MØTEROMMET 5. ETG. RÅDHUSET 

 

Gruppemøte: kl. 09.00 

Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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20/16  

RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV LOKVERKSTEDET  

 

21/16  

REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN  

 

22/16  

ENDRING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE 2016  

 

23/16  

TILTAKSPLAN FOR FOLKEHELSE  

 

24/16  

DEMENSVENNLIG SAMFUNN - DELTAGELSE I PROSJEKT  

 

25/16  

ÅPEN POST  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. mai 2016 

……………………………………. 

Hans Kristian Engeseth 

leder 



Lnr.: 7325/16 

Arkivsaksnr.: 16/1063 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERINGER  

 

 

 

 

 

 

1.  NAV – en presentasjon av enheten 

 

2.  Høstens barnehageopptak 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. mai 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



Lnr.: 7326/16 

Arkivsaksnr.: 16/1064 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til: 

 

REFERAT  

 

 

 

 

 

 

 

1. Samarbeidsutvalgsmøte Nordsinni barnehage 

  

2. Politisk organisering  - vedtak  i sak 19/16 i kommunestyret 10.05.2016. 

 Forlengelse av funksjonstid til 31.12.2016. 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. mai 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



Side 1 av 2 

 

NORDRE LAND KOMMUNE 

SÆRUTSKRIFT 

 
 

 
Saksbeh.: Liv Furuseth Arkivkode:  033  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/16  Kommunestyret 10.05.2016 

Lnr.:   6764/16 

Arkivsaksnr.: 16/868 

Arkivnøkkel: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til: 

 

ORIENTERING  

 

 

1. Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 

2016 - 2019- underskrevet 

2. Orientering om prosessen rundt politisk organisering 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. mai 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

Liv Furuseth 

 

 
 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.05.2016 sak 19/16 

 

Behandling: 

 

1. Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 

2016 - 2019- underskrevet 

2. Orientering om prosessen rundt politisk organisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 2 av 2 

Vedtak: 

 

Enstemmig tatt til etterretning m/følgende merknader. 

 

2. Funksjonstiden til følgende utvalg forlenges til 31.12.2016: 

 - kommunestyresak 63/15: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 

 - kommunestyresak 64/15: Brannstyret 

 - kommunestyresak 65/15: Hovedutvalg for levekår 

 - kommunestyresak 67/15: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 - kommunestyresak 85/15: Klientutvalg 

 - kommunestyresak 86/15: Styre for Dokka-hallen 

 - kommunestyresak 87/15: Likestillingsutvalg 

- kommunestyresak 92/15: Husbankgruppa 

- kommunestyresak 93/15: Lønnsutvalg 

- kommunestyresak 95/15: Arbeidsgruppe for folkevalgtes arbeidsvilkår 

- kommunestyresak 96/15: Barnerepresentant i det faste utvalg for plansaker 

- hovedutvalg for LMT sak 82/15: Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning 

 

Utvalg for Politisk organisering gis forlenget mandat til 1. oktober 2016. 

 
 

 

Rett utskrift: 

2. juni 2016 

 

……………………………… 
 



Lnr.: 7358/16 

Arkivsaksnr.: 16/1073 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

DELEGERTE SAKER  

 

 

 

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/556 31.03.2016 DS  19/16 SIF//ROK C00 &70  

 ********* Søknad innvilget 

 SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  
 

Unntatt offentlighet § 13 

08/476 08.04.2016 DS  20/16 VO//LAG 223 F30   

 ************************  

VEDTAK - SØKNAD OM TILSKUDD FØRERKORT  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/675 08.04.2016 DS  21/16 DUS//GRM FNR ****** 

 ****************** Søknad innvilget 

FRITAK FOR EKSAMEN I SIDEMÅL  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/676 09.04.2016 DS  22/16 DUS//GRM FNR ****** 

 ************************ Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - FRITAK FRA EKSAMEN I SIDEMÅL VÅR 2016  
 

Unntatt offentlighet § 13 

16/677 09.04.2016 DS  23/16 DUS//GRM FNR ****** 

 ************************** Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - FRITAK FRA EKSAMEN I SIDEMÅL VÅR 2016  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/678 09.04.2016 DS  24/16 DUS//GRM FNR ****** 

 ********************** Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - FRITAK FRA KARAKTER IFAG VÅR 2016  

 

 

 

 

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/692 11.04.2016 DS  25/16 DOBA//LIN FNR ***** 

 ***************************  



MELDING OM DELEGERT VEDTAK – SPESIALPEDAGOSISK HJELP FØR 

SKOLEALDER 

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/694 11.04.2016 DS  26/16 LEDER//BEO FNR ************** 

 Lillehammer kommune  

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - - SAKKYNDIG VURDERING 

BARNEHAGEÅRET 2015/2016  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/697 14.04.2016 DS  27/16 SIF//ROK Q50 &70  

 ******************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/723 14.04.2016 DS  28/16 SIF//ROK Q50 &70  

 ********************* Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

 

16/638 15.04.2016 DS  29/16 UTVIK//TMI U63 &18  

 Tove Haug Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKING UNDER LANDSBYFESTEN 2016  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/762 19.04.2016 DS  30/16 SIF//ROK Q50 &70  

 ***************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

16/388 27.04.2016 DS  31/16 KULTUR//SVL 223 X01   

 17. mai komitten, Dokka Søknad innvilget 

SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 1. MAI ARRANGEMENT 

2016  

 

16/388 27.04.2016 DS  32/16 KULTUR//SVL 223 X01   

 Anne Lise Olsen 1. mai komiteen Søknad innvilget 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ÅRETS 1. MAI ARRANGEMENT  

 

16/776 27.04.2016 DS  33/16 KULTUR//SVL 223 C34   

 Daniel Evensen Søknad avslått 

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - SKATEBOARDING ACROSS 

NORWAY  

 

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/842 28.04.2016 DS  34/16 SIF//ROK Q50 &70  



 ****************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

16/797 02.05.2016 DS  35/16 UTVIK//TMI U63   

 Hemlagd AS Søknad innvilget 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/883 03.05.2016 DS  36/16 SIF//ROK Q50 &70  

 ****************************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

16/637 04.05.2016 DS  37/16 UTVIK//TMI U63   

 Thomlevold gård Søknad innvilget 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING  

 

16/661 04.05.2016 DS  38/16 UTVIK//TMI U63   

 San Marino Herman AS Søknad innvilget 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/921 09.05.2016 DS  39/16 DUS//GRM FNR ********  

 ******************* Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - FRITAK FRA EKSAMEN  VÅR 2016  

 

16/920 10.05.2016 DS  40/16 UTVIK//TMI U63   

 Hemlagd AS Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING  

 

16/388 26.05.2016 DS  57/16 KULTUR//SVL 223 X01   

 FAU ved Torpa barne- og ungdomsskole  Søknad innvilget 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ÅRETS 17. MAI ARRANGEMENT I TORPA  

 

16/1014 26.05.2016 DS  58/16 KULTUR//SVL NAVN Oppland  

 Oppland Forfatterlag Søknad avslått 

SØKNAD FRA OPPLAND FORFATTERLAG OM STØTTE TIL ANTOLOGI 

OPPLAND FORFATTERLAG 

  

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. mai 2016 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 



Lnr.: 7247/16 

Arkivsaksnr.: 16/1047 

Arkivnøkkel.: A30 &73 
 

Saksbehandler: SIG    

 

Utskrift til:  

 

GRATIS KULTURSKOLETILBUD TIL FLYKTNINGEBARN  

 

Sammendrag: 

 

Kulturskolen ønsker å tilby flyktningbarn gratis kulturskoleaktiviteter. Bakgrunnen for dette 

er at i FNs barnekonvensjon står det klart at alle barn har rett til å uttrykke seg kunstnerisk og 

delta i kulturaktiviteter. Elevavgiften i kulturskolen kan i noen tilfeller være til hinder for 

dette. Det er også ønskelig å bidra til best mulig integrering av våre nye innbyggere, og den 

beste integreringen er å delta på aktiviteter sammen med nordmenn. Tilbudet til flyktninger 

gjelder tilbudene korps, dans og barnekor. Kriteriet for å få delta på disse aktivitetene gratis 

er at foreldrene er elever på læringssenteret, eller at barnet har vært i Norge i mindre enn 4 år. 
 

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Tilbudet om gratis korpsopplæring har blitt prøvd ut etter påske dette året. Kulturskolen har 

per i dag to flyktningbarn som har startet på henholdsvis fløyte og trommer i vår. Fra høsten 

gjelder tilbudet også barnekor og dans. Gratistilbudet gjelder gruppeundervisning og kan 

dermed dekkes innen kulturskolens egne rammer. Det er også en forutsetning at elevene er i 

den aldersgruppa som tilbudet retter seg mot. 

 

De som vil få tilbud om dette er barn som omhandles i Introduksjonsloven § 2. Foreldrene 

har fått opphold i Nordre Land kommune, og plikter å delta i Introduksjonsprogrammet som 

varer i to år. Den andre kategorien er barn som har bodd i Norge mindre enn fire år. Her vil 

det være en vurdering fra kulturskolerektor, om hvem som inngår i nevnte kategori.  

 

Vurdering: 

 

Ved å gi flyktningbarn i Nordre Land dette tilbudet på kulturskolen kan kommunen få både 

positive konsekvenser og utfordringer som må håndteres. Det vil derfor være viktig å se på 

mulige effekter ved å åpne for gratis kulturskoletilbud til nevnt gruppe.  

 

Kulturskolen vil trekke frem tre positive konsekvenser: 



 Tilbudet vil føre til bedre integrering av flyktninger, og vil gi færre utfordringer 

for Nordre Land kommune på kort og lang sikt. 

 Å delta på kulturaktiviteter vil være en berikelse for barna. De vil få mulighet til å 

uttrykke seg kunstnerisk og gjennom det oppleve mestring. Ved å gjøre 

kulturskoletilbud gratis har vi fjernet den viktigste barrieren for at alle som ønsker 

det kan gå i kulturskolen. 

 Barn fra andre land og kulturer vil være en berikelse for miljøet i de gruppene de 

er en del av. Det vil også komme andre elever til gode. 

 

Utfordringer ved tilbud: 

 Opplæring i korpsinstrumenter vil kreve spilletimer alene eller i små grupper i tillegg 

til samspilløvelsene. Hvis omfanget ikke blir for stort er likevel mulig å gjøre dette 

med egne midler.  

 

 Kommunikasjon med foreldre som snakker/leser dårlig norsk og ikke kjenner vår 

kultur er en utfordring. Vi ønsker å løse dette ved å ha en kontaktperson på 

læringssenteret som vi kommuniserer med. Denne personen kan være et mellomledd 

når kommunikasjon ellers er vanskelig. 

 

Kulturskolen og kommunen ser at åpningen av dette tilbudet i all hovedsak vil være positivt 

for kommunen, barn og unge som er nye i Norge og kulturskolens læringsmiljø.  

 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

1) Kulturskole tilbyr fra høsten 2016 gratis kulturskole til flyktningbarn. Tilbudet 

gjelder gruppeaktivitetene barnekor, dans og korps. 

 

      2)  Kriteriet for å delta på disse aktivitetene gratis er at foreldrene går på    

            introduksjonsprogrammet i regi av læringssenteret, eller at barnet har vært i Norge    

            kortere tid enn 4 år. 

 

  

NORDRE LAND KOMMUNE, den 25. april 2016. 

  

 

Jarle Snekkestad 

rådmann  

         Sigrunn Granseth 
 

 

 

 

 



 



Lnr.: 7251/16 

Arkivsaksnr.: 16/1048 

Arkivnøkkel.: A30  
 

Saksbehandler: SIG    

 

Utskrift til:  

 

INNFØRING AV NY RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN  

 

Sammendrag: 

 

Kulturskolerådet har de siste årene jobbet med ny rammeplan for kulturskolen. Den generelle 

delen, del I og II, er ferdig og godkjent av kulturskolerådet. Det er videre laget en fagplandel 

for musikk, dans, teater, skapende skriving og visuell kunst. Denne har vært ute på høring i 

vår, og det vil bli gjort noen endringer med bakgrunn i innspillene som ble gitt. Det er noe 

usikkert når fagplandelen er endelig ferdig.  

 

Videre skal alle kulturskoler i landet lage lokale læreplaner med utgangspunktet i den 

nasjonale fagplanen. 

 

Nordre Land kulturskole er nå ferdig med dette arbeidet. Det anbefales fra kulturskolerådet 

og KS at kommunene vedtar den nye rammeplanen sammen med de lokale læreplanene som 

førende for sine kulturskoler. 

  

 

Vedlegg: 

  
Rammeplan, del I og II (generell del) 

Fagplanene (høringsutkastet) 

Lokale læreplaner for Nordre Land kulturskole. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Det er ønskelig fra kulturskolens side at plandokumentene vedtas som førende for 

kulturskolen denne våren. Kulturskolen ønsker å jobbe etter den nye planen f.o.m. skoleåret 

2016/2017. Det er ønskelig at rammeplanen skal være førende for: 

 

• Undervisningen i de ulike fagene 

• Ledelse og prioriteringer i kulturskolen 

• Organisasjonsutvikling innad i kulturskolen og i kommunen som helhet. 

• Ansettelser i kulturskolen 

• Kommunen som skoleeier. 

 



Sentralt i rammeplanen er kulturskolen som en «skole» og et «lokalt ressurssenter». 

Rammeplanen stiller større krav om kvalitet i undervisningen en tidligere planer. Det stilles 

krav om undervisningens innhold og lærernes / lederens kompetanse. Rammeplanens 

fagplandel er kun rettet mot kunstfagene musikk, dans, visuell kunst, skapende skriving og 

teater. Nordre Land kulturskole sitt undervisningstilbud faller inn under de tre første fagene.  

 

Vurdering: 

 

Krav til kulturskolens undervisning er i hovedsak positivt for kulturskolens utvikling.  Ved å 

jobbe etter den nye rammeplanen kan kvaliteten på kulturskolen generelt og undervisningen i 

de enkelte fag heves. Rammeplanen inneholder også en større avgrensning, og kommunen 

bør ta dette i betraktning når nye aktiviteter til barn og unge opprettes.  

 

Dersom kommunen ønsker å starte med tilbud utover det kulturskolen allerede tilbyr per i 

dag, som skapende skriving eller teater, bør dette skje i regi av kulturskolen. Dersom det 

opprettes andre kulturtilbud rettet mot barn og unge bør disse organiseres f.eks. i regi av 

ungdomsklubben. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

1.  Rammeplanens del I og II vedtas som førende for Nordre Land kulturskole. 

 

2. Rammeplanens fagplandel vedtas som førende for Nordre Land kulturskole med de 

endringer som gjøres etter høringsrunden og vedtas av kulturskolerådet sentralt. 

 

3. De lokale rammeplanene vedtas som førende for undervisningen i de enkelte fag i 

Nordre Land kulturskole. Kulturskolerektor er ansvarlig for at de lokale læreplanene 

revideres jevnlig. Det skal skje første gang våren 2017, og deretter annet hvert år. 

 

  

NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. mai  2016. 

  

 

Jarle Snekkestad 

rådmann  

         Sigrunn Granseth 
 

 

 

 

 



Lnr.: 7319/16 

Arkivsaksnr.: 16/927 

Arkivnøkkel.: U63 
 

Saksbehandler: TMI    

 

Utskrift til: Trygg24, Innlandet politidistrikt, felles forvaltning. 

HEMLAGD AS, Tømmervegen 10, 2879 ODNES 

 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING  

 

Sammendrag: 

 

Hemlagd AS v/Tom Erik Sukkestad har søkt om skjenkebevilling for Ankalterud gards hotell 

for perioden 01.06.2016 - 01.07.2020.  

 

Kari Anne Sukkestad er styrer. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. 

 

Hemlagd As søker om skjenkebevilling for alkoholdig drikk gruppe 1, 2 og 3.  

 

Eier av lokalene Hemlagd AS har søkt om skjenkebevilling for er Trond Kittelsen.  

  

 

Vedlegg: 

Ingen  

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Bevillingssøknad 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Hemlagd AS har søkt om skjenkebevilling for Ankalterud gårds hotell, Ankalterudlinna 61 

2870 Dokka.  

Hemlagd AS har serveringsbevilling på samme adresse.   

 

Driftskonsept: Spiseresturant, servering i danseresturant og servering i overnattingssted. 

 

Eier av Hemlagd AS er Tom Erik Sukkestad. 

Daglig leder/styrer av Hemlagd AS er Kari Anne Sukkestad. 

 

Eier av Ankalterud Gård er Trond Kittelsen. 

 

Det søkes om skjenkebevilling for alkoholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 innenfor kommunens 

maksimaltid for åpningstid for skjenkebedrifter. 

 

Daglig leder/styrer har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.  



Det ble foretatt en vandelsvurdering når Hemlagd AS fikk serveringsbevilling. Det var ingen 

bemerkninger fra Innlandet politidistrikt. 

 

 

Vurdering: 

 

Hemlagd AS har allerede serveringsbevilling for Ankalterud Gård. For å kunne gi et 

fullverdig tilbud til gjestene stiller bevillingsgiver seg positiv til skjenkebevilling for 

Hemlagd AS.   

Det er ny bevillingsperiode som starter 01.07.2016 til 01.07.2020. Det innstilles på at 

Hemlagd AS får skjenkebevilling for den resterende måneden av inneværende 

bevillingsperiode og for de fire påfølgende årene.  

 

I henhold til alkoholloven §§ 1- 4b, 1-7c, 4-1, 4-2 og 4-4 innstilles Hemlagd AS v/Tom Erik 

Sukkestad og daglig leder Kari Anne Sukkestad skjenkebevilling for omsøkte skjenkeareal i 

perioden 01.06.2016 – 01.07.2020. 

 

Åpningstider for skjenking er innenfor kommunen fastsatte makstider.  

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg Levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

 I henhold til alkoholloven §§ 1- 4b, 1-7c, 4-1, 4-2 og 4-4 innstilles Hemlagd AS v/Tom Erik 

Sukkestad og daglig leder Kari Anne Sukkestad skjenkebevilling for omsøkte skjenkeareal i 

perioden 01.06.2016 – 01.07.2020. 

 

Åpningstider for skjenking er innenfor kommunen fastsatte makstider.  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  30.05.2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Tore Mikkelstuen 

 

 

 

 

 



Lnr.: 7022/16 

Arkivsaksnr.: 16/1003 

Arkivnøkkel.: D12 &53 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til: Administrasjonen for oppfølging. 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV LOKVERKSTEDET  

 

Sammendrag: 

Rådmannen er av den oppfatning at Lokverkstedet nå er i en slik forfatning at utleie kan 

forsvares. Rådmannen foreslår derfor at Formannskapet vedtar retningslinjer for utleie, 

herunder at kommunen selv og lag og foreninger fra Nordre Land kan leie Lokverkstedet 

gratis og at privatpersoner, lag og foreninger fra andre kommuner, samt kommersielle 

arrangører skal betale kr. 5.000,- i leie pr. arrangement.  

 

Vedlegg: 

 Ingen. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Tidligere saker, notater og rapporter vedr. Lokverkstedet og Dokka Kulturstasjon. 

 Betalingssatser, Sentrum kino 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015 (innføring gratis halleie 

2012) 

 

Saksopplysninger: 

Det gamle lokomotivverkstedet på Dokka stasjon – Lokverkstedet – ble tatt i bruk som 

kulturarena 14. september 2013. Det ble da gjennomført en konsert med Jonas Fjeld. Bygget 

var ikke på noen måte satt i permanent stand som kulturarea, og arrangementet bød derfor på 

store utfordringer, ikke minst når det gjaldt akustikk. Når arrangementet likevel ble 

gjennomført med full sal og fornøyde artister, arrangører og ikke minst publikum, var det 

resultatet av at alle gode krefter bidro – og ikke minst; relativt romslige økonomiske rammer. 

I tillegg til lyd og lys, ble både scene og stoler leid inn for anledningen. I tillegg ble veggene 

dekket med lyddempende tepper. Senere er Lokverkstedet brukt til flere arrangementer bl.a. i 

forbindelse med Landsbyfesten 2014 og av kulturskolen i 2015. Felles for disse 

arrangementene er at de har vært relativt kostnadskrevende. 

 

Våren 2016 fremstår Lokverkstedet på en helt annet måte enn tilfellet var i september 2013. 

Det er støpt nytt gulv (med rør for evt. fremtidig gulvvarme), veggene er malt hvite med 

lyddempende strukturmaling, ny svart himling er montert, det elektriske anlegget er 

modernisert og det er kjøpt inn modulscene og stoler.  

 

Det er fortsatt mye som mangler før Lokverkstedet fremstår som et fullverdig kulturbygg, 

bl.a. faste installasjoner og utstyr for lyd og lys. Bygget er heller ikke isolert ferdig/klargjort 

for oppvarming, og kan følgelig vanskelig brukes på den kalde årstid. Det er kun 2 toaletter i 



bygget, noe som begrenser bruksmulighetene og gjør det nødvendig å bruke tilkjørte toaletter 

- f.eks. Landsbydassen – ved større arrangementer. Selv om mye gjenstår er bygget nå i en 

slik stand at utleie kan forvares. 

 

Sentrum kino, som frem til nå har vært kommunens «kulturhus», har vært lånt ut gratis til 

kommunale arrangementer og kommunens lag og foreninger i nærmere 20 år. Dette synes å 

ha vært en vellykket strategi som har generert mye aktivitet. Andre leietakere, som 

privatpersoner og kommersielle arrangører, betaler kr. 5.000,- pr. arrangement. Kommunen 

har her forbeholdt seg retten til å ta betalt for vaktmestertjenester på kveldstid og i helgene 

med opp til kr. 1.500,- men for i størst mulig grad legge til rette for lokal aktivitet, har 

kulturenheten ikke benyttet seg av denne muligheten. 

 

I 2012 innførte kommunen også gratis leie av Dokkahallen for lag og foreninger fra Nordre 

Land. 

 

Det er få eller ingen privateide lokaler som kan sammenlignes direkte med Lokverkstedet, 

men Klinkenberghaugen leies ut for k. 3.500,- 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen er av den oppfatning at utleie av kommunale lokaler til kultur- og idrettsformål 

bør samordnes, og at ønsket om størst mulig aktivitet bør være retningsgivende for så vel pris 

som andre vilkår. Ikke minst vurderer rådmannen det som viktig for folkehelsen at 

kommunens innbyggere gis mulighet til å utvikle kulturelle uttrykk av alle slag, og at lett 

tilgjengelige lokaler i mange tilfeller kan være avgjørende for at det skal skje. Så lenge 

kinosalen og Dokkahallen er gratis for lokale lag og foreninger og arrangementer der Nordre 

Land kommune står som arrangør, bør m.a.o. også Lokverkstedet være gratis for disse. Det 

motsatte vil trolig begrense aktiviteten i Lokverstedet betydelig. Rådmannen mener også at 

det kan være riktig å prise Lokverkstedet likt med Sentrum kino for privatpersoner (inkl. 

privatpersoner fra Nordre Land), kommersielle arrangører og arrangører fra andre kommuner, 

men at Landsbydassen bør koste ekstra, da all bruk av den medfører direkte kostnader for 

kommunen. Rådmannen foreslår at landsbydassen skal koster kr. 3.500,- for kommersielle 

arrangører og kr. 1.500,- for lag og foreninger fra Nordre Land. I dette forslaget ligger det at 

det er opptil brukerne å bestemme om de har behov for ekstra toaletter eller ikke.  

 

Tilgjengelig inventar og utstyr, samt renhold og vaktmestertjenester bør vær inkludert i leien, 

men rådmannen forutsetter at alle leietagere rydder søppel og setter benyttet utstyr på plass 

etter bruk. Inventar og utstyr som ikke finnes på huset, må leies inn av leietaker på leietakers 

bekostning. 

 

Rådmannen ser ikke at det er formålstjenlig å legge begrensninger på utleien av 

Lokverkstedet, i hvert fall ikke i startfasen. Eventuelle begrensinger bør evt. heller innføres 

senere, dersom erfaringen tilsier det. Lokverkstedet bør m.a.o. være tilgjengelig for alle 

lovlige formål, også private selskaper. 

 

Ansvaret for booking av Lokverkstedet legges til kulturenheten, men lokalet kan også bookes 

via Sentrumsservice. Booking foretas i egen kalender i Outlook. Det utarbeides en egen side 

med informasjon og retningslinjer for leie på kommunens nettside.  

 



Rådmannen foreslår at utleieperioden normalt er fra 1. april til 1. oktober, og at utleie til 

arrangementer i vinterhalvåret må vurderes i hvert enkelt tilfelle, ut i fra type arrangement og 

behovet for oppvarming. Av hensyn til allergikere, foreslår rådmannen at også arrangementer 

som involverer dyr skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.   

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV LOKVERKSTEDET 

 

1. Loverkstedet leies ut gratis til frivillige lag og foreninger fra Nordre Land og til 

arrangementer der Nordre Land kommune står som arrangør.  

 

2. Lokverkstedet leies ut til privatpersoner, lag og foreninger fra andre kommuner og 

kommersielle arrangører for kr. 5.000,- pr. arrangement.  

 

3. Leien inkluderer alt tilgjengelig inventar og utstyr, samt renhold og 

vaktmestertjenester. Inventar og utstyr som ikke finnes på huset, må leies inn av 

leietaker på leietakers bekostning. 

 

4. Leietaker skal rydde søppel og sette benyttet utstyr tilbake på anvist plass etter bruk. 

Leietaker forplikter seg til å sette seg inn i, og rette seg etter, vedtatte retningslinjer og 

ellers overholde utleiers pålegg og anmodninger. 

 

5. Til arrangementer der arrangøren mener det er behov for mer enn to toaletter, kan 

Landsbydassen leies. Prisen for leie av Landsbydassen er kr. 1.500,- for Nordre Land 

kommune og frivillige lag og foreninger fra Nordre Land og kr. 3.500,- for 

privatpersoner, lag og foreninger fra andre kommuner og kommersielle arrangører. 

 

6. Lokverkstedet kan leies ut til alle og til alle typer lovlige arrangementer i perioden 1. 

april – 1. oktober. Utleie i vinterhalvåret vurderes i hvert enkelt tilfelle ut i fra type 

arrangement og behov for oppvarming. 

 

7. Kulturenheten har ansvaret for utleie/booking av Lokverkstedet. Det utarbeides egen 

nettside med informasjon og retningslinjer for utleie av Lokverkstedet.   

 

8. Av hensyn til allergikere vurderes arrangementer som involverer dyr i hvert enkelt 

tilfelle. 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  26. mai 2016. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 

 



 

 



Lnr.: 7237/16 

Arkivsaksnr.: 16/1044 

Arkivnøkkel.: A22 &00 
 

Saksbehandler: MNE    

 

Utskrift til:  

 

REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN  

 

Sammendrag: 

 

Endringer i vedtektene er gjort med bakgrunn i vedtak og forslag i handlings- og 

økonomiplan  

2016-19 når det gjelder oppholdsbetaling for barn med spesielle behov 5-7. klasse, tilbud i 

skolenes sommerferie, bemanning i forhold til antall barn. 

 

Skolefritidsordningen (SFO) i Nordre Land kommune drives i henhold til opplæringsloven § 

13-7. 

SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisningstid for barn i 1.-

4.klasse og barn med spesielle behov i 1.-7.klasse. SFO skal gi barna tilsyn, omsorg og 

anledning til lek, aktivitet og arbeid under pedagogisk ledelse. 

 

Rådmannen vil anbefale at vedtektene, med endringer som er beskrevet, vedtas og gjøres 

gjeldende fra 22. august 2016. 

  

Vedlegg: 

  

Nordre Land kommune, grunnskole – Vedtekter for kommunal skolefritidsordning (SFO) 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen  

 

Saksopplysninger: 

 

Skolefritidsordningen (SFO) i Nordre Land kommune drives i henhold til opplæringsloven § 

13-7 av 9.juni 1998, med senere endringer og tilhørende forskrifter, departementets krav for 

tildeling av statstilskudd og kommunale vedtak.  

 

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. skoletrinn, 

og for barn med spesielle behov på 1-7. skoletrinn. Det blir gitt et tilbud på Dokka 

barneskole og Torpa barne- og ungdomsskole.  

 

Loven krever at skolefritidsordningen skal ha vedtekter om: Eierforhold, opptaksmyndighet, 

opptakskriterier, opptaksperiode, og oppsigelse av plass, foreldrebetaling, leke og 

oppholdsareal, åpningstid pr. dag og for året. Vedtektene skal si noe om bemanning og 

ledelse. Alle disse forholdene er beskrevet i den kommunale vedtekten. 

 



SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisningstid for barn i 1.-

4.klasse og barn med spesielle behov i 1.-7.klasse. SFO skal gi barna tilsyn, omsorg og 

anledning til lek, aktivitet og arbeid under pedagogisk ledelse. 
 
Vedtektene er endret når det gjelder oppholdsbetaling for elever med spesielle behov. Fra 2016 er 
det vedtatt at barn med funksjonshemminger som har behov for SFO etter 4. trinn, skal få gratis 
SFO 5-7. trinn.  

 

Bemanningsnormen i SFO er endret slik at det er flere barn per voksen enn tidligere. 
 
En justering av 
bemanningsnor
men på SFO 
innebærer 
følgende 
endring: 
Bemanning  

Antall barn  
Gjeldende 
bemanningsnorm  

Antall barn  
Forslag til ny 
bemanningsnorm  

1  1 - 8  1 - 10  
2  9 - 24  11 - 29  
3  25 - 36  30 - 45  
1  Pr.15. barn videre  Pr.15. barn videre  

 

Tilbudet med åpen SFO i skolenes sommerferie er endret fra tidligere. Det er satt et høyere 

antall påmeldte barn for å holde SFO åpent, og tilbudet skal gis på SFO ved Dokka 

barneskole. 

 

 

Vurdering: 

 

Vedtektene er det grunnleggende dokumentet for hvordan tjenesten skal være. Dokumentet 

beskriver åpningstider, krav til tjenesten og andre forhold som sier noe om hvilke 

forventninger foreldre og barn kan ha til SFO. 

 

Endringene i vedtektene er gjort med bakgrunn i tidligere vedtak og handlingsplan og 

økonomiplan 2016-19. 

 

Endringene i vedtektene er i tråd med kravene til SFO i opplæringsloven § 13-7. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

 Vedtektene for kommunal skolefritidsordning (SFO) vedtas, og er gjeldende fra og med 22. 

august 2016. 

 

 

 



NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. mai 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Marianne Thorstad 
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Nordre Land kommune 

Grunnskole 
Vedtekter for kommunal skolefritidsordning (SFO) 

 

1. Retningslinjer 

Skolefritidsordningen (SFO) i Nordre Land kommune drives i henhold til opplæringsloven  

§ 13-7. 

2. Formålet 

SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisningstid for barn i 1.-

4.klasse og barn med spesielle behov i 1.-7.klasse. SFO skal gi barna tilsyn, omsorg og 

anledning til lek, aktivitet og arbeid under pedagogisk ledelse. 

3. Styring og ledelse 

 SFO ved Dokka barneskole og Torpa barne- og ungdomsskole eies og drives av 

Nordre Land kommune. 

 Skolens rektor har det økonomiske, faglige og administrative ansvaret for SFO, mens 

SFO-leder har ansvaret for den daglige driften. 

 SFO har et driftsråd. Dette består av: 

- Tre valgte foreldrerepresentanter 

- Skolens rektor 

- SFO-leder 

4. Ansettelse 

Ansettelse av personale i SFO er delegert til rektor. 

5. Opptak / oppsigelse 

 Rektor og SFO-leder har opptaksmyndighet. 

 Hovedopptaket skjer i løpet av vårhalvåret, med søknadsfrist 25.mai og gjelder for 

påfølgende skoleår. 

 Elever med spesielle behov i 1.-4.trinn prioriteres ved opptak. 

Elever med spesielle behov i 5.-7.trinn prioriteres i den utstrekning de kan ha nytte av 

oppholdet. Det tas utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. 

 Elever med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne/funksjonshemminger i 5-7. trinn 

som har behov for plass på SFO, får gratis opphold. Det må søkes for hvert år for 

elever 5-7.trinn med uttalelse fra lege, PPT eller annen relevant dokumentasjon om 

barnets vansker. 

 Endringer i oppholdstid og kjøp av ekstra dager avtales med leder for SFO i så god tid 

som mulig. Varige endringer og oppsigelse må gjøres innen den 1. i måneden for å 

settes i verk den 1.i påfølgende måned. Oppsigelse av plass skjer skriftlig til SFO-

leder. 

 Sommer-, høst- og vinterferie: SFO har egen påmelding. 

6. Foreldrebetaling 

 Betalingssatser fastsettes i forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak. 

 Kostpenger kommer i tillegg. 

 Det søkes på hele dager etter fast turnus, endringer meldes SFO. Betaling beregnes 

prosentvis etter gjeldende makspris. 

 Det kan søkes om morgenplass og 6. timeplass. 

 Det gis søskenmoderasjon etter gjeldende satser vedtatt av kommunestyret. 
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 Elever med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne/funksjonshemminger i 5-7. trinn 

som har behov for SFO, får gratis opphold. 

 Elever som ikke har fast plass kan, for kortere tidsrom, benytte SFO etter søknad når 

særlige forhold i familien, for eksempel sykdom, gjør dette påkrevet. Det betales da en 

dagspris. Det forutsettes at det er ledig kapasitet. 

 Dagsatsen for tilfeldig kjøp av ekstra dager fastsettes i kommunestyrets årlige 

budsjettvedtak. 

 Ved restanse som tilsvarer fastsatt foreldrebetaling for 2 måneder, vurderer 

opptaksmyndighet oppsigelse av plassen. 

 Det faktureres for 10 måneder etter skoleruta. Tid som kjøpes i skoleferier faktureres 

separat. Se betalingssatser her.  

7. Rutiner ved sen henting 

Ved for sen henting (etter stengetid kl.16.30), vil det først gis en skriftlig advarsel fra SFO-

leder. Fra og med 2. gang for sen henting, blir foresatte fakturert med kr. 200,- for å dekke 

SFOs og kommunens merkostnader. 

8. Måltider 

Det serveres ett måltid hver dag til fast tid. 

9. Åpningstider 

 SFO har åpent mellom 07.00 og 16.30 hver dag i skoleåret. 

 SFO følger skoleåret. 

 SFO er åpen i høst- og vinterferien, samt 2 uker etter skoleslutt og 2 uker før 

skolestart, unntatt planleggingsdager. Åpningstider i feriene er kl.08.00-15.30.  

 SFO er stengt på skolens planleggingsdager. 

 Nordre land kommune vil i tilknytning til ferier holde åpent på SFO ved Dokka 

barneskole ved 8 eller flere påmeldte barn til sammen ved begge skolene.   

 Det er egen påmelding innen oppgitte frister til ferier.  

10. Bemanning 

 

 

For barn med særskilte behov kan det tilsettes ekstra assistent.  Det er rektor i samråd med 

SFO-leder som avgjør dette med bakgrunn i elevens behov for støtte og oppfølging.  

SFO skal ha daglig leder. Dennes administrasjonstid fastsettes i forhold til antall barn. 

11. Leke- og oppholdsareal 

SFO er lokalisert til den enkelte skole. SFO skal ha egen base som et samlingspunkt for 

driften. I tillegg vil SFO ha tilgang til skolens lokaler, for eksempel gymnastikksal og 

musikkrom når disse ikke brukes til undervisning. 

12.  Ikraftsettelse og gyldighet 

Vedtektene gjelder fra 22.august 2016. Endringer i vedtektene vedtas av hovedutvalg for 

levekår. 

 

 

 

Antall barn Bemanning 

1 - 10  1 

11 - 29  2 

30 - 45  3 

Pr.15. barn videre  1 



Lnr.: 7285/16 

Arkivsaksnr.: 16/1057 

Arkivnøkkel.: A10 &00 
 

Saksbehandler: BEO    

 

Utskrift til:  

 

ENDRING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE 2016  

 

Sammendrag: 

 

Første endring gjelder å få samsvar med når foreldrene må gi beskjed om når ferie skal tas ut. 

Det er også et ønske om å ha et minimum antall påmeldte barn for å holde hver 

barnehageenhet åpen i jul og påskeuka. 

 

Endringer som er i henhold til betalingssatser er føringer som har kommer gjennom 

statsbudsjett, og kom.prop. Dette er endringer som gjelder for hele landet. 

  

 

Vedlegg: 

  

Forslag til nye vedtekter og opptakskriterier for barnehagene. 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Det er viktig at kommunens vedtekter er oppdaterte og ajourført i forhold til gjeldene lover 

og regler, slik at de gir brukere og ansatte korrekt informasjon. Vi ønsker at vedtektene på 

alle områder er tydelige, slike at de gir lite rom for fortolkninger og gir god orientering til 

foreldrene.     

 

 

Vurdering: 

 

§ 5 Barnehagetilbudet - Ferie 

 

Tidligere tekst, kulepunkt 2: 

Barna har ferie 4 uker i løpet av barnehageåret. Barna skal ha minimum 2 uker 

sammenhengende ferie på sommeren, avviklet mellom 1.mai og 14.august.  

 

Nåværende tekst, kulepunkt 2: 

Barna har ferie 4 uker i løpet av barnehageåret. Barna skal ha minimum 2 uker 

sammenhengende ferie på sommeren, avviklet mellom 15.mai og 14.august. 

 



Tidligere tekst, kulepunkt 5: 

I ferier (jul, påske, sommer) blir 2 eller flere hus/avd. slått sammen. 

 

Nåværende tekst, kulepunkt 5: 

I ferier (jul, påske, sommer) blir 2 eller flere hus/avd. slått sammen. Jul og påske forutsetter 

at minimum 5 barn er påmeldt for at barnehageenheten holdes åpen.   

 

§ 7 Opptak 

 

Tidligere tekst, kulepunkt 4: 

Hovedopptak 1.mars: Barnehageplassene kunngjøres i lokalpressen i begynnelsen av 

februar, med søknadsfrist 1.mars. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune 

innen fristen for hovedopptaket (1.mars) er du/dere garantert tilbud om plass med antall 

dager som ønskes ved oppstart av barnehageåret – dvs. 15.august samme år. 

 

Nåværende tekst, kulepunkt 4: 

Hovedopptak 1.mars: Barnehageplassene kunngjøres i begynnelsen av februar, med 

søknadsfrist 1.mars. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune innen fristen for 

hovedopptaket (1.mars) er du/dere garantert tilbud om plass med antall dager som ønskes ved 

oppstart av barnehageåret – dvs. 15.august samme år. 

 

Tidligere tekst, kulepunkt 5: 

Supplerende opptak 1.november: Et supplerende opptak med søknadsfrist 1.november. 

Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune innen fristen for supplerende opptak 

(1.november) er du/dere garantert plass innen 1.desember samme år. 

 

Nåværende tekst, kulepunkt 5: 

Supplerende opptak 1.november: Et supplerende opptak med søknadsfrist 1.november. 

Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune innen fristen for supplerende opptak 

(1.november) er du/dere garantert plass innen 1.januar påfølgende år. 

 

§ 8 Betalingssatser 

 

Nytt kulepunkt 7: 

Foreldre kan søke om redusert foreldrebetaling. I 2016 gjelder det for husholdninger med en 

samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år. 

Satsen kan bli endret gjennom året. 

 

Nytt kulepunkt 8: 

Foreldre kan søke om gratis kjernetid (20 t./uke) for 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt 

skolestart, som bor i husholdninger med lavere inntekt enn 417 000 kroner per år.  

Satsen kan bli endret gjennom året. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 



De reviderte vedtektene godkjennes. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 23.mai 2016. 

 

Jarle Snekkestad     Bente Øverby 

Rådmann      Kommunalsjef 
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§ 1 Lovforankring 

 

Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005  

nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar 2012) og de av 

Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale 

vedtak og plan for den enkelte barnehage. 

 

 

§ 2 Formål 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.  

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motvirke alle 

former for diskriminering, jfr. Lov om barnehager § 1.  

 

 

§ 3 Eierforhold – styring 

 

I hht. kommunestyrevedtak av 29.06.94, (nr. 07694) har Nordre Land kommune som eier 

ansvaret for forvaltningen av barnehagene, jfr. Kommuneloven.  

 

 

§ 4 Brukermedvirkning - samarbeid 

 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg i hht. Lov om barnehager § 4. 

Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser 

og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 

barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare 

foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 

likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 

representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget. 

 

 

§ 5 Barnehagetilbudet 

Barnehagene har åpent for ulike plasstørrelser, 2-3-4 og 5 dager.  
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Barnehager Tilbud i enheter Ramme for åpningstid 

Dokka barnehage 

avd. Furulund 

2,3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Dokka barnehage 

avd. Tonlia 

2,3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Dokka barnehage 

avd. Øygardsjordet 

2, 3, 4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Nordsinni barnehage 

avd. Dæhli 

2,3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.30 – 16.45 

Nordsinni barnehage 

avd. Skogvang 

2, 3, 4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.30 – 16.45 

Torpa barnehage 

avd. Lundhaug 

2, 3, 4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Torpa barnehage 

avd. Mariringen 

2, 3, 4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Torpa barnehage 

avd. Solheim 

2, 3, 4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

 

 

Enhetsleder har mulighet til i samarbeid med foresatte og øvrig personale, å fastsette 

åpningstid innenfor rammen av den ytre åpningstiden. Dette for best å imøtekomme brukernes 

behov, og for å oppnå best mulig personaltetthet i løpet av barnehagedagen. 

 

 

Barnehageåret  

 Fra og med 15.august, til og med 14.august neste år. 

 

 

Planleggingsdager 

 Det er 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, på disse dagene er barnehagen 

stengt. Datoene for planleggingsdagene bekjentgjøres i årsplanen til den enkelte 

barnehage.  

 De 2 første virkedagene i det nye barnehageåret er interne planleggingsdager i 

barnehagene. 

 

 

Ferie 

 Barnehagene holder åpent 12 måneder i året. Det betales for 11 måneder. 

 Barna har ferie 4 uker i løpet av barnehageåret. Barna skal ha minimum 2 uker 

sammenhengende ferie på sommeren, avviklet mellom 1.mai - 14.august.  

 Foreldrene må gi beskjed innen 15.mai, når ferie skal tas ut.  

 Planleggingsdager kan regnes som ferie. 

 I ferier (jul, påske, sommer) blir 2 eller flere hus/avd. slått sammen. 

 Barnehagene holder stengt på julaften og nyttårsaften. 

 Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. 
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Åpningstid 

Barnehagene holder åpent 10 timer og 15 minutter hver dag innenfor en ramme fra kl. 06.30 

til 17.00. Samarbeidsutvalget for barnehagene fastsetter åpningstida. 

 

 

Oppholdstid 

Oppholdstiden for barnehagebarn er 10 timer.  

 

I tillegg gis det mulighet for kjøp av ekstra dager, etter avtale med barnehagen. Dette 

faktureres sammen med foreldrebetalingen. 

 

 

Leke- og oppholdsareal 

Leke- og oppholdsarealet i barnehagene i Nordre Land: 

 

 ”Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 m2 pr. barn over 3 år, og om lag 1/3 mer pr. 

barn under 3 år”(dvs. 5,3 m2). 

Toaletter, vaskerom, lager, vindfang, kontor, personalrom og personalets garderobe skal ikke 

medregnes i leke- og oppholdsarealet. 

 

 

§ 6 Opptakskriterier 

 

Barnehagene tar inn barn av foreldre som er bosatt i Nordre Land kommune.  

Opptaksmyndighet kan dispensere fra dette kravet.  

 

Et barn som har plass i barnehagen er garantert samme tilbud neste år. 

Ved ønske om endring av tilbud eller antall dager, sendes ny søknad. 

 

Opptaksmyndighet har anledning til å vurdere gruppesammensetningen, og opptaksreglene 

kan etter begrunnelse fra opptaksmyndighet fravikes. 

 

Følgende barn prioriteres ved ordinært opptak: 

 

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Med 

søknaden må det følge en sakkyndig vurdering, jfr. Lov om barnehager § 13. 

2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet 

og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage, jfr. Lov om barnehager § 

13. 

3. Barn med helsemessige- og sosiale- eller psykiske problemer. Opplysningene må være 

dokumentert av lege, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste eller NAV og tydeliggjøre 

hvor viktig barnehageplass er for barnet. 

4. Barn fra hjem der det er sosiale-, psykiske- eller store helsemessige problemer.  

Dokumentasjon må følge søknaden, og tydeliggjøre hvor viktig barnehageplass er for 

barnet. 

5. Minoritetsspråklige barn prioriteres ut i fra behov om språkstimulering. 

6. Barn med foreldre som er enslig forsørger i arbeid eller under utdanning. Studieplass 

må være dokumentert fra studiestedet. 

7. Barn som allerede har plass og som ønsker annet tilbud i samme barnehage. 

8. Barn som søker siste år før skolestart. 
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9. Søsken av barn som opprettholder plassen i samme barnehage kommende 

barnehageår. 

 

 

§ 7 Opptak 

 

 Opptaket til barnehagene skjer administrativt etter retningslinjer nedfelt i disse 

vedtekter. 

 Opptak av barn skjer etter søknad på fastsatt skjema. 

 Eier foretar opptak etter opptakskriterier i disse vedtekter § 6. 

 Hovedopptak 1.mars: Barnehageplassene kunngjøres i lokalpressen i begynnelsen av 

februar, med søknadsfrist 1.mars. Som søker av barnehageplass i Nordre Land 

kommune innen fristen for hovedopptaket (1.mars) er du/dere garantert tilbud om 

plass med antall dager som ønskes ved oppstart av barnehageåret – dvs. 15.august 

samme år. 

 Supplerende opptak 1.november: Et supplerende opptak med søknadsfrist 

1.november. Som søker av barnehageplass i Nordre Land kommune innen fristen for 

supplerende opptak (1.november) er du/dere garantert plass innen 1.desember samme 

år. 

 Supplerende opptak 1.april: Ved eventuell ledig kapasitet etter opptaket 01.12. kan 

det tildeles plass 1.april, for søkere mellom 01.11. og 01.03.   

 

 Barn som ikke får plass, eller ikke får førstevalget sitt, stilles på venteliste. 

Enhetsleder kan fravike ventelista dersom barnegruppas behov tilsier det. 

 

 

§ 8 Betalingssatser 

 

 Betalingssatser fastsettes av kommunestyret. Betalingsmåten fastsettes av 

administrasjonen. 

 Alle kommuner er pliktig til å følge bokføringsloven fra 1/1-2011.  

Iht. bokføringsloven § 5-2-2 og § 5-2-3 skal faktura utsendes snarest mulig og senest 

en måned etter levering av tjenesten. Barnehage faktureres ca den 27. i hver måned 

med forfall den 20. måneden etter. Det faktureres for 11 måneder, ingen regning med 

forfall i august.  

 Ved restanse som tilsvarer fastsatt foreldrebetaling for 2 måneder eller mer, utelukkes 

barnet fra barnehage med virkning av opptaksmyndighet. 

 Henting etter åpningstid faktureres med kr 300 for hver påbegynte ½ time. 

 Foreldrebetalingen dekker ikke matservering under barnehageoppholdet. 

 Foreldrene har betalingsplikt ved barns sammenhengende sykefravær i inntil en 

måned. Enhetsleder kan i særskilte tilfeller etter søknad dispensere fra denne  

bestemmelsen. 

 

 

§ 9 Oppsigelse 

 

 Oppsigelsestid er en måned, regnet fra 1. i påfølgende måned. 

 Ønsker foreldrene redusert barnehageplass, må deler av plassen sies opp med 1 

måneds varsel som ved oppsigelse forøvrig. 
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 Ved oppsigelse levert etter 1.april må barnehageplassen betales ut barnehageåret.  

 Ved fravær uten grunn utover 1 måned kan plassen overtas av andre. 

 

 

§ 10 Helsekontroll 

 

Vdr. helsekontroll av personell og barn vises det til Lov om barnehager § 23. 

 

1. Barn: Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets 

helse.  Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik 

erklæring gis av barnets foresatte. 

2. Ansatte: Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i 

henhold til gjeldende regelverk. 

 

 

§ 11 

  

Vedtektene settes i verk så snart de er endelig vedtatt av eier.  

Vedtektene sendes kommunestyret til orientering. 

 

 

 

 

 

                                                  
 

 

 

For ytterligere informasjon om innhold og organisering i kommunens barnehager, vises til den 

enkelte barnehages årsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtektene er vedtatt i Hovedutvalg for levekår 10.06.2015. 



Lnr.: 7295/16 

Arkivsaksnr.: 16/1060 

Arkivnøkkel.: 144  
 

Saksbehandler: BEO    

 

Utskrift til:  

 

TILTAKSPLAN FOR FOLKEHELSE  

 

Sammendrag: 

 

Det er utarbeidet en tiltaksdel for folkehelse etter anmodning fra kommunestyret. Planen er 

utarbeidet etter en helhetlig gjennomgang med enhetene i Nordre Land kommune, og etter 

lover/forskrifter som regulerer dette arbeidet. 

 

Planen sier noe om satsingen innen folkehelse, og hvordan vi inkluderer dette i alt øvrig 

planarbeid vi jobber med jf Folkehelseloven § 4. 

 

 

Vedlegg: 

  

Tiltaksplan for folkehelse  

Folkehelse statistikk 

Helsetilstand og risikofaktorer 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

1.1.2010 ble offentlige myndigheter gjennom samhandlingsreformen pålagt å tenke helse og 

hvordan den påvirkes i alt de gjør. Det er derfor utarbeidet en tiltaksplan for folkehelse i 

Nordre Land kommune. Kommunens oppgaver er forankret i Folkehelseloven, jf. § 4. Der 

beskrives det hva kommunen skal fremme og medvirke til for å oppfylle ansvaret den har.  

 

Kommunen har allerede inkludert folkehelse og har dette som et overordnet mål i 

kommuneplanens samfunnsdel. Det er her blitt satt målsettinger og strategier som skal være 

med på og nå mål og visjoner. For å kunne nå disse målene skal det arbeides for folkehelse i 

alle enheter.  

 

Arbeidet som skal gjøres krever en langsiktig innsats, noe som gjenspeiles i tiltaksplanen. Ut 

i fra folkehelseanbefalingene er det utarbeidet overordnede strategier og tiltak for å nå målet 

om god helse i alle lag av befolkningen.   

 

 

Vurdering: 

 



Basert på utfordringene vi har med folkehelse i Nordre Land kommune, har det blitt anbefalt 

å ha spesielt fokus på enkelte områder de neste årene. Det er dette utfordringsbildet som 

tiltakene i planen for folkehelse skal bedre. For å kunne nå disse målene er tiltakene konkrete 

og retter seg mot ulike enheter. Disse enhetene er familie og helse, barnehage og skole 

 

 

Det deles inn i to hovedområder med ulike utfordringer under disse. Hovedområdene er 

helsetilstand og helserelatert atferd. Under disse hovedområdene rettes det fokus på psykisk 

helse, søvn, fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.  

 

Et av områdene som kommunen scorer dårligst på er utfordringene rundt tobakk. Det er blitt 

anbefalt direkte tiltak som skal snu den dårlige trenden som statistikken viser. Tiltakene som 

er blitt anbefalt er innføring av ”røykfri arbeidstid” og at kommunen skal bli en ”røykfri 

kommune”.  

 

Utfordringene som retter seg mot barns helse har tiltak som følger dem fra barnehage og 

gjennom hele grunnskole. Eksempler på dette er at man allerede i barnehagen skal ha fokus 

på bra mat, og personalet skal fremstå som gode forbilder i forhold til kosthold. Det samme 

tiltaket finner vi gjennom skoleløpet på grunnskolen. Både i skole og SFO skal ernæring 

rettes fokus på.  

 

Det vil også være viktig med fysisk aktivitet. Prosjektarbeid i naturen, utvikle og bruke 

uteområdene, øke fokus på barns fysiske form og begrepet ”aktivt barn” er tiltak som også vil 

være viktig som forebyggende arbeid for generasjonene som kommer. Denne tiltaksplanen 

vil derfor være viktig for hvordan man ser for seg fremtidens Nordre Land – en 

folkehelsekommune.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Hovedutvalget for levekår til å fremme saken til Kommunestyret med 

slik forslag til vedtak: 

 

 

1. Tiltaksplanen for folkehelse vedtas. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. mai 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

       Bente Øverby 

 

 

 



Lnr.: 7368/16 

Arkivsaksnr.: 16/1077 

Arkivnøkkel.: F00 &40 
 

Saksbehandler: TRB    

 

Utskrift til:  

 

DEMENSVENNLIG SAMFUNN - DELTAGELSE I PROSJEKT  

 

Sammendrag: 

 

Det er viktig for demensomsorgen, enheten OR og kommunen at vi blir med i kampanjen om 

å bli ett mer demensvennlig samfunn. Slik at personer med demens kan møte økt forståelse, 

respekt og støtte i lokal samfunnet. Samt ha mulighet for å være mer inkludert og delta i 

nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i 

kulturaktiviteter og lignende. 

  

Vedlegg: 

  

Samarbeidsavtale 

Demensvennlig samfunn - presentasjon 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

I dag lever det over 70000 mennesker i Norge med demens, og over halvparten bor hjemme. 

Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet. I årene som kommer vil stadig flere få 

demens, og det er behov for å skape et mer demensvennlig samfunn. Målsettingen er at 

personer med demens bl.a. skal få muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med enkle 

tiltak i nærmiljøet. Nasjonalforeningen har startet en nasjonalkampanje gjennom midler fra 

demensaksjonen 2013, og de ønsker at flest mulig kommuner blir med på kampanjen.  

 

Kampanjen retter seg ikke til innholdet i kommunale helse og omsorgstjenestene, men til alle 

som kan bidra til en bedre hverdag for personer med demens. Kampanjen går ut på å spre 

kunnskap blant ansatte i ulike yrkesgrupper, som f.eks. butikker, frisør, transport og ansatte i 

kommunen om hva demens er og hvordan gi best service til personer med demens. På denne 

måten kan det bidra til at det blir lettere for personer med demens å utføre vanlige 

hverdagsaktiviteter. 

 

Vurdering: 

 

Enhet omsorg og rehabilitering ønsker å legge til rette for ett mer demensvennlig samfunn i 

Nordre Land kommune. 

 

Fordeler for kommunen med kampanjen ett mer demensvennlig samfunn:  



- Ved mer kunnskap øker også forståelsen for sykdommen, mange tabubelagte   

hindringer blir løst.   

           -  Det handler om å møte personer med demens på en god måte.  

  - Liten økonomisk investering for kommunen 

  - Omdømmebygging – kommunen får være en del av de gode eksemplene som 

             spres videre i media/ foredrag.        

Resultatet kan bli ett mer vennligere samfunn for alle. 

Ulemper for kommunen: 

Enheten ser minimale eller ingen ulemper ved kampanjen. Kostnaden for kommunen vil bli 

de arbeidstimene som arbeidsgruppa jobber. 

             Arbeidstimene er stipulert til 35,5 timer totalt. Enheten vurderer dette som en 

             God investering for kommunen, og dens innbyggere med en demenssykdom og 

             pårørende. 

       

Demens er en samlebetegnelse på en rekke hjernesykdommer. 60-70 prosent av de som 

rammes, lider av en Alzheimers. Det mest sentrale kjennetegnet på demens er nedsatt 

hukommelse, endringer i følelser og personlighet, og redusert evne til å fungere i dagliglivet. 

En del viser også manglende innsikt i forhold til egen person, opplever hallusinasjoner, 

motorisk uro, aggressivitet, angst, depresjon og apati. 

Personer med demens vil gradvis fungere dårligere, og til slutt bli helt avhengig av hjelp fra 

andre.  

 

Enheten vil etablere en arbeids gruppe som har ansvaret for å utarbeide lokale planer for 

tiltak, samt gjennomføringen av undervisningen, med utgangspunkt i lokale behov.  

Undervisningsmateriell får kommunen tilsendt fra Nasjonalforeningen med støtte fra 

demensaksjonen 2013. 

Vedtak om å delta i Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig 

samfunn må forankres i kommuneledelsen. Avtalen skal underskrives av ordfører i Nordre 

Land kommune og generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen Lisbeth Rugtvedt.  

Se vedlegg 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

1) Nordre Land kommune velger å delta i Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje 

for et mer demensvennlig samfunn. 

2) Foreslåtte samarbeidsavtale inngås. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. mai 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Tom Rune Bratlien 

 

 



 

 

 



Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn    

 

Avtalen inngås mellom Nordre Land kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen  

Bakgrunn  

Over 78 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne hjem. Mange 

med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig 

tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i 

nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det er behov for å skape et mer 

demensvennlig samfunn.  

Formålet med avtalen  

Formålet med avtalen er å legge til rette for at Nordre Land kommune skal arbeide for å bli 

mer demensvennlig, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha 

mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke 

offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende. 

Partenes bidrag i samarbeidet  

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal sørge for at det blir utarbeidet og produsert relevant 

undervisningsmateriell og distribuere det til kommunen. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med mediestrategi og mediearbeid i 

arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.  

Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med profileringsmateriell, 

kommunikasjonstiltak og mobilisering i arbeidet med demensvennlig samfunn.  

Nasjonalforeningen for folkehelsen har ansvaret for å lage en nasjonal kampanjeplan.  

Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar med kunnskap og informasjon om demens, om 

kommunikasjon med personer med demens og om hvordan ulike yrkesgrupper og andre kan 

bidra.  

 



Nordre Land kommune 

Kommunen forplikter seg til formålet med avtalen, som er å bidra til at mennesker med 

demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet, og ha mulighet til å delta i 

nødvendige hverdagsaktiviteter 

Kommunen etablerer en arbeidsgruppe som får ansvaret for å utarbeide lokale planer for 

tiltak, med utgangspunkt i lokale behov og undervisningsmateriell som kommunen får fra 

Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Kommunen skal inkludere personer med demens og deres pårørende i den lokale 

arbeidsgruppen. Det vil bidra til å gi planen større legitimitet, og sørge for at fokuset rettes 

mot områder som er viktige for dem det gjelder lokalt. Andre anbefalte deltakere i 

arbeidsgruppen er representanter for handelsstanden, transportnæringen, kommunens helse- 

og omsorgstjeneste m.fl. 

Arbeidsgruppen skal kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnet som er av 

betydning for hverdagslivet til personer med demens, slik at disse kan inkluderes i 

opplæringen. 

Kommunen og arbeidsgruppen skal gjøre den lokale innsatsen kjent, blant annet ved å holde 

Nasjonalforeningen for folkehelsen informert om arbeidet, slik at begge parter kan bidra til å 

synliggjøre resultatene. 

Kommunen tilpasser nasjonale kampanjer til lokale forhold i den utstrekning det passer med 

lokale satsingsområder og planer.  

Kampanjen har en egen logo, som kan brukes på kommunens nettsider og i tilknytning til 

butikker, servicetorg og andre som har gjennomført opplæring og deltar i kampanjen. 

Vedtak om å delta i Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig 

samfunn forankres i kommuneledelsen. Vedtak fattet 

……………………………………………………………………………………………… 

(instans/nivå/dato/saksnr.)  

Denne avtalen er undertegnet i to eksemplarer. Hver part beholder ett eksemplar. 

Signatur: .............................................   Signatur: .............................................  

Sted og dato: ..............................................   Sted og dato: ............................................  

Ordfører       Generalsekretær  

Nordre Land kommune       Nasjonalforeningen for folkehelsen 

 

 



 

 









Over 78 000 personer i Norge  
har en demenssykdom 
 

60% er hjemmeboende Ønsker å delta i 
lokalsamfunnet 

Bli møtt med 
forståelse 



Hvordan fungerer samarbeidet 

mellom kommunen og 

Nasjonalforeningen for 
folkehelsen? 



Trinn 1: 



Trinn 2: 

Lokal arbeidsgruppe= 
lokale tiltak 



Trinn 3: 

Undervisningen – ferdig materiell fra 
Nasjonalforeningen for folkehelsen 

                  
                   - Brosjyrer 
                   - Powerpoint (en time) 
                   - Filmer 
                   - Logo til kampanjen 



En film med gode eksempler 



Fremmed=usikkerhet 

Kunnskap gir forståelse 
 



Fordeler for kommunen 
 
• Godt tiltak for å bedre forhold for de som lever med demens i 

kommunen. 

• Kan gjøre det lettere for personer med demens å være en del 
av lokalsamfunnet og bo hjemme lenger. 

• Lite økonomisk innvestering. 

• Omdømmebygging – kommunen får være del av de gode 
eksemplene som spres videre i media og foredrag. 

 



TAKK! 

 
demensvennlig@nasjonalforeningen.no 
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