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1. Topro – Ny organisering av selskapet 

2. Barnevern, status etter fylkesmannens tilsyn med Land barneverntjenesten. 
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Jarle Snekkestad 
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        Mona Sæther Harefallet 
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 MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 

NORDRE LAND KOMMUNE 

 

Onsdag 30. november 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1450. 

 

Som medlemmer møtte: 

Hans Moon, leder (Ap) 

Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap) 

Ole Strand (BL) 

 

Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Monica Andersson (Ap) 

Birgit Felde Sevaldrud (H) 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Ingen  

 

Følgende varamedlemmer hadde meldt forfall: 

Kjartan Th. Stensvold (Sv), første vara for Ap/Sv 

Anne Sagstuen (Ap), andre vara for Ap/Sv 

Svein Rønningsveen (Ap), tredje vara for Ap/Sv 

Harald Åsødegård (KrF), første vara for Sp/H/BL/Krf 

 

Ellers møtte: 

Fra rådmannen/administrasjonen: Skolefaglig rådgiver Marianne Thorstad (sak 42). 

Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein (sakene 42-44). 

Sekretær: Kjetil Solbrækken. 

  

Møteprotokollen er sendt til: 

Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og 

Oppland Arbeiderblad. 

 

 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Hans Moon som møteleder.  

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

 

Til behandling: 
 

SAK NR. 40/2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.09.16 

 

Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.09.16 godkjennes. 

 

 

 

SAK NR. 41/2016 ANBUDSKONKURRANSE SEKRETÆRTJENESTER – VALG 

AV LEVERANDØR 

 

Vedtak, enstemmig: Det tas til orientering at det er besluttet å inngå kontrakt med 
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Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken som leverandør 

av sekretariattjenester for kontrollutvalgene for perioden 

01.01.2017 – 31.12.2020. 

 

 

 

SAK NR. 42/2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDRE LAND-SKOLEN 2015 

  

 Fra behandlingen: 

Skolefaglig rådgiver Marianne Thorstad presenterte 

tilstandsrapporten og svarte på spørsmål. 

 

Følgende områder ble særskilt gjennomgått:  

 Læringsmiljø 

 Læringsresultater (5. trinn og 8. trinn) 

 Spesialundervisning 

 Grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne 

 Utviklingsarbeid 

 Utfordringer (læringsutbytte, IKT-dekning elev-PC, 

ledelsesressurs, nye kompetansekrav, foreldreengasjement, 

psykisk helse hos barn og unge) 

 Skolenes satsingsområder (regning, klasseledelse, tverrfaglighet 

og vurdering, vurdering for læring, organisasjonslæring/kollektiv 

skole).  

 Videre planer / veien videre:  

 Vedlikeholde og utvikle godt samarbeid skolene i 

mellom. 

 Fokusere på å tenke felles mål for Nordre Land-skolen 

om å drive god skoleutvikling. 

 Ha felles mål om bedre læringsresultater, samtidig å 

ivareta skolenes egenart. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Rådmannen v/skolefaglig rådgiver sin presentasjon av 

tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2015 tas til 

orientering. 

 

2. Kontrollutvalget mener det er behov for en gjennomgang av 

styringskortene innenfor skole og støtter rådmannens 

initiativ til en revisjon av mål og målsettinger på området for 

2017.  

 

 

 

SAK NR. 43/2016 FORANALYSE: SKOLE / SKOLERESULTATER 

  

 Fra behandlingen: 

Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein 

presenterte foranalysen. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalget mener kommunen er inne i en prosess med 

mye utviklingsarbeid og vil derfor avvente en 

forvaltningsrevisjon på området.  
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2. Saken følges opp i dialog med ny tjenesteområdeleder 

Grunnskole/skolesjef i løpet av første halvår i 2017. 

Kontrollutvalget vil ha særlig fokus på følgende områder: 

 

 Målstyringssystemet i skolen / styringskort  

 Spesialundervisning. 

 Tilpasset opplæring. 

 Kompetanseutvikling. 

 

 

 

SAK NR. 44/2016 PROSJEKTPLAN: ANSETTELSESPROSEDYRER 

  

 Fra behandlingen: 

 Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Kristian Lein 

presenterte prosjektplanen. 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Forslag til prosjektplan tas til orientering.  

 

2. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS gjennomføre et 

revisjonsprosjekt rettet mot etterlevelse/praktisering av 

kommunens ansettelsesrutiner. Som minimum bes om at 

følgende rutiner gjennomgås: 

- Referansesjekk 

- Innhenting av politiattest (inkludert å vurdere 

kommunens ansvar/rolle for å sikre at det stilles samme 

krav til innleide leverandører/tjenesteytere og andre 

kommunen har samarbeid med ved tilrettelegging av 

tilbud til barn og unge). 

 

3. Revisjonsprosjektet bes gjennomført innenfor en ramme på 

150 timer under forutsetning av at minst halvparten av 

timene/jobben gjennomføres i 2016.  

 

 

 

SAK NR. 45/2016 FYLKESMANNENS KOMMUNEBILDE 2016 – NORDRE 

LAND KOMMUNE 

 

Vedtak, enstemmig: Fylkesmannens kommunebilde 2016 for Nordre Land 

kommune tas til orientering. 

 

 

 

SAK NR. 46/2016 FORBRUKERRÅDETS KOMMUNETEST 2016 

 

 Fra behandlingen: 

 

Vedtak, enstemmig: 1. Forbrukerrådets kommunetest for 2016 tas til orientering. 

Testen er basert på en stikkprøve der Forbrukerrådet har 

henvendt seg til kommunen via e‐post, telefon og søk på 

kommunenes nettsider for å teste kommunens servicenivå. 
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2. Kontrollutvalget har merket seg at Nordre Land kommune 

er rangert som nr. 15 (av 26) i Oppland fylke og som nr. 

245 (av 428) i landet. 

 

 

 

SAK NR. 47/2016 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 

2017-2019 

 

Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll for perioden 2017-2019 godkjennes. 

 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 

omprioriteringer og igangsette undersøkelser på eget 

initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for 

kontroll på andre områder enn det som fremgår av 

planen. Kontrollutvalgets prioriteringer gjennom året 

rapporteres til kommunestyret løpende og/eller i 

kontrollutvalgets årsrapport til kommunestyret. 

 

 

 

SAK NR. 48/2016 TERTIALRAPPORT 2/2016 FRA INNLANDET REVISJON 

IKS 

 

Vedtak, enstemmig: Tertialrapport 2/2016 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 

orientering. 

 

 

   

SAK NR. 49/2015 SAMMENLINGING AV REVISJONSKOSTNADER 2015 MED 

ANDRE KOMMUNER («BENCHMARKING»)  

 

Vedtak, enstemmig: Saken utsettes til neste møte. 

 

 
 

SAK NR. 50/2016 INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 

2017 

 

 Fra behandlingen: 

 

Vedtak, enstemmig: Tre av utvalgsmedlemmene tilbys å reise til 

Kontrollutvalgskonferansen 2017 (1. – 2. februar 2017).  
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SAK NR. 51/2016 MØTEPLAN FOR 2017 

  

Vedtak, enstemmig: Møteplan for kontrollutvalget for 2017 fastsettes slik: 

 

 Mandag 30.01.17 kl. 0900 

 Mandag 13.03.17 kl. 0900 

 Tirsdag 18.04.17 kl. 0900 

 Mandag 29.05.17 kl. 0900 

 Mandag 18.09.17 kl. 0900 

 Mandag 13.11.17 kl. 0900 

 

 

 

SAK NR. 52/2016 REFERATSAKER 

 

 Følgende saker ble referert: 

1. Særutskrift formannskapets sak 122/16 - Kontrollutvalgets 

budsjett 2017  

2. Notat fra kontrollutvalgets nestleder til ordfører «Hva vil vi med 

kontrollutvalget?» 

3. Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 33/16 – 

Halvårsrapport 2016 – Nordre Land kommune  

4. Utlyst anbudskonkurranse – Saksbehandlingstjenester Barnevern 

Land Barneverntjeneste 

5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 

Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokka, 30. november 2016. 

 

 

 

Hans Moon 

leder 

 

 

RETT UTSKRIFT: 

Dokka, 30. november 2016. 
 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 

Dato: MANDAG 30. JANUAR 2017  

Tidspunkt: KL. 0900 

Aktuelle saker:  

 Status revisjonsprosjekt / endelig prosjektplan: 

Ansettelsesprosedyrer 

 Planlegging av forundersøkelser og aktiviteter 2017 

 NOU 2016:4 – Ny kommunelov 

 Møteplan for 2017 

 

Saker til oppfølging senere: 

 1. halvår 2017: Forundersøkelse skole, dialog med ny skolesjef 

(KU-sak 42-16) 

 

Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS): 

 Revisjonsprosjekt: Ansettelsesprosedyrer 

 



Lnr.: 14744/16 

Arkivsaksnr.: 15/1173 

Arkivnøkkel.: 143 C2  
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til:  

 Søkerne 

 Oppland Fylkeskommune 

 Økonomiavdelingen 

 Administrasjonen for oppfølging 

 

KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET  

 

Sammendrag: 

 

I sak 53/15 vedtok formannskapet å starte revidering av kommunens plan for idrett og fysisk 

aktivitet. Formannskapet vedtok samtidig å endre planens navn og status til Kommunal plan 

for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  

 

I sak 97/16 vedtok Formannskapet å legge forslaget til revidert plan ut til offentlig ettersyn i 

6 uker. Høringsfristen ble satt til 14. november 2016. Ved fristens utløp hadde kommune 

mottatt seks innspill. Innspillene er vurdert av plangruppa på møte 29. november, og flere 

endringer er foreslått på bakgrunn av disse. I hovedsak er planen likevel identisk med den 

formannskapet vedtok å legge ut til offentlig ettersyn. 

 

Det prioriterte handlingsprogrammet for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder 

for idrett og fysisk aktivitet er en del av kommunens plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv, og rulleres årlig i forbindelse med kommunens prioritering av kommende års 

spillemiddelsøknader. Det prioriterte handlingsprogrammet gir en samlet oversikt over alle 

idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, inkl. rehabiliteringsprosjekter, som er under planlegging 

og/eller bygging i kommunen, og finansieringen av disse. 

 

Rådmannen foreslår at det prioriteres i alt to søknader om spillemidler fra Nordre Land i 

2017; Idrettshus på Åmot, Torpa IL (ordinært anlegg), og Flerbruksanlegg Dokka 

Barneskole, Nordre Land kommune (nærmiljøanlegg). Rådmannen foreslår også at kr. 

45.000,- fordeles som kommunalt tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og 

nærmiljøanlegg i 2017. 

 

Vedlegg: 

  

1. Forslag til revidert kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 

2020, datert 5. desember 2016. 

2. Prioritering av spillemiddelsøknader fra Nordre Land 2017 - uttale fra Nordre Land 

Idrettsråd 

3. Kommunalt tilskudd til bygging av idrettsanlegg 2017 – uttale fra Nordre Land 

Idrettsråd.  

4. Innspill fra Nordre Land Ungdomsråd, datert 24. oktober 2016. 

5. Innspill fra Torpa IL, datert 03.11.16. 



6. Innspill fra Oppland Fylkeskommune Kulturarvenheten, datert 10.11.16. 

7. Innspill fra Nordre Land Idrettsråd, datert 11.11.16. 

8. Innspill fra Oppland Fylkeskommune Næring og samfunn, datert 14.11.16. 

9. Innspill fra Nordre Land IL, udatert. 

10. Formannskapet sak 136/16, Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 

2017. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 2 søknader om spillemidler. 

 Formannskapet sak 97/16, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

2017 – 2020 – offentlig ettersyn. 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015 (vedtatt av 

kommunestyret 13.12.11). 

 Formannskapet sak 53/15, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 

oppstart av planarbeid. 

 Ungdomsrådet sak 11/15, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – 

valg av representant fra ungdomsrådet til plangruppa.  

 Hovedutvalg for levekår sak 21/15, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv – valg av representant fra hovedutvalg for levekår til plangruppa. 

 Hovedutvalg for levekår sak 42/15, Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv – valg av ny representant fra hovedutvalg for levekår til plangruppa. 

 Kommunestyret sak 124/15, Prioritering av spillemiddelsøknader 2016 – fordeling av 

kommunalt tilskudd til bygging av nærmiljøanlegg og idrettsanlegg 2016. 

 Plangruppa for revidering av Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 

diverse møteinnkallinger, møtereferater 2015 og 2016. 

 Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementets veileder 

fra mai 2014). 

 Strategiplan for idrett (Oppland Fylkeskommune 2012). 

 Stortingsmelding nr. 26 (2011 – 2012), Den norske idrettsmodellen. 

 Meld. St. 18 (2015-2016) – Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet.  

 Lov 2008-06-27 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og 

bygningsloven). 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt i desember 2011. Formannskapet 

vedtok i sak 53/15 å starte revidering av planen. Formannskapet vedtok samtidig å endre 

planens navn og status til Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I sak 97/16 

vedtok Formannskapet å legge forslaget til revidert plan ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Høringsfristen ble satt til 14. november 2016.  

 

Ved høringsfristen hadde administrasjonen mottatt 6 innspill (se sakens vedlegg 4 – 9). 

 

Tverrfaglighet i planprosessen er ivaretatt gjennom plangruppas sammensetning og gjennom 

at plangruppa i løpet av prosessen har søkt samarbeid og kunnskap fra aktuelle avdelinger og 

fagmiljøer internt i kommunen. Plangruppa arrangerte åpent møte om idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv 21. oktober 2015. Lag og foreninger ble i tillegg informert skriftlig om 



planarbeidet og oppfordret til å komme med innspill, både i den innledende fasen ved bl.a. å 

rapportere inn planer om bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og 

når forslaget til revidert plan ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Oppdraget til plangruppa har vært å revidere kommunens plan på fagområdet idrett. Utkastet 

til Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2020 er derfor utarbeidet 

med utgangspunkt i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015. 

 

I løpet av planprosessen har det blitt tydelig at det planlegges få nye anlegg, og at behovet for 

kommunalt tilskudd i kommende fireårsperiode er langt lavere enn i foregående perioder. 

Utkastet til revidert plan inneholder derfor forslag om å omdisponere midler fra tilskudd til 

utbygging til tilskudd til drift av lagseide anlegg. 

 

De to store kommunale oppgavene; bygging av ny idrettshall i Torpa og rehabilitering av 

friidrettsanlegget på Dokka stadion, er under utredning uavhengig av planprosessen. Utkastet 

til revidert plan konkluderer derfor ikke når det gjelder realisering av disse planene, men 

anleggene ligger inne i prioritert handlingsprogram med mulighet for å søke spillemidler i 

2018.. 

 

Uavhengig av planens navn og status, skal den inneholde prioritert handlingsprogram for 

anleggsutbygging med oversikt over planlagte anlegg, anlegg som er under bygging og 

anlegg som har utestående tilskudd (statlige spillemidler og kommunale tilskudd). Uavhengig 

av revideringen av selve planen, må det prioriterte handlingsprogrammet rulleres årlig, slik at 

dette er oppdatert og i samsvar med spillemiddelsøknadene for kommende år. Årets rullering 

faller sammen med sluttbehandlingen av selve plandokumentet.  

 

I de tilfellene der kommunen bidrar med tilskudd, er det avgjørende for godkjenningen av 

finansieringsplanen at det kommunale tilskuddet vedtas, selv om dette utbetales først om 

flere år. Et vedtatt prioritert handlingsprogram i samsvar med spillemiddelsøknadene er 

m.a.o. en absolutt nødvendighet for at søknadene fra Nordre Land godkjennes av 

Fylkeskommunen. I det prioriterte handlingsprogrammet skal de aktuelle 

spillemiddelsøknadene prioriteres innenfor kategoriene A. Ordinære anlegg og B. 

Nærmiljøanlegg.  

 

Gjennom kommunestyrets vedtak av prioritert handlingsprogram garanterer kommunen for 

kommunens del av finansieringsplanen til anlegg som bygges med kommunal støtte. 

Indirekte garanterer også kommunen for driften av lagseide anlegg, da en kan risikere at 

utbetalte spillemidler må tilbakebetales dersom anlegg legges ned eller driftes på en 

utilfredsstillende måte. Søknadsfristen inn til kommunen er 15. november. Kommunen har 

frist til 15. januar med å sende søknadene videre til fylkeskommunen. Som en følge av dette 

må nødvendigvis saken legges fram for kommunestyret i desember.  

 

Det kommunale tilskuddet til bygging av idrettsanlegg (herunder nærmiljøanlegg og 

rehabilitering av eksisterende anlegg) for 2017 utgjør kr. 45.000,-. Dette er vesentlig lavere 

enn vedtatt i rulleringen 2015, men i tråd med behovet og budsjettforslaget for 2017. 

(Rådmannen forutsetter at summen bekreftes gjennom behandlingen av budsjettet for 2017).  

 

 Aktuelle spillemiddelsøknader 2017: 

 



Ordinære anlegg. 

   

1. Gjentatt søknad fra Torpa IL om spillemidler til idrettshus på Åmot stadion. Lokal 

kategori III, noe som betyr at anlegget realiseres uten kommunalt tilskudd. 

 

Anlegg nr. 2 til 8 i prioritert handlingsprogram er uaktuelle for søknad om spillemidler i 

2017.  

 

Det uprioriterte anlegget; Aktivitetsanlegg HC på Brovold, har fått spillemidler og står kun 

inne i prioritert handlingsprogram fordi det har tidligere vedtatt kommunalt tilskudd til gode 

(restutbetaling på kr. 45.000,-). 

 

Nærmiljøanlegg. 

 

1. Ny søknad fra Nordre Land kommune om spillemidler til flerbruksanlegg i 

tilknytning til Dokka Barneskole. Kommunalt anlegg i lokal kategori I, der 

kommunen dekker 50% av utgiftene. Finansiert tidligere år. 

 

Styret i Nordre Land idrettsråd behandlet forslaget til prioritert handlingsprogram, herunder 

forslaget til fordeling av kommunalt tilskudd 2017, på sitt møte den 1. desember 2016. 

Idrettsrådets uttale støtter forslaget til vedtak. 

 

Vurdering: 

 

I løpet av perioden Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2020 lå ute 

til offentlig ettersyn, mottok kommunen 6 innspill. Innspillene er omtalt i planen på side 25, i 

underkapittel 2.6.5. 

 

Mottatte innspill (redigert) med kort vurdering: 

 

Innspill fra Nordre Land Ungdomsråd, dat. 24. oktober 2016 (vedlegg nr. 4). 

Ungdomsrådet mener det er billigere å forebygge enn å reparere og foreslår derfor at 

kommunen bør opprettholde overføringene til idrett og fysisk aktivitet på dagens nivå.  

 

Vurdering: 

Forslaget fra ungdomsrådet er delvis i tråd med formannskapets vedtak i sak 136/16 

handlings- og økonomiplan 2017 – 2020, der gratis halleie i Dokkahallen og bygging av ny 

idrettshall i Torpa er lagt inn i budsjett/investeringsbudsjett. Forutsatt at kommunestyret 

under behandlingen av budsjett 2017 fatter tilsvarende vedtak, kan gratis halleie i 

Dokkahallen legges inn i plandokumentet. Forslaget fra ungdomsrådet kan i så fall 

imøtekommes på dette punktet.  

 

Innspill fra Torpa IL, dat. 03.11.16 (vedlegg nr. 5). 

Innspillet fra Torpa IL er i hovedsak delt i følgende punkter; 

Misforhold mellom mål om tilrettelegging for fysisk aktivitet, folkehelseutfordringer, 

oppvekstvilkår, fysisk aktivitet som forebyggende tiltak og forslag tilskudd idrettsformål og 

bygging av kommunale idrettsanlegg (herunder ny idrettshall i Torpa). 

Forslag om at det konsekvent benyttes begreper flerbrukshall om hallen i Torpa. 

Argumenterer gjennom hele innspillet for bygging av ny idrettshall i Torpa. 



Opplyser om at Torpa IL ikke står som ansvarlig for en evt. rulleskiløype ved Spåtind Sport 

Hotell, og at anleggene 2, 3 og 4 i prioritert handlingsprogram fra 2015 derfor kan tas ut av 

handlingsprogrammet. 

 

Vurdering: 

Forslaget fra Torpa IL er delvis i tråd med formannskapets vedtak i sak 136/16 handlings- og 

økonomiplan 2017 – 2020, der bl.a. bygging av ny idrettshall i Torpa er lagt inn i 

investeringsbudsjettet for 2018. Idrettshallen i Torpa ligger inne i forslaget til prioritert 

handlingsprogram for anleggsbygging med mulighet å søke spillemidler i 2018. 

Begrepet flerbrukshall er tatt ut av kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemiddelordningen)». Det er derfor naturlig at en går 

over til konsekvent å bruke begrepet idrettshall i den kommunale planen. 

Anleggene; Skiløype, Rulleskitrase (asfalt) og Lysanlegg, tas ut av prioritert 

handlingsprogram.  

 

Innspill fra Oppland Fylkeskommune Kulturarvenheten, dat. 10.11.16 (vedlegg nr. 6). 

Kulturvernenheten ber kommune vurdere om det under pkt. 3.1.8. i den kommunale planen 

bør komme fram hva som skal gjøres for å avklare tiltakene i forhold til kulturminner (utover 

henvisningen til kulturminneplanen). 

 

Vurdering: 

Etter andre setning i fjerde avsnitt i kapittel 3.1.8 tilføyes følgende: «Hensynet til 

kulturminner skal avklares i hvert enkelt tilfelle. Det vil si når nye anleggsområder vurderes 

avsatt til idrettsformål og ved utvidelse eller rehabilitering av eksisterende anlegg». 

 

Innspill fra Nordre Land Idrettsråd, dat. 11.11.16 (vedlegg nr. 7). 

I flg. idrettsrådet er det ikke er samsvar mellom føringer ift. folkehelse, viktigheten av fysisk 

aktivitet for alle befolkningsgrupper og handlingsplaner og økonomiske rammer. Idrettsrådet 

mener at bl.a. lavere tilskudd til brøyting av skiløyper og fjerning av gratis halleie i 

Dokkahallen vil få store konsekvenser for aktiviteten i idrettslagene. Rådet uttrykker også 

bekymring for at planen er defensiv i forhold til bygging av ny idrettshall i Torpa og 

rehabilitering av anlegg, bl.a. friidrettsanlegget på Dokka stadion. 

 

Vurdering: 

Innspillet fra idrettsrådet imøtekommes delvis med formannskapets vedtak i sak 136/16 

handlings- og økonomiplan 2017 – 2020, der gratis halleie i Dokkahallen og bygging av ny 

idrettshall i Torpa er lagt inn i budsjett/investeringsbudsjett. Forutsatt at kommunestyret 

under behandlingen av budsjett 2017 fatter tilsvarende vedtak, kan gratis halleie i 

Dokkahallen legges inn i plandokumentet. Forslaget fra idrettsrådet kan i så fall 

imøtekommes på dette punktet. Idrettshall i Torpa er omtalt i vurderingen av innspillet fra 

Torpa IL. Rehabiliteringen av friidrettsanlegget på Dokka stadion er omtalt i vurderingen av 

innspillet fra Nordre Land IL. 

 

Innspill fra Oppland Fylkeskommune Næring og samfunn, dat. 14.11.16 (vedlegg nr. 8). 

Oppland Fylkeskommune fastslår at Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

2017 – 2020 tilfredsstiller kravene fra Kulturdepartementet i forhold til søknader spillemidler 

til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Fylkeskommunen påpeker videre at kommunen i 

planen bør vise til ny stortingsmelding om friluftsliv; Meld. St. 18 (2015-2016), Friluftsliv – 

Natur som kilde til helse og livskvalitet. Det påpekes også bl.a. at Folkehelse- og 



levekårsundersøkelsen i Oppland i 2014 og Ungdata-undersøkelsene fra 2010, 2012 og 2015 

burde være relevant for Nordre Lands kommunale plan. Dessuten oppfordrer 

Fylkeskommunen til å vise til Regional plan for folkehelse 2012 – 2016 under regionale 

føringer. 

 

Vurdering: 

Fylkeskommunens innspill imøtekommes på alle vesentlige punkter. Bl.a. legges resultater 

fra Folkehelse og levekårsundersøkelsen i Oppland i 2014 og Ung data undersøkelsene inn 

som nye underkapitler 3.4.4. og 3.4.5. på sidene 43 og 44. I underkapittel 3.1.2., side 28, 

vises det til; Meld. St. (2015-2016), Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, 

samtidig som et utdrag fra stortingsmeldingens sammendrag tilføyes. Henvisning til Regional 

plan for folkehelse 2012-2016 er lagt inn i planen som underkapittel 3.2.4. på side 35. 

 

Innspill fra Nordre Land IL, udatert (vedlegg nr. 9). 

Nordre Land IL uttrykker stor misnøye med forslagene om å redusere tilskuddet til 

løypebrøyting og innføring av leie i Dokkahallen. Laget tilkjennegir en lang rekke 

argumenter mot disse forslagene og nevner flere eksempler på mulige uheldige konsekvenser 

tiltakene vil kunne få for lagets medlemmer og aktiviteten i de idretter som rammes. Nordre 

Land IL viser til avtalen mellom kommune og idrettslaget fra 1988, der kommune forplikter 

seg til å rehabilitere friidrettsanlegget på Dokka stadion til et moderne friidrettsanlegg. 

 

Vurdering: 

Innspillet fra Nordre Land IL er delvis i tråd med formannskapets vedtak i sak 136/16 

handlings- og økonomiplan 2017 – 2020, der bl.a. gratis halleie i Dokkahallen er lagt inn i 

budsjett 2017. Forutsatt at kommunestyret under behandlingen av budsjett 2017 fatter 

tilsvarende vedtak, kan gratis halleie i Dokkahallen legges inn i plandokumentet. Forslaget 

fra Nordre Land IL kan i så fall imøtekommes på dette punktet. Det ligger ikke an til at 

tilskuddet til brøyting av skiløyper opprettholdes på samme nivå som i 2016. Når det gjelder 

rehabiliteringen av friidrettsanlegget, er det foreløpig ikke kommet til noen endelig 

avklaring.  

  

Rådmannen foreslår at kommunestyret vedtar Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2016 – 2020 slik den fremgår av sakens vedlegg nr. 1 (inkl. endringene som er 

nevnt ovenfor). 

  

Som vist i forslaget til prioritert handlingsprogram for anleggsutbygging 2017 – 2018 

(Kommunal plan side 58), foreslår rådmannen at det prioriteres totalt 2 spillemiddelsøknader 

fra Nordre Land i 2017. Av disse er 1 i kategorien ordinære anlegg og 1 i kategorien 

nærmiljøanlegg.  

 

Sluttutbetalingen på kr. 45.000,- til aktivitetsanlegget på Brovold er det eneste aktuelle 

tilskuddet til bygging og rehabilitering av nærmiljøanlegg og idrettsanlegg i 2017. 

 

Rådmannen presiserer at selv om idrettshallen i Torpa og rehabiliteringen av 

friidrettsanlegget på Dokka stadion ligger inne i prioritert handlingsprogram, er det ikke 

fattet endelig vedtak om utbygging/rehabilitering. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 



 

Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å legge saken fram for Kommunestyret med 

slikt forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Nordre Land vedtar Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2017 – 2020, som vist i sakens vedlegg nr. 1. 

 

2. Kommunestyret prioriterer spillemiddelsøknadene fra Nordre Land for 2017 på 

følgende måte: 

 

A. Ordinære anlegg. 

1. Idrettshus, Åmot (Torpa IL) 

 

B. Nærmiljøanlegg. 

1. Flerbruksanlegg, Dokka barneskole (Nordre Land kommune) 

 

 3. Kommunestyret fordeler det kommunale tilskuddet til bygging av lagseide 

nærmiljøanlegg og idrettsanlegg for 2017 på følgende måte: 

 

Aktivitetsanlegg HC, Brovold (Nordre Land IL) kr.  45.000,- 

Totalt       kr.  45.000,- 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  5. desember 2016. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 
 

 

 

 

 





















































Behandling i Formannskapet: 

 

Mieke Pune funnet inhabil og fratrådte. 

 

Forslag fra Ola T. Dokken: 

Tunet på Grandgard søkes fradelt, med sikte på salg i det åpne markedet. 

 

Avstemning: 

I Rådmannens innstilling satt opp mot Dokkens forslag. Dokkens forslag enstemmig 

vedtatt.  

 

 

 

Innstilling/Vedtak: 

 

Formannskapet anbefaler kommunestyret om å fatte slikt vedtak:  

 

Tunet på Grandgard søkes fradelt, med sikte på salg i det åpne markedet. 

 

 

 



Lnr.: 12572/16 

Arkivsaksnr.: 16/990 

Arkivnøkkel.: 613 &50 
 

Saksbehandler: AKH    

 

Utskrift til: Ove Røbergshagen, postboks 5, 2882 Dokka 

      Eirik Skåren, e-post eirik.skaren@gmail.com 

                   Kjell Roar Standbakke, Østsinnilinna 29, 2870 Dokka 

 

SØKNAD OM ERVERV AV GRANGARD  

 

Sammendrag: 

 

Nordre Land kommune har mottatt tre søknader om kjøp av Grangard. Dette gjelder den 

delen av eiendommen som ligger etter Østsinnilinna og innbefatter dagens tun, beite, dyrka 

mark og skogen rundt jordene. Grangard består av mange parseller men i denne saken 

omtales kun den ene som innbefatter det opprinnelige tunet.  Alle tre ønsker hele parsellen, 

men en har og lagt en plan to om ikke førstevalget kunne innfris. Den innbefatter tun, beite 

og noe dyrket mark. Dvs den øvre del av parsellen.  

 

Rådmannen anbefaler ikke et salg av Grangard på dette tidspunkt. Han anbefaler heller at 

kommunen tar stilling til om hele, eller deler av den omtalte parsellen planlegges til 

boligtomt etablering. Et salg av deler av området vil ikke være forenelig med den framtidige 

planleggingen og salget bør derfor utsettes til tomtesaken er utredet. 

 

Vedlegg: 

  

Kartskisse over øvre del av Grangard som innbefatter tun, beite og en del av jordvegen.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Søknad fra Ove Røbergshagen mottatt 25.04.2016 

Søknad fra Eirik Skåren og Marianne Gladbakke datert 19.05.2016 

Søknad fra Kjell Roar Strandbakke datert 29.05.2016 

 

Det har videre kommet to søknader på utkjøp av Grangardsenga men det tas ikke inn i denne 

saken.  

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunen la i 2004 Grangard ut for salg. Den gang ble det søkt om fradeling av 5 da tomt. 

Tanken var den gang at jordvegen fortsatt skulle være i kommunal eie og driftes som 

tidligere. Dette ville da på sikt gi kommunen en mulighet for videre utnyttelse av 

eiendommen, enten ved landbruksdrift eller med tanke på planlegging av for eksempel 

boligtomter.  

 

Fradelingsaken ble behandlet av fylkesmannen og det endte opp med avslag. Driften har etter 

dette gått som tidligere ved at forpakter av Ruud (prestegården) også har fortsatt å drifte 



jordvegen på Grangard. Bolighuset har stått urørt og bærer følgelig preg av det. Planlegging 

av boligtomter har heller ikke blitt noe av så lite eller ingen ting har skjedd på disse årene 

vedrørende framtidig utnyttelse av Grangard.  

 

Grangardeiendommen består som tidligere nevnt av flere parseller men de øvrige parsellene 

holdes utenfor denne saken. Det vi her omtaler er den ene parsellen av eiendommen gnr. 122, 

bnr. 1 som er området ovenfor Østsinnilinna forbi prestegården og nedenfor linna på veg opp 

mot Østsinni kirke.  

 

I de søknadene som har kommet inn så er alle tre mest interessert i å erverve hele 

jordbrukseiendommen som innbefatter tun og jordene rundt.  

 

Den første søkeren skriver i sin søknad at husene er i svært dårlig forfatning men at han som 

den idealisten han er ønsker å ta vare på dette kulturminnet og sette husene i stand. Han 

skriver videre at Grangard bør være en drivverdig enhet og ikke bare et hus med en liten 

tomt. Han påpeker at store deler av området er gammelt kulturlandskap med rydderøyser, 

stier og gamle hustufter. Han skriver videre at områder må pleies av forskjellige typer 

beitedyr, samt at arealet burde vært nok til fø det antall dyr som må til for å pleie 

kulturlandskapet.  

 

Den neste søknaden er et par på 29 og 30 år som ønsker å bosette seg i kommunen igjen etter 

en del år ute. De ser for seg at forpakteravtalen videreføres inntil de selv kan komme i 

posisjon til å drifte jordvegen. De ønsker ikke å bygge fjøs etc her men bruke dette som et 

tilleggsareal til familiegården som driver med storfe. De ser heller ikke for seg at det kan 

være mulig å sette i stand bygningen som i dag står på tunet. De tror det vil ha for store 

utfordringer så de tenker å rive eksisterende bygg og føre opp nytt. Stabburet vil de beholde 

sånn det er. De skriver videre i søknaden at om ikke hele eiendommen er aktuell å selge 

ønsker de å erverve dagens tun, beitet og jordet sør for tunet.  

 

Den tredje søknaden er fra dagens forpakter. Han er interessert i hele eiendommen med 

dyrket mark, beiter og tun. Han kommer i sin søknad inn på at hans familie har driftet 

jordvegen siden 1972. Ruud (prestegården) har de forpaktet siden 1958. Han påpeker også at 

det var sak oppe i kommunestyret i 1987 hvor det ble kommentert at disse to eiendommene 

skulle driftes sammen. Dette ut fra en sak i landbruksnemda sak A43/87 hvor det bl.a. står; 

«…….Prestegarden og Grandgard bør drives som en enhet». Forpaktersaken var så oppe i 

kommunestyret i sak 65/87 hvor det ble fattet vedtak om at Kjell Roar Strandbakke skulle få 

overta forpaktningen, men at det ble satt som vilkår at de to nevnte eiendommene skulle 

drives sammen.  

Som en følge av at hans familie har forpaktet Ruud i så mange år har de også kommet i en 

posisjon hvor de har forkjøpsrett til den eiendommen. Signaler som er gitt er at dette vil bli 

en sak Opplysningsvesenets fond skal jobbe med framover. Presteboligen skal derfor stå 

ubebodd i en periode nå. Søker har dermed et ønske om å erverve Grangard også for videre 

drift av disse to eiendommene.  

 

Vurdering: 

 

Grangard har vært i kommunal eie i mange år og som det framkommer over så har familien 

Strandbakke holdt jordvegen i hevd siden 1972. Boligen, eller deler av den, ble brukt fram til 

ca 2000. Etter det har den stått ubrukt og det har ikke blitt investert noe i bygningsmassen på 



veldig lang tid. Gjennom årenes løp har det blitt gjort en del hærverk på bygningene. Det har 

i hovedsak gått på ruteknusing og fjerning av en del gammel solbrent panel. Vinduene har 

bare blitt tettet med sponplater og ikke satt i stand igjen. Ved et eventuelt salg må en takst bli 

utarbeidet og den vil da gi nødvendig informasjon om bygningsmassens kvalitet. Det som er 

kjent er at det er en solid grunnmur der og mye, om ikke alt, er tømret og bygningen står 

godt. Det er heller ingen tvil om at dette har vært et flott skue i byggets velmaktsdager og det 

å bygge opp igjen tunet på Grangard er en spennende tanke. Spørsmålet er likevel om dette 

området heller skulle vært benyttet til videre utbygging av boligtomter og sånn sett mener 

rådmann at det ikke er riktig tidspunkt å selge unna deler av eiendommen. Ei heller å selge 

hele eiendommen før det er lagt nødvendige planer for kommunens eget behov for bl.a. 

tomter. Området vil i så fall kreve utbygging av vann og kloakk, men det er mange som vil 

kunne kobles på oppover langsmed Østsinnilinna så en sånn utbygging vil også være en 

fordel for langt flere enn de tomtene som eventuelt ville komme på Grangards eiendommen.  

 

Rådmannen synes det er bra at Grangard er i manges interesse, men skulle et salg bli aktuelt 

må eiendommen uansett legges ut på det åpne marked. Da det gjelder de som nå har meldt 

sin interesse er det spennende å se de tanker og forventinger de har til området. Om det å rive 

bygningen vil være en lett sak å få gjennom vites ikke og rådmannen ser heller ikke at dette 

må være avklart på nåværende tidspunkt. Blir det salg får det bli en del av den kommende 

prosessen.  

 

Rådmannen anbefaler ikke på nåværende tidspunkt at kommunen skal legge til rette for salg 

av eiendommen. Han anbefaler heller at kommunen ser på muligheten for å utnytte området 

og at det da legges opp til tomter på den øvre delen av eiendommen. Dette vil da dreie seg 

om dagens tun, beite og deler av dyrket mark. Til sammen opp mot 60 da. Om man finner at 

dette er tilstrekkelig til å dekke eventuelle tomtereserver for kommunen bør resten av den 

omtalte parsellen selges til den som måtte bli framtidig eier av Ruud. Rådmannen påpeker i 

den sammenheng det vedtaket som foreligger fra 1987 om at kommunestyret på det tidspunkt 

satte som vilkår at disse eiendommene skulle drives sammen. Det er videre grunn til å tro at 

skal driften av jordvegen opprettholdes så må det være i sammenheng med Ruud for ellers 

blir det for lite dyrket mark i dette området til at det vil være av interesse for noen utenfra til 

å holde jordvegen i hevd.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet  til å legge fram saken for Kommunestyret  med slikt 

forslag til vedtak: 

 

1. Søknadene om kjøp av Grangard avslås.  

2. Avslaget begrunnes med at kommunen selv ønsker å utvikle området med tanke på bl.a. 

framtidige boligtomter.  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  01.11.2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

            Astrid Kringli Hagen  



 

 

 

 







Lnr.: 14678/16 

Arkivsaksnr.: 16/2349 

Arkivnøkkel.: 216  
 

Saksbehandler: JSN    

 

Utskrift til: Kontrollutvalget 

 

KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG 

SELSKAPSKONTROLL 2016-2019  

 

 

 

Vedlegg: 

  

Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Kontrollutvalget i Nordre Land kommune behandlet saken i sitt møte den 30. november 2016 

som sak 47/2016. 

 

Følgende vedtak ble fattet enstemmig: 

  

1.Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2016-2019 

godkjennes.  

 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer og igangsette 

undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll på andre 

områder enn det som fremgår av planen. Kontrollutvalgets prioriteringer gjennom året 

rapporteres til kommunestyret løpende og/eller i kontrollutvalgets årsrapport til 

kommunestyret.  

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Kontrollutvalget vil råde Kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2016-

2019 godkjennes.  

 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer og igangsette 

undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for kontroll 



på andre områder enn det som fremgår av planen. Kontrollutvalgets prioriteringer 

gjennom året rapporteres til kommunestyret løpende og/eller i kontrollutvalgets 

årsrapport til kommunestyret.  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. desember 2016 

 

 

Hans Moon 

kontrollutvalgets leder 
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Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  

 

Kontrollutvalget  Side 3 

 

 

 
1.  INNLEDNING  
 

Kontrollutvalget utfører på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med den 

kommunale forvaltningen, herunder påser at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt 

av kommunens folkevalgte organer.  

 

Kontrollutvalgets oppgaver kan i hovedsak deles i tre områder: 

 Regnskapsrevisjon 

 Forvaltningsrevisjon 

 Selskapskontroll 

 

I forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget skal lage en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Planene skal vedtas av 

kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. Kontrollutvalget har valgt å samle de to planene i ett dokument.  

 

 

2.  PLANPROSESSEN  
 

 I forskrift om kontrollutvalg går det frem at plan for forvaltningsrevisjon  

 

”skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter”. 

 

I tillegg til å legge vekt på risiko- og vesentlighet i sitt arbeid med prioritering av 

områder/tema for kontroll, har kontrollutvalget også lagt vekt på følgende: 

 

 Prosjektets potensielle bidrag til å skape forbedringer i forvaltningen 

 Politisk aktualitet og interesse 

 Betydningen de offentlige tjenestene har for brukerne/innbyggerne 

 Gjennomførbarhet (praktisk og økonomisk) 

 Erfaringer fra andre kommuner 

 

Utfordringen med den overordnede analysen er å sikre at analysen er tilstrekkelig 

overordnet, slik at man får et oversiktsbilde av hele den kommunale virksomheten, 

samtidig som den går tilstrekkelig dypt til å danne et meningsfullt grunnlag for 

prioritering av konkrete områder. Ved valg av metode og opplegg for overordnet 

analyse er disse hensynene balansert opp mot kontrollutvalgets budsjettmidler. 

 

Den overordnede analysen ble gjennomført som en prosess i kontrollutvalget.  Som 

grunnlag for risiko- vesentlighetsvurderingen er det innhentet kunnskap fra en rekke 

kilder, bl.a.:  

 

 Kommunale planer og rapporter (handlingsplan, økonomiplan, årsrapporter 

mv.) 
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 Tilgjengelig statistikk (i hovedsak kostra-tall) 

 Gjennomførte revisjonsprosjekter/evalueringer i andre kommuner 

 Foranalyse av utvalgte områder. 

 Avisomtale, erfaringer fra andre kommuner mv. 

 

Ordfører og rådmann har vært invitert til å komme med synspunkter og innspill til 

utvalgets arbeid med ny plan.  

 

 
3.  FORVALTNINGSREVISJON  
 

3.1 HVA ER FORVALTNINGSREVISJON?  
 

Kommuneloven § 77 nr 4, 2. punktum beskriver forvaltningsrevisjon slik: 

 

”Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).”  

 

I en forvaltningsrevisjon kan man ha flere forskjellige perspektiver. Hvilket 

perspektiv man legger hovedvekten på avhenger av intensjon med undersøkelsen.  

Mulige perspektiver

Forvaltnings-
revisjon

Resultatperspektiv

Produktivitets- og 
effektivitetsperspektiv

Ledelsesperspektiv

Styringsperspektiv

Regeletterlevelse

Systemperspektiv

Organisasjons-
perspektiv

Økonomisk perspektiv

Vedtaksperspektiv

Brukerperspektiv

 
 

Tema og vurderingstype kan spenne vidt. Det stilles derfor store krav til både 

metode- og fagkunnskap hos den som skal gjennomføre revisjonen.  
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3.2  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – PRIORITERINGER   
 

Generelt:  

 

 Kontrollutvalget har som mål å øke sitt fokus på effektivitet/produktivitet 

og kvalitet i sine undersøkelser av kommunens forvalting.  

 

 Ved kontroll av formelle forhold (etterlevelse av lover/regler/rutiner) har 

kontrollutvalget som mål å etterprøve at praktiseringen av rutinene er i tråd 

med etablerte rutiner og prosedyrer.  

 

 Kontrollutvalget ønsker å prioritere kontroll av tjenester til utsatte 

brukergrupper. I tillegg til et systemperspektiv har kontrollutvalget som 

målsetting også å gjennomføre stikkprøver på individnivå for å teste at 

rutinene fungerer i praksis. 

 

 Kontrollutvalget har som mål å ha god kunnskap om kommunens 

organisasjon og tjenesteyting. Som ledd i dette arbeidet vil det løpende bli 

bedt om orienteringer fra administrasjonen, herunder etterspørre 

gjennomførte risikovurderinger.  

 

 Igangsetting av undersøkelse (forvaltningsrevisjon) gjøres normalt etter en 

forutgående forundersøkelse. Formålet med en forundersøkelse er å avklare 

nytteverdien av en eventuell grundigere undersøkelse. 

Forundersøkelser/kartlegginger kan gjøres av kontrollutvalget selv, utvalgets 

sekretariat eller kommunens revisor.  

 

 Kontrollutvalget vil igangsette nødvendige undersøkelser på eget initiativ 

dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn de som er 

nevnt i planen. Kommunestyret vil bli orientert om kontrollutvalgets 

prioriteringer gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, og/eller gjennom 

kontrollutvalgets årsrapport.  

 

Prioriterte områder: 

 

Nedenfor følger prioriterte områder innenfor ulike deler av organisasjonen (ikke 

prioritert rekkefølge):  

 

Rådmann, stab/støtte 
(sektorovergripende) 

 

Målstyring og 

måling av kvalitet 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Kommunen har etablert målstyring som en del av 

den helhetlige virksomhetsstyringen. At systemet 

for målstyring fungerer som forutsatt kan ha stor 

betydning for tjenesteproduksjonen mht. både 

effektivitet/produktivitet og kvalitet. 

 Måling av kvalitet på tjenester er vanskelig. 
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Aktuelle tema/spørsmål:  

 I hvilken grad er det etablert målekriterier for 

kvalitet i tjenesteproduksjonen og hvordan måles 

rapportertes det på disse parameterne? 

 Måles de riktige tingene? 

 Hvordan er kvaliteten på rapportering av 

måloppnåelse? 

 Hvordan brukes resultatene til læring og 

forbedring? 

 

 

Informasjons-

sikkerhet 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Vesentlig område for kommunen, da bruk av IKT 

benyttes i større eller mindre grad innenfor alle 

tjenesteområder.  

 Svikt kan få store konsekvenser, både personlig for 

den som rammes (svikt i håndtering av 

personopplysninger) og for kommunens omdømme 

 

Aktuelle tema:  

 Etterlevelse av personopplysningsloven. 

 
 

HMS: Vold og 

trusler på 

arbeidsplassen – 

omfang og 

håndtering 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Kommunens kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 

viser en stor økning i rapporterte vold og trusler 

ved enhet for Omsorg og Rehabilitering. 

  Vold og trusler overfor ansatte synes å være et 

økende problem innenfor flere yrkesgrupper.  

 

Aktuelle tema:  

 Kartlegging av omfanget av vold og trusler overfor 

ansatte i kommunen 

 Gjennomførte risikovurderinger. 

 Er det etablert et avvikssystem som fanger opp 

vold og trusler?  

 Er vold og trusler overfor ansatte et økende 

problem, eventuelt hvordan møter arbeidsgiver 

utfordringene?  

 

Kommentar: 

 Temaet kan ses på for kommunen som helhet, 

eller man kan velge ut noen tjenesteområder for 

nærmere kartlegging og vurdering. 
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Internkontroll 
 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Rådmannen har ansvar for å ha ”betryggende 

kontroll”, jf. kommunelovens § 23. Ansvaret er 

betydelig, dvs. et vesentlig område å ha 

kontroll/styring med. 

 

Aktuelle tema:  

 Oppfølging av kommunens arbeid med system for 

risikovurderinger og avviksrapportering.  

 

 

OU-prosessen 

 

 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Omfattende prosjekt vedtatt av kommunestyret 

16.02.2016 med klare målsettinger: Redusere 

driftsutgiftene med kr. 45 millioner de neste tre-fire 

åra, og utvikling av enklere og mer effektiv 

organisasjon (utdrag fra målsettingene). 

 Stor politisk interesse. 

 

Aktuelle tema:  

 Måloppnåelse: Evaluering av vedtatte mål for OU-

prosjektet, herunder mål knyttet til organisering og 

effektivisering/driftsreduksjoner, bedre 

koordinering og samordning av tjenester og 

oppnådde besparelser. 

 Evaluering av tiltak: Hva er resultatene/effektene 

av tiltakene som er iverksatt? Evalueres tiltakene 

godt nok? 

 

 

Ansettelses-

prosedyrer 

 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Viktige rutiner/prosedyrer for kommunen. 

 

Aktuelle tema/problemstillinger: 

 Har kommunen tilfredsstillende systemer og 

rutiner knyttet til rekruttering av nye 

arbeidstakere? 

 Følger kommunen lover og regler samt egne 

rutiner ved ansettelser i kommunen? 

 Følger kommunen lovfestede krav til innhenting 

og oppbevaring av politiattester?  

 

Tjenesteområde Grunnskole 

Tjenesteområde Barnehage 
 

Skoleresultater 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Kommunen har svake skoleresultater samtidig som 

man bruker relativt mye ressurser. 
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  Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema: 

 Kvalitet i skolen (hvordan sikres kvalitet i det 

enkelte klasserom?) 

 Kan/bør det foretas måling/evaluering over flere 

år, f.eks. ved å følge en klasse? Hvordan sikre 

kvalitet i undervisningen i det enkelte klasserom?) 

 Spesialundervisning 

 Mobbing 

  

Tjenesteområde Helse og omsorg 

Tjenesteområde Velferd 
 

Barnevernet / Land 

Barnevernstjeneste 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Har vært et bekymringsområde i flere år mht. 

kapasitet, fristoverskridelser mv. 

 Store endringer i både organisering og ledelse siste 

årene, jf. etablering av interkommunalt samarbeid 

– Land Barnevernstjeneste. 

 Svikt kan få alvorlige konsekvenser for barn/unge. 

 Sårbare brukergrupper. 

 Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema: 

 Produktivitet/effektivitet i saksbehandlingen. 

 Kvalitet på tjenesten. 

 Kommunikasjon og omdømme. 

 Måloppnåelse (evaluering av mål for etableringen 

av det interkommunale samarbeidet). 

 

Kommentar: 

 Det interkommunale samarbeidet Land 

Barnevernstjeneste er under oppbygging. 

Evaluering i regi av kontrollutvalget kan derfor 

være mest aktuelt i slutten av valgperioden. 

Vurdere samarbeid med kontrollutvalget i Søndre 

Land om en kontroll av tjenesten i begge 

kommuner. 

 

 

Integrering av 

flyktninger /NAV 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Betjener sårbare brukergrupper. 

 Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema:  

 Organisering. 

 Måloppnåelse og rapportering. 
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Tjenesteområde Samfunnsutvikling 

Tjenesteområde Kultur 

 

Oppfølging av 

kommunale planer 

 

 

 
Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Kommunen vedtar planer på en rekke områder 

(omfattende planverk). 

 Oppfølging av planene har stor politisk interesse. 

 

Aktuelle tema:  

 I hvilken grad er vedtatte planer fulgt opp? 

(stikkprøver) 

 Hvordan rapporteres oppfølgingen av planene? 

 Rulleres planene som forutsatt? 

 Er planleggingen effektiv? 

 
 

 
 
4.  SELSKAPSKONTROLL  
 

4.1  HVA ER SELSKAPSKONTROLL?  
 

Selskapskontroll er en relativt ny oppgave for kontrollutvalget, som ble inntatt ved 

lov- og forskriftsendring i 2004. 

 

Kommuneloven § 77 nr 5 sier følgende: 

”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av 

kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

 

Forskrift om kontrollutvalg § 14 beskriver selskapskontroll slik: 

”Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen 

av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å 

kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger (eierskapskontroll).”  

   

 Ovenstående beskriver selskapskontrollens obligatoriske del. Selskapskontrollen kan 

 også omfatte forvaltningsrevisjon (frivillig). Oppgavene kan illustreres slik:  
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Bestemmelsene om selskapskontroll må ses i sammenheng med kontrollutvalgets rett til å 

kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige 

leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet, jf. kommuneloven § 80. Disse 

bestemmelsene er gitt med tanke på interkommunale selskaper og aksjeselskaper.  

 

  

 

4.2 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - PRIORITERINGER   
 

Generelt:  

 

 Kontrollutvalget har som mål å ha god kunnskap om kommunens eierskap i 

andre selskaper og kommunens eierskapspolitikk. Utvalget vil derfor legge 

opp til periodiske samtaler med både kommunens ledelse (vedr. eierstyring) 

og med ledelsen i selskaper der kommunen har betydelige eierinteresser. 

 

 Igangsetting av undersøkelse gjøres normalt etter en forutgående 

forundersøkelse. Formålet med en forundersøkelse er å avklare nytteverdien 

av en eventuell grundigere undersøkelse. Forundersøkelser/kartlegginger kan 

gjøres av kontrollutvalget selv, utvalgets sekretariat eller kommunens revisor.  

 

 Kontrollutvalget vil igangsette nødvendige undersøkelser på eget initiativ 

dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn de som er 

nevnt i planen. Kommunestyret vil bli orientert om kontrollutvalgets 

prioriteringer gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, og/eller gjennom 

kontrollutvalgets årsrapport.  

 

 Ved kontroll av selskaper som kommunen eier sammen med andre kommuner 

vil kontrollutvalget søke å koordinere/samordne sine kontroller med 

kontrollutvalgene i de øvrige eier-/deltakerkommunene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kommunestyret 

 

Kontrollutvalget 

Revisor 

 

Fristilt virksomhet organisert som  

AS eller IKS 

Styre 

Generalforsamling/ 

representantskapsmøte 

Utøver av kommunens 

eierinteresse 

Forvaltningsrevisjon 

 

Eierskapskontroll 
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Prioriterte områder/selskaper: 

 

Nedenfor følger prioriterte områder (ikke prioritert rekkefølge):  

 

Område/selskap  
 

VOKKS AS 

 

 

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet/temaet: 

 Viktig selskap for kommunen som 

representerer betydelige verdier. 

 Oppfølging av revisjonsprosjekt gjennomført 

av kontrollutvalget i Nordre Land kommune 

2015/2016.  

 Politisk interesse 

 

Aktuelle fokusområder:  

 Gjennomføre risikovurdering 

(kartlegging/forundersøkelse). 

 Effektiv drift (produktivitet). 

 Styring, måling av resultater og rapportering. 

 

Kommentar:  

 Kommunen eier 2/3 av selskapet, mens 

Etnedal kommune eier 1/3. En eventuell 

kontroll med selskapet vil bli gjennomført i 

regi av kontrollutvalget i Nordre Land 

kommune alene da kontrollutvalget i Etnedal 

har avslått å delta i vurderinger av eller 

deltakelse i kontroll med selskapet.  

 

 

Asvo AS 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet/temaet: 

 100 % eid selskap av Nordre Land kommune. 

 Sårbare brukergrupper. 

 Politisk interesse 

 

Aktuelle fokusområder:  

 Styring og rapportering. 

 Måloppnåelse. 

 Effektiv drift. 

 

 

GLT-avfall IKS 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet/temaet: 

 Viktig interkommunalt selskap (driver 

lovpålagte oppgaver på vegne av kommunen) 

 Store endringer i rammevilkårene for 

selskapet de senere årene. 

 Kommunene har ubegrenset økonomisk 

ansvar. 
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 Politisk interesse 

 

Aktuelle fokusområder:  

 Selskapets håndtering av økonomisk risiko. 

 Eierstyring. 

 Etterlevelse av selvkostbestemmelsene. 

 

Kommentar:  

 GLT-Avfall IKS eies/drives av de fem 

kommunene i Gjøvikregionen i felleskap. Før 

igangsetting av eventuell kontroll med 

selskapet vil det bli søkt samarbeid med 

kontrollutvalgene i de øvrige 

deltakerkommunene. 

 

 

Krisesenteret i 

Gjøvik IKS 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

 Betjener sårbare brukergrupper.  

 

Aktuelle fokusområder:  

 Kvalitet på tilbudet. 

 Styring og rapportering. 

 

Kommentar: 

 Krisesenteret i Gjøvik eies/drives av de fem 

kommunene i Gjøvikregionen i felleskap. Før 

igangsetting av eventuell kontroll med 

selskapet vil det bli søkt samarbeid med 

kontrollutvalgene i de øvrige 

deltakerkommunene. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokka, 30. november 2016. 

 

 

_________________________________ 

Hans Moon  

leder av kontrollutvalget      



Behandling i Formannskapet: 

 

Forslag fra Ola Tore Dokken: 

Ramme til forvaltningsrevisjon halveres for 2017, og settes for 2017 til kr. 153.000,-. 

 

Forslag fra Mieke Punie: 

Ramme til kursutgifter i kontrollutvalget reduseres til kr. 22.000,- 

 

AVSTEMMING: 

I Begge forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Innstilling/Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalgets budsjett tas videre til formannskapets budsjettbehandling - og legges 

fram særskilt i kommunestyrets budsjettmøte i desember. 

2.  Ramme til forvaltningsrevisjon halveres for 2017, og settes for 2017 til kr. 153.000,-. 

3. Ramme til kursutgifter i kontrollutvalget reduseres til kr. 22.000,- 

 

 

 



Behandling i Kommunestyret: 

 

Forslag fra Mieke Punie (SV) på vegne av Ap og SV: 

Forslaget til kontrollutvalgets budsjett tas videre til formannskapets budsjettbehandling - og 

legges fram særskilt i kommunestyrets budsjettmøte i desember. 

 

Avstemming: 

I. Punies forslag enstemmig vedtatt 

 

 

 

Innstilling/Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets budsjett tas videre til formannskapets budsjettbehandling - og legges fram 

særskilt i kommunestyrets budsjettmøte i desember. 

 

 



Lnr.: 11512/16 

Arkivsaksnr.: 16/1769 

Arkivnøkkel.: 150  
 

Saksbehandler: JSN    

 

Utskrift til: Kontrollutvalget 

 

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2017  

 

 

Vedlegg: 

 

Saksprotokoll sak 34/2016 i kontrollutvalget  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

 Kontrollutvalget i Nordre Land kommune behandlet saken i møte den 12. september 2016 

som sak 34/2016.  

Det vises til forskrift om kontrollutvalg som sier følgende om behandlingen av 

kontrollutvalgets budsjett (§ 18): ”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for 

kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forlag 

til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling 

til kommunestyret eller fylkestinget.”  

Med bakgrunn i ovenstående bes det om at budsjettforslaget fra kontrollutvalget innarbeides i 

budsjettforslaget som fremlegges for formannskap og kommunestyret. God praksis tilsier at 

kommunestyret får kontrollutvalgets budsjett til særskilt behandling dersom det er avvik 

mellom det fremlagte forslaget i kommunestyret og kontrollutvalgets innstilling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Det ble fattet følgende enstemmige vedtak:  

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:  

Budsjett for kontroll og revisjon 

(ansvar 11121, tjeneste 1100) for 

2017, fastsettes med en 

økonomisk ramme på kr. 1 230 

000 med følgende fordeling: 

Konto  

Beløp  

10500  Trekkpliktig godtgjørelse  

10800  Fast godtgjørelse  23 000  

10801  Møtegodtgjørelse  12 000  

10802  Tapt arb.fortjeneste  25 000  

10990  Arb.giveravgift  7 000  

11001  Aviser/tidsskrifter/fag

litteratur  

12 000  

11151  Bevertning møter  3 000  

11205  Tjenestefrikjøp  10 000  

11501  Opplæring/kurs  32 000  

11600  Kjøregodtgjørelse  2 000  

12700  Konsulenttjenester 

ordinær drift 

(sekretærtjenester)  

196 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Administrasjonens innstilling: 

 

Kontrollutvalget i Nordre Land vil råde  kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 

  

Budsjett for kontroll og revisjon 

(ansvar 11121, tjeneste 1100) for 

2017, fastsettes med en 

økonomisk ramme på kr. 1 230 

000 med følgende fordeling: 

Konto  

Beløp  

10500  Trekkpliktig godtgjørelse  

10800  Fast godtgjørelse  23 000  

10801  Møtegodtgjørelse  12 000  

10802  Tapt arb.fortjeneste  25 000  

10990  Arb.giveravgift  7 000  

11001  Aviser/tidsskrifter/fag

litteratur  

12 000  

11151  Bevertning møter  3 000  

11205  Tjenestefrikjøp  10 000  

11501  Opplæring/kurs  32 000  

11600  Kjøregodtgjørelse  2 000  

12700  Konsulenttjenester 

ordinær drift 

(sekretærtjenester)  

196 000  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 20. september 2016 

 

 

Hans Moon 

leder kontrollutvalget  

 

 

Tilleggsopplysninger: 

 

Etter forslag fra Arnfinn Eng i Formannskapet 23.11.2016 i sak 136/16: Handlings- og 

økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 og vedlagte styringskort, vedtok formannskapet 

en reduksjon av kontrollutvalgets budsjett med kr. 163.000,-.  

 

 

 



 

 

1 

 
SAK NR. 34/2016 

Nordre Land kommune 

     

 

SAKSPROTOKOLL 
 

 

KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2017 
 

Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 

  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  

Kontrollutvalget 12.09.16 Kjetil Solbrækken  Nei 

        

Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS for 2017 

2. Forskrift om kontrollutvalg 

 

Ja (se vedlegg egen sak) 

Nei 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

Budsjett for kontroll og revisjon (ansvar 11121, tjeneste 1100) for 2017, fastsettes med en 

økonomisk ramme på kr. 1 230 000 med følgende fordeling: 

 

 Konto                      Beløp 

10500 Trekkpliktig godtgjørelse  

10800 Fast godtgjørelse 23 000 

10801 Møtegodtgjørelse        12 000 

10802 Tapt arb.fortjeneste 25 000 

10990 Arb.giveravgift               7 000 

11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur              12 000 

11151 Bevertning møter 3 000 

11205 Tjenestefrikjøp 10 000 

11501 Opplæring/kurs  32 000 

11600 Kjøregodtgjørelse 2 000 

12 700 Konsulenttjenester ordinær drift (sekretærtjenester) 196 000 

13709 Kjøp av andre tjenester   3 000 

13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap 

(Innlandet Revisjon IKS) 

908 000 

14290 Momskompensasjon (utgift) 49 000 

17290 Momskompensasjon (inntekt) - 49 000 

 Totalt                              1 230 000 
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SAKSOPPLYSNINGER: 

 

Spesielle regler om budsjettbehandlingen i kontrollutvalget: 
 

Bakgrunn for saken er særbestemmelser om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett, jf. § 18 i 

forskrift om kontrollutvalg:   

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 

eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll- og 

revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.”  

Med bakgrunn i lovverket utformes kontrollutvalgets vedtak som en innstilling til kommunestyret. I 

praksis oversendes innstillingen til rådmannen som innarbeider dette i sitt forslag til samlet budsjett 

for kommunen som legges frem for formannskapet senere i høst. Kontrollutvalgets budsjettforslag blir 

da en del av formannskapets innstilling til kommunestyret. Informasjon om kontrollutvalgets forslag 

til egen budsjettramme skal videre legges ved formannskapets innstilling til kommunestyret, jf. 

forskrift om kontrollutvalg. 

 

God praksis tilsier at kommunestyret får kontrollutvalgets budsjett til særskilt behandling dersom 

formannskapet foreslår en lavere budsjettramme for kontrollutvalget enn kontrollutvalgets eget 

forslag. Bakgrunnen for dette er at en eventuell reduksjon av kontrollutvalgets budsjett, foretatt av 

rådmannen og/eller formannskapet (som begge er underlagt tilsyn av kontrollutvalget), skal bli 

realitetsbehandlet av kommunestyret.   

 

Budsjettforslag: 
 

Nedenfor følger budsjettforslag for neste år. For sammenligningens skyld er årets budsjett og 

regnskapstall fra de foregående årene tatt med i oppstillingen. 

 

 Konto                      FORSLAG TIL 

BUDSJETT 

2017 

Budsjett 

2016  

Regnskap  

2015 

Regnskap  

2014 

10500 Trekkpliktig godtgjørelse   362 300 

10800 Fast godtgjørelse 23 000 22 000 21 601 22 050 

10801 Møtegodtgjørelse        12 000 15 000 8 700 9 300 

10802 Tapt arb.fortjeneste 25 000 20 000 24 819 24 331 

10990 Arb.giveravgift               7 000 6 000 5 881 6 593 

11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur              12 000 12 000 1 600 16 580 

11151 Bevertning møter 3 000 3 000 2 560 2 140 

11205 Tjenestefrikjøp 10 000  8 578 0 

11501 Opplæring/kurs  32 000 32 000 0 6 300 

11600 Kjøregodtgjørelse 2 000 2 000 762 1 442 

12 700 Konsulenttjenester ordinær drift 

(sekretærtjenester) 

196 000 180 000 171 583 161 227 

13709 Kjøp av andre tjenester   3 000 0 2 713 2 600 

13750 Kjøp av tjenester fra 

interkommunalt selskap 

(Innlandet Revisjon IKS) 

908 000 898 000 831 099 673 863 

14290 Momskompensasjon (utgift) 49 000 45 000 49 677 52 956 

17290 Momskompensasjon (inntekt) - 49 000 - 45 000 - 49 677 - 52 956 

 Totalt                              1 230 000 1 190 000 1 080 218 926 726 

 

Budsjettet er økt med ca 3,4 % fra 2016 til 2017. 
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Kommentarer til budsjettpostene: 

 

 Fast godtgjørelse: Kontrollutvalgets leder gis en godtgjøring på 3 % av ordførerens 

godtgjøring. Dette utgjør ca. 23 000 (2016).  

 

 Møtegodtgjørelse: Medlemmene, inkl. leder, har kr. 350 i møtegodtgjørelse pr. møte. Normalt 

møteaktivitet er 5-6 møter i året. Det budsjetteres med 7 møter slik at man har litt 

handlingsrom. 5 medlemmer gir kr. 1 750 pr møte, dvs. ca.  

kr. 12 000 totalt.  

 

 Tapt arb.fortjeneste: Regnskapstall fra tidligere år er lagt til grunn.  

 

 Arbeidsgiveravgift: 10,6 % av møtegodtgjørelse. 

 

 Faglitteratur / abonnement: Abonnement på fagtidsskriftet ”Kommunerevisoren” (5 * 350,-) 

til alle + abonnement på Kommunal Rapport (2 000 pr. abonnement). Samlet ca. 12 000 kroner. 

 

 Bevertning: Enkel møteservering på hvert møte. Regnskapsført utgift tidligere år er lagt til 

grunn for budsjetteringen. 

 

 Tjenestefrikjøp: Refusjon til arbeidsgivere i f.m. arbeidstakeres deltakelse i 

kontrollutvalgsmøter. Føres enten som tapt arbeidsfortjeneste eller tjenestefrikjøp, avhengig av 

hvilke type krav som fremmes. Budsjettering gjøres ut fra erfaring fra i fjor/tidligere år. 

 

 Kurs: Det er budsjettert med at alle fem medlemmene kan delta på den årlige 

”Kontrollutvalgskonferansen” i regi av Norges Kommunerevisorforbund (to-dagers seminar 

med overnatting). Pris pr. person er ca 6500, dvs. ca 32 000 totalt. Dette må ses i sammenheng 

med første året etter valget, og må ses på som en del av folkevalgtopplæringen. 

 

 Skyssgodtgjøring: Dette gjelder kjøregodtgjørelse til/fra møter for kontrollutvalgets 

medlemmer. I tillegg  kommer kjøregodtgjørelse i forbindelse med eventuelle kurs. 

 

 Konsulenttjenester ordinær drift (sekretærtjenester):  
Kommunene i Gjøvik- og Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått en felles avtale om 

kjøp av skretærtjenester for perioden 2011-2014 (4 år) med opsjon ytterligere to år.  Avtalen 

utgår 31/12-16 og ny konkurranse gjennomføres høsten 2016. Det vi da være noe usikkerhet 

knyttet til ny avtale og prising av tjenester fra 1/1-17.  

Budsjettert beløp er basert på erfaringer tidligere år og et påslag for prisstigning. Det er også 

tatt høyde for noe aktivitetsøkning.  

 

 Kjøp av andre tjenester:  
Kommunen har som praksis å belaste revisjon av mindre selskaper på kontrollutvalget (legater 

mv). Kontrollutvalget tar hensyn til dette og budsjetterer i tråd med siste års regnskap. 

 

 Kjøp av tjenster fra interkommunalt selskap (Innlandet Revisjon IKS):  
Kontrollutvalget er delegert myndighet fra kommunestyret til å inngå avtale om kjøp av 

tjenester fra Innlandet Revisjon IKS. Det vises til godkjent oppdragsavtale for neste år (jf. egen 

sak) der det er stipulert bruk av 940 timer, summert til totalt kr 907 950.  
 

 Merverdiavgift: Merverdiavgift regnskapsføres både som en utgift og en inntekt og får derfor 

ingen virkning. Mva-pliktig tjeneste (kjøp av sekretærtjenester) er derfor budsjettert ekslusiv 

mva. Fakturering fra Innlandet Revisjon IKS utløser ikke beregning av mva. 
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FRA KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak:  

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 

Budsjett for kontroll og revisjon (ansvar 11121, tjeneste 1100) for 2017, fastsettes med en økonomisk 

ramme på kr. 1 230 000 med følgende fordeling: 

 

 Konto                      Beløp 

10500 Trekkpliktig godtgjørelse  

10800 Fast godtgjørelse 23 000 

10801 Møtegodtgjørelse        12 000 

10802 Tapt arb.fortjeneste 25 000 

10990 Arb.giveravgift               7 000 

11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur              12 000 

11151 Bevertning møter 3 000 

11205 Tjenestefrikjøp 10 000 

11501 Opplæring/kurs  32 000 

11600 Kjøregodtgjørelse 2 000 

12700 Konsulenttjenester ordinær drift 

(sekretærtjenester) 

196 000 

13709 Kjøp av andre tjenester   3 000 

13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt 

selskap (Innlandet Revisjon IKS) 

908 000 

14290 Momskompensasjon (utgift) 49 000 

17290 Momskompensasjon (inntekt) - 49 000 

 Totalt                              1 230 000 

 



Behandling i Husbankgruppa: 

 

 

 

Innstilling/Vedtak: 

 

Husbankgruppa anbefaler at Nordre Land kommunestyre godkjenner forslag til nye 

retningslinjer for tildeling av Husbankens låne – og tilskuddsordninger til boligformål i 

Nordre Land kommune. 

 

 

 



Lnr.: 14076/16 

Arkivsaksnr.: 16/2244 

Arkivnøkkel.: 252 
 

Saksbehandler: MOG    

 

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE - OG 

TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL I NORDRE LAND KOMMUNE  

 

Sammendrag: 

 

Startlån og tilskudd til etablering og utbedring tildeles kommunen fra Husbanken for videre 

utlån og fordeling. 

 

Etter endringer i Husbankens forskrifter er det behov for revidering av «Retningslinjer for 

tildeling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger til boligformål i Nordre Land 

kommune» 

 

Det anbefales at Husbankgruppa anbefaler Nordre Land Kommunestyre å godkjenne forslag 

til nye retningslinjer for tildeling av Husbankens låne – og tilskuddsordninger til boligformål 

i Nordre Land kommune. 

 

Vedlegg: 

 

«Forskrift om startlån fra Husbanken» 

«Forskrift om tilskudd fra Husbanken» 

«Veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd»  

Forslag til nye retningslinjer for tildeling av Husbankens låne – og tilskuddsordninger 

gjeldende fra 01.01.2017. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Gjeldende Retningslinjer for tildeling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. 

Kopi av Husbankens side «Kan jeg få startlån og tilskudd?» 

 

Saksopplysninger: 

 

Midler for videre utlån gjennom startlån, og tilskudd til utbedring og etablering tildeles 

kommunen årlig etter søknad til Husbanken. Gjennom flere år har det i kommunens 

Handlings- og økonomiplan vært lagt inn en årlig bevilgning på kr. 10.000.000,- i låneopptak 

fra Husbanken Etter vedtak i Formannskapet sak 84/16  datert 31.08.2016 og  

Kommunestyret sak 58/16 datert 06.09.2016, er bevilget beløpet for videre utlån økt til kr. 

15.000.000,- årlig.  Tilskuddsmidlene kommunen ble tildelt for 2016 er kr. 100.000,-  til 

etablering og kr. 150.000,-  til utbedring.  

 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer skal ha 

mulighet til å skaffe seg egnet bolig og beholde den. Lånet skal være et finansieringstilbud 

der det ikke gis lån i ordinær bank. Tilskudd til etablering skal bidra til at økonomisk 

vanskeligstilte skal få mulighet til å etablere seg på boligmarkedet. Tilskudd til utbedring 



skal bidra til nødvendige utbedringer av bolig for personer med nedsatt funksjonsevne, samt 

økonomisk vanskeligstilte husstander. 

 

Husbanken gir kommunen anledning til å utarbeide egne retningslinjer for hvordan 

ordningen skal praktiseres. Dette forutsetter at retningslinjene ivaretar formålet og 

hovedintensjonen for ordningen. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til 

orientering. Nordre Land kommunes « Retningslinjer for tildeling av Husbankens låne - og 

tilskuddsordninger» ble sist revidert i sak 17/14 i Kommunestyret 08.04.2014.   

 

Gjennom «Forskrift om startlån fra Husbanken» gjeldende fra 01.01.2016, Husbankens 

«Veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd» samt Husbankens nettsider for søkere 

av startlån og tilskudd, har det blitt klart at gjeldende retningslinjer bør revideres. 

Hovedgrunnen til dette er at det ikke lengre er samsvar mellom forskriftene og kommunens 

retningslinjer da det gjelder toppfinansiering av boligkjøp for unge i etableringsfasen med 

manglende egenkapital. Siden retningslinjene må revideres på bakgrunn av disse endringene, 

er det naturlig og ta en samlet gjennomgang. Gjennom Husbankgruppas erfaringer og innspill 

har det fremkommet behov for endring av også andre punkter. 

 

I arbeidet med utarbeidelse av forslag til nye retningslinjer er det i all hovedsak Husbankens 

«Veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd» og «Forskrift om startlån fra 

Husbanken» som er lagt til grunn. Det er i tillegg sett på andre kommuners retningslinjer, for 

slik å få nyttige ideer og innspill.  

 

Nordre Land kommune ved rådmannen har gitt Husbankgruppa delegert myndighet til å 

avgjøre søknader om startlån og tilskudd til etablering og utbedring. I Kommunestyret sak 

83/16 datert 22.11.2016, ble Husbankgruppa vedtatt nedlagt, og søknader om lån og tilskudd 

skal behandles administrativt i kommunen fra 01.01.2017. 

 

Vurdering: 

 

Det er i utformingen av de nye retningslinjene valgt å følge «Forskrift om startlån og tilskudd 

fra Husbanken» sine hovedpunkter. Dette sikrer at retningslinjene følger lovverket, og at 

formålet og intensjonen med ordningen blir ivaretatt.  

 

Forslag til nye retningslinjer er noe mere omfattende og detaljert enn gjeldende retningslinjer. 

Dette for å sikre en rettferdig og mest mulig lik behandling av søknadene. 

 

Gjeldende retningslinjer og forslag til nye retningslinjer har noen betydelige forskjeller. De 

største endringene er på følgende punkter:  

 

1. Toppfinansiering til kjøp av bolig for ungdom i etableringsfasen. Forskrift om 

startlån fra Husbanken § 3 punkt b sier at kommunen skal legge vekt på at søkeren 

har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens 

inntekt og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Ungdom i etableringsfasen kommer 

derfor ikke lengre inn under ordningen, og skal benytte seg av muligheten for sparing 

til egenkapital, såfremt de ikke kommer inn under unntakene fra denne hovedregelen. 

Flere ordinære banker godtar heller ikke lengre startlån som toppfinansiering, med 

bakgrunn i finanstilsynets lovverk. Toppfinansiering skal være egenkapital, ikke et 

lån. 



 

2. Folkeregistrert adresse ved søkertidspunkt. Gjeldende retningslinjer sier at søkere 

til startlån og tilskudd skal være bosatt i kommunen i minimum 3 år. Det foreslås i 

nye retningslinjer at søker som hovedregel skal være bosatt i Nordre Land på 

søkertidspunkt. I tillegg til at tidsperspektivet over 3 år tas bort, åpnes det også for at 

det kan gjørs unntak fra denne regelen. Denne endringen er foreslått med bakgrunn i 

at kommunen ønsker nye innbyggere velkommen. En ser at det ved gjeldende regler 

har blitt gitt avslag til ellers gode søkere. 

 

3. Arbeidsinnvandring/Flyktninger. Det er i forslag til retningslinjer tatt med et punkt 

om arbeidsinnvandrere og flyktninger. Dette er en gruppe som har tilkommet som 

søkere til startlån og tilskudd senere år, og det er viktig å få denne søkergruppen inn i 

retningslinjene. 

 

4. Refinansiering. Det er i forslaget til nye retningslinjer foreslått at startlån til 

refinansiering av gjeld som hovedregel kun gis en gang. Denne endringen foreslås 

med bakgrunn i at det har vært noen «gjengangere» i søkergruppen. Forslaget legger 

vekt på at ny forbruks- og kredittgjeld som er ervervet etter innvilget startlån til 

refinansiering, ikke gir grunnlag for ny refinansiering så fremt uforutsette endringer i 

økonomien ikke ligger til grunn. 

 

5. Kommunal restanse. Gjennom refinansiering av kredittgjeld har i noen tilfeller 

skatter og avgifter til kommunen blitt refinansiert. I forslag til nye retningslinjer 

foreslås det at alle utestående forhold med kommunen skal være oppgjort, eller 

oppgjørsmåten avklart før lån innvilges. Med dette menes at søker må ta initiativ til 

kontakt med kommunens økonomiavdeling slik at f.eks en nedbetalingsavtale kan 

inngås. Med denne på plass kan beløp legges inn i Sifo`s budsjett, noe som vil vise 

om en refinansiering av også denne gjelden er hensiktsmessig og nødvendig. 

 

6. Pant i bolig. Forslag til nye retningslinjer sier at startlånet som hovedregel skal sikres 

med pant innenfor antatt markedsverdi av boligen. Dette blir i all hovedsak praktisert 

også nå, men har ikke ligget inne som eget punkt. 

 

Kommunens hovedmål gjennom Husbankens låne- og tilskuddsordninger skal bidra til at 

husstander som er vanskeligstilte på boligmarkedet skal få muligheten til å etablere seg i 

egen bolig, eller beholde boligen de har. Samtidig er det viktig å påse at låntaker har evnen til 

å betjene lånet over tid, og at kommunen har sikkerhet for utlånet. Forslaget til nye 

retningslinjer skal bidra til at lovverket følges, og at alle lånesøkere får en rettferdig og mest 

mulig lik behandling av søknaden sin, samtidig som kommunens rettigheter som utlåner 

ivaretas. 

 

Rådmannen anbefaler at nye retningslinjer for tildeling av Husbankens låne- og 

tilskuddsmidler vedtas. 

 

Administrasjonens innstilling: 

Rådmannen vil råde Husbankgruppa til å legge saken frem for Kommunestyret med slikt 

forslag til vedtak: 

 



Husbankgruppa anbefaler at Nordre Land kommunestyre godkjenner forslag til nye 

retningslinjer for tildeling av Husbankens låne – og tilskuddsordninger til boligformål i 

Nordre Land kommune. 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  21.11.2016 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Røste Goplen 

 

 

 

 































































































Behandling i Formannskapet: 

 

Forslag fra rådmannen: 

 

Investering: 

Det legges inn kr. 500.000,- i investering for etablering av nye friluftstilbud i Mariringen og 

Dæhli barnehager. 

 

Investering i Lokverkstedet kr. 1 mill. skyves fra 2017 til 2018 og ut over i planperioden. 

 

 

Forslag fra Senterpartiet og Høyre; 

Som rådmannens forslag til Handlingsplan og budsjett, med følgende endringer; 

Senterparti/høyre: 2017 2018 2019 2020 

Drift: 
    Lundhaug opprettholdes: 125 000 

   Ikke nedklassifisering/vinterbrøyting private veger 840 000 
   Ikke kutt sosialfaglie 600 000 
   Ikke kutt ergo/fysio 60 % stilling til 

hverdagsrehabilitering 235 000 
   Mindre nedtrapping eiendomsskatt -1 800 000 -2 000 000 

  

 
0 

   Ikke sommerstenging Parken 55 000 
   Reduksjon nettodriftsresultat -55 000 
   

 
0 

   

     Ungdomstrinnet beholdes i Torpa 
 

1 800 000 
  Landbruksvikarordningen opprettholdes 

 
200 000 

  

  
2 000 000 

  

  
0 

  For saldering av budsjett 2018-2020 reduseres tempoet i utfasingen av eiendomsskatten. 
 

     Investering: 
    Prosjektering rehabilitering TBUS ? 

   Flerbrukshall Torpa, besluttes senere 
 

? 
   

Forslag fra Bygdelista: 

Som rådmannens forslag til Handlingsplan og budsjett, med følgende endringer; 

Bygdelista: 2017 2018 2019 2020 

Drift: 
    Opprettholde ungdomstrinnet TBUS 
 

1 800 000 
  BHG 543 000 893 000 
  Private veger 527 000 

   Private veger 313 000 
   Grendetilskudd 200 000 
   Fyrio/ergo 600 000 
   Ikke halleie 250 000 
   



Fysiohjemme torpa 400 000 
   Kirke 30 000 
   Kulturskole 40 000 70 000 

  Sosialfaglig veileder 600 000 
   Parken 50 000       

 
3 553 000 2 763 000 0 0 

Restutfordring: 4 464 000 
   

 
8 017 000 

   Konsesjonskraftsalg -1 601 000 
   Skole og bhg koordinator -900 000 
   Avdrag -685 000 
   Eiendomsskatt -3 000 000 -5 100 000 -5 113 200 

 Pensjon -2 210 000 
   Reduksjon BV til TT -700 000 
   Kontrollutvalget -163 000 
   

 
-9 259 000 -5 100 000 -5 113 200 0 

 
-1 242 000 -2 337 000 -5 113 200 0 

Rådmannens endringer til 23: 
    Strøm 300 000 

   Digitalisering 200 000 
   Krisesenter 92 000 
   Ny DIFF: -650 000 
   Avsetning til disp fond 650 000 2337 000 5113 200 

 Investering: 
    Flerbrukshall i Torpa 
 

30 000 000 
   

 

Forslag fra Arbeiderpartiet og SV: 

Som rådmannens forslag til Handlingsplan og budsjett, med følgende endringer; 

Ap/SV: 2017 2018 2019 2020 

Drift: 
    Helsesøster 600 000 

   Sosialfaglig veileder 600 000 
   Fysio/ergo/ambulerende vaktmester 600 000 
   Gratis halleie 250 000 
   Parken 150 000 
   Solosang 40 000 
   Skole/SFO betalingssatser 1 000 000 
   Betalingssatser middag Landmo 100 000 
   Hjemmehjelp betaling 300 000 
   Opprettholde Skogvang 450 000 
   Kontrollutvalget forvaltningsrevisjon 100 000 
   Kirkelig fellesråd drift/belysning/sesongarbeider 106 000 
   Opprettholde kommunale veger/brøyting/vedlikeh. 840 000 
   Sum 5 136 000 
   Nettodriftsresultat utover 1,75 % -258 000 
   



Beregnet disp.fond utover 4 % -348 000 
   Disposisjonsfond -955 000 
   Eiendomsskatt -3 100 000 
   Redusert overført til investeringsregnsk. -475 000 
   Sum finansiering -5 136 000 
   Diff: 0 
   Ungdomstrinnet beholdes i Torpa 

 
1 800 000 

  Barnehagestruktur 
 

900 000 
  Kulturskole Piano og solosang 

 
210 000 

  Landbrukskontor 
 

350 000 
  Skiløyper 

 
200 000 

  Skole 
 

1 200 000 
  Rehold barnehage 

 
400 000 150 000 

 Landbruksvikarordningen 
 

200 000 
  Psykisk helse 

 
600 000 

  Sum 
 

5 860 000 
  Nettodriftsresultat utover 1,75 % 

 
-1 590 000 

  Eiendomsskatt 
 

-5 100 000 
  Sum finansiering 

 
-6 690 000 

  Diff: 
 

-830 000 
  Reholdsressurs 

  
300 000 

 Drift KAD 
  

? 
 Skiløyper 

  
200 000 

 Sum: 
  

650 000 
 Finansiering: 

    Eiendomsskatt 
  

-8 100 000 
 Sum finansiering: 

  
-8 100 000 

 Rest overført til netto driftsres. Og disposisjonsfond 
  

-7 450 000 
  

AVSTEMNING: 

I Rådmannens forslag om at investering i Lokverkstedet kr. 1 mill. skyves fra 2017 til 

2018 og ut over i planperioden fikk enstemmig tilslutning. 

II Rådmannens innstilling med Arbeiderpartiets forslag til endringer, falt mot 3 stemmer. 

III Rådmannens innstilling med SP/H forslag til endringer satt opp mot rådmannens 

innstilling med endringer foreslått av Bygdelista.  

Rådmannens innstilling med Bygdelistas forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

 

Innstilling/Vedtak: 

 

1. Nordre Land kommunestyre vedtar Økonomiplan 2017-2020 i Handlings- og 

økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 og vedlagte styringskort, med følgende 

endringer 

 
2017 2018 2019 2020 

Drift: 
    Opprettholde ungdomstrinnet TBUS 
 

1 800 000 
  



BHG 543 000 893 000 
  Private veger 527 000 

   Private veger 313 000 
   Grendetilskudd 200 000 
   Fyrio/ergo 600 000 
   Ikke halleie 250 000 
   Fysiohjemme torpa 400 000 
   Kirke 30 000 
   Kulturskole 40 000 70 000 

  Sosialfaglig veileder 600 000 
   Parken 50 000       

 
3 553 000 2 763 000 0 0 

Restutfordring: 4 464 000 
   

 
8 017 000 

   Konsesjonskraftsalg -1 601 000 
   Skole og bhg koordinator -900 000 
   Avdrag -685 000 
   Eiendomsskatt -3 000 000 -5 100 000 -5 113 200 

 Pensjon -2 210 000 
   Reduksjon BV til TT -700 000 
   Kontrollutvalget -163 000 
   

 
-9 259 000 -5 100 000 -5 113 200 0 

 
-1 242 000 -2 337 000 -5 113 200 0 

Rådmannens endringer til 23: 
    Strøm 300 000 

   Digitalisering 200 000 
   Krisesenter 92 000 
   Ny DIFF: -650 000 
   

     Avsetning til disp fond 650 000 2337 000 5113 200 
  

2. Rådmannen gis fullmakt til å kunne disponere Tjenesteområdenes netto driftsbudsjett 

på de ulike ansvar, arter og funksjoner, innenfor de enkelte tjenesteområder i samsvar  

med vedtatt økonomireglement. 

 

3. Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas i samsvar med investeringsprogram 2017-2020 i 

vedlagt Handlings- og økonomiplandokument; 

 

a. Investering i Lokverkstedet kr. 1 mill. skyves fra 2017 til 2018 og ut over. 

b. Flerbrukshall i Torpa legges inn med kr. 30 mill. i 2018   

 

Det delegeres rådmannen å bestemme når låneopptaket gjennomføres, samt avtale 

rente- og avdragsbetingelser. 

 

4. Gebyrer og betalingssatser vedtas i samsvar med delen Gebyr og betalingssatser 2017 i 

vedlagt Handlings- og økonomiplan-dokument. 

 



5. Ved beregning av forskuddstrekk for året, benyttes de av staten tillatte maksimalsatser. 

 

6. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. 

esktl. § 3 første ledd bokstav a. 

 

7. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. § 11 

første ledd. 

 

8. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (boliger og 

fritidsboliger), samt for ubebygde tomter, er for skatteåret 2017 satt til 2,5 promille, jf. 

esktl. §12 bokstav a og b. 

 

9. Eiendomsskattevedtektene for Nordre Land kommune vedtatt i kommunestyresak 

37/13, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf. esktl. § 10. 

 

10. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er 

01.04 og andre termin er 01.10. 

 

 

 



Lnr.: 14034/16 

Arkivsaksnr.: 16/2234 

Arkivnøkkel.: 150  
 

Saksbehandler: JLM    

 

Utskrift til:  

 

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 MED BUDSJETT 2017 OG 

VEDLAGTE STYRINGSKORT 

 

 

Vedlegg: 

 

Styringskort 

Handlingsplan/økonomiplan 2017 - 2020  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, gi en fireårig realistisk oversikt 

over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperiode, vise 

balanse for hvert av årene i økonomiplanen og inneholde utviklingen i sentrale økonomiske 

størrelser.  

Kommunestyret vedtok i februar 2016 å igangsette et omfattende omstillings- og 

organisasjonsutviklingsprosjekt (OU), som skal gjennomføres i perioden 2016-2019. 

Bakgrunnen var økningen i den generelle økonomiske utfordringen grunnet stor 

kostnadsvekst og liten inntektsvekst, politiske ønsker om å oppfylle vedtatte økonomiske 

handlingsmål kombinert med det særskilte vedtaket i kommunestyret i desember 2015 om å 

fjerne eiendomsskatten på boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter i løpet av de neste tre 

årene. 

Både omstillingen og innkjøring av ny organisering vil gjennomføres i 2017, 2018 og 2019.  

 

 

Vurdering: 

 

Handlingsplanen bygger på sist vedtatte kommuneplan, og handlingene er rettet mot de 

strategiene som fremkommer i kommuneplanen. Styringskortene har gjennomgått en 

revidering, ved at de er tilpasset den nye organiseringen, vedtatt av kommunestyret i sak 

44/16. Videre er styringskortene kortet ned, etter signaler gitt av formannskapet i sak 119/16. 

Dette innebærer hovedsakelig at faktainformasjon er tatt ut fra styringskortene, da dette er 

offentlig tilgjengelig informasjon, som i den grad et er relevant, vil bli inkludert i 

kommunens årsrapport. I og med at kommunen har gått fra den tidligere benyttede 

medarbeiderundersøkelsen, til KS’s sin utviklede 10-faktor undersøkelse, er det hentet 3 

sentrale målepunkt fra denne i styringskortenes «medarbeiderperspektiv». 



Rådmannen har i Økonomiplan og budsjettdokumentene lagt til grunn kommunestyrets 

innsparingskrav slik de ble vedtatt 21. juni, med noen justeringer. Innsparingskravene, 

kombinert med nye opplysninger fra statsbudsjett og nye vurderinger av endringer i 

driftsutgifter og driftsinntekter, ligger til grunn for rådmannens anbefalinger til saldering av 

økonomiplanen, og budsjettåret 2017.  

Rådmannen understreker at de innsparingskrav som kommunestyret har lagt til grunn vil 
ha konsekvenser for både politisk virksomhet, kommunale tjenester, medarbeidere og 
arbeidsmiljø. Rådmannen har, med en stor innsats fra ledere og medarbeidere, søkt å 
utrede og anbefale innsparingstiltak som i minst mulig grad skal ha negative konsekvenser 
for kjernevirksomheten, altså for brukerne av tjenestene og for ansatte. Som grunnlag for 
vurdering av innsparingstiltakene, ligger en omfattende Kostra-analyse, der nivået på 
tjenester i Nordre Land sammenlignes med sammenlignbare kommuner. Det henvises til 
OU-sluttrapporten som ble behandlet i kommunestyret i juni. I samme kommunestyremøte 
ble en ny administrativ organisering av kommunen vedtatt. Rådmannen vi understreke at 
dette er en stor endring, og at intensjonene og forutsetningene for denne endringen må 
fastholdes. Organisasjonen trenger forutsigbarhet, i den endringsprosess som skal 
gjennomføres. 
 
Rådmannen vil kommentere enkelte punkter som ikke direkte fremgår av de fremlagte 

økonomiplan- og budsjettdokumenter. 

 Ramme til skolen: 

o I rådmannens vurderinger av delutredninger til formannskapets møte 26. okt, 

skriver rådmannen at skole-området er hardt rammet av denne budsjettrundens 

reduksjonstiltak og bidrar sterkt i omstillingen til budsjett 2017. Det ble i 

kommunestyrets møte 21. juni vedtatt at opprettelsen av de to stillingene som 

tjenesteområdeledere for grunnskole og barnehage skulle finansieres med generell 

rammereduksjon på skolene (kr. 600.000,-), barnehagene (kr. 600.000,-) og 

sentraladministrasjonen (kr. 600.000,-). I budsjett-tall presentert til møtet 26. okt 

hadde rådmannen opprettholdt salderingsforslaget for skolene men redusert 

salderingskravet for barnehagene, som følge av delutredningen fra barnehagene. 

Rådmannen har til formannskapsmøte 23. november vurdert det slik at rammen til 

grunnskolen bør kompenseres med kr. 300.000,-, slik at grunnskolen og 

barnehagen gis identiske salderingskrav til disse stillingene. 

 Barnevern: 

o Det ligger i budsjettforslaget inne forslag om styrking av barnevernstjenesten. På 

bemanningssiden er det bevilget lønnsmidler til de to nye årsverkene, som 

kommunestyret i sak 48/16. Nordre Land kommunes andel av denne 

stillingsstyrking er beregnet til kr. 648.000,-. I skrivende stund har fylkesmannen 

tilsyn hos Land barnevernstjeneste, og utfallet og fylkesmannens anbefalinger er 

høyt usikre. Rådmannen vil derfor tå forbehold om at fylkesmannens anbefalinger 

kan medføre et ytterligere behov for å styrke Land barnevernstjeneste. I tillegg er 

tiltaksbudsjettet for Nordre Land kommunes andel styrket med kr. 4,67 mill. som 

gjør at tiltaksbudsjettet justeres opp til estimert reelt regnskapsmessig nivå for 

2016. 

 

 

 



 Opplæringskontoret/Lærlinger: 

o I budsjett for 2017 er det ikke rom for å ta inn nye læringer. Dette skyldes at 

inntaket av læringer i 2013, 2014 og 2015 var meget høyt. Nå har disse kommet til 

det siste læreåret (og derav skal ha høyest lærlingelønn) i forhold til inntaket i et 

gjennomsnittsår. Budsjettåret 2017 vil derfor innebære å få siste års lærlinger 

gjennom lærlingekontrakten, slik at opplæringskontoret fra 2018 igjen kan ta inn 

læringer. 

 Betalingssatser for omsorg- og rehabilitering: 

o Rådmannen og enhetsleder for Omsorg og rehabilitering har i forbindelse med 

presentasjoner rundt tildelingskriterier, samt i formannskapets møte 26. oktober 

informert om nye betalingssatser / timespris for hjemmehjelp og ambulerende 

vaktmester. Disse tjenestene har i budsjettet for 2017 er betydelig prisøkning. I 

denne sammenhengen er det nødvendig å presisere at Nordre Land kommune, 

sammen med Søndre Land kommune har ligget, og fortsatt ligger lavere enn de 

andre kommunene i Gjøvikregionen. Det andre forholdet som må kommenteres er 

at det for betalingssatsene gjelder et max-tak (månedsabonnement) som betyr at 

det utgiftene til hjemmehjelp og ambulerende vaktmester ikke vil overstige 

månedsabonnementet oppgitt for den enkelte inntektsgruppe dersom 

vedtakstimer ganger timespris overstiger månedsabonnementet (max-prisen). 

 Pensjon: 

o I formannskapsmøte 26. okt fikk rådmannen i oppdrag å estimere pensjonsutgifter 

for 2017 på nytt. Dette er gjort, og det er tatt utgangspunkt i de sist mottatte 

aktuarberegninger fra Kommunenes Landspensjonskasse. Med forbehold om at 

aktuaroppgaven fra oktober 2016 ikke endres vesentlig, og forutsetningene som 

lagt til grunn i estimatene, mener rådmannen at kommunens pensjonskostnader 

kan beregnet til 16,25 % av lønnsutgiftene. Dette er en nedgang fra tidligere 

beregnet 17,0 %. Rådmannen vil påpeke at estimater av pensjon på et såpass tidlig 

tidspunkt presenteres med betydelige forbehold. 

 Skatteinntekter: 

o Kommunens skatteinntekter og rammetilskudd er beregnet utfra forutsetningene i 

KS prognosemodell. Denne modellen tar utgangspunkt i de tall som er presentert i 

statsbudsjettet. Som det fremgår i 3. kvartalsrapport er den nasjonale 

skatteinngangen oppjustert for 2016. Skatteinngangen for 2017 er beregnet utfra 

revidert nasjonalbudsjett (revidert i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai 

2016). Dette betyr at den oppjusterte nasjonale skatteinngangen i 2016 ikke er 

medregnet i beregningsgrunnlaget for 2017. Dette er varlig praksis i kommune-

Norge. En eventuell oppjustering av skattegrunnlaget for 2017 fra regjeringens side, 

med utgangspunkt i siste justeringer for 2016 vil normalt tidligst skje i forbindelse 

med revidert nasjonalbudsjett i mai 2017. 

 Selvkost: 

o Det ligger i investeringsbudsjettet i økonomiplanperioden store investeringer innen 

vann- og avløpssektoren. Dette vil bety at kalkulatoriske kostnader (renter og 

avdrag) innen selvkostområdene vil øke i årene som kommer. I og med at dette er 

selvkostområder, og kommunestyret har vedtatt at områdene ikke skal subidieres 

innebærer dette at disse kostnadene vil bli belastet sluttbruker gjennom økte 

årsavgifter for vann og avløpsgebyrer. Hvor mye dette utgjør for den enkelte må 

beregnes i etterkant av det endelige budsjettvedtaket. 



 Nedklassifisering av kommunale veger/opphør av vintervedlikehold på private veger: 

o Delutredning for «Nedgradering av kommunale veger og oversikt over veger og 

ressursbruk», presentert til formannskapet 26. okt redegjør for den kommunale 

ressursbruken for dette tiltaket. Delutredningen konkluderer med at  

 Kommunal brøyting av private veger utgjør kr. 169.300,- pr. år 

 Kommunal strøing av private veger utgjør kr. 24.000,- pr. år 

 Kommunal brøyting av private veger i forlengelsen av kommunal veg utgjør 

kr. 26.000,- pr. år 

 Andre vedlikeholdsoppgaver på private veger, som utføres av kommunalt 

ansatte, anslått kostnad kr. 94500,- 

 Totalt betyr dette at det reduseres kostnader på kr. 313.000,- ved å ikke 

drive vintervedlikehold på private veger. 

 Nedklassifisering av de foreslåtte veger (se delutredning) summerer seg til 

reduserte kommunale vedlikeholdsutgifter på kr. 527.000,- fordelt på kr. 

243.000,- i brøytekostnader og kr. 284.000,- i vegvedlikeholdskostnader. 

 Konsesjonskraft: 

o Rådmannen inngikk 16. november en avtale om salg av kommunens 

konsesjonskraft og gjenkjøp av egen konsesjonskraft til eget forbruk. Det er inngått 

avtale om salg for 28,50 øre Kw/H og et påslag på 1,0 øre for gjenkjøpet. 

o Merinntektene i 2017 fra salg/kjøp av konsesjonskraft beløper seg til ca. kr. 

1.025.000,-,. I og med at salg og kjøp er avtalt, ser rådmannen at tjensteområdet 

Samfunnsutvikling vil måtte bevilges kr. 300.000,- som styrking av sitt 

energibudsjett. Utover dette har rådmannen i sin helhet lagt inn merinntektene for 

å oppnå kommunestyrets vedtak om økonomiske mål, dvs, avsetning til fond/netto 

driftsresultat, med økt handlingsrom som konsekvens. 

o Tjenesteområde Samfunnsutvikling hadde opprinnelig meldt et behov for styrking 

av strømbudsjett på kr. 700.000,-. I kommunestyret 21. juni ble dette av 

kommunestyret redusert til en bevilgning på kr. 300.000,-. I og med at kommunen 

nå har inngått en avtale på fastpris for 2017, mener rådmannen at tjenesteområde 

Samfunnsutvikling må tilføres ytterligere kr. 300.000,-.  

 

Det er i økonomiplanen tre økonomiske handlingsmål. Handlingsmålet for størrelsen på 

disposisjonsfondet er i sist vedtatte økonomiplan vedtatt til en årlig opptrapping med ett 

prosentpoeng hvert år i planperioden, der målet i på sikt er et disposisjonsfond på 10 % av 

brutto driftsutgifter (Fylkesmannen operere med en anbefaling på 15 %). Det er lagt inn et 

mål om fortsatt opptrapping av målet i planperioden med ett prosentpoeng også for 2020. 

I det fremlagte økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 oppnås måloppnåelse på to av de 

tre økonomiske handlingsmålene.  

For netto driftsresultat, der fylkesmannen gir føring på en måltall på 1,75 % av brutto 

driftsinntekter har Nordre Land kommune slikt beregnet netto driftsresultat i sin 

økonomiplanperiode: 

 2017 2018 2019 2020 

Mål 1,75 1,75 1,75 1,75 

Beregnet netto driftsresultat 1,79 2,00 1,54 1,87 

 

Dette betyr at for 2017 er handlingsrommet beregnet til kr. 258.000,- utover måloppnåelse, 

og for 2018 er tilsvarende beregnet til kr. 1,59 millioner. 



For handlingsmålet for disposisjonsfond viser tilsvarende beregninger: 

 2017 2018 2019 2020 

Mål 4 % 5 % 6 % 7 % 

Beregnet disposisjonsfond 4,06 5,65 6,76 8,18 

 

Dette betyr at det oppnås måloppnåelse også for målet om størrelsen på disposisjonsfondet. 

Det er forutsatt i beregningene at det i løpet av økonomiplanperioden ikke brukes av 

disposisjonsfondet. I forhold til avsetning utover måloppnåelse, er dette beregnet til kr. 

348.000,- for 2017. Dette betyr at det er målet for netto driftsresultat som gir føringer for 

hvor lavt avsetninger til handlingsrom kan gå for å oppnå måloppnåelse for begge disse 

målene. 

For andre kommentarer og detaljer rundt budsjett- og økonomiplandetaljer vises til 

dokumentet «handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017» og vedlegget 

«styringskort 2017-2020». 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram  for kommunestyret med slikt 

forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vil råde kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Nordre Land kommunestyre vedtar Økonomiplan 2017-2020 i Handlings- og 

økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 og vedlagte styringkort. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å kunne disponere Tjenesteområdenes netto driftsbudsjett 

på de ulike ansvar, arter og funksjoner, innenfor de enkelte tjenesteområder i samsvar 

med vedtatt økonomireglement. 

3. Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas i samsvar med investeringsprogram 2017-2020 

i vedlagt Handlings- og økonomiplandokument. Det delegeres rådmannen å 

bestemme når låneopptaket gjennomføres, samt avtale rente- og avdragsbetingelser. 

4. Gebyrer og betalingssatser vedtas i samsvar med delen Gebyr og betalingssatser 2017 

i vedlagt Handlings- og økonomiplan-dokument.  

5. Ved beregning av forskuddstrekk for året, benyttes de av staten tillatte 

maksimalsatser. 

6. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. 

esktl. § 3 første ledd bokstav a.  

7. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. § 11 

første ledd. 



8. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar (boliger og 

fritidsboliger), samt for ubebygde tomter, er for skatteåret 2017 2,0 promille, jf. esktl. 

§12 bokstav a og b. 

9. Eiendomsskattevedtektene for Nordre Land kommune vedtatt i kommunestyresak 

37/13, skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf. esktl. § 10. 

10. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er 

01.04 og andre termin er 01.10. 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 17. november 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        John Løvmoen 

 

 

 

 

 



Lnr.: 14495/16 

Arkivsaksnr.: 16/2319 

Arkivnøkkel.: 232 &16 
 

Saksbehandler: JLM    

 

Utskrift til: Alle berørte parter 

 

FRITAK EIENDOMSSKATT 2017  

 

Sammendrag: 

 

Kommunestyret skal hvert år vedta hvilke eiendommer som gis fritak for eiendomsskatt.  Det 

innstilles på fritak på de samme eiendommer som ble gitt fritak for 2016. 

  

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Årlig søknad fra eier av 121/43 Tonvegen 1. 

 

Saksopplysninger: 

 

Fritak for eiendomsskatt er regulert i Eiendomsskattelovens § 7. Denne paragrafen lyder: 

§ 7.Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke 

eller staten. 

b) Bygning som har historisk verde.  

c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 

20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i 

kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak. 

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. 

 

Jfr. Eiendomsskattelovens § 10 kan kommunestyrets fritaksvedtak kun gjelde for ett og ett år. 

Dette betyr at vedtatte fritak gjelder for skatteåret 2017.  

Kommunestyret har for eiendomsskatteåret 2016 fattet fritaksvedtak for følgende 

eiendommer: 

Etter Eiendomsskattelovens § 7 A: 

K-sak 128/15: 

Kommunestyret vedtar å frita følgende eiendommer for eiendomsskatt for skatteåret 2016: 



Etter Eigedomsskattelova § 7A fritas: 

1. Røde Kors; Fjelloa, Fjellvåk, Hugulia 

2. Idrettslag; tennisbanen v/ campingen, Snauhaug, Brovold, Gutukollen, Lundmoen, 

Åmot stadion, Baggerudmoen, Smeby anlegg 

3. Leikarvoll 

4. Skytterbanene i Torpa og Nordre Land 

5. Norsk motorklubbs lokaler på Vinjarmoen 

6. Bygn.nr 1970384-0 lager/varmestue på Thomlevold flyplass på Gnr/bnr 20/1 

7. Riisby behandlingssenter 

8. Dokka videregående skole 

9. Lands museum, Grønvold Sag og Mølle 

10. Samfunnshus; Klinkenberg, Åsheim, Dæhli, Nordsinni u-lag, Fjordheim, Fredheim, 

Lundmoen/Skogtun, Lysvold, Nordli, Dal, Valatun, Solheim/delvis – (taksere bhg.), 

Gry, Granvang, Solvang, og gamle Åsli skole 

11. Dokka bedehus, Nordsinni menighetshus, Vest-Torpa bedehus, Helselagets hus, 

Handicaphytta på Lenningen 

12. Allmennyttige/ikke-kommersielle formål: eiendommen til Stiftelsen Torpa Aldersboliger, 

Stiftelsen Aldersboliger, Stiftelsen Klubb 83, Solvold eiendomsselskap (57/18) og Quales 

stiftelse. 

13. Torpa fjellstyrets eiendommer 148/1/festenr. 32, 113, 115, 123, 124, 186 og 188. 

14. For de eiendommer som nevnt i punkt 10 og 11, som har boenhet til utleie, vil fritaket 

etter EKSL § 7 kun gjelde samfunnsdelen. 

 

Etter Eigedomsskattelova § 7 B fritas: 

 

1. Bygningsnummer 157796372 Jordstampehuset på eiendommen Gnr/bnr 56/7-Tomter 

2. Gnr/bnr 58/70 – Skogen 

3. Gnr/bnr 121/8 (Vidar-gården) 

4. Gnr/bnr 25/2 Øvre Stuve 

5. Gnr/bnr 121/11 og 121/821 (Storgata 34 og 36) 

6. Gnr./bnr 121/43 (Tonvegen 1) 

7. Gnr./bnr 121/71 Skolegata 2 

8. Gnr./bnr 121/311 og 825 Gamle brannstasjonen 

 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunestyret kan kun gi fritak for ett år. Dette betyr at det hvert år må fremmes en 

samlende sak om de eiendommer kommunestyret ønsker å gi fritak.  

Rådmannen er av den oppfatning at de fritak som er innvilget for 2016 også vil være aktuelle 

for fritak for 2017.  

Eventuelle nye innkomne søknader om fritak for eiendomsskatt vil bli fremlagt for 

kommunestyret løpende. 



 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  formannskapet til å fremme saken for kommunestyret med slik forslag 

til vedtak: 

 

 Kommunestyret vedtar å frita følgende eiendommer for eiendomsskatt for skatteåret 2017: 

Etter Eigedomsskattelova § 7A fritas: 

1. Røde Kors; Fjelloa, Fjellvåk, Hugulia 

2. Idrettslag; tennisbanen v/ campingen, Snauhaug, Brovold, Gutukollen, Lundmoen, 

Åmot stadion, Baggerudmoen, Smeby anlegg 

3. Leikarvoll 

4. Skytterbanene i Torpa og Nordre Land 

5. Norsk motorklubbs lokaler på Vinjarmoen 

6. Bygn.nr 19703843-0 lager/varmestue på Thomlevold flyplass på gnr/bnr 20/1. 

7. Riisby behandlingssenter 

8. Dokka videregående skole 

9. Lands museum, Grønvold Sag og Mølle 

10. Samfunnshus; Klinkenberg, Åsheim, Dæhli, Nordsinni u-lag, Fjordheim, Fredheim, 

Lundmoen/Skogtun, Lysvold, Nordli, Dal, Valatun, Solheim/delvis – (taksere bhg.), 

Granvang, Solvang, og gamle Åsli skole 

11. Dokka bedehus, Nordsinni menighetshus, Vest-Torpa bedehus, Helselagets hus, 

Handicaphytta på Lenningen og Stiftelsen Solvold eiendomssselskap (57/18) 

12. Eiendommen til Stiftelsen Torpa Aldersboliger, Stiftelsen Aldersboliger, Stiftelsen Klubb 

83 og Quales stiftelse. 

13. Torpa fjellstyrets eiendommer 148/1/festenr. 32, 113, 115, 123, 124, 186 og 188. 

14. For de eiendommer som nevnt i punkt 9 og 10, som har boenhet til utleie, vil fritaket etter 

EKSL § 7 kun gjelde samfunnsdelen. 

 

Etter Eigedomsskattelova § 7 B fritas: 

 

1. Bygningsnummer 157796372 Jordstampehuset på eiendommen Gnr/bnr 56/7-Tomter 

2. Gnr/bnr 58/70 – Skogen 

3. Gnr/bnr 121/8 (Vidar-gården) 

4. Gnr/bnr 25/2 Øvre Stuve 

5. Gnr/bnr 121/11 og 121/821 (Storgata 34 og 36) 

6. Gnr./bnr 121/43 (Tonvegen 1) 

7. Gnr/bnr 121/311 og 825 Gamle brannstasjonen 

8. Gnr/bnr 121/71 Skolegata 2 

Eventuelle fritak av andre eiendomsskatteobjekter behandler kommunestyret etter mottatte 

søknader. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  29. november 2016 



 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        John Løvmoen 

 

 

 

 

 



Lnr.: 14904/16 

Arkivsaksnr.: 16/2385 

Arkivnøkkel.: 153  
 

Saksbehandler: HHO    

 

Utskrift til:  

 

REBUDSJETTERING INVESTERINGSBUDSJETT HØSTEN 2016  

 

Sammendrag: 

 

I denne saken er investeringsbudsjettet for 2016 justert i henhold til antatt forbruk i 2016. 

Dette gjelder både prosjekter som hadde oppstart tidligere år og som blir videreført i 2016, 

prosjekter som starter opp og skal avsluttes i 2016 og prosjekter som går over flere år med 

oppstart i 2016.  

Eventuelle nye prosjekter er blitt lagt frem som egne saker i løpet av året, og disse er forsøkt 

innarbeidet i oversikten over investeringsprosjekter som legges frem her for at oversiktene i 

størst mulig grad skal vise det totale investeringsbudsjettet for 2016. For noen prosjekter er 

det foreslått å omdisponere restbevilgninger til økte rammer innenfor pågående prosjekter. 

Alle prosjektene hvor det er endringer i årsbudsjettet for 2016, er kommentert under 

rådmannens vurdering. 

  

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Investeringsbudsjettet skal, på lik linje med driftsbudsjettet, være et årsbudsjett. 

Investeringsprosjekter som går over flere år, blir vedtatt med en totalramme for prosjektet 

ved oppstart og så budsjettert med antatt forbruk det enkelte år.  

I denne saken er det to budsjettmessige justeringer som gjøres: 

1. Restbevilgningen på flerårige prosjekter innarbeides i investeringsbudsjettet for 2016. 

Prosjekter med oppstart i 2015 eller tidligere som går over flere år, må få innarbeidet en 

årsbudsjettrammen i henhold til fremdriften og antatt forbruk for 2016.  

 

2. Prosjekter med oppstart i 2016 får justert budsjettet for 2016 etter fremdriften. 

Bevilgning for 2016 som er gitt i opprinnelig budsjett, må justeres i henhold til fremdriften 

for det enkelte prosjekt og antatt forbruk for inneværende år. 

 

For investeringsprosjekter der utgiftene påløper senere en man antok ved budsjettleggelsen, 

vil det være behov for å redusere årsbudsjettet for 2016. For disse prosjektene vil 



restbevilgning bli foreslått innarbeidet med antatt forbruk for 2017, i en tilsvarende 

rebudsjetteringssak som denne. Den saken vil komme opp i løpet av 2017.   

Investeringsbudsjettet skal sees på samlet når det gjelder finansieringen. Det skal derfor 

vedtas en samlet finansiering av alle prosjektene. Det enkelte prosjekt skal derfor ikke 

finansieres særskilt. 

 

Vurdering: 

 

I denne saken skal investeringsbudsjettet for 2016 harmoniseres med fremdriften og det 

økonomiske forbruket i prosjektene, for å sørge for at budsjettet i mest mulig grad gjenspeiler 

fremdriften inneværende år. Rapportering på prosjektene i forhold til fremdrift, prognose o.l 

gjøres i kvartalsrapportene. Rapportering på avsluttede prosjekter og eventuelt gjenværende 

bevilgning på disse gjøres i årsrapporten i forbindelse med regnskapsavleggelsen. Denne 

saken er derfor ren budsjettjusteringssak som lov og forskrifter knyttet til det kommunale 

regnskapet krever.  

 

Nedenfor følger en oversikt over alle årets prosjekter med opprinnelig budsjett og forslag til 

revidert investeringsbudsjett for 2016: 

Objekt/Prosj.   Oppr. 

budsjett 

Budsjett etter 

endring 

01001 Digitalisering - Kino 0 -111 000 

01210 Utvidelse tomtefelt Elverom 0 2 000 000 

01211 Dokka Kulturstasjon 0 746 000 

01215 Permanent barnehage Øygardsjordet 0 115 000 

01217 Elektronisk låsesystem Landmo 0 13 000 

01225 Utredning og prosjektering Riisby renseanlegg 0 3 301 000 

01229 Renovering Torpa vannverk 0 435 000 

01239 Utkjøp festetomter 0 2 851 000 

01305 Sikker utskrift 0 125 000 

01307 ROS-tiltak aggregater 0 216 000 

01313 Energimerking 0 40 000 

01317 Tak over kantine Landmo 0 50 000 

01327 Fortau Landmo, regulering 0 163 000 

01338 Utbedringer Brovold vannverk 0 494 000 

01339 Utomhus skoleområdet Torpa 0 150 000 

01405 Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole 0 110 000 

01407 Komplettering av adressering i Nordre Land 0 670 000 

01419 Flerbrukshall Torpa (forstudie) 250 000 705 000 

01504 Trådløst nett barnehagene 0 20 000 

01506 Oppgradering småskoleplassen Dokka 

barneskole 

0 208 000 

01507 Renovering/nybygg lagerskur/leskur TBUS 0 354 000 

01508 IKT-prosjekter 2015 0 200 000 

01509 Anskaffelse steamkoker kjøkkenet Landmo 0 310 000 

01515 Brannhydrant i Storgata - ROS-tiltak 0 17 000 

01516 Permanent base hjemmetjenesten Dokka - gamle 

banklokalet 

0 3 500 



01562 Åsli kapell 0 32 000 

01588 Kjøp / salg av kommunale eiendommer 0 330 000 

01601 Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler TDE 

(inkl. bil til TT) 

700 000 700 000 

01602 IKT-prosjekter 2016 500 000 80 000 

01603 Asfaltering skoleplassen TBUS 450 000 390 000 

01604 Utskifting av lift 700 000 615 000 

01606 Velferdsteknologi 500 000 250 000 

01607 Nytt ringesystem Landmo 1 000 000 0 

01608 Feide 300 000 0 

01609 Fortau Idrettsvegen 1 500 000 844 000 

01610 Renovering TBUS solskjerming 1 000 000 679 000 

01611 Oppgradering driftskontrollanlegg 700 000 0 

01612 Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett 2 000 000 1 244 000 

01613 Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA 250 000 0 

01614 Prosjektering høydebasseng inkl. ny 

tilførselsledning 

300 000 0 

01615 NAV og Barnevern mottak 0 330 000 

01616 Oppgradering Dokka Helsehus 0 205 000 

01620 Utkjøp biler hjemmetjenesten 0 3 440 000 

01621 Kolterudsvegen VA-nett 0 0 

01640 Fornyelse av VA-nettet (ramme for 

delprosjekter) 

3 500 000 1 750 000 

01650 Opprustingsplan kommunale veger (ramme for 

delprosjekter) 

2 000 000 1 449 000 

01660 Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og 

eiendom 

2 000 000 1 741 000 

01670 Sikring og ENØK-tiltak kirker 1 000 000 310 000 

01680 Kjøp av bolig Snertinn 0 1 000 000 

01690 Egenkapitalinnskudd KLP 1 750 000 1 750 000 

01692 Startlån - husbanklån 2016 10 000 000 15 000 000 

08993 Utlån - N. Land Idrettslag 0 -98 000 

08994 Utlån - Dokka Møbler Eiendom 0 -225 000 

 

 

Kommentarer til endringer i årsbudsjettet for 2016: 

01001 Digitalisering – Kino 

Digitaliseringen av kinoene i Norge som ble gjennomført i årene 2010-2012, var et spleiselag 

mellom distributørene, kinoene og det offentlige. Det offentlige skulle bidra med kr 100 

millioner og distributørene skulle bidra med 40 %. Digitaliseringen har blitt noe billigere for 

kinoene enn antatt, og Nordre Land kommune har derfor fått tilbakebetalt kr 111.736,54,-. 

 

 

 

01210 Utvidelse tomtefelt Elverum 



Prosjektet er avsluttet. Det gjenstår forhandlinger med Torpa idrettslag om alternativ trase for 

skiløypa. Bevilgningen som er foreslått rebudsjettert inn, tar ikke høyde for utgifter knyttet til 

omlegging av skiløypa, da det antas at utgifter til dette først vil påløpe i 2017. Restbevilgning 

etter 2015 er kr 2.989.878,56,-. Med et forbruk i 2016 på ca. kr 2 mill., antas det å ville bli 

igjen midler av opprinnelig bevilgning når prosjektet er endelig avsluttet. 

 

01211 Dokka Kulturstasjon 

Restbevilgning etter 2015 er kr 826.899,58,-. Det foreslås innarbeidet kr 746.000,- for 

budsjett 2016. Gjenværende bevilling overføres til 2017. 

 

01215 Permanent barnehage Øygardsjordet 

Prosjektet er i all hovedsak avsluttet, men det gjenstår noe akustikkproblemer som forsøkes 

løses. Det er snakk om relativt små utgifter knyttet til løsningen på problemene. 

Restbevilgning etter 2015 på kr 1.946.785,04,-. For å dekke de siste utgiftene i prosjektet er 

det foreslått et budsjett for 2016 for å dekke forrentede utgifter på kr 115.000,-.  Prosjektet 

avsluttes i 2017. Resterende bevilling overføres til 2017. 

 

01217 Elektronisk låsesystem Landmo 

Prosjektet er ferdigstilt innenfor tildelt ramme. Sluttrapport kommer før 31.12.2016 

 

01225 Utredning og prosjektering Riisby renseanlegg 

Prosjektet er avsluttet. Bevilgningen i prosjektet er kr 4,6 mill., men på grunn av merforbruk 

foreslås det å overføre kr 275.000,- fra bevilling på prosjekt 01612. Med en restbevilgning 

fra 2015 på 3,025 mill. og en overføring av bevilgning på kr 275.000,-, foreslås det et 

budsjett for 2016 på kr 3,301 mill. Sluttrapport på prosjektet skrives innen 31.12.2016. 

 

01228 Klausulering Offentlig godkjent vannverk 

Prosjektet hadde en restbevilgning etter 2014 på kr 771.000,-. Det har ikke vært utgifter på 

prosjektet i 2015 eller 2016, men det jobbes med prosjektet og det foreslås derfor at 

restbevilling på kr 771.000,- overføres 2017. 

 

01229 Renovering Torpa vannverk 

Restbevilgning etter 2015 var kr 933.020,96,-. Budsjett 2016 er foreslått til kr 435.000,-. 

Restbevilling overføres til 2017. 

 

01230 Sonevannmålere Dokka 

Restbevilling etter 2015 er kr 488.022,30,-. Det har ikke vært utgifter på prosjektet i 2016, 

men videreføres i 2017 og det foreslås derfor å overføre bevilgningen til 2017. 

 

01239 Utkjøp festetomter 

Utkjøpet er gjennomført og omkostninger til kommunen er betalt. Basert på påløpte utgifter 

foreslås det et budsjett for 2016 på kr 2.851.000,-. Endelig avregning mangler, og forventes 

gjennomført i 2017.  

 

01305 Sikker utskrift 

Prosjektet sluttføres i 2016. Restbevilgning etter 2015 er kr 328.240,02. Foreslått budsjett for 

2016 er kr 125.000,-, og med forbruk i henhold til budsjett for 2016, vil da prosjektet være 

gjennomført med en gjenværende ramme på vel kr 200.000,-.  

01307 ROS-tiltak aggregater 



Prosjektet sluttføres i 2017. Restbevilgning etter 2015 er kr 233.424,19. Foreslått budsjett for 

2016 er kr 216.000.-  Restbevillingen brukes på innbygging aggregat på Korsvold i 2017. 

 

01313 Energimerking 

Det er forbrukt internt på forberedelse i 2016 kr 40.000.-. Prosjektet er ute på anbud hos 3 

stk. rådgivende ingeniører. Resterende av bevilget ramme på kr. 710. 000,- overføres til 

2017. 

 

01316 Nødlys Landmo 

Prosjektet sluttføres i 2017. Restbevilgning etter 2015 er kr 178.410,- og det blir ikke noe 

forbruk her i 2016. Bevilgningen foreslås overført 2017. 

 

01317 Tak kantine Landmo 

Restbevilgning etter 2014 er kr 350.000,-. Her har vi gjort det utvendige i 2016, og budsjett 

2016 settes til kr 50.000,-. Det innvendige blir tatt i 2017. Restbevilling overføres til 2017. 

 

01327 Fortau Landmo, regulering 

Restbevilgning etter 2015 var på kr 246.508,93,-. Foreslått budsjett for 2016 er kr 163.000,-. 

Restbevilling overføres til 2017.  

 

01338 Utbedringer Brovold vannverk 

Det gjenstår mye arbeid, og prosjektet vil derfor ikke bli fullført i 2016. Restbevilgning etter 

2015 er kr 1.839.819,40,-. Foreslått budsjett for 2016 er kr 494.000,-. 

 

01339 Utomhus skoleområdet Torpa 

Prosjektet sluttføres i 2016. Restbevilgning etter 2015 er kr 150.000,-. Foreslått budsjett for 

2016 er kr 150.000.- Prosjektet er ferdig og det vil bli skrevet sluttrapport innen 31.12.2016  

 

01405 Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole 

Prosjektet fikk sin bevilgning i 2014, men ble ikke påbegynt i verken 2014 eller 2015. 

Prosjektet er påbegynt i 2016 og blir sluttført i 2017. Prosjektets totalramme er kr 120.000,-. 

Foreslått budsjett for 2016 er kr 110.000,-. 

 

01407 Komplettering av adressering i Nordre Land 

Prosjektet sluttføres i 2017, samt at det i 2017 vil bli fakturert for skilt slik at prosjektet får 

inntekter. Restbevilgning etter 2015 er kr 696.141,25,-. Foreslått budsjett for 2016 er kr 

670.000,-. 

 

01419 Flerbrukshall Torpa (forstudie) 

Restbevilgning til forstudie etter 2015 var kr 455.000,- Ny bevilling i 2016 på kr 250.000,-. 

Prosjektet er avsluttet i 2016 innenfor vedtatte rammer. 

 

01504 Trådløst nett barnehage 

Prosjektet fikk sin bevilgning i 2015, men ble ikke påbegynt i 2015. Prosjektet er nå i gang 

og forventes sluttført i 2017. Budsjett for 2016 er kr 20.000,-.  

 

 

 

01506 Oppgradering småskoleplassen Dokka barneskole 



Prosjektet sluttføres i 2016, men inntekter i form av spillemidler vil tilkomme prosjektet i 

2017. Dette medfører at prosjektet etter 2016 vil ha et merforbruk sammenlignet med 

nettobudsjettet, mens total ramme vil være tilfredsstillende. Etter 2015 hadde prosjektet en 

restbevilgning på kr 208.000,-, som innarbeides i prosjektet for 2016. Forventet mottatt 

spillemidler for 2017 er kr 175 000,-. En får ikke skrevet sluttrapport på dette før i 2017 da 

man må vente på tilbakemelding med bekreftelse på spillemidler. 

 

01507 Renovering/nybygg lagerskur/leskur TBUS 

Prosjektet sluttføres i 2016. Bevilgningen kr 300.000,- gitt i 2015, innarbeides i 

investeringsbudsjettet for 2016. Regnskapet viser et merforbruk på kr 54.000,-. Merforbruket 

dekkes opp ved å overføre kr 54.000,- i bevilgningen fra prosjekt 01660. Prosjektet er ferdig 

og sluttrapport skrives innen 31.12.2016 

 

01508 IKT-prosjekter 2015 

Prosjektering er i gang, og prosjektet forventes fullført innen utgangen av 2016. 

Restbevilgning etter 2015 er kr 451.000,-, og kr 200.000,- foreslås innarbeidet i 

investeringsbudsjettet for 2016. Prosjekt fortsetter i 2017 med ytterligere utvidelse av sentral 

dataplattform og nettverksutstyr. Bevilgningen i år har bl.a. blitt brukt til løsning for bærbare 

pc’er til saksbehandlere på barnevern og forberedelser til digital arkivkjerne på sikker sone. 

 

01509 Anskaffelse steamkoker kjøkkenet Landmo 

Bevilgningen på kr 310.000,- som opprinnelig ble gitt til nytt el-opplegg og innkjøp av 

tørketrommel på vaskeriet på Landmo ble omdisponert til anskaffelse av steamkoker i 

tilsvarende rebudsjetteringssak høsten 2015 (K-sak 129/15). Påkrevd investering i nye 

kokkjeler på kjøkkenet er gjennomført. Budsjett 2016 settes til kr 310.000,-. 

 

01515 Brannhydrant i Storgata – ROS-tiltak 

Prosjektet er ferdig i 2016. Sluttrapport skrives innen 31.12.2016 

 

01516 Permanent base hjemmetjenensten Dokka 

Lokalene ble ferdigstilt for innflytting i november 2015. Prosjektet ble løst godt innenfor 

rammen på kr 2 mill., og restbevilgning etter 2015 var kr 781.000,-. Det ble i K-sak 23/16 

vedtatt og omdisponere kr 560.000,- av restbevilgningen til henholdsvis prosjekt NAV-

mottak og Barnevern-mottak kr 290.000,- og til prosjekt Dokka Helsehus kr 270.000,-.  

Prosjektet er ferdig og sluttrapport blir skrevet innen 31.12.2016 

 

01562 Åsli kapell 

Er et underprosjekt under bevilgningen 01570 Sikring og ENØK-tiltak kirker. Restbevilgning 

på samle prosjektet etter 2015 var kr 702.000,-. Det foreslås å innarbeide et budsjett på kr 

32.000,- på prosjekt 01562 for 2016. Prosjektet er ferdig og det vil bli skrevet sluttrapport 

innen 31.12.2016 

 

01588 Kjøp/salg av kommunale eiendommer 

Dette er et samleprosjekt der inntekter fra salg av fast eiendom og utgiftsføringer i 

forbindelse med det, regnskapsførers. For 2016 er det inntektsført et tomtesalg på ca. kr 

200.000,- og utgiftsført i underkant av kr 500.000,- i forbindelse med oppmåling av nye 

tomter tomtefelt Elverum. Ellers er det mindre utgifts- og inntektsføringer som hører med 

kjøp og salg av eiendommer. På prosjektet budsjetteres det med en inntekt på kr 200.000,- og 

en utgift på kr 530.000, netto budsjett kr 330.000,-. 



 

01601 Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler TDE (inkl. bil til TT) 

Her er det kjøpt ny bil til Tilrettelagt Tjenester og ikke TDE, og en ny ugras-bekjemper inkl. 

henger til teknisk. Løst innenfor bevillings ramme. 

 

01602 IKT-prosjekter 2016 

Av opprinnelig bevilgning på kr 500.000,- foreslås det et budsjett i 2016 på kr 80.000,-. 

Prosjekt fortsetter i 2017 med investering i nytt trådløst nett. Bevilgning i år har godt med til 

dekningstest i alle rom på skolene. 

 

01603 Asfaltering skoleplassen TBUS  

Her er det brukt kr 390.000,- av en ramme på kr 450.000,-. Det gjenstår litt asfaltering som 

vil bli sluttført i 2017. 

 

01604 Utskifting av lift 

Kostnad kr 615.000,- som blir utgiftsført i 2016.  

 

01606 Velferdsteknologi 

Opprinnelig bevilgning 2016 er kr 500.000,-. Det jobbes med prosjektet, og påløpte utgifter i 

2016 er kr 250.000,-. Restbevilgning foreslås overført 2017. 

 

01607 Nytt ringesystem Landmo 

Henger sammen med prosjekt 01606. Ingen utgifter påløpt i 2016, og bevilgning foreslås 

overført 2017. 

 

01608 Feide 

Årsbudsjettet for 2016 settes til 0,-, da det ikke vil påløpe noen utgifter i 2016. Målet i 

prosjektet er at FEIDE skal være innført til oppstart for skoleåret 2017/ 2018. Bevilgningen 

vil derfor bli foreslått innarbeidet i investeringsbudsjettet i løpet av 2017. 

 

01609 Fortau Idrettsvegen 

Opprinnelig bevilgning i 2016 er kr 1,5 mill., men budsjett 2016 justeres til kr 844.000,- da 

prosjektet ikke blir ferdig i 2016. Restbevilgning foreslås overført 2017. Her er det søkt om 

trafikksikkerhets midler på til sammen kr 421.821.- som forventes utbetalt i 2017. 

 

01610 Renovering TBUS solskjerming 

Prosjektet er ferdig og sluttført innenfor bevilget ramme.  Sluttrapport er levert.  

 

01611 Oppgradering driftskontrollanlegg 

Bevilgning foreslås overført til 2017. 

 

01612 Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett 

Det er overført kr 275.000,- til prosjekt 01225.  

Hovedprosjektet under denne bevilgningen er tilknytning av abonnenter i Kvernbakken-

området. Av totalt budsjett på kr 2 mill. er kr 275.000,- overført prosjekt 01225, og 01612 

har et budsjett i 2016 på kr 1,244 mill. Restbevilling foreslås overført 2017.  

 

01613 Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA 



Tilbud i forhold til rammeavtale på rådgivende ingeniører er sendt ut. Prosjektet videreføres i 

2017. Budsjett 2016 settes til 0,-. 

 

01614 Prosjektering høydebasseng inkl. ny tilførselsledning 

Tilbud i forhold til rammeavtale på rådgivende ingeniører er sendt ut. Prosjektet videreføres i 

2017. 

 

01615 NAV og Barnevern mottak 

I K-sak 23/16 ble kr 560.000,- av restbevilgningen på prosjekt 01516 Permanent base 

hjemmetjenesten Dokka – gamle banklokalet omdisponert med kr 290.000,- til bygging av 

mottak hos NAV og Barnevern. Prosjektet er gjennomført med et merforbruk på ca. kr 

40.000,-. Merforbruket dekkes gjennom 01616 som har et mindre forbruk. Budsjettet på 

01615 foreslås derfor øket til kr 330.000,-, mens budsjettet på 01616 foreslås redusert med kr 

65.000,-. Prosjektet er ferdig og sluttrapport skrives innen 31.12.2016.  

 

01616 Oppgradering Dokka Helsehus 

I K-sak 23/16 ble kr 560.000,- av restbevilgningen på prosjekt 01516 Permanent base 

hjemmetjenesten Dokka – gamle banklokalet omdisponert med kr 270.000,- til oppgradering 

av Dokka Helsehus. Prosjektet vil bli sluttført i 2016 innenfor bevilgningen. Budsjettet på 

01616 foreslås redusert med kr 65.000,- for å dekke merforbruket på kr 40.000,- på prosjekt 

01615. rosjektet er ferdig og sluttrapport skrives innen 31.12.2016 

 

01620 Utkjøp biler hjemmetjenesten 

Prosjektet er gjennomført og i henhold til budsjett. 

 

01621 Kolterudsvegen VA-nett 

Prosjektet overføres til 2017 

 

01640 Fornyelse av VA-nettet (ramme for delprosjekter) 

Opprinnelig ramme 2016 var kr 3,5 mill. Justert budsjett for 2016 settes til kr 1,75 mill. og 

restbevilgning foreslås videreført i 2017. I 2016 har prosjektet vært opprusting av VA-nettet i 

Barsokveien. 

 

01650 Opprustingsplan kommunale veger (ramme for delprosjekter) 

Opprinnelig ramme for delprosjektene var kr 2 mill. i 2016. Justert budsjett settes til kr 1,449 

mill. Delprosjektene under dette prosjektet er asfaltering Landmovegen og VOKKS-gata, 

oppgraderinger i Sæterbygda, Moavegen og Øvre Smebyveg/Kvernbakken, samt utbedringer 

som følge av overvannsproblematikk på Dokka. Resterende bevilling overføres 2017. 

Restbevilling overføres til 2017 til bestilte prosjekter som pt ikke er påbegynt.  

 

01660 Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 

Opprinnelig budsjett 2016 var kr 2 mill. Kr 54.000,- av denne bevilgningen er foreslått 

overført prosjekt 01507. Juster budsjett for 2016 er kr 1,741 mill. Restbevilling overføres til 

2017 til bestilte prosjekter som pt ikke er påbegynt. Bevilgningen i 2016 har gått med til SD 

anlegg Torpa barne- og ungdomsskole, rensing av svømmebasseng Dokka, ombygging av 

tannlegehuset ved Dokka barneskole, ENØK i Tonlia barnehage, vannverk Skogvang, 

takoverbygg brann- og driftsstasjon samt gjerding av vedlageret. 

 

01670 Sikring og ENØK-tiltak kirker 



Opprinnelig bevilgning i 2016 var kr 1 mill. Justert budsjett 2016 settes til kr 310.000,-. 

Restbevilgning foreslås overført til 2017. I 2016 har prosjektet vært knyttet til opprustning i 

Nordsinni kirke, og dette prosjektet forventes ferdigstilt i 2017. I tillegg vil overført 

bevilgning gå med til bestilte prosjekter som pt ikke er påbegynt. 

 

01680 Kjøp av bolig Snertinn 

Vedtatt i K-sak 52/16, budsjett kr 1 mill. Prosjektet er gjennomført. 

 

01690 Egenkapitalinnskudd KLP 

Gjennomført i henhold til budsjett. 

 

01692 Startlån – husbanklån 2016 

Opprinnelig budsjett er i 2016, som tidligere år, kr 10 mill. I K-sak 58/16 ble det vedtatt å 

øke rammen for startlån til kr 15 mill. Økningen er vedtatt skal finansieres ved låneopptak. 

 

08993 Utlån – N. Land Idrettslag 

Avdrag på utlån til Nordre Land idrettslag. Kr 98.000,- i inntekter i 2016 budsjetteres på 

prosjektet, og inntektene inngår da som en del av finansieringen av investeringene og bidrar 

til redusert finansieringsbehov. 

 

08994 Utlån – Dokka møbler eiendom 

Avdrag på utlån til Dokka Møbler eiendom. Kr 225.000,- betales i årlige avdrag, og 

inntektene inngår som en del av finansieringen av investeringene og bidrar til redusert 

finansieringsbehov. 

Med samlet finansieringsbehov av det reviderte investeringsbudsjett for 2016 på kr 

45.001.500,-,  er rådmannens forslag til finansiering: 

 

 Opprinnelig 

budsjett: 

Revidert 

budsjett: 

07290 momskompensasjon -1 290 000 -2 461 500 

09700 overført fra driftsregnskapet -1 750 000 -1 750 000 

09100 bruk av lån -27 360 000 -40 790 000 

Sum finansiering: -30 400 000 -45 001 500 

 

Med tanke på at investeringsbudsjettet sin finansiering skal sees på samlet, delegeres det 

rådmannen å fordele bruk av lånemidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å innstille til kommunestyret med slik forslag til 

vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjettet 2016 med finansiering som følger: 

 

Objekt/Prosj   Budsjett etter 

endring 

01001 Digitalisering - Kino -111 000 

01210 Utvidelse tomtefelt Elverom 2 000 000 

01211 Dokka Kulturstasjon 746 000 

01215 Permanent barnehage Øygardsjordet 115 000 

01217 Elektronisk låsesystem Landmo 13 000 

01225 Utredning og prosjektering Riisby renseanlegg 3 301 000 

01229 Renovering Torpa vannverk 435 000 

01239 Utkjøp festetomter 2 851 000 

01305 Sikker utskrift 125 000 

01307 ROS-tiltak aggregater 216 000 

01313 Energimerking 40 000 

01317 Tak over kantine Landmo 50 000 

01327 Fortau Landmo, regulering 163 000 

01338 Utbedringer Brovold vannverk 494 000 

01339 Utomhus skoleområdet Torpa 150 000 

01405 Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole 110 000 

01407 Komplettering av adressering i Nordre Land 670 000 

01419 Flerbrukshall Torpa (forstudie) 705 000 

01504 Trådløst nett barnehagene 20 000 

01506 Oppgradering småskoleplassen Dokka barneskole 208 000 

01507 Renovering/nybygg lagerskur/leskur TBUS 354 000 

01508 IKT-prosjekter 2015 200 000 

01509 Anskaffelse steamkoker kjøkkenet Landmo 310 000 

01515 Brannhydrant i Storgata - ROS-tiltak 17 000 

01516 Permanent base hjemmetjenesten Dokka - gamle 

banklokalet 

3 500 

01562 Åsli kapell 32 000 

01588 Kjøp / salg av kommunale eiendommer 330 000 

01601 Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler TDE (inkl. bil til 

TT) 

700 000 

01602 IKT-prosjekter 2016 80 000 

01603 Asfaltering skoleplassen TBUS 390 000 

01604 Utskifting av lift 615 000 

01606 Velferdsteknologi 250 000 

01607 Nytt ringesystem Landmo 0 

01608 Feide 0 

01609 Fortau Idrettsvegen 844 000 



01610 Renovering TBUS solskjerming 679 000 

01611 Oppgradering driftskontrollanlegg 0 

01612 Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett 1 244 000 

01613 Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA 0 

01614 Prosjektering høydebasseng inkl. ny tilførselsledning 0 

01615 NAV og Barnevern mottak 330 000 

01616 Oppgradering Dokka Helsehus 205 000 

01620 Utkjøp biler hjemmetjenesten 3 440 000 

01621 Kolterudsvegen VA-nett 0 

01640 Fornyelse av VA-nettet (ramme for delprosjekter) 1 750 000 

01650 Opprustingsplan kommunale veger (ramme for 

delprosjekter) 

1 449 000 

01660 Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 1 741 000 

01670 Sikring og ENØK-tiltak kirker 310 000 

01680 Kjøp av bolig Snertinn 1 000 000 

01690 Egenkapitalinnskudd KLP 1 750 000 

01692 Startlån - husbanklån 2016 15 000 000 

08993 Utlån - N. Land Idrettslag -98 000 

08994 Utlån - Dokka Møbler Eiendom -225 000 

   Sum 45 001 500 

 

 Revidert budsjett: 

07290 momskompensasjon -2 461 500 

09700 overført fra driftsregnskapet -1 750 000 

09100 bruk av lån -40 790 000 

Sum finansiering: -45 001 500 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 8. desember 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Henriette Hovdelien 

 

 

 

 

 



Lnr.: 14788/16 

Arkivsaksnr.: 16/2364 

Arkivnøkkel.: 026  
 

Saksbehandler: IBO    

 

Utskrift til: 

 Regionrådet for Gjøvikregionen, v/ Tore Jan Killi, Postboks 230, 2802 Gjøvik 

 

GHRR - FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR GJØVIKREGIONEN HADELAND OG 

RINGERIKE REISELIV AS  

 

Sammendrag: 

 

Kommunene har i flere år hatt et godt samarbeid med destinasjonsselskapet via daværende 

Gjøvikregionen Næringsråd og har inntil nylig hatt styrerepresentasjon. I forbindelse med 

omorganisering av næringsutviklingsarbeidet i Gjøvikregionen og nedlegging av 

Gjøvikregionen næringsråd, er det nødvendig å formalisere samarbeidet på en annen måte, 

styreform og eierskap i det regionale destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland 

Ringerike Reiseliv (GHRR).  Kommunene utfordres til å ta stilling til i hvilken grad reiseliv 

skal utvikles og styres i et tett samarbeid mellom det offentlige og reiselivsnæringen på 

regionalt nivå. Regionrådet orienterte om saken den 11. november 2016.  

 

Nordre Land kommune må ta stilling til om man skal inngå samarbeidsavtale med 

destinasjonsselskapet. Etter en totalvurdering anbefaler rådmannen at Nordre Land kommune 

utsetter eventuell deltakelse i GHRR til det er avgjort etablering av lokalt utviklingsselskap 

og tilhørende oppgaver. 

  

Vedlegg: 

  

- Saksframlegg Regionsrådsmøte Vedlegg 1 sak 19/16 

- Årsberetning 2015 

- Forslag til vedtekter for Gjøvikregionen Hadeland Ringerike reiseliv SA 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Bakgrunn for å fremme saken 

Denne saken fremmes parallelt til alle de fem kommunene i Gjøvikregionen for å avklare 

framtidig organisering av GHRR. Saken kommer som konsekvens av at Gjøvikregionen 

næringsråd ble nedlagt. Det er derfor nødvendig å formalisere samarbeidet på nytt.  

 

Regionrådet behandlet saken den 11. november 2016, og fattet slikt vedtak: 

 



Sak 20/16 GJØVIKREGIONEN HADELAND OG RINGERIKE REISELIV - 

ORGANISERING, EIERSKAP OG DRIFTSFORM  

 

1. Regionrådet tar saksframlegget til orientering og ber om at innspill i møtet tas 

inn i framlegget før det oversendes kommunene til drøfting med tanke på 

muligheter for videreføring av dagens finansieringsmodell inkludert tegning av 

andel i det nye selskapet, forslag til prioritering av oppgaver, organisasjonsform 

og styrerepresentasjon.  

2. Det enkelte kommunestyre henstilles om å gi ordføreren fullmakt til å inngå 

samarbeidsavtale med destinasjonsselskapet på vegne av kommunen. 

 

I saken til Regionrådet er det lagt vekt på følgende: 

 

Nasjonal reiselivsstrategi – grunnlag for fremtidig organisering I forbindelse med nasjonal 

reiselivsstrategi er det uttalt Sak 20/16 et ønske om en strukturendring i norsk reiseliv. Målet 

er å redusere antall destinasjonsselskaper og få etablert et landsdelsselskap i de deler av 

landet hvor dette ikke eksisterer. Denne prosessen startet man tidlig å forberede seg på 

regionalt og man har gjennomført en vellykket fusjons prosess mellom selskapene 

Gjøvikregionen Turistkontor og Hadeland Ringerike Reiseliv. Destinasjonsselskapet er i dag 

lokalisert til Gjøvik. I denne prosessen har det nye selskapet Gjøvikregionen Hadeland 

Ringerike Reiseliv også vært med å stifte det nye landsdelsselskapet VisitOsloregionen SA 

og er i dag 1 av7 eiere.  

 

Destinasjonsselskapet har større prosjekter knyttet både til nasjonal og internasjonal 

markedsføring av regionen med det mål for øye å trekke flere besøkende til regionen. I tillegg 

driftes turistinformasjonen på Gjøvik Stasjon på oppdrag fra Gjøvik Kommune. 

Destinasjonsselskapet skal være reiselivsnæringens kontaktpunkt opp mot kommuner, 

Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmann i reiselivsspørsmål.  

 

Det viktigste offentlige virkemiddelet for bedre organisering er å bidra til at 

reiselivsnæringen selv klarer å finne frem til en markedsorientert organisering, med 

forutsigbar finansiering som gjør det mulig å bygge kompetanse og utvikle langsiktige 

strategier for økt verdiskaping. Det synes å være nødvendig med offentlig finansiering for å 

sikre at organisasjonen blir robuste nok og kan rette oppmerksomheten mot operative 

aktiviteter i stedet for å «løpe etter penger». Dagens modell er forankret i ca. 170 

reiselivsbedrifter, 3 regioner 10 kommuner og 2 fylkeskommuner og er en ønsket modell 

videre.  

 

Dagens finansieringsmodell utløser matching av midler både fra reiselivsnæringen og andre 

offentlige aktører. Uten en slik modell vil man ifølge destinasjonsselskapet ikke alene klare å 

utløse disse midlene, eller delta i disse aktivitetene. Bidrag fra kommunene er med på å sikre 

at andre midler utløses fra private og andre offentlige aktører.  

 

Reiselivsnærings betydning i regionen Reiseliv skaper store ringvirkninger for ulike 

virksomhetstyper fra hotell og serveringssteder til bygg- og anleggsbransjen og varehandel. I 

mange tilfeller kan det være vanskelig å isolere hvor store inntekter tilreisende fra andre deler 

av landet og utlandet skaper og hvilke aktører som tjener penger på disse. Gjøvikregionen, 

Hadeland og Ringerike har mange tilreisende som både bor på hoteller, campingplasser og 

hytter i området og som bruker penger på dagligvarer, kultur, byggevarer og mye annet. 



Formålet med ringvirkningsanalysen som ble gjennomført basert på 2013 tall var å belyse 

hvem de tilreisende er, hvor stort forbruk de står for og hva store ringvirkninger deres 

forbruk skaper for ulike næringer i de tre regionene. Næringslivet i Gjøvikregionen opplevde 

ifølge Menons beregninger en samlet direkte omsetning på 581 millioner kroner fra 

reiselivsrelatert forbruk. Denne direkte omsetningen bidrar til en verdiskaping på 218 

millioner kroner og til å sysselsette 500 personer. Utviklingen i Gjøvikregionen har vært 

positiv siden 2013 og man kan anta at disse tallene har steget tilsvarende.  

 

 

Destinasjonsselskapenes arbeidsoppgaver 

1) Markedsføring og branding – De skal gjøre regionen enda mer synlig. 

- Forbrukerrettet profilering, nasjonalt og internasjonalt (Destinasjonsmarkedsføring) 

- Produksjon og distribusjon av ulike salgsutløsende brosjyrer og annet profileringsmateriell 

(Profilbrosjyre, kart, plakater, infotavler mm). 

- Utvikling og drift av internettportalen www.gjovik.com samt innholdsleverandør til 

www.visitnorway.com og andre nasjonale og internasjonale internettportaler 

- Produksjon og koordinering av felles annonser for reiselivsnæringen. Mediepåvirkning og 

PR tiltak. Være talerøret utad i reiselivsspørsmål. 

- Koordinere og delta på evt. messer i profilering og markedsføring av kommunen og 

regionen 

- Tilrettelegge visningsturer, og besøk av høy kvalitet for journalister og TV team (nå 

sist NRK minutt for minutt), turoperatører, transportselskaper etc. 

 

2) Prosjekter, Produktutvikling og Innovasjon. 

Destinasjonsselskapet skal initiere og inspirere til produktutvikling innenfor temaene; 

aktiviteter, arrangement, kultur, opplevelser og lokal mat som i en felles strategi og 

iverksette utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk. Regionale og kommunale prosjekter 

knytter til utvikling innenfor disse områdene bør skje i så tett samarbeide som mulig med 

destinasjonsselskapet for å utnytte felles ressurser best mulig samt for å sikre at ulike 

prosjekter kan bli videreført. 

 

3) Drift av Turistinformasjon på Gjøvik Stasjon (KUN GJØVIK KOMMUNE): 

Turistinformasjonen på Gjøvik Stasjon er i dag grunnmuren for driften av 

destinasjonsselskapet. Her ivaretas Gjøvik Kommunes vertskapsrolle ovenfor besøkende 

samt at det utføres ulike tjenester for andre aktører det være seg Opplandstrafikk eller 

Byen vår Gjøvik. Turistinformasjonen er et viktig info punkt på den nye Skysstasjonen. 

Dagens Turistinformasjon er samlokalisert med Skibladner, Gjøvikregionen Utvikling, 

Internasjonal Servicekontor, DNT Gjøvik og Omegn samt representant for Fylkesmannen i 

Oppland.  

 

Dagens finansiering av GHRR 

BUDSJETT 2016 - administrasjon og total m/MP GJØVIKREGIONEN 

TURISTKONTOR & HADELAND RINGERIKE REISELIV (eksl. drift av 

turistkontoret) 

 

INNTEKTER       Budsjett 2016 

Tilskudd kommuner GLT*      1591350  



Tilskudd kommuner HRR       927000 

Tilsk.nær./medlemskontingent      515000  

Sekretariat/salg busskort       450000  

Diverse prosjektinntekt       100000  

Varesalg           30000  

Oppland fylkeskommune GLT/Hadeland     200000  

Sum driftsinntekter                 3813350  

 

Prosjektinntekter, Markedsbudsjett; sommeravis,  

faktaguide, prosjekter, fiskelykke, messer, kampanjer mm   6047000  

 

Totale inntekter        9860350  

 

Fordelt kommunevis:  

*Inkl drift av turistkontor  

Gjøvik Kommune        1055480*  

Vestre Toten Kommune         319250  

Østre Toten Kommune         319250  

Søndre Land Kommune         258835  

Nordre Land Kommune         258835  

Gran Kommune          266667  

Lunner Kommune          266667  

Jevnaker Kommune          266667  

Ringerike/Hole Kommune        800000 

(dekkes av reg råd og Buskerud fk)  

SUM          3811651  

 

 

KOSTNADER (budsjett 2016)  

Varekjøp             20000  

Lønn inkl feriepenger        2214500 

Arbeidsgiveravgift          336810  

Overtid             51500 

Pensjon/personal forsikringer        131840  

Andre pers. kostnader           35000  

Husleie Gjøvik/felleskostnader/strøm       400000  

Husleie Brandbu         0  

Husleie Hønefoss         0  

Inventar             25000 

Revisjon             40000  

Kontorhold/data            20000  

Vedlikehold               5000  

Kopiering             12000  

Div.kostn.             10000  

Telefon             15000  

Porto              15000  

Bil/diett/reise           100000  

Annonser               5000  

Forsikringer             20000  



Adm./regnskap          250000  

Møtekostnader            25000  

Gaver/blomster            20000  

Tap fordringer            50000  

Sum kostnader        3801650  

 

Prosjektkostnad P/MP       6005000  

 

Finansinntekter/kostnader  

Totale kostnader        9806650  

Driftsresultat             53700 

 

GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV SINE OPPGAVER  

(se vedlagte forslag til vedtekter) 

GHRR skal arbeide for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne 

gjennom målrettet informasjon og markedsføring av destinasjonen i inn- og utland  

Selskapet skal gjøre Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike enda mer synlig gjennom 

markedsføring og branding. Initiere og inspirere til produktutvikling innenfor felles strategi 

og iverksette utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk gjennom produktutvikling og 

innovasjon. Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA skal være ansvarlig for å 

involvere og engasjere medlemmene gjennom de strukturer som organisasjonen omfatter, 

herunder markedsråd og ulike arbeidsgrupper.  

 

FORMÅLET TIL GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV 

GHRR skal være reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, produktkoordinator og 

spydspiss i markedsføringen av destinasjonen. GHRR skal gjennom målrettet og samlet 

innsats styrke regionens konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke hele destinasjonens 

attraktivitet.  

Selskapet skal være reiselivsfaglig rådgivende slik at verdiene til gjestene, hytteeierne, 

virksomhetene og kommunen økes. GHRR skal utføre sin virksomhet slik at det blir 

attraktivt for reiselivs, kultur, handel og opplevelses virksomheter i Gjøvikregionen, 

Hadeland og Ringerike samt nærliggende områder å melde seg inn. 

 

 

ORGANISASJONSFORM 

Samvirkeforetak foreslås som organisasjonsform  

Nærings og Fiskeridepartementet har i forbindelse med omstrukturering av 

destinasjonsselskapene knyttet til seg advokatfirmaet Wiersholm som har anbefaler at disse 

organiseres som Samvirkeforetak. For å sikre god kommunikasjon og innsikt i 

organisasjonen er det et ønske fra Reiselivsnæringen at kommunene er representert i det nye 

styret. Se vedlegg vedtekter, hvor man ser for seg at man velger 1 kommunal representant fra 

de 3 samarbeidende regionene.  

 

Selskapets navn er Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA (GHRR). GHRR skal 

være et samvirkeforetak med vekslende kapital, skiftende andelseiere og begrenset ansvar. 

Andelseierne hefter kun med andelsinnskudd. Selskapet skal ha sitt forretningskontor i 

Gjøvik kommune.  

 

 



Momenter til vurdering 

Destinasjonsselskapet slik det framstår i dag har nylig vært igjennom en fusjon som har tatt 

mye tid og oppmerksomhet, samtidig er nedslagsområdet utvidet slik at selskapet betjener et 

område som strekker seg fra Synnfjell til Sollihøgda. I sammenheng med fusjonen har 

kommunene på Hadeland og i Ringerike og Hole nylig sluttet seg til formål og ressursbruk 

ved deltakelse i GHRR. Fusjonen medførte også til at medlemsbedriftene fra disse områdene 

fikk justert opp sin medlemskontingent.  

  

Foreslått organisasjonsform virker formålstjenlig og er utprøvd tidligere av lignende selskap. 

Vi finner det derfor ikke nødvendig å kommentere dette ytterligere, men slår fast at denne 

organisasjonsformen er ønsket av næringen selv. 

 

Det synes som om det nye selskapet vil videreføre sin aktivitet på minst samme nivå som i 

dag og at destinasjonen inviterer kommunene til å bli representert inn i selskapets styre. Dette 

synes fornuftig i og med at selskapet har ambisjoner og å utvikle reiselivsnæring i tett 

samarbeid med kommunene. En skal merke seg at samarbeidet i reiselivsnæringen i vårt 

område har vært lite preget av konflikter og støy, en skal ikke reise langt for å se at dette ikke 

er noen selvfølgelighet. 

 

Når det gjelder ressursbruk og forslag til finansiering, så foreslås videreføring på dagens 

nivå. Her har vi ikke fått noen dokumentasjon på at fusjonen har ført til effektivisering og 

bedre kvalitet på tjenestene. Økt synlighet og større innflytelse på utvikling av nasjonal 

reiselivspolitikk synes imidlertid å være et resultat av fusjonen. 

Organisasjonen vil være sårbar dersom en eller flere kommuner ikke ønsker å være med 

videre eller at de trappe ned på ressursbruken. Det vises her til samarbeid med et stort antall 

kommuner, 3 regioner og 2 fylkeskommuner og at samarbeidspartene bidrar med midler fra 

ulike kilder. 

 

 

Vurdering: 

 

Nordre Land kommune er i en fase hvor det planlegges et lokalt utviklingsselskap. Dette er 

ikke vedtatt, men prosessen har kommet nokså langt og tenkes realisert i løpet av første 

halvår 2017. Rådmannen er derfor usikker på hvilke oppgaver som tillegges det lokale 

utviklingsselskapet og hvilke oppgaver som best løses gjennom deltakelse i GHRR. 

 

Fordelene ved å være del av et større destinasjonsselskap er slik rådmannen ser det: god 

kompetanse, deltakelse i regionale prosjekter, dagens modell utløser midler fra 

reiselivsnæringen og andre offentlige aktører samt felles markedsføring.  

 

Utfordringene med et større destinasjonsselskap er at vi blir små og til dels usynlige i en så 

stor organisasjon. Destinasjonsselskapet strekker seg fra Synnfjell til Sollihøgda. Rådmannen 

er av den oppfatning at 7 medlemmer fra vår kommune er litt knapt og det en utfordring at 

ikke- medlemmer blir usynlige. På denne måten ser det ut som det skjer svært lite i vår 

kommune dersom man baserer sine søk på «Hva skjer» på www.gjovik.com.  

 

Det er foreslått at Nordre Land kommunes bidrag i GHRR vil ligge på samme nivå som 

tidligere kr 258.835,- pr. år. Rådmannen mener at det må vurderes om midlene skal brukes 

regionalt eller legges inn i det nye utviklingsselskapet. For å lykkes med et utviklingsselskap 



er det viktig at det lages en god forretningsplan, tydelige oppgaver og at man lykkes med å 

rekruttere rett kompetanse. Dersom markedsføring og destinasjonsutvikling skal være del av 

det lokale utviklingsselskapet, er rådmannen av den oppfatning at Nordre Land kommune 

utsetter eventuell deltakelse i GHRR til 2018. På dette tidspunktet er det bestemt om det blir 

utviklingsselskap og hvilke oppgaver som skal tillegges det lokale utviklingsselskapet. 

Rådmannen mener derfor at vi skal takke nei til deltakelse i GHRR i 2017 og vurdere 

innmelding fra 2018.  

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å legge saken fram for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 

 

Etter en totalvurdering anbefaler rådmannen at Nordre Land kommune utsetter deltakelse i 

GHRR til det er avgjort etablering av lokalt Utviklingsselskap og tilhørende oppgaver. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30.11.2016 

 

 

Jarle Snekkestad      Ingrid Bondlid 

rådmann       rådgiver 
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Vedlegg 1 sak 19/16 
 

Saksframlegg  
 
Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv (GHRR) – 
Organisering. eierskap og driftsform  
 
 

Bakgrunn.  
 
Kommunene har i flere år hatt et godt samarbeid med destinasjonsselskapet via daværende 
Gjøvikregionen Næringsråd og har inntil nylig hatt styrerepresentasjon. I forbindelse med 
omorganisering av næringsutviklingsarbeidet i Gjøvikregionen og nedlegging av 
Gjøvikregionen næringsråd er det nødvendig å formalisere samarbeidet på en annen måte, 
styreform og eierskap  i det regionale destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland 
Ringerike Reiseliv.  Kommunene utfordres til å ta stilling til i hvilken grad reiseliv skal utvikles 
og styres i et tett samarbeid mellom det offentlige og reiselivsnæringen på regionalt nivå.  
 

Nasjonal reiselivsstrategi – grunnlag for fremtidig organisering 

I forbindelse med nasjonal reiselivsstrategi (Link til nasjonal reiselivsstrategi) er det uttalt et 
ønske om en strukturendring i norsk reiseliv. Målet er å redusere antall 
destinasjonsselskaper og få etablert et landsdelsselskap i de deler av landet hvor dette ikke 
eksisterer. Denne prosessen startet man tidlig å forberede seg på regionalt og man har 
gjennomført en vellykket fusjons prosess mellom selskapene Gjøvikregionen Turistkontor og 
Hadeland Ringerike Reiseliv. Destinasjonsselskapet er i dag lokalisert til Gjøvik. I denne 
prosessen har det nye selskapet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv også vært med 
å stifte det nye landsdelsselskapet VisitOsloregionen SA og er i dag 1 av7 eiere. 
 

Destinasjonsselskapet har større prosjekter knyttet både til nasjonal og internasjonal 
markedsføring av regionen med det mål for øye å trekke flere besøkende til regionen. 
I tillegg driftes turistinformasjonen på Gjøvik Stasjon på oppdrag fra Gjøvik 
Kommune. Destinasjonsselskapet skal være reiselivsnæringens kontaktpunkt opp 
mot kommuner, Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmann i 
reiselivsspørsmål.  
 
Det viktigste offentlige virkemiddelet for bedre organisering  er  å  bidra  til  at 
reiselivsnæringen selv klarer å finne frem til en markedsorientert organisering, med 
forutsigbar finansiering som gjør det mulig å bygge kompetanse og utvikle langsiktige 
strategier for økt verdiskaping. Det synes å være nødvendig med offentlig finansiering for å 
sikre at organisasjonen blir robuste nok og kan rette oppmerksomheten mot operative  
aktiviteter  i  stedet  for  å  «løpe  etter  penger».  Dagens modell er forankret i ca 170 
reiselivsbedrifter, 3 regioner 10 kommuner og 2 fylkeskommuner og er en ønsket modell 
videre. 
 
Dagens finansieringsmodell utløser matching av midler både fra reiselivsnæringen og andre 
offentlige aktører. Uten en slik modell vil man ifølge destinasjonsselskapet ikke alene klare å 
utløse disse midlene, eller delta i disse aktivitetene. Bidrag fra kommunene er med på å sikre 
at andre midler utløses fra private og andre offentlige aktører.   
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Reiselivsnærings betydning i regionen 

Reiseliv skaper store ringvirkninger for ulike virksomhetstyper fra hotell og serveringssteder 

til bygg- og anleggsbransjen og varehandel. I mange tilfeller kan det være vanskelig å isolere 

hvor store inntekter tilreisende fra andre deler av landet og utlandet skaper og hvilke aktører 

som tjener penger på disse. Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har mange tilreisende 

som både bor på hoteller, campingplasser og hytter i området og som bruker penger på 

dagligvarer, kultur, byggevarer og mye annet. Formålet med ringvirkningsanalysen som ble 

gjennomført basert på 2013 tall var å belyse hvem de tilreisende er, hvor stort forbruk de står 

for og hva store ringvirkninger deres forbruk skaper for ulike næringer i de tre regionene.  

Næringslivet i Gjøvikregionen opplevde ifølge Menons beregninger en samlet direkte 

omsetning på 581 millioner kroner fra reiselivsrelatert forbruk. Denne direkte omsetningen 

bidrar til en verdiskaping på 218 millioner kroner og til å sysselsette 500 personer. 

Utviklingen i Gjøvikregionen har vært positiv siden 2013 og man kan anta at disse tallene har 

steget tilsvarende. Hele rapporten finner man her 

 

Destinasjonsselskapenes arbeidsoppgaver 

  
 
1) Markedsføring og branding – De skal gjøre regionen enda mer synlig.  

- Forbrukerrettet profilering, nasjonalt og internasjonalt (Destinasjonsmarkedsføring)  

- Produksjon og distribusjon av ulike salgsutløsende brosjyrer og annet 

profileringsmateriell (Profilbrosjyre, kart, plakater, infotavler mm).   

- Utvikling og drift av internettportalen www.gjovik.com samt innholdsleverandør til 

www.visitnorway.com  og andre nasjonale og internasjonale internettportaler 

- Produksjon og koordinering av felles annonser for reiselivsnæringen    

Mediepåvirkning og PR tiltak. Være talerøret utad i reiselivsspørsmål.   

- Koordinere og delta på evt. messer i profilering og markedsføring av kommunen og 

regionen 

-  Tilrettelegge visningsturer, og besøk av høy kvalitet for journalister og TV team (nå 
sist NRK minutt for minutt), turoperatører, transportselskaper etc.  

 
2) Prosjekter, Produktutvikling og Innovasjon.  
Destinasjonsselskapet skal initiere og inspirere til produktutvikling innenfor temaene; 
aktiviteter, arrangement, kultur, opplevelser og lokal mat som i en felles strategi og iverksette 
utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk. Regionale og kommunale prosjekter knytter til 
utvikling innenfor disse områdene bør skje i så tett samarbeide som mulig med 
destinasjonsselskapet for å utnytte felles ressurser best mulig samt for å sikre at ulike 

prosjekter kan bli videreført.     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3) Drift av Turistinformasjon på Gjøvik Stasjon (KUN GJØVIK KOMMUNE):  
Turistinformasjonen på Gjøvik Stasjon er i dag grunnmuren for driften av 
destinasjonsselskapet. Her ivaretas Gjøvik Kommunes vertskapsrolle ovenfor besøkende 
samt at det utføres ulike tjenester for andre aktører det være seg Opplandstrafikk eller Byen 
vår Gjøvik. Turistinformasjonen er etviktig info punkt på den nye Skysstasjonen. Dagens 
Turistinformasjon er samlokalisert med Skibladner, Gjøvikregionen Utvikling, Internasjonal 
Servicekontor, DNT Gjøvik og Omegn samt representant for Fylkesmannen i Oppland.   
 

Dagens finansiering av GHRR  
 
BUDSJETT 2016 - administrasjon og total m/MP GJØVIKREGIONEN TURISTKONTOR & 
HADELAND RINGERIKE REISELIV (eksl drift av turistkontoret) 
 
 

 
Budsjett- 16 

   INNTEKTER 

     Tilskudd kommuner GLT* 
 

1591350 
   Tilskudd kommuner HRR 

 
927000 

   Tilsk.nær./medl.kont. 
 

515000 
   Sekretariat/salg busskort 

 
450000 

   Diverse prosjektinntekt 
 

100000 
   Varesalg 

 
  30000 

   Oppland fylkeskommune GLT/Hadeland 
 

200000 
   Sum driftsinntekter 

 
3813350 

    
Prosjektinntekter, Markedsbudsjett; sommeravis, 
faktaguide, prosjekter, fiskelykke, messer, 
kampanjer mm 

 
6047000 

   Totale inntekter 
 

9860350 
 
Fordelt kommunevis: 
*Inkl drift av turistkontor 

Gjøvik Kommune   1055480* 

Vestre Toten Kommune 319250 

Østre Toten Kommune 319250 

Søndre Land Kommune 258835 

Nordre Land Kommune 258835 

Gran Kommune 266667 

Lunner Kommune 266667 

Jevnaker Kommune 266667 
Ringerike/Hole Kommune (dekkes av reg 
råd og Buskerud fk) 800000 

  SUM 3811651 
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KOSTNADER (budsjett 2016) 
  Varekjøp 
 

20000 

Lønn inkl feriepenger 
 

2214500 

Arbeidsgiveravgift 
 

336810 

Overtid 
 

51500 

Pensjon/personal.forsikringer 
 

131840 

Andre pers. kostnader 
 

35000 
Husleie 
Gjøvik/felleskostn./strøm 

 
400000 

Husleie Brandbu 
 

0 

Husleie Hønefoss 
 

0 

Inventar 
 

25000 

Revisjon 
 

40000 

Kontorhold/data 
 

20000 

Vedlikehold 
 

5000 

Kopiering 
 

12000 

Div.kostn. 
 

10000 

Telefon 
 

15000 

Porto 
 

15000 

Bil/diett/reise 
 

100000 

Annonser 
 

5000 

Forsikringer 
 

20000 

Adm./regnskap 
 

250000 

Møtekostnader 
 

25000 

Gaver/blomster 
 

20000 

Tap fordringer 
 

50000 

Sum kostnader 
 

3801650 

   Prosjektkostnad P/MP 
 

6005000 

   Finansinnt.-/kostn 
  Totale kostnader 
 

9806650 

Driftsresultat 
 

53700 
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GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV SINE 

OPPGAVER  

(se vedlagte forslag til vedtekter) 

GHRR skal arbeide for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne 

gjennom målrettet informasjon og markedsføring av destinasjonen i inn- og utland  

Selskapet skal gjøre Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike enda mer synlig gjennom 

markedsføring og branding. Initiere og inspirere til produktutvikling innenfor felles strategi og 

iverksette utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk gjennom produktutvikling og innovasjon. 

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA skal være ansvarlig for å involvere og 

engasjere medlemmene gjennom de strukturer som organisasjonen omfatter, herunder 

markedsråd og ulike arbeidsgrupper.  

FORMÅLET TIL GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV 

GHRR skal være reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, produktkoordinator og 

spydspiss i markedsføringen av destinasjonen. GHRR skal gjennom målrettet og samlet 

innsats styrke regionens konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke hele 

destinasjonens attraktivitet.  

Selskapet skal være reiselivsfaglig rådgivende slik at verdiene til gjestene, hytteeierne, 
virksomhetene og kommunen økes. GHRR skal utføre sin virksomhet slik at det blir attraktivt 
for reiselivs, kultur, handel og opplevelses virksomheter i Gjøvikregionen, Hadeland og 
Ringerike samt nærliggende områder å melde seg inn. 
 
 

ORGANISASJONSFORM 
 

Samvirkeforetak foreslås som organisasjonsform  

 
Nærings og Fiskeridepartementet har i forbindelse med omstrukturering av 
destinasjonsselskapene knyttet til seg advokatfirmaet Wiersholm som har anbefaler at disse 
organiseres som Samvirkeforetak. (Les mer her). For å sikre god kommunikasjon og innsikt i 
organisasjonen er det et ønske fra Reiselivsnæringen at kommunene er representert i det 
nye styret. Se vedlegg vedtekter, hvor man ser for seg at man velger 1 kommunal 
representant fra de 3 samarbeidende regionene.  
 

Selskapets navn er Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA (heretter kalt GHRR). 

GHRR skal være et samvirkeforetak med vekslende kapital, skiftende andelseiere og 

begrenset ansvar. Andelseierne hefter kun med andelsinnskudd. Selskapet skal ha sitt 

forretningskontor i Gjøvik kommune.  
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Momenter til vurdering 
Destinasjonsselskapet slik det framstår i dag har nylig vært igjennom en fusjon som har tatt 
mye tid og oppmerksomhet, samtidig er nedslagsområdet utvidet slik at selskapet betjener 
et område som strekker seg fra Synnfjell til Sollihøgda. I sammenheng med fusjonen har 
kommunene på Hadeland og i Ringerike og Hole nylig sluttet seg til formål og ressursbruk 
ved deltakelse i GHRR. Fusjonen medførte også til at medlemsbedriftene fra disse områdene 
fikk justert opp sin medlemskontigent.  
  
Foreslått organisasjonsform virker formålstjenlig og er utprøvd tidligere av lignende selskap. 
Vi finner det derfor ikke nødvendig å kommentere dette ytterligere, men slår fast at denne 
organisasjonsformen er ønsket av næringen selv. 
 
Det synes som om det nye selskapet vil videreføre sin aktivitet på minst samme nivå som i 
dag og at destinasjonen inviterer kommunene til å bli representert inn i selskapets styre. 
Dette synes fornuftig i og med at selskapet har ambisjoner og å utvikle reiselivsnæring i tett 
samarbeid med kommunene. En skal merke seg at samarbeidet i reiselivsnæringen i vårt 
område har vært lite preget av konflikter og støy, en skal ikke reise langt for å se at dette 
ikke er noen selvfølgelighet. 
 
Når det gjelder ressursbruk og forslag til finansiering, så foreslås videreføring på dagens nivå. 
Her har vi ikke fått noen dokumentasjon på at fusjonen har ført til effektivisering og bedre 
kvalitet på tjenestene. Økt synlighet og større innflytelse på utvikling av nasjonal 
reiselivspolitikk synes imidlertid å være et resultat av fusjonen. 
Organisasjonen vil være sårbar dersom en eller flere kommuner ikke ønsker å være med 
videre eller at de trappe ned på ressursbruken. Det vises her til samarbeid med et stort 
antall kommuner, 3 regioner og 2 fylkeskommuner og at samarbeidspartene bidrar med 
midler fra ulike kilder. 
 
 
 
 

Forslag til Vedtak 
 

1. Regionrådet tar saksframlegget til orientering og ber om at innspill i 

møtet tas inn i framlegget før det oversendes kommunene til drøfting 

med tanke på muligheter for videreføring av dagens finansieringsmodell 

inkludert tegning av andel i det nye selskapet, forslag til prioritering av 

oppgaver, organisasjonsform og styrerepresentasjon. 

 

2. Det enkelte kommunestyre henstilles om å gi ordføreren fullmakt til å 

inngå samarbeidsavtale med destinasjonsselskapet på vegne av 

kommunen.  

 
Gjøvik 1.11.2016 
 
Tore J Killi 
Regionsjef 
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Vedlegg:  Vedtekter 
    Årsrapport 2015 
 
 
 



 

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR  

GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV SA (ikke vedtatt) 

§ 1 SELSKAPET  

Selskapets navn er Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA (heretter kalt GHRR).  

GHRR er et samvirkeforetak med vekslende kapital, skiftende andelseiere og begrenset ansvar. 

Andelseierne hefter kun med andelsinnskudd.  

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Gjøvik kommune.  

 

§ 2 FORMÅL  

GHRR skal være reiselivsnæringens felles redskap, policyorgan, produktkoordinator og spydspiss 

i markedsføringen av destinasjonen. GHRR skal gjennom målrettet og samlet innsats styrke 

regionens konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke hele destinasjonens attraktivitet.  

Selskapet skal være reiselivsfaglig rådgivende slik at verdiene til gjestene, hytteeierne, 

virksomhetene og kommunen økes. GHRR skal utføre sin virksomhet slik at det blir attraktivt for 

reiselivs, kultur, handel og opplevelses virksomheter i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike 

samt nærliggende områder å melde seg inn.  

 

§ 3 SELSKAPETS KAPITAL.  

Ved innmelding i GHRR plikter hvert medlem å innbetale et andelsinnskudd på kr. 1000,- per 

andel.  

 

Hvert medlem kan kun inneha 1 andel.  

Styret godkjenner kjøp av andeler. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret. For 

andelene utferdiges andelsbrev som skal lyde medlemmets navn. Selskapet skal ikke betale 

forrentning av andelsinnskuddene.  

  
 



 
 
 

§ 4 MEDLEMSKAP  

Medlemmer i samvirkeforetaket er bedrifter og institusjoner som har interesser knyttet til 

reiselivsnæringen i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike med omegn.  

Innmelding skjer ved skriftlig søknad til selskapet. Styret avgjør spørsmålet om medlemskap. 

Medlemskap kan ikke nektes med mindre søker ikke oppfyller vilkårene for medlemskap i 

foregående avsnitt eller det foreligger en annen saklig grunn. Søkeren skal få melding om styrets 

avgjørelse så raskt som mulig. Hvis svar ikke foreligger innen 2 måneder skal søknaden anses 

som godkjent. Styret kan delegere sin myndighet til å gi samtykke til medlemskap til selskapets 

daglige leder.  

Nye medlemmer skal innbetale andelens pålydende til selskapet innen en frist som fastsettes av 

styret. Medlemmets plikt til å yte serviceavgift løper fra innmeldingstidspunktet. Styret kan 

vedta at innmeldinger som foretas i løpet av året, kan få en forholdsmessig reduksjon i 

serviceavgiften for innmeldingsåret, eventuelt at serviceavgiften først skal løpe fra det 

påfølgende år.  

Medlemskapet følger det enkelte medlem. Medlemskapet kan ikke overdras til andre uten 

samtykke fra styret.  

 

Styret kan beslutte og avvikle medlemskap dersom et medlem skulle skade omdømmet til 

organisasjonen ved brudd på generell god forretningsdrift.  

 

§ 5 GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV SINE OPPGAVER 

GHRR skal arbeide for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne gjennom 

målrettet informasjon og markedsføring av destinasjonen i inn- og utland  

Vi skal gjøre Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike enda mer synlig gjennom markedsføring og 

branding.  Initiere og inspirere til produktutvikling innenfor felles strategi og iverksette 

utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk gjennom produktutvikling og innovasjon. 

Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv SA er ansvarlig for å involvere og engasjere 

medlemmene gjennom de strukturer som organisasjonen omfatter, herunder markedsråd og 

ulike arbeidsgrupper.  

 



§ 6 MEDLEMMENES FORDELER  

Medlemmene har følgende fordeler:  

* Presentasjon av egen virksomhet på overordna nettside i tråd med de retningslinjer som til 

enhver tid foreligger. Mulighet for ekstra annonsering/profilering på nettsiden  

 

* Oppføring med mulighet til ekstra annonsering/profilering i felles markedsføringstiltak til 

medlemspris  

* Deltakelse i målrettede salgs- og markedskampanjer inn mot destinasjonens viktigste kunder i 

regi av GHRR 

 

  * Deltakelse i ulike fellesprosjekter 

* Være en foretrukket leverandør ved kundehenvendelser  

 * Være en foretrukket leverandør til presse-, visnings- og salgsturer  

* Veiledning i markedsspørsmål  

 

* Tilbud om deltakelse i kurs og andre kompetansetiltak til medlemspris  

 

* Deltakelse på bransjemøter, og være en del av et faglig og sosialt nettverk  

 

* Selskapet vil fungere som kontaktledd og koordinator ovenfor kommuner, 

destinasjonsselskapene i Oppland og Buskerud fylke, Fylkesmannen i Oppland og Buskerud, Visit 

Osloregionen og Innovasjon Norge  

 

§ 7 SERVICEAVGIFT  

Medlemmene plikter å betale en årlig serviceavgift basert på bransjetilhørighet. Serviceavgiften 

fastsettes av årsmøtet med bindende virkning for de 3 påfølgende år. Serviceavgiften fastsettes 

til et beløp eksklusive merverdiavgift, som innkreves i vedtaksåret. De 2 påfølgende år innkreves 

samme beløp justert for endringen i konsumprisindeksen.  

I stiftelsesåret bestemmes serviceavgiften både for inneværende og de to neste kalender år.  

Serviceavgiften inklusive merverdiavgift innkreves av selskapet så raskt som mulig etter at den 

er fastsatt, eller så tidlig som mulig i de år hvor årsmøtet ikke skal fastsette ny serviceavgift.  



Tiltak/aktiviteter som skal prosjektfinansieres, igangsettes bare hvis de er fullfinansiert. Det kan 

søkes om tilskudd fra medlemmer eller andre der det er naturlig.  

 

§ 8 UTMELDING  

Utmelding av GHRR kan bare skje skriftlig. Utmelding må skje innen 31.oktober og er gjeldende 

fra 31.12 påfølgende år.  

Utmeldt medlem har krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd helt eller delvis i den grad 

andelskapitalen er i behold. Når et medlemskap opphører har den det gjelder, ikke krav på 

andel i selskapets aktiva og formue ut over andelsinnskuddet.  

Ved utmelding opphører ikke plikten til å betale full serviceavgift, selv om utmeldingen 

medfører at at man kun blir medlem i en kortere periode av året. Dette slik at også i de tilfeller 

hvor medlemskapet opphører 1. januar, plikter den utmeldte å betale full serviceavgift for det 

aktuelle år.  

Styret kan beslutte at medlemskap for et medlem som ikke har betalt serviceavgift det 

foregående år, jfr § 4, skal slettes. Videre skal medlemskapet slettes for et medlem som ikke har 

betalt serviceavgift i de foregående år, med mindre styret finner at tungtveiende grunner taler 

for å opprettholde medlemskapet. Beslutning om å slette medlemskapet kan ankes til årsmøtet. 

Årsmøtet avgjør spørsmålet om sletting av medlemskap med endelig virkning. Ved sletting av 

medlemskap i henhold til denne bestemmelse, kan selskapet forta delvis oppgjør av sitt 

utestående krav på forfalt medlemskontingent i medlemmets krav på tilbakebetaling av 

andelsinnskudd.  

 

§ 9 STYRET  

Selskapet ledes av et styret på 5 - 7 personer, hvorav minimum 5 må representere medlemmer i 

selskapet. Styret skal ha følgende sammensetning:  

   - 1 medlem fra Gjøvikregionen med personlig varamedlem   

   - 1 medlem fra Ringeriksregionen med personlig varamedlem   

   - 1 medlem fra Hadelandsregionen med personlig varamedlem   

   - 2 medlemmer med to varamedlemmer, som representerer det øvrige 

næringslivet i regionene.  



Blant kommunene som er andelseiere velges 1-3 representanter til styret. Representanten/e 

velges av regionrådene som er en del av samarbeidet med kommunene.    

 
Valg av styremedlemmer til styret. Funksjonstiden er 2 år, slik at 2 av medlemmene er på valg 
annethvert år. Styret konstituer seg selv. 

Styrets leder innkaller til styremøte med minimum 1 ukes varsel.  Styret er 

beslutningsdyktig når minimum 3 av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet 

er styreleders stemme avgjørende.  Fra styremøtene føres protokoll som sendes til alle 

styremedlemmer og varamedlemmer.  

  § 10 STYRETS OPPGAVER  

  

Styret skal lede selskapet i samsvar med vedtektene, og vedtak fattet av årsmøtet og i 
samsvar med samvirkelovens bestemmelser. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet for 
selskapets strategi og virksomhet, samt forvaltning av selskapets midler. Styret skal påse 
at selskapet har en administrativ ordning som er forsvarlig i forhold til selskapets 
oppgaver og plikter. Styret ansetter daglig leder, og kan meddele fullmakter og fastsette 

instrukser for den daglige ledelsen av organisasjonen.  Styret skal sørge for betryggende 

regnskapsførsel og avgi årsmelding til årsmøtet og regnskap til årsmøtet i henhold til god 

regnskapsskikk. Styret skal videre forberede og innstille i alle saker som skal behandles 
på årsmøtet. Styret skal vedta årsbudsjett basert på årsmøtets vedtatte økonomiplan. 

 Styret skal behandle søknader vedrørende opptak av nye medlemmer, eventuelle 

overdragelser av andeler, og kan ekskludere medlemmer som ikke overholder sine 

plikter eller på annen måte overtrer selskapets vedtekter.  Styret godkjenner 

representanter til Markedsråd.  

  

§ 11 MARKEDSRÅDET 

 Markedsrådet velges på årsmøte for 2 år. Valgkomiteen finner kandidater som tar hensyn til 
geografisk og bransjemessig tilhørighet. Markedsrådet kan bestå av inntil 10 personer. 
Markedsplan utarbeides av Markedsrådet i samråd med administrasjon. Styrets 
representanter inviteres til å delta i markedsrådet sine møter.  
Administrasjon leder og kaller inn til møter i markedsrådet.  

 

§ 12 ADMINISTRASJONEN  

Daglig leder er saksbehandler for og kan delta i alle møter, råd og utvalg som styret/årsmøtet 

oppnevner, med talerett, men uten stemmerett. Daglig leder skal forestå den daglige drift av 

selskapet i henhold til de retningslinjer og vedtak som fattes av styret.  



§ 13 SIGNATUR  

Selskapets firma tegnes av daglig leder og styrets leder hver for seg 

 

§ 14 VALGKOMITÈ  

Selskapet skal ha en valgkomité på 3 medlemmer som innstiller kandidater til styreverv, samt 

foreslår godtgjørelse til styret. Valgkomiteen jobber etter retningslinjer godkjent av årsmøte.  

 

§ 15 ÅRSMØTET  

Årsmøtet er selskapets øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. 

Årsmøtet kunngjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel.  

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, kan fremmes av alle medlemmene og må være 

styret i hende minst 1 måned før årsmøtet.  

Senest 14 dager før årsmøtet skal styret sendes ut dagsorden (sendes ut til registrert e-post 

adresse), innkomne forslag med innstilling samt øvrige årsmøtedokumenter.  

 

§ 16 ÅRSMØTETS REPRESENTANTER  

Stemmegivning skjer ved fremmøte, og medlemmene har stemmerett i henhold til den 

samhandling medlemmet har hatt med selskapet ved betaling av serviceavgift. Det kan gis 

fullmakt til andre medlemmer, men ingen kan stemme for mer enn 2 andre medlemmer.  

Alle saker, med unntak av vedtektsendringer, avgjøres med simpelt flertall. Ved valg avgjøres 

stemmelikhet ved loddtrekning.  

Ved valg av styrerepresentanter fra kommunene velges denne av og blant de kommunene som 

har andel. 

 

 

 

 

   



§ 17 ÅRSMØTETS SAKER  

I det ordinære årsmøtet behandles:  

   - Valg av møteleder, referent og to delegater til å underskrive protokollen.   

   - Styrets årsberetning for perioden.   

    - Revidert årsregnskap.   

   - Disponering av årsoverskudd etter innstilling fra styret.   

   - Markedsplan og budsjett.   

   - Hvert 3. år, styrets forslag til serviceavgift.   

   - Valg av styrets leder. Leder velges for 1 år.   

 - Valg av medlemmer til markedsrådet.   

   - Valg av valgkomite på 3 medlemmer.   

   - Valg av revisor.   

              - Fastsettelse av styrets godtgjørelse.  
 
- Innkommende saker. 

  

  § 18 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE   

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller eierne av minst en tredel av 

selskapets andeler krever det. Skriftlig innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel og 
saksliste med nødvendige dokumenter skal være vedlagt. Ekstraordinært årsmøte kan 

bare behandle de saker det er innkalt for.   

 

 § 19 VEDTEKTSENDRINGER    

Endring av vedtektene skal vedtas på ordinært årsmøte med minst to tredjedels flertall 
av stemmene. En andelseier som ønsker å fremme forslag om endring av vedtektene, må 
sende det skriftlig til styret senest 1 februar. Med utsending av saksdokumenter til 

årsmøtet skal endringsforslaget og styrets innstilling vedlegges.   

 



 § 20 OPPLØSNING   

Forslag om oppløsning av selskapet skal være styret i hende senest 3 måneder før 
årsmøtet, og skal snarest sendes andelseierne. Oppløsning kan besluttes av ordinært 
årsmøte med to tredels flertall. For at vedtaket skal være gyldig, må minst halvparten av 
selskapets andelseiere være representert. Hvis så ikke er tilfelle, kan det holdes 
ekstraordinært årsmøte innen 2 måneder. Beslutning fattes med to tredels flertall av de 

andelene som er representert under årsmøtet.  Ved oppløsning skal mulig gjenværende 

formue i selskapet fordeles på de aktive medlemmene i tråd med samvirkerettslige 
prinsipper, der samhandelen med selskapets siste fem (5) år før oppløsning legges til 

grunn jfr. § 7.   

  

 



Lnr.: 14847/16 

Arkivsaksnr.: 16/2377 

Arkivnøkkel.: 026  
 

Saksbehandler: BEO    

 

Utskrift til:  

 

EIERSKAPSMELDING   

 

Sammendrag: 

 

På samme måte som i 2009-2014 er det for kommunene i Gjøvikregionen utarbeidet en 

eierskapsmelding for selskaper med kommunale eierskap. Eierskapspolitikken er revidert, og 

vedtatt i 2016. Rådmannen mener denne meldingen er fyldiggjørende informasjon om 

selskapenes drift og økonomiske situasjon. 

 

Vedlegg: 

 

Eierskapsmeldingen 2015 for kommunene i Gjøvkregionen – versjon for Nordre Land 

kommune.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 
 

På samme måte som for årene 2009-2014 er det også for 2015 i samarbeid med de øvrige 

kommunene i Gjøvikregionen utarbeidet en eierskapsmelding for selskaper med kommunale 

eierskap.  

 

De enkelte kommunene behandler den del av meldingen som er spesifikk for kommunen. 

Kommentarene for de enkelte selskapene er basert på regnskap og årsmeldinger, selskapsavtaler, 

direkte kontakt med de lokale selskapene m.m.  

 

I 2009 vedtok kommunene i Gjøvikregionen en felles eierskapspolitikk, som skal sikre at 

kommunene framstår som profesjonelle og gode eiere. 

 
Med eierskapspolitikk forstås de overordnede premisser som kommunene har lagt til grunn 

for forvaltningen av sine selskaper og eierandeler. Dette refererer seg til hva slags systemer, 

retningslinjer og rutiner kommunene har for utøvelse av sitt eierskap. Dette omfatter blant 

annet rutiner for rapportering, premisser for valg av styremedlemmer, vurderinger for valg av 

selskapsorganisering osv. Eierskapspolitikken som framgår av eierskapsmeldingen (side 8-

10), utgjør rammeverket for kommunens eierstyring. 

 

Eierstrategiene vil utgjøre den politikk kommunen har overfor de ulike selskapene for å sikre 

at selskapene ivaretar de målsettingene som eierne har satt. 

  



Den felles eierskapspolitikken er blitt revidert i 2016, og har vært til behandling 

formannskapet  og  kommunestyret. 

 

De vedtatte prinsippene i eierskapspolitikken er styringsgrunnlaget for kommunalt eide 

selskaper og samarbeider.  

 
 

Vurdering: 

 

Etter rådmannens vurdering gir eierskapsmeldingen for Nordre Land fyldiggjørende informasjon 

om selskapenes drift og økonomiske situasjon. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

 

Rådmannen vil råde formannskapet å legge fram saken til kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak. 

 

 

Eierskapsmelding for Nordre Land kommune tas til orientering. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE,  06.12.16.  

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann 

       Bente Øverby  

                                                                                    Kommunalsjef, 

 

 

 

 



Behandling i Folkevalgtes arbeidsvilkår: 

 

Forslag fra SP/H/BL: 

Ordførers godtgjøring for 2017 settes til kr. 815.000,- 

 

Avstemning:  

SP/H/BL forslag enstemmig vedtatt 

 

 

 

Innstilling/Vedtak: 

 

Ordførers godtgjøring for 2017 settes til kr. 815.000,- 

  

 



Lnr.: 11853/16 

Arkivsaksnr.: 16/1825 

Arkivnøkkel.: 082  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til:  

 

ORDFØRERS GODTGJØRING 2017  

 

Sammendrag: 

 

Arbeidsgruppa for folkevalgtes arbeidsvilkår har vurdert justeringer av ordførers godtgjøring 

for 2017.  

  

Ordførers godtgjøring for 2017 settes til kr 815.000,- 

  

Vedlegg: 

  

Ingen.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Arbeidsgruppa for folkevalgtes arbeidsvilkår har vurdert justeringer av ordførers godtgjøring 

for 2017.  

 

Som bakgrunnsmaterialet for denne vurderingen var det innhentet informasjon fra en del 

“sammenlignbare” kommuner. Følgende opplysninger forelå mht. ordførergodtgjøringer i 

2016:  

 

Søndre Land:  861 581,- (01.01.2016) 

 

Vestre Toten:  900 806,- (01.05.2016)   

 

Østre Toten:  906 928,- (01.01.2016) 

 

Nord -Aurdal:  857 770,- (01.05.2016)  

 

Gausdal:             885 500,- (01.01.2016)  

 

Ordføreren i Nordre Land har i 2016 hatt en godtgjøring på kr 780 000,-. Rådmannen har til 

sammenligning kr 963 000,-. 

 

Ramme for ordinær lønnsøkning i 2016 i kommunen er oppgitt å utgjøre ca. 2,4 %. 

 



Arbeidsgruppa for Folkevalgtes Arbeidsvilkårs innstilling: 

 

Arbeidsgruppa for folkevalgtes arbeidsvilkår legger saken frem for kommunestyret med slikt 

forslag til vedtak: 

 

Ordførers godtgjøring for 2017 settes til kr 815.000,- 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 06. desember 2016 

 

 

Tore Stensrud 

Leder Arbeidsgruppa for Folkevalgtes Arbeidsvilkår 

                   Mona Harefallet  

 

 

 

 

 



Lnr.: 14926/16 

Arkivsaksnr.: 16/2389 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til:  

 

REGLEMENTET ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALGTE I NORDRE LAND 

KOMMUNE  

 

Sammendrag: 

 

Folkevalgtes arbeidsvilkår har i sitt møte den 06.12.2016 vurdert endringer i Reglementet 

Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land kommune. Punktene som ble vurdert var 

punktene 4 «møtegodtgjøring», 5 «fast årlig godtgjøring», 8B «Tidsskrift» og 8I 

«virkningstidspunkt». 

  

Vedlegg: 

  

Reglementet Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land kommune 

http://www.nordre-land.kommune.no/arbeidsvilkaar-for-folkevalgte-i-nordre-land-

kommune.4445615-199140.html 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Folkevalgtes arbeidsvilkår har i sitt møte den 06.12.2016 vurdert endringer i Reglementet 

Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land kommune. Punktene som ble vurdert var 

punktene 4 «møtegodtgjøring», 5 «fast årlig godtgjøring», 8B «Tidsskrift» og 8I 

«virkningstidspunkt». 

 

Når det gjelder endring av punkt 4 så er ikke dette en ny regel, men en presisering av 

tidligere ordlyd. Punkt 5 endres som en konsekvens av at Hovedutvalg for levekår er vedtatt 

lagt ned fra 01.01.17. Når det gjelder punkt 8 ble det i Kommunestyret den 21.06.16 sak 

46/16 vedtatt å si opp alle avisabonnement med virkning fra 01.01.17.  På dette grunnlag er 

derfor abonnement på «Kommunal Rapport» sagt opp. Som en konsekvens av 

kommunestyrets vedtak tas punkt 8B ut av reglementet. 8I utgår grunnet at dette er ivaretatt 

av datering under revideringsdato. 

 

Arbeidsgruppa folkevalgtes arbeidsvilkår har følgende forslag til endringer av Reglementet 

Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land kommune: 

 

 Punkt 4 Møtegodtgjøring første avsnitt endres fra:  

 



«Medlemmer av styrer, råd og utvalg m.v. valgt av kommunestyre/formannskap/ 

hovedutvalg, samt ungdomsrådet, tilstås møtegodtgjøring med kr 350,- pr. møte. 

Denne godtgjøringen gjelder også kommunestyrets medlemmer»  

endres til: 

 «Medlemmer av styrer, råd og utvalg m.v. valgt av kommunestyre/ formannskap/ 

hovedutvalg/ Eldrerådet/Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt 

ungdomsrådet, tilstås møtegodtgjøring med kr 350,- pr. møte. Denne godtgjøringen 

gjelder også kommunestyrets medlemmer. 

 

 Punkt 4 Møtegodtgjøring fjerde avsnitt endres fra:  

 

«Når det gjelder Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede blir det kun gitt tapt 

arbeidsfortjeneste til de kommunevalgte»  

endres til: 

«Når det gjelder Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir 

det kun gitt tapt arbeidsfortjeneste til de medlemmer og varamedlemmer som er valgt 

blant kommunestyrets representanter/ vararepresentanter». 

 

 Punkt 5 Fast årlig godtgjøring andre avsnitt: 

 

Hovedutvalg for levekår fjernes fra reglementet. 

 

 Punkt 8 I. Virkningstidspunkt:  

 

Punktet om virkningstidspunktet fjernes fra reglementet. 

 

 Punkt 8 B. TIDSSKRIFT: 

 

Punkt 8 B lyder som følgende: «Kommunestyrets medlemmer får, dersom de ønsker 

det, tidsskriftet "Kommunal Rapport"». 

 

I Kommunestyret den 21.06.16 sak 46/16 ble det vedtatt å si opp alle avisabonnement 

med virkning fra 01.01.17.  På dette grunnlag er derfor abonnement på «Kommunal 

Rapport» sagt opp. Som en konsekvens av kommunestyrets vedtak fjernes punkt 8B 

fra reglementet. 

 

 

Arbeidsgruppa for Folkevalgtes Arbeidsvilkårs innstilling: 

 

Arbeidsgruppa for Folkevalgtes Arbeidsvilkår legger saken frem for kommunestyret med 

slikt forslag til vedtak: 

 

Det gjøres følgende endringer i Reglementet Arbeidsvilkår for folkevalgte i Nordre Land 

kommune: 

 

1. Punkt 4 Møtegodtgjøring første avsnitt endres fra:  

 



«Medlemmer av styrer, råd og utvalg m.v. valgt av kommunestyre/formannskap/ 

hovedutvalg, samt ungdomsrådet, tilstås møtegodtgjøring med kr 350,- pr. møte. 

Denne godtgjøringen gjelder også kommunestyrets medlemmer»  

endres til: 

 «Medlemmer av styrer, råd og utvalg m.v. valgt av kommunestyre/ formannskap/ 

hovedutvalg/ Eldrerådet/Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt 

ungdomsrådet, tilstås møtegodtgjøring med kr 350,- pr. møte. Denne godtgjøringen 

gjelder også kommunestyrets medlemmer. 

 

2. Punkt 4 Møtegodtgjøring fjerde avsnitt endres fra:  

 

«Når det gjelder Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede blir det kun gitt tapt 

arbeidsfortjeneste til de kommunevalgte»  

endres til: 

«Når det gjelder Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir 

det kun gitt tapt arbeidsfortjeneste til de medlemmer og varamedlemmer som er valgt 

blant kommunestyrets representanter/ vararepresentanter». 

 

3. Punkt 5 Fast årlig godtgjøring andre avsnitt: 

 

Hovedutvalg for levekår fjernes fra reglementet. 

 

4. Punkt 8 I. Virkningstidspunkt:  

 

Punktet om virkningstidspunktet fjernes fra reglementet. 

 

5. Punkt 8 B. TIDSSKRIFT: 

 

Punkt 8 B lyder som følgende: «Kommunestyrets medlemmer får, dersom de ønsker 

det, tidsskriftet "Kommunal Rapport"». 

 

I Kommunestyret den 21.06.16 sak 46/16 ble det vedtatt å si opp alle avisabonnement 

med virkning fra 01.01.17.  På dette grunnlag er derfor abonnement på «Kommunal 

Rapport» sagt opp. Som en konsekvens av kommunestyrets vedtak fjernes punkt 8B 

fra reglementet. 

 

  

NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. desember 2016 

 

 

Tore Stensrud         

leder Arbeidsgruppa for Folkevalgtes Arbeidsvilkår  

        Mona Harefallet 
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