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Lnr.: 2532/17 

Arkivsaksnr.: 17/524 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERINGER  

 

 

 

 

 

 

1. Tjenesteområde Helse- og omsorg: Status for organisering og tjenester, planer 

fremover    v/tjenesteområdeleder Tom Rune Bratlien 

 

2. Kommunedelplan Synnfjell øst 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 7. mars 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



Lnr.: 2342/17 

Arkivsaksnr.: 17/293 

Arkivnøkkel.: C30 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til:  

- Gjøvikregionen Utvikling 

- Administrasjonen for oppfølging 

 

 

 

 

VIDEREFØRING AV MUSIKKREGION GJØVIK  

 

Sammendrag: 

 

Musikkregion Gjøvik ble opprettet som et samarbeidsprosjekt i 2012, og Nordre Land 

kommune har bidratt til finansieringen med kr. 52.000,- pr. år. Prosjektet er nå avsluttet og 

evalueringen konkluderer med at det er ønskelig å videreføre et regionalt musikksenter på 

permanent basis. Intensjonen er å utvikle Musikkregion Gjøvik videre til et ressurssenter for 

musikk med hele Oppland som nedslagsfelt.  

 

Rådmannen vurderer det slik at det langsiktige perspektivet som legges til grunn, vil medføre 

at et regionalt musikksenter over tid vil få stor betydning for musikkmiljøet også lokalt i 

Nordre Land. Rådmannen foreslår derfor at kommunen støtter videreføringen av 

Musikkregion Gjøvik og bidrar til finansieringen med et årlig tilskudd på opp til kr. 84.000,-  

 

Vedlegg: 

  

 Regionrådet 26/16 Etablering av Oppland Musikksenter  

 Evaluering av Musikkregionen Gjøvik  

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Diverse rapporter, møtereferater etc. fra forprosjekt og prosjekt Musikkregion Gjøvik i 

perioden 2010 – 2016. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Musikkregion Gjøvik ble opprettet som et samarbeidsprosjekt i 2012 etter initiativ fra 

bransjen. Prosjektet er nå avsluttet og evaluert. Evalueringen tilsier at en videreføring på 

permanent basis er ønskelig. Drøftinger i regionrådet konkluderte med at et flertall av 

kommunene ønsker en videreføring av den regionale musikksatsingen med en spissing i 

retning en næringsrettet profil.  

 



Nordre Land kommune har vært deleier i prosjektet med en årlig støtte på kr. 52.000,-. 

Kultursjef Svein Ladehaug satt i referansegruppen i forprosjektet, og lydtekniker/musiker 

Nils Harald Mæhlum har sittet i styret under selve prosjektet.  

 

Videreføringen av Musikkregion Gjøvik har vært behandlet i regionrådet for Gjøvikregionen 

flere ganger, med følgende vedtak:  

 

Regionråd sak 7/16  

1. Regionrådet mener evalueringen av Musikkregionen gir et godt bilde på hva 

Musikkregionen har drevet med og fått til.  

2. Ut fra evalueringen mener regionrådet at Musikkregionen har bidratt til utvikling av 

«mer og bedre musikk til flere» og at den har gitt et viktig bidrag til følge opp 

Oppland fylkeskommune sin kulturstrategi.  

3. Prosjektperioden er over og regionrådet mener en mulig videreføring i varig drift - 

slik som det foreslås i evalueringen - må drøftes med prosjekteierne.  

 

Regionråd sak 13/16  

1. Regionrådet ber om at det blir utredet muligheter for å realisere et musikksenter for 

Oppland med base i Gjøvik med forslag om ressursbruk og organisering.  

2. Regionrådet ber om å framlagt en sak om dette høsten 2016.  

 

Regionråd sak 21/16  

1. Regionrådet ber regionsjefen kalle inn til møte med kultursjefene i kommunene i 

regionen for å drøfte mandat og en spisset målsetting. Videre avklares hva som skal 

gjøres lokalt og regionalt i regi av Musikksenteret innen den økonomiske rammen 

skissert i saksframstillingen.  

2. Regionrådet ber om at regionsjefen tar kontakt med Oppland Fylkeskommune for å 

drøfte mulig involvering.  

3. Regionrådet ber om at saken legges fram igjen for regionrådet på møtet 2.desember.  

 

Finansieringsbehov:  

50% stillingsressurs kr. 400.000,- Husleie – inkl. ikt/datakostnader kr. 60.000,- 

Tiltaksmidler, nettverksetablering kr. 200.000,- Totalt kr. 660.000,-  

 

Finansiering  

Forslag til kommunal fullfinansiering ved at en vertskommune tar kostnadene for husleie og 

kr. 200.000,- mens øvrige 4 kommuner finansierer restbeløpet på kr. 400.000,- hvorav 50% 

like deler og siste halvpart etter folketall.  

 

Regionrådet sak 26/16  

1. Regionrådet slutter seg til forslagene til spissing og målsettinger som framkommer i 

saksframstillingen.  

2. Regionrådet ber om at hver kommune innen 1. mars 2017 foretar en politisk 

behandling av målsetting og innhold, organisering og forpliktelser ift. finansiering.  

3. Regionrådet ber om at Oppland fylkeskommune blir koblet på arbeidet med å 

etablere Oppland Musikksenter, og at dette sees i sammenheng med samarbeidet med 

Hedmark om felles musikksatsing.  

 



Regionrådet ber om at regionsjefen finner midler til å opprettholde aktiviteten i 

Musikkregionen Gjøvik til kommunene har foretatt sine politiske avklaringer.  

 

For å stå best mulig rustet til å vurdere om Nordre Land kommune skal prioritere å bidra 

økonomisk til videreføringen av Musikkregionen, ble 15. februar 2017 frivillige lag, 

musikere, dansere, arrangører, lys- og lydteknikere m.fl. invitert til et åpent møte med dette 

som tema.  

 

Fra Musikkregionen deltok Ingelin Sørbo og fra Musikknettverk Østlandet (MØST) deltok 

Trond Grovane Moe. Fra kommunen deltok varaordfører Tove Haug og kultursjef Svein 

Ladehaug.  

 

Selv om oppmøtet var relativt beskjedent ble sentrale temaer bragt på bane og diskutert 

inngående. En del spørsmål, delvis kritiske, ble besvart av Sørbo. Konklusjonen etter møtet 

kan oppsummeres på følgende måte:  

 

 Gjennom prosjektperioden har det lokalt i Nordre Land vært for lite kjent hva den 

enkelte musiker kunne hente ut av et samarbeid med Musikkregion Gjøvik. Dette 

skyldes både at tilbudet/tiltakene har blitt for dårlig kommunisert fra 

Musikkregionens side, og at musikklivet i Nordre Land i for liten grad har kontaktet 

Musikkregionen for informasjon. Nordre Land kommune kunne også vært mer aktiv 

når det gjelder å formidle informasjon mellom musikklivet lokalt og Musikkregionen. 

 

 Den regionale satsingen på musikk må ses i et langsiktig perspektiv. Det vil derfor 

være galt og ikke bidra til videreføringen av Musikkregionen.  

 

 Markedet for musikere, arrangører og teknikere omfatter hele regionen og begrenses i 

liten grad av kommunegrenser. Musikkmiljøet i Nordre Land vil derfor uansett dra 

nytte av et regionalt musikksenter. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har registrert at Gjøvikregionen har et sterkt musikkmiljø på nasjonalt og 

internasjonalt nivå. Musikkbransjen synes å være en viktig identitetsskapende og 

kulturbærende faktor, og er en næring med et betydelig antall arbeidsplasser. Den har også en 

stor økonomisk betydning for andre næringer, som reiselivsbedrifter og detaljhandel. Det 

store antallet profesjonelle og semiprofesjonelle utøvere medfører at musikkopplæringen 

ligger på et høyt nivå, slik at tilveksten av nye utøvere er solid, samtidig som musikklivet på 

amatørnivå nyter svært godt av disse kreftene.  

 

Musikkregion Gjøvik hadde et tredelt innsatsområde: Musikk som kunst, næring og 

samfunn. De siste årene med et spesielt fokus på næring. Musikkregionen vil med en spissing 

i retning næringsutvikling tilby tjenester for musikkbransjen som ikke tilbys andre steder. 

Evaluering av prosjektet og økonomiske rammer tilsier at næringsperspektivet bør 

vektlegges. Musikkregionen har klart å tiltrekke seg deler av musikklivet som ikke tidligere 

har vært i kontakt med virkemiddelapparatet, kanskje særlig innen populærmusikken. Dette 

må utvikles ytterligere i videreføringen av Musikkregionen.  

 



Disse tiltakene skal prioriteres:  

 Skape bevissthet om hvordan realisere verdier av musikkprodukt  

 Friscene og turnéstøtte har vært en suksess i et næringsperspektiv, og ordningene 

videreføres og videreutvikles – større fokus på profesjonalisering og 

kommersialisering  

 Bidra til å utvikle produksjonsfelleskap  

 Aktiv nettverksbygger, også på tvers av bransjer og sjangre - oppfølging av samarbeid 

med andre lokale og nasjonale aktører som MØST, Norske konsertarrangører og 

Gramart  

 Informasjon om stønadsordninger  

 Henvise til etableringsveiledning når dette er vurdert som aktuelt  

 Hjelp til søknadsskriving, koble opp til lokal- regional næringsrådgiving  

 Praktiske råd om drift av «musikkbedrift»  

 Utvikle, oppdatere og gjøre tilgjengelig oversikter over musikkressurser (spillesteder, 

øvingssteder, studio, stønadsordninger osv.)  

 Musikkrelatert næring som dans skal innlemmes med tanke på å skape profesjonelle 

produksjoner.  

 

Det foreslåtte navnet, Oppland Musikksenter, viser at det foreligger en intensjon om å være 

et ressurssenter for hele Oppland. Kapasiteten med en halv stilling vil kunne gjøre dette 

vanskelig, dette tilbudet vil måtte bygges opp i samarbeid med øvrige kommuner og Oppland 

fylkeskommune. For ikke å binde et eventuelt tilskudd fra Nordre Land til et bestemt navn, 

har rådmannen valgt å bruke «videreføring av Musikkregion Gjøvik» eller (regionalt 

musikksenter» i denne saken. Musikkregion Gjøvik er et innarbeidet navn og det kan være 

hensiktsmessig å beholde dette inntil grunnlaget er skapt for eventuelt å utvide til et 

musikksenter for hele eller en større del av Oppland. 

 

Etter vedtatt finansieringsnøkkel vil Nordre Land kommunes andel bli kr. 83.260,- pr år, 

pluss årlig prisvekstjustering. Gjøvik som vertskommune tar kostnadene for husleie og kr. 

200.000,- mens de øvrige 4 kommunene finansierer restbeløpet på kr. 400.000,- hvorav 50% 

like deler og siste halvpart etter folketall. 

 

 

Kommune 

Innbyggertall  

pr. 01.01.16 

Andel etter 

befolkningstall 

Fast sum pr. 

kommune 

 

Totalt 

Nordre Land 6.751 33.260 50.000 83.260 

Søndre Land 5.758 28.368 50.000 78.368 

Vestre Toten 13.180 64.934 50.000 114.934 

Østre Toten 14.906 73.438 50.000 123.438 

Sum 40.595 200.000 200.000 400.000 

 

Musikksenteret er tenkt organisert som et vertskommunesamarbeid med base i Gjøvik. 

Rådmannen har registrert at det forventes at alle kommunene tar aktivt eierskap. Det må bli 

faste styrings- og møtepunkter, der eierne er representert fra både kultur og næringsutvikling. 

Brukerne av senteret må ha eierskap og medbestemmelse. Det må gjennomføres regelmessig 

evaluering og justering av Musikksenterets prioriteringer og tjenesteyting. En omforent 

strategi og gode måleparametre må utarbeides.  

 



Rådmannen oppfatter kr. 84.000,- som et betydelig beløp, og innser at midlene på kort sikt 

kanskje kan skape vel så mye aktivitet hvis de brukes lokalt. Musikkregion Gjøvik er en 

langsiktig satsing, der tyngden og kraften i regionalt samarbeid over tid trolig vil evne og 

skape en betydelig gevinst også lokalt. Styrken til en felles satsing på et regionalt 

musikksenter, som på sikt har ambisjoner om å nå ut til musikkmiljøet i hele Oppland, ligger 

nettopp i det langsiktige perspektivet. Også for fullt ut å kunne høste fruktene av det arbeidet 

som er gjort, er det viktig at musikkregionen videreføres. Rådmannen er av den oppfatning at 

det kun er gjennom kontinuerlig satsing over mange år det er mulig å oppnå varig nivåheving 

og gjennomgripende endring til beste for alle deler av musikkmiljøet Oppland, i 

Gjøvikregionen og i den enkelte kommune.   

 

Musikkmiljøet i Nordre Land vil dra nytte av et regionalt musikksenter, uavhengig av om 

alle kommunene deltar i finansieringen eller ikke. Rådmannen mener derfor det er både 

viktig og riktig at Nordre Land kommune bidrar til videreføringen av Musikkregionen, slik at 

musikere fra vår kommune ikke oppfattes/oppfatter seg som «gratispassasjerer».   

 

Med dette som utgangspunkt anbefaler rådmannen at Nordre Land kommune støtter 

videreføringen av Musikkregion Gjøvik.  

 
 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Nordre Land kommune støtter videreføringen av Musikkregion Gjøvik, og går inn 

som eier med en årlig økonomisk driftsstøtte på inntil kr. 84.000,- + årlig regulering 

i.h.t. lønns- og prisvekst. 

2. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond i 2017 og innarbeides i 

driftsbudsjettet fra 2018. 

3. Rådmannen tillegges ansvaret for å følge opp videreføringen av Musikkregion 

Gjøvik.  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 6. mars 2017. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 

        

 

 







































































Lnr.: 1422/17 

Arkivsaksnr.: 17/322 

Arkivnøkkel.: L20 
 

Saksbehandler: HAA    

 

Utskrift til:  

 

GEOVEKSTPROSJEKT OPPLAND FKB-C 2017, FINANSIERING  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen anbefaler at Formannskapet bevilger 80.000,- i 2017 og 80.000,- i 2018 til 

Geovekstsamarbeidet for samfinansiering av periodisk ajourhold av kartdata i Nordre Land. 

  

 

Vedlegg: 

  

Geovekstprosjekt, Oppland FKB-C 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Denne saken gjelder finansiering av Nordre Land kommune sin andel av periodisk ajourhold 

av grunnkart (FKB i C-områder). Følgende temaer skal ajourholdes : 

- Bygg/bygn.messige anlegg 

- Veg, ledning, traktorveger. 

- Markslagskart - AR5 

- Vann – eget delprosjekt 

 

Ajourholdet er organisert som et Geovekst prosjekt. Geovekst er et samarbeid om felles 

etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.  

 

Partene i Geovekst er : 

- Statens vegvesen 

- Energi Norge 

- KS (kommunesektorens organisasjon) 

- Kartverket 

- Telenor 

- Landbruksdepartementet med underliggende etater 

- Norges vassdrags- og energidirektorat (laser) 

 

Målsettingen for geodatasamarbeidet er å gjennomføre felles kartleggingsprosjekter, samt 

etablere og vedlikeholde et felles sett av geografiske data som tilfredsstiller et bredt 

brukerbehov. Gjennom samfinansiering kan det produseres større mengder data samtidig som 

det blir rimeligere for hver av partene. 



 

Kartet viser området som inngår i prosjektet : 

 
 

Arbeidet med ajourholdet i dette prosjektet skal finansieres over to år og Nordre Land sin 

andel av kostnadene er 80.000,- i 2017 og 80.000,- i 2018 til sammen 160.000,- 

 

Det er Statens Kartverk som koordinerer dette arbeidet og de ber om en bekreftelse på 

finansieringen så raskt som mulig.  
 

 

 

Vurdering: 

 

Arbeidet med digitale kart i Norge er organisert gjennom Geovekst. Kommunene har det 

største ansvaret for det løpende ajourholdet av kartverket, mens det periodiske ajourholdet 

organiseres over større områder ved opptak av nye flybilder og laserdata. 

 

Denne måten å organisere arbeidet på gir samfunnet hele tiden oppdaterte kartverket og 

kostnadene holdes nede. Rådmannen anbefaler derfor at Formannskapet slutter seg til 



finansieringsplanen og at det bevilges henholdsvis 80.000,- til prosjektet i 2017 og i 2018, 

tilsammen 160.000. 

 

Det er ikke avsatt penger på rammen til Tjenesteområde Samfunnsutvikling til dette 

prosjektet og det må derfor finansieres ved egen bevilgning. 

 

 

 

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: 

 

Kommunestyret bevilger 80.000,- i 2017 og 80.000,- i 2018 til Geovekstsamarbeidet for 

samfinansiering av periodisk ajourhold av grunnkart (FKB i C-områder)  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 8. mars 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Halvor Askivg 

 

 

 

 

 



Geovekstprosjekt
Oppland FKB-C 2017 LACHOP74

(prosjekt 102046)

Revidert kalkyle ETTER oppstartmøte 26.01.2016



Konklusjoner fra møtet

• Enighet om å ajourføre FKB i C-områder som er dekket av omløpsbilder – følgende tema: 
Bygg/bygn.messige anlegg, veg, ledning, traktorveger. Nykonstruksjon av bygg der eksisterende 
bygg er etter gammel standard(uten mønelinjer), for øvrig ajourføre. Ajourføring og 
nykonstruksjon er nå delt på to kostnadsgrupper.  Se vedlagt kart over ajourføring/nykonstruksjon
bygg og Prosjektdata/Prosjektøkonomi.

• Enighet om at det ikke er hensiktsmessig å konstruere stier. FKB-Sti bør registreres med gps, og 
samordnes med rute-data.

• AR5 ajourføres fotogrammetrisk i kommuner dette er aktuelt – se oversikt under Prosjektdata

• Vann skal i utgangspunktet ikke ajourføres fotogrammetrisk. Det pågår for tiden et testprosjekt på 
vann,  med mål å utarbeide ny spesifikasjon for vann, samt å finne fram til egna metoder for 
forbedring av vanndata opp mot laserdata/flomveger/N50. Vi setter av noen timer til arbeid med 
vann i prosjektet, og kommer tilbake til hva som konkret skal gjøres når resultatet fra 
testprosjektet er klart. Et minimum i prosjektet er å sikre at alt vann har høydeverdi.  Vist foilserie 
om testprosjekt vann er vedlagt.



Prosjekt
data

Fyl/reg/kom Prosjektområde ProsjektNr Prosjektnavn Agresso Prosjektnavn Gepos 1 2 3

OP Oppland sør 102046 LACHOP74  OPPLAND FKB-C  2017 K P D

Saksnr. Korresondanse (326)

Prosjekt-volum Vegnett AR5 FKB-C Bygg nykonstr OmløpKost Bygg ajourf. (tot.bygg) Byggvask

Volum (fra rad 80): 7 192,0 3 348,8 4 443,0 9 181,0 276 675,1 862,0 22012 190

Totalareal i km² 24 164,8  

Parter Gruppe Kode Kontaktperson Kundenr Fakturaref

Statens vegvesen Region Øst V SVV_OP Jens Aabø 1 000 340

Flere E-verk E00

Flere kommuner K00

Statens kartverk Hamar S SKHAM Bente Kristiansen KRIBEN

Telenor Norge A/S T TN Geir Bjørnsen 1 000 366

Landbruket Oppland L FMLAOP Espen Gudevang 1 002 105

Bane NOR SF B JBV Jon Haugland 1 000 048

Kommuner i Prosjektet Gruppe Kode Kontaktperson Kundenr Fakturaref

Gjøvik kommune K K0502 Bård Nysveen 1 003 211

Østre Toten kommune K K0528 Knut Gulbrandsen 1 002 777

Vestre Toten kommune K K0529 Pål Andreas Hoel 1 001 336

Jevnaker kommune K K0532 Trude Ødegaard 1 001 371

Lunner kommune K K0533 Per Ola Egge 1 001 372

Gran kommune K K0534 Fredrik Hägnemark 1 001 373

Søndre Land kommune K K0536 Svein Andreassen 1 001 374

Nordre Land kommune K K0538 Halvor Askvig 1 001 375

Sør-Aurdal kommune K K0540 Bjørn Gustavsen 1 003 073 117 Gausdal ikke m i GV-avt

Etnedal kommune K K0541 Siv Byfuglien 1 001 376 4523

Nord-Aurdal kommune K K0542 Jo Dalen 1 001 377 72

Lillehammer kommune K K0501 Svein Inge Gausemel 1 001 869 4451

2 030 4 441 2 411 (Gausdal ikke inkl)

Arealfordeling på kommunene D E F G H I J K L M N E-verk

Kommunenummer: Vegnett AR5 FKB-C Bygg nykonstr OmløpKost Bygg ajourf. (tot.bygg) Byggvask Hele Kode

Gjøvik kommune 642,0 382,0 26 890 62,0 2 210,0 1 024 E_EE

Østre Toten kommune 502,0 290,0 22 503 352,0 1 998,0 10 792 E_EE

Vestre Toten kommune 249,0 9 981 249 E_EE

Jevnaker kommune 205,0 194,9 121,0 188,0 9 029 188,0 521 E_Had

Lunner kommune 292,0 291,9 122,0 240,0 11 674 240,0 706 E_Had

Gran kommune 706,0 687,7 423,0 1 732,0 30 266 1 732,0 30 1 817 E_Had

Søndre Land kommune 698,0 290,3 548,0 29 134 28,0 1 267,0 1 536 E_VOKKS

Nordre Land kommune 955,0 480,9 635,0 38 213 134,0 1 618,0 2 071 E_VOKKS

Sør-Aurdal kommune 1 108,0 277,1 762,0 2 449,0 44 361 3 961,0 60 2 147 E_SAE

Etnedal kommune 460,0 209,5 260,0 1 434,0 18 366 8,0 1 632,0 30 929 E_VOKKS

Nord-Aurdal kommune 905,0 439,2 611,0 3 138,0 36 259 153,0 5 063,0 60 1 955 E_VEAS

Lillehammer kommune 470,0 477,4 289,0 125,0 2 103,0 1 236 E_EE

SUM 7 192,0 3 348,8 4 443,0 9 181,0 276 675 862,0 22 012,0 190,0 14 984
(Gausdal inkluderes i GV-avtale omløp etter fotografering 2017; 117 km² Omløp2016)117 11

4 560,0 4 440,0 Totalareal bestilles fra firma

E-verk i Prosjektet Gruppe Kode Kontaktperson Kundenr Fakturaref

Eidsiva Energi A/S E E_EE Svein Arne Rakstang 1 003 304

Valdres Energiverk AS E E_VEAS Anders Lundby 1 000 101

Glitre Energi Nett AS E E_Had Asgeir Haugen 1 001 323

Sør-Aurdal Energi AS E E_SAE Nils-Martin Sætrang 1 000 471

VOKKS Nett AS E E_VOKKS Vegard Dårflot 1 002 815

Arealfordeling mellom E-verk

E-verk Vegnett AR5 FKB-C Bygg nykonstr OmløpKost Bygg ajourf. (tot.bygg) Byggvask Hele

Eidsiva Energi A/S 1 863,0 477,4 961,0 59 373,6 539,0 6 311,0 10 69 525

Valdres Energiverk AS 905,0 439,2 611,0 3 138,0 36 259,1 153,0 5 063,0 60 46 568

Glitre Energi Nett AS 1 203,0 1 174,4 666,0 2 160,0 50 968,4 2 160,0 30 58 332

Sør-Aurdal Energi AS 1 108,0 277,1 762,0 2 449,0 44 361,1 3 961,0 60 52 918

VOKKS Nett AS 2 113,0 980,7 1 443,0 1 434,0 85 712,9 170,0 4 517,0 30 96 371

SUM 7 192,0 3 348,8 4 443,0 9 181,0 276 675,1 862,0 22 012,0 190,0 323 714

1. Kalkylestatus:
O: Grovt overslag
K: Kalkyle 
A: Avtale

J: Justert plan.
S: Sluttregnskap
F: Avsluttet (stengt)

Beskrivelse: LACHOP74 Oppland FKB-C .    Prosjekt for ajourføring av FKB-C fra omløpsfoto opptatt i 2016. Geovekstpartenes kostnadsandel til fotografering er tatt inn her.  Ajourføring av 
AR5 for de kommuner dette er aktuelt for.



Prosjektøkonomi
Se PLAN (kalkyle/avtale) JUSTERT PLAN

Kostnads Aktivitet Utfør. Kostnad Timer SUM SUM pr 

gruppe Beskrivelse

etat Enhet Ant. Pris 620 kr Kost.gr

Prosj.adm. Prosjektledelse S timer x 200,0 124 000 144 000

Div. utgifter Firma Antatt x 1,0 20 000 20 000

Foto GSD 25 - Omløp Geovekst sin andel av fotokostnader Firma Beløp x 1,0 276 675 276 675 276 675

Tall fra sentralt (grunnlagsdatafila) x

Nykonstr C FKB-C: Nykonstr Bygg, ajourføre veg,traktorveg(2030 km²) Firma ant bygg x 9181,0 150 1 377 150 1 377 150

Konstr bygg utover estimert ant Firma km² x

Ajourføring Ledning(original:Everk/Manus FKB og N50) Firma km² x

Ajourføre vegnett (2030 km²) Firma km² x

Ajourf C Ajourføre FKB-C; bygg,veg,traktorveg (2411 km²) Firma ant bygg x 862,0 250 215 500 215 500

Konstr bygg utover estimert ant Firma ant bygg x

Ajourføring Ledning(original:Everk/Manus FKB og N50) Firma km² x 4443,0

Ajourføre vegnett (2411 km²) Firma km² x

Kvalitetsheve VANN "Vask" mot flomveger/DTM/N50 evt konstr. S km² x 500,0 310 000 310 000

Avventer ny reg.instruks/standard FKB-Vann S timer x

Nykonstruksjon VANN Nykonstruere utvalgte områder? Firma km² x 160

Avventer ny reg.instruks/standard FKB-Vann x

Periodisk AR5 Periodisk anjorhold av AR5 Firma-L km² x 3348,8 1 070 3 583 205 3 583 205

x

Redigering Kontroll og redigering /Presentasjonsdata S timer x 500,0 310 000 434 000

Databearbeiding, tilrettelegging S antatt x 200,0 124 000

Byggvask Byggvask K0528 timer x 10,0 6 200 117 800

Etter prosjektet skal det ikke finnes byggpkt uten bygn.kropp K0534 timer x 30,0 18 600

K0540 timer x 60,0 37 200

K0541 timer x 30,0 18 600

K0542 timer x 60,0 37 200

Prosjektets totalkostnader (rad 400) x SUM 6 458 330 6 458 330



Partsøkonomi
102046 LACHOP74  OPPLAND FKB-C  2017 PLAN  (Kalkyle/avtale) Fordeling kommuner

B KOSTNADSDELING L KOSTNAD PR. PART Nøkkel

gruppe S
V

V
_
O

P

E
-v

e
rk

K
o
m

m
u
n
e
r

S
K

H
A

M

T
N

F
M

L
A

O
P

J
B

V

Sum S
V

V
_
O

P

E
-v

e
rk

K
o
m

m
u
n
e
r

S
K

H
A

M

T
N

F
M

L
A

O
P

J
B

V

Prosj.adm. 15,0 15,0 20,0 20,0 15,0 15,0 2,0 102,0 144 000 21 176 21 176 28 235 28 235 21 176 21 176 2 824

Foto GSD 25 - Omløp 6,0 8,0 32,0 28,0 8,0 18,0 2,0 102,0 276 675 16 275 21 700 86 800 75 950 21 700 48 825 5 425

Nykonstr C 8,0 6,0 32,0 33,0 6,0 15,0 2,0 102,0 1 377 150 108 012 81 009 432 047 445 549 81 009 202 522 27 003

Ajourf C 8,0 6,0 32,0 33,0 6,0 15,0 2,0 102,0 215 500 16 902 12 676 67 608 69 721 12 676 31 691 4 225

Kvalitetsheve VANN 8,0 6,0 32,0 33,0 6,0 15,0 2,0 102,0 310 000 24 314 18 235 97 255 100 294 18 235 45 588 6 078

Nykonstruksjon VANN 8,0 6,0 32,0 33,0 6,0 15,0 2,0 102,0

Periodisk AR5 3,0 3,0 20,0 11,0 3,0 60,0 2,0 102,0 3 583 205 105 388 105 388 702 589 386 424 105 388 2 107 768 70 259

Redigering 8,0 12,0 32,0 28,0 12,0 8,0 2,0 102,0 434 000 34 039 51 059 136 157 119 137 51 059 34 039 8 510

Byggvask 8,0 12,0 32,0 28,0 12,0 8,0 2,0 102,0 117 800 9 239 13 859 36 957 32 337 13 859 9 239 2 310

0,0

0,0

Sum 6 458 330 335 346 325 103 1 587 648 1 257 647 325 103 2 500 849 126 634

Pr. km² 14 13 66 52 13 103 5

BETALINGSPLAN (Kalkyle/avtale) PLAN  - K

Kostnad 6 458 330 335 346 325 103 1 587 648 1 257 647 325 103 2 500 849 126 634

Egeninnsats 985 800 117 800 868 000

ProsjNr ved overføring Å betale 5082883 335 346 325 103 1 469 848 325 103 2 500 849 126 634

0,0

2 593 997 167 673 325 103 850 797 1 250 425

2 488 886 167 673 619 051 325 103 1 250 425 126 634

Rest 0 0 0



Kommuneøkonomi
102046 Fordeling kommuner PLAN  - K JUSTERT PLAN - K

B Nøkkel 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Kostand pr kommune

gruppe K
o
l 
i 
a
re

a
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a
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e
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Prosj.adm. N Hele 6,8 5,3 1,7 3,5 4,7 12,1 10,3 13,8 14,3 6,2 13,0 8,3 100,0 28 235 1 930 1 492 469 982 1 330 3 423 2 895 3 902 4 046 1 751 3 684 2 330

Foto GSD 25 - Omløp H OmløpKost 9,7 8,1 3,6 3,3 4,2 10,9 10,5 13,8 16,0 6,6 13,1 100,0 86 800 8 436 7 060 3 131 2 833 3 662 9 495 9 140 11 988 13 917 5 762 11 375

Nykonstr C G Bygg nykonstr 2,0 2,6 18,9 26,7 15,6 34,2 100,0 432 047 8 847 11 294 81 506 115 247 67 482 147 671

Ajourf C I Bygg ajourf. 7,2 40,8 3,2 15,5 0,9 17,7 14,5 100,0 67 608 4 863 27 608 2 196 10 510 627 12 000 9 804

Kvalitetsheve VANN F FKB-C 8,6 6,5 2,7 2,7 9,5 12,3 14,3 17,2 5,9 13,8 6,5 100,0 97 255 8 362 6 348 2 649 2 671 9 259 11 995 13 900 16 680 5 691 13 374 6 326

Nykonstruksjon VANN 0,0

Periodisk AR5 E AR5 5,8 8,7 20,5 8,7 14,4 8,3 6,3 13,1 14,3 100,0 702 589 40 883 61 240 144 278 60 912 100 886 58 129 43 948 92 145 100 168

Redigering N Hele 6,8 5,3 1,7 3,5 4,7 12,1 10,3 13,8 14,3 6,2 13,0 8,3 100,0 136 157 9 305 7 197 2 263 4 733 6 414 16 508 13 961 18 818 19 510 8 446 17 767 11 235

Byggvask L Byggvask 5,3 15,8 31,6 15,8 31,6 100,0 36 957 1 945 5 835 11 671 5 835 11 671

0,0

Sum 1 587 648 32 895 51 650 5 863 60 926 86 612 270 305 101 099 160 004 239 200 139 544 309 687 129 863

Pr. km² 66 1 2 0 3 4 11 4 7 10 6 13 5

PLAN  - K JUSTERT PLAN - K

Kostnad 1 587 648 32 895 51 650 5 863 60 926 86 612 270 305 101 099 160 004 239 200 139 544 309 687 129 863

Egeninnsats 117 800 6 200 18 600 37 200 18 600 37 200

ProsjNr ved overføring Å betale 1469848 32 895 45 450 5 863 60 926 86 612 251 705 101 099 160 004 202 000 120 944 272 487 129 863

0,0

2 017 LACF Partskonto

2 017 F Faktura 850 797 32 895 45 450 5 863 60 926 86 612 125 853 50 549 80 002 101 000 60 472 136 244 64 932

2 018 F Faktura 619 051 125 853 50 549 80 002 101 000 60 472 136 244 64 932

2 019 F Faktura

2 018 LACF Partskonto

Rest



Everks-økonomi
102046 % Fordeling E-verk PLAN - E JUSTERT PLAN - E

B 108 109 110 111 112 120 Kostnad pr E-verk

gruppe E
_
E

E

E
_
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Sum Sum E
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Prosj.adm. 21,5 14,4 18,0 16,3 29,8 100,0 21 176 4 548 3 046 3 816 3 462 6 304

Foto GSD 25 - Omløp 21,5 13,1 18,4 16,0 31,0 100,0 21 700 4 657 2 844 3 998 3 479 6 723

Nykonstr C 34,2 23,5 26,7 15,6 100,0 81 009 27 688 19 059 21 609 12 653

Ajourf C 62,5 17,7 19,7 100,0 12 676 7 926 2 250 2 500

Kvalitetsheve VANN 21,6 13,8 15,0 17,2 32,5 100,0 18 235 3 944 2 508 2 733 3 127 5 922

Nykonstruksjon VANN 0,0

Periodisk AR5 14,3 13,1 35,1 8,3 29,3 100,0 105 388 15 025 13 822 36 960 8 719 30 862

Redigering 21,5 14,4 18,0 16,3 29,8 100,0 51 059 10 966 7 345 9 201 8 347 15 200

Byggvask 5,3 31,6 15,8 31,6 15,8 100,0 13 859 729 4 376 2 188 4 376 2 188

0,0

0,0

Sum 325 103 47 796 63 880 77 955 53 120 82 353

Pr. km² 13 2 3 3 2 3

PLAN - E JUSTERT PLAN -E

Kostnad 325 103 47 796 63 880 77 955 53 120 82 353

Egeninnsats

ProsjNr ved overføring Å betale 325103 47 796 63 880 77 955 53 120 82 353

3,1 4,0 79,6

2 017 LACF Partskonto

2 017 F Faktura 325 103 47 796 63 880 77 955 53 120 82 353

2 018 F Faktura

2 019 F Faktura

2 018 LACF Partskonto

Rest
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Lnr.: 2500/17 

Arkivsaksnr.: 17/519 

Arkivnøkkel.: A10 &00 
 

Saksbehandler: GUF    

 

Utskrift til: Barnehagene 

 

ENDRING AV VEDTEKTENE FOR BARNEHAGENE 2017   

 

Sammendrag: 

 

Endringer i vedtektene er gjort med bakgrunn i 

- Ny lov om barnehager av 17.06 og 01.08.16 

- Vedtak i kommunestyret  vedr  omorganisering, justering av barnehagetilbudet, samt 

opphør av drift i  Nordsinni barnehage, Skogvang 

- Behov for presisering/forenkling av vedtektene i forhold til muligheter for å søke om 

redusert brukerbetaling. 

- Behov for presisering i forhold til opptak med søknadsfrist 01.11. 

  

 

Vedlegg: 

  

Forslag til nye vedtekter og opptakskriterier for barnehagene. 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

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

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

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

foreldrene.  

Endringer er gjort  på grunn av lovendringer, lokale politiske vedtak og behov for  praktiske 

tilpasninger.   

 

Vurdering: 

 

§ 1 Lovforankring 

 

Tidligere tekst: 

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

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

Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale 

vedtak og plan for den enkelte barnehage. 

 



Nåværende tekst: 

Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.06.2005  

nr. 64: med endringer, sist ved lov 17.06.2016 nr. 66, ikr. 17.06.2016 og 01.08.2016 og de av 

Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale 

vedtak og plan for den enkelte barnehage. 

§ 5 Barnehagetilbudet 

 

Tidligere tekst: 

Barnehagene har åpent for ulike plasstørrelser, 2-3-4 og 5 dager. 

 

Nåværende tekst: 

Barnehagene har åpent for ulike plasstørrelser, 3-4 og 5 dager. 

 

Tidligere tekst: 

 

Barnehager Tilbud i enheter Ramme for åpningstid 

Dokka barnehage 

avd. Furulund 

2,3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Dokka barnehage 

avd. Tonlia 

2,3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Dokka barnehage 

avd. Øygardsjordet 

2, 3, 4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Nordsinni barnehage 

avd. Dæhli 

2,3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.30 – 16.45 

Nordsinni barnehage 

avd. Skogvang 

2, 3, 4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.30 – 16.45 

Torpa barnehage 

avd. Lundhaug 

2, 3, 4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Torpa barnehage 

avd. Mariringen 

2, 3, 4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Torpa barnehage 

avd. Solheim 

2, 3, 4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

 

Nåværende tekst: 

 

Barnehager Tilbud i enheter Ramme for åpningstid 

Dokka barnehage 

avd. Furulund 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Dokka barnehage 

avd. Tonlia 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Dokka barnehage 

avd. Øygardsjordet 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Nordsinni barnehage 

avd. Dæhli 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.30 – 16.45 

Torpa barnehage 

avd. Lundhaug 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Torpa barnehage 

avd. Mariringen 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 



Torpa barnehage 

avd. Solheim 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

 

 

 

Tidligere tekst: 

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

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

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

 

Nåværende tekst: 

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

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

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

 

 

§ 7 Opptak 

 

Tidligere tekst, kulepunkt 5: 

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

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

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

 

Nåværende tekst, kulepunkt 5: 

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

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

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

 

Tidligere tekst, kulepunkt 7: 

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

fravike ventelista dersom barnegruppas behov tilsier det. 

 

Nåværende tekst, kulepunkt 7: 

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

kan fravike ventelista dersom barnegruppas behov tilsier det. 

 

 

§ 8 Betalingssatser 

 

Tidligere tekst, kulepunkt 7: 

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

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

Satsen kan bli endret gjennom året. 

 

Nåværende tekst, kulepunkt 7: 

Foreldre kan søke om redusert foreldrebetaling. Nordre Land kommune følger gjeldene  

satser, men satsen kan bli endret gjennom året. 

 

Tidligere tekst, kulepunkt 8: 



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

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

Satsen kan bli endret gjennom året. 

 

 

Nåværende tekst, kulepunkt 8: 

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

skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Nordre Land kommune følger gjeldene 

satser, men satsen kan bli endret gjennom året. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

De reviderte vedtektene godkjennes. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. mars 2017. 

 

Jarle Snekkestad     Gunvor Finstuen Framnes 

Rådmann      Tjenesteområdeleder 
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§ 1 Lovforankring 

 

Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.06.2005  

nr. 64: med endringer, sist ved lov 17.06.2016 nr. 66, ikr. 17.06.2016 og 01.08.2016 og de av 

Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale 

vedtak og plan for den enkelte barnehage. 

 

 

§ 2 Formål 

 

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

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

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

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

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

menneskerettighetene.  

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

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

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

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

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

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

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

 

 

§ 3 Eierforhold – styring 

 

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

ansvaret for forvaltningen av barnehagene, jfr. Kommuneloven.  

 

 

§ 4 Brukermedvirkning - samarbeid 

 

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

samarbeidsutvalg i hht. Lov om barnehager § 4. 

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

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

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

bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  

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

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

representanter enn hver av de andre gruppene. 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget. 

 

 

§ 5 Barnehagetilbudet 

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

Dokka barnehage 

avd. Furulund 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Dokka barnehage 

avd. Tonlia 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Dokka barnehage 

avd. Øygardsjordet 

 3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Nordsinni barnehage 

avd. Dæhli 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.30 – 16.45 

Torpa barnehage 

avd. Lundhaug 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Torpa barnehage 

avd. Mariringen 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

Torpa barnehage 

avd. Solheim 

3,4 og 5 dager 

0 - 6 år 

06.45 – 17.00 

 

 

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

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

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

 

 

Barnehageåret  

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

 

 

Planleggingsdager 

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

stengt. Datoene for planleggingsdagene bekjentgjøres i årsplanen til den enkelte 

barnehage.  

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

barnehagene. 

 

 

Ferie 

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

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

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

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

 Planleggingsdager kan regnes som ferie. 

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

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

 Barnehagene holder stengt på julaften og nyttårsaften. 

 Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. 
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Åpningstid 

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

til 17.00. Samarbeidsutvalget for barnehagene fastsetter åpningstida. 

 

 

Oppholdstid 

Oppholdstiden for barnehagebarn er 10 timer.  

 

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

faktureres sammen med foreldrebetalingen. 

 

 

Leke- og oppholdsareal 

Leke- og oppholdsarealet i barnehagene i Nordre Land: 

 

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

barn under 3 år”(dvs. 5,3 m2). 

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

medregnes i leke- og oppholdsarealet. 

 

 

§ 6 Opptakskriterier 

 

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

Opptaksmyndighet kan dispensere fra dette kravet.  

 

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

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

 

Opptaksmyndighet har anledning til å vurdere gruppesammensetningen, og opptaksreglene 

kan etter begrunnelse fra opptaksmyndighet fravikes. 

 

Følgende barn prioriteres ved ordinært opptak: 

 

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

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

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

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

13. 

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

dokumentert av lege, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste eller NAV og tydeliggjøre 

hvor viktig barnehageplass er for barnet. 

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

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

barnet. 

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

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

må være dokumentert fra studiestedet. 

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

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

barnehageår. 

 

 

§ 7 Opptak 

 

 Opptaket til barnehagene skjer administrativt etter retningslinjer nedfelt i disse 

vedtekter. 

 Opptak av barn skjer etter søknad på fastsatt skjema. 

 Eier foretar opptak etter opptakskriterier i disse vedtekter § 6. 

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

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

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

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

 Supplerende opptak 1.november: Et supplerende opptak med søknadsfrist 

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

supplerende opptak (1.november) er du/dere garantert plass med oppstart innen 

1.januar påfølgende år. 

 Supplerende opptak 1.april: Ved eventuell ledig kapasitet etter opptaket 01.11. kan 

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

 

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

Driftsenhetsleder kan fravike ventelista dersom barnegruppas behov tilsier det. 

 

 

§ 8 Betalingssatser 

 

 Betalingssatser fastsettes av kommunestyret. Betalingsmåten fastsettes av 

administrasjonen. 

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

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

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

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

forfall i august.  

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

barnet fra barnehage med virkning av opptaksmyndighet. 

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

 Foreldrebetalingen dekker ikke matservering under barnehageoppholdet. 

 Foreldrene har betalingsplikt ved barns sammenhengende sykefravær i inntil en 

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

bestemmelsen. 

 Foreldre kan søke om redusert foreldrebetaling. Nordre Land kommune følger 

gjeldene satser, men satsen kan bli endret gjennom året. 

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

utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Nordre Land kommune 

følger gjeldene satser, men satsen kan bli endret gjennom året. 
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§ 9 Oppsigelse 

 

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

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

måneds varsel som ved oppsigelse forøvrig. 

 Ved oppsigelse levert etter 1.april må barnehageplassen betales ut barnehageåret.  

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

 

 

§ 10 Helsekontroll 

 

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

 

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

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

erklæring gis av barnets foresatte. 

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

henhold til gjeldende regelverk. 

 

 

§ 11 

  

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

Vedtektene sendes kommunestyret til orientering. 

 

 

 

 

 

                                                  
 

 

 

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

den enkelte barnehages årsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtektene er vedtatt i Formannskapet 15.03.2017 



Lnr.: 1206/17 

Arkivsaksnr.: 17/288 

Arkivnøkkel.: 223 
 

Saksbehandler: IBO    

 

Utskrift til:  

 Spåtind skisenter AS, Synnfjellvegen c/o Spåtind Sport Hotel, 2880 Nord-Torpa 

 Økonomiavdelingen, her 

 

 

SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET FRA SPÅTIND SKISENTER  

 

Sammendrag: 

 

Spåtind skisenter ble etablert i november 2016 og ønsker å utvikle tilbud til eksisterende 

hytteeiere i form av take-away tilbud på pizza og hytteservice tjenester. I tillegg søkes det om 

midler til markedsføring.  Det søkes om totalt kr. 111.300,- fra næringsfondet. 

 

Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at den innvilges med kr. 30.000,- 

 

Vedlegg: 

  

Søknad om tilskudd fra næringsfondet, mottatt 21.1.2017. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Spåtind skisenter søker om støtte til utvikling av take-away tilbud på pizza og hytteservice 

tjenester. I tillegg søkes det om midler til markedsføring. Spåtind skisenter AS ble dannet i 

november 2016 og er i en oppstartsfase. Selskapet bidrar til en stabil drift i heistilbudet og 

ønsker å få til utviklingstiltak på kort- og lang sikt. For å bidra til inntekter i en startfase, 

ønsker søker å satse på utvikling av pizzatilbud til hytteeiere og utvikle tjenester til 

hytteeiere. Her ønsker søker å lage trykksaker som promoterer tilbudet. Langsiktige tiltak er 

utvikling av brosjyre, markedsføring i radio og aviser. 

 

Spåtind skisenter søker om kr. 111.300,- fra kommunens næringsfond til følgende aktiviteter: 

 

Det er satt opp følgende budsjett: 

Kostnader Sum 

Kortsiktige tiltak  

Utvikling av pizza take away tilbud (markedsundersøkelse, 

forberedning tilbud, utvikling flyers, nettside) 

46.000,- 

Trykksaker pizza take away. Utvikling av hytteservice tilbud 

(markedsundersøkelse, forberedning tilbud, utvikling flyers, 

nettside) 

5.000,- 



Trykksaker pizza take away. Utvikling av hytteservice tilbud 

(markedsundersøkelse, forberedning tilbud, utvikling flyers, 

nettside) 

46.000,- 

Trykksaker hytteservice  5.000,- 

Langsiktige tiltak  

Utvikling brosjyre til Skisenteret 20.000,- 

Radio reklame 10 spot i 60 dager 45.600,- 

Omtale i aviser 55.000,- 

Totalt 222.600,- 

 

       

Det er satt opp følgende finansieringsplan: 

Finansieringskilde Sum 

Egne midler 111.300,- 

Nordre Land kommunes næringsfond 111.300,- 

Totalt 222.600,- 

 

Vurdering: 

 

Søknader til kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å 

oppfylle målsettingene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. 

kommunestyresak 90/11. I planen er reiseliv ett av hovedsatsingsområdene, og rådmannen 

mener søknaden faller inn under tiltak 4.2.2 – ”Markedsføring av Nordre Land kommune og 

Synnfjell som reisemål”. En støtte til Spåtind skisenter vil kunne gi både hotellet, andre 

næringsaktører og kommunen god markedsføring. 

 

Slik rådmannen ser det vil det ikke være konkurransevridende å innvilge en eventuell støtte, 

da det ikke finnes flere kommersielle skiheiser i kommunen. Videre tror rådmannen en 

eventuell støtte også kan gi positive ringvirkninger for andre aktører i området og bidra til å 

gjøre Synnfjellet mer attraktivt. Søker oppfordres til å markedsføre seg på digitale kanaler og 

henvende seg til ulike media for gratis omtale.  

 

Videre må søknaden vurderes mot vedtektenes § 4 hvor det heter: 

«Samlet finansiering av fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 

% av det godkjente kapitalbehovet for prosjektet. Ved prosjekter av særlig betydning for 

kvinner og ungdom og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering». Rådmannen 

har gjort en gjennomgang av budsjettet, og legger frem følgende forslag til godkjent 

kapitalbehov: 

 

Kostnader Sum 

Trykksaker pizzatilbud og hytteservice. (markedsundersøkelse, 

forberedning tilbud, utvikling flyers, nettside) 

10.000,- 

Utvikling av brosjyre/markedsføring av Skisenteret 20.000,- 

Totalt 30.000,- 

 

Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 

30.000,- 

 



 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyre, bevilger kr. 30.000,- til Spåtind skisenter AS. 

Tilskuddet kan brukes til trykksaker og markedsføringstiltak. 

2. Tilskuddet finansieres med overføring fra kommunens næringsfond, og reduserer 

fondet fra kr. 1 625 538,- til kr. 1 595 538,- 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 1.3.2017 

 

 

Jarle Snekkestad      Ingrid Bondlid 

Rådmann       rådgiver 

         

 

 

 

 

 



  
  
 

Spåtind skisenter AS - Org Nr: 917974780 MVA info@spatindskisenter.no 
Synnfjellvegen c/o Spåtind Sport Hotel   www.spatindskisenter.no 
2880 Nord-Torpa 
Tlf: 98418052  
 
 

Emne: Søknad om støtte til diverse markedsførings tiltak av Spåtind skisenter. 
 
21-01-2017 Nord-Torpa, 
Spåtind skisenter ble dannet i november 2016 og dermed får Spåtind område stabil drift i 
heistilbudet. Spåtind ble pekt ut som en av kommunens satsingsområde, med å kunne 
vellykke er det meget viktig at skisenteret har overskudd. Skisenteret har tatt ulike tiltak for å 
kunne overleve. Det gjelder tiltak som er beskrivet som ”direkte tiltak” i bedriftsplanen til 
bedriften. Disse direkte tiltak har et korsiktig og langsiktig mål. 
 
Kortsiktige tiltak 

Det enkleste måte å skape straks mer intjening er å utnytte dagens midler og utvikle tilbud til 
eksisterende hytteeiere. Derfor utvikler vi pizza take away og hytteservice tjenester. 
 
Langsiktige tiltak 

for å få mer kunder til skisenter må vi direkt være synnlig i nær alpin markedet: regionen 
Lillehammer-Hamar-Toten.  Dette gjelder supermarked brosjyrer med rabatt kort og omtale 
på lokale radio og i aviser. 
 
Vår kalkullerte budsjett: 

Kortsiktige tiltak Nok 

Utvikling av pizza take away tilbud (markedsundersøkelse, 
forbereding tilbud, utvikling flyers, nettside) 

46.000,00 

Trykksaker pizza takeaway (hardcopy's) 5.000,00 

Utvikling av hytteservice tilbud (markedsundersøkelse, 
forbereding tilbud, utvikling flyers, nettside) 

46.000,00 

Trykksaker hytteservice (hardcopy's) 5.000,00 

Langsiktige tiltak  

Utvikling brosjyre til Skisenteret 20.000,00 

Radio reklame 10 spot i 60 dager 45.600,00 

Omtale i aviser 55.000,00 

Totalt 222.600,00 

 
Vi søker nordre-land kommune om 50% finansiering for å kunne gjennomføre våre 
markedsføringstiltak. Dette tilsvarer Nok 111.300,00. 
 
Finansiering: 

Egen midler 111.300,00 

Støtte Nordre-Land kommune 111.300,00 

Totalt 222.600,00 

 
 
 



  
  
 

Spåtind skisenter AS - Org Nr: 917974780 MVA info@spatindskisenter.no 
Synnfjellvegen c/o Spåtind Sport Hotel   www.spatindskisenter.no 
2880 Nord-Torpa 
Tlf: 98418052  
 
 

Vi håper med søknaden at vi, via støtte ordninger i kommune, kan få avdekket en del av disse 
kostnader. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Martijn Strijbos  
Daglig leder Sptind skisenter as 



Lnr.: 2524/17 

Arkivsaksnr.: 17/489 

Arkivnøkkel.: 223  
 

Saksbehandler: IBO    

 

Utskrift til:  

 Landsbylauget v/Tove haug – lauget@landsbyendokka.no 

 Økonomiavdelingen, her 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ARRANGEMENT 2017  

 

Sammendrag: 

 

 Landsbylauget har laget aktivitetsplan for 2017 og søker om kr. 150.000,- i støtte fra de 

generelle DA-midlene til aktiviteter. Søker opplyser at arrangementene i sentrum er en av 

drivkreftene i å virkeliggjøre Ekte Landsbyliv.  

 

Etter en total vurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med kr. 

70.000,-. 

 

Vedlegg: 

  

Søknad om støtte til aktiviteter i 2017 mottatt 20.02.2017 

Økonomioversikt 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Landsbylauget står for ulike arrangementer i sentrum gjennom året som bidrar til å skape 

folkeliv og aktivitet. Dette er viktig for lokalt næringsliv og handel. Arrangementer i Dokka 

sentrum er en av drivkreftene i å virkeliggjøre Ekte Landsbyliv. For å opprettholde 

engasjementet og positiviteten som ble bygd opp under prosjektet Ekte Landsbyliv, mener 

søker det viktig å beholde de aktivitetene vi har samtidig som det skapes noe nytt. Det er 

derfor planlagt to nye arrangement i 2017, samtidig som eksisterende arrangementer 

videreføres. 

 

Følgende aktiviteter er planlagt i 2017: 

 

• Vintermarked 

• Landsbymarkeder 

• Landsbyfest 

• Julegateåpning 

• Barneskirenn 

• Søndagsåpent 



• Landsbynissen (ny – overtas fra Landsbyen Næringshage) 

• Julemarked (ny) 

 

Landsbyfesten er tidligere finansiert med prosjektmidler og nytt av året er også at det skal 

betales for vaktmestertjenester til Nordre Land kommune. Dette har tidligere vært gratis i 

forbindelse med sentrumsarrangementer. 

 

Det er satt opp følgende budsjett: 

Aktivitet Sum 

Kjøp av vaktmestertjenester 34.260,- 

Underholdning/lyd/lys 46.000,- 

Markedsføring  26.500,- 

Lokaler, innleid hjelp og varekostnad 73.600,- 

Egeninnsats 97.700,- 

Totalt 278.060,- 

 

Det er satt opp følgende finansieringsplan: 

Finansieringskilde Sum 

Egne midler inkl. egeninnsats 160.000,- 

DA-midler 118.060,- 

Totalt 278.060,- 

 

 

Vurdering: 

 

Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å 

oppfylle målsettingene og/eller tiltakene i kommunens strategiske nærings- og 

utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener søknaden kan vurderes i 

forhold til følgende målsetting: 

 Øke omsetningen i varehandelen i kommunen 

 

Videre mener rådmannen at søknaden faller inn under tiltaket 5.3.1 «Videreutvikle 

Landsbyen Dokka som handelssted», da arrangementene bidrar til at det kommer mange 

tilreisende til kommunen og som bidrar til det høye aktivitetsnivået som gjør Dokka 

attraktivt som handelssted.  

 

Rådmannen synes det er positivt at Landsbylauget ønsker å videreføre og videreutvikle sine 

arrangementer, da det bidrar til høyt aktivitetsnivå i Landsbyen Dokka og markedsfører 

Nordre Land og Landsbyen Dokka utover regionen og Oppland.  

 

Etter en total vurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden innvilges med  

kr. 70.000,-. 

 

 

 

 

 

 



Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Landsbylauget kr. 70.000,- til 

gjennomføring av arrangementer i 2017 

2. Tilskuddet finansieres med overføring fra de generelle DA-midlene, og reduserer 

fondet fra kr. 2 777 102,- til kr. 2 707 102,-. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 27. februar 2017. 

 

 

Jarle Snekkestad      Ingrid Bondlid 

rådmann       rådgiver 

 

 

 

 



 

 

 

Nordre-Land kommune   

Postmottak           

  

Søknad om støtte til aktiviteter i 2017. 

Landsbylauget har laget sin aktivitetsplan for året, og søker N.Land kommune om kr.150 000 

i tilskudd til gjennomføring av aktivitetene. 

Aktiviteter og arrangementer i Dokka sentrum er en av drivkreftene i å virkeliggjøre ekte 

Landsbyliv. For å opprettholde engasjementet og positiviteten som ble bygd opp under 

prosjektet Ekte Landsbyliv, så er det viktig å beholde de aktivitetene vi har samtidig som vi 

fornyer oss. Det er derfor planlagt to nye arrangement i 2017, samtidig som vi beholder de vi 

har.  

Landsbynissen var et prøveprosjekt i 2016 i Næringshagens regi som Lauget nå tar over. 

Julemarked er det andre som vi planlegger gjennomført i desember med aktiviteter og 

utstillere i sentrum. I tillegg til egeninnsats, så bidrar lokalt næringsliv med ressurser som er 

viktig for gjennomføringen av aktivitetene. Våre medlemmer har gode resultater av 

arrangementene, og ser effekten av satsningen gjennom hele året. 

Lauget arrangementer er: 

 Vintermarked 

 Landsbymarkeder 

 Landsbyfest 

 Julegateåpning 

 Barneskirenn 

 Søndagsåpent 

 Landsbynissen 

 Julemarked 

Kostnaden lauget har med disse arrangement er 244 560 kroner. I tillegg kommer 

egeninsatsen nedlagt av våre medlemsbedrifter. 

Vi skal nå betale for en del tjenester som kommunene tidligere har bistått med. Våre 

kostander er derfor økt betraktelig.  

Samtidig overtar vi Landsbyfesten som tidligere er finansiert av prosjektmidler. 

Budsjett og finansieringsplan vises på neste side. 

 

Dokka 15.02.17 

For Landsbylauget 

Tove Haug 



Oversikt over kostnader til arrangement der vi søker om tilskudd fra kommunen i 2017 

Vaktmestertjenester 

Type arrangement Stenging/ 
åpning av gata 

Henting 
av ovner 

Opp /ned 
2 seil 

Opp/ned 
Stort seil 

Opp/ned 
10 huker 

Utkjøring bord 
og krakker 

Landsby 
dassen 

Henting av 
søppel 

Sum 
vaktmestertjenester 

Vintermarked   1680,- 840,-       = 2520,- 

5*Landsbymarkeder sommer 5*1680,-         = 8400,- 

Landsbyfest 31 juni-1 juli  1680,-  2800,- 4480,- 2800,- 1120,- 2060,- 1120,- = 16.060,- 

Julegateåpning  840,-        = 840,- 

Julemarked  1680,- 840,- 2800,-  2800,-    = 6440,- 

         Tot. = 34260,- 

Kostnader underholdning/ gjennomføring 

Type arrangement Innleid hjelp Innleid 
underholdning 

Innkjøp av 
varer 

Lyd/ lys 
Konferansier 

Annonsering Diverse leie 
lokaler 

Vaktmester 
tjenester 

Totalsum Egen 
innsats 

Barneskirenn 2000  2500      4500 2500 

Vintermarked 2850 2000   500  2520  7870 1600 

Landsbymarkeder*5 14250    2500  8400  25150 12000 

Landsbyfest 12000 20000 10000 15000 10000 2000  16060  85060 40000 

Julegateåpning 5000  1000   4000 500  840  11340 4800 

Søndagsåpent  4000   7000    11000 4800 

Julemarked     3000 2000 6440  11440 16000 

Landsbynissen 10000    3000 11000  24000 16000 

Sum        180.360,- 97.700,- 

==Finansiering 

Finansieringsbehov 278.060 

Egne midler inkl. 
egeninnsats  

160.000 

Tilskudd kommunen 118.060 

 



Lnr.: 2531/17 

Arkivsaksnr.: 17/523 

Arkivnøkkel.: 223  
 

Saksbehandler: IBO    

 

Utskrift til:  

 Spåtind 1414 

 Økonomi. 

 

 

SPÅTIND 1414 - SØKNAD OM DA-MIDLER  

 

Sammendrag: 

 

Såptind1414 SA søker om kr. 150.000,- i støtte i 2017 og tilsvarende i 2018 for å utvikle 

arrangementer, reiselivstilbud og markedsføring og har som formål å fremme 

Spåtindområdet som en helårs turistdestinasjon. Søker er en sammenslutning av aktører som 

ønsker å skape aktivitet rundt Spåtind Sport Hotel. 

Rådmannen har vurdert søknaden og anbefaler at søknaden avslås og oppfordrer alle 

næringsdrivende til å samle seg om Land Utvikling og bidra til en kraftfull og samordnet 

markedsføring av Synnfjellet og kommunen. 

 

Vedlegg: 

  

Søknad fra Spåtind1414 mottatt 27.2.2017 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Spåtind1414 SA skal sammen øke aktiviteten i området, få gjennomført tiltak og drive 

helsefremmende arbeid. 

 

Samvirkeforetaket består av følgende bedrifter: 

• Spåtind Sport AS v/Maj Elin Storeide 

o Hytteutvikling, hyttesalg, leilighetssalg 

• Infra Utvikling AS v/Sandra Isbrekken Hoås 

o Drift av hotellet 

• Spåtind Skisenter AS v/Martjin Stribos 

o Drift av skiheisen og Grautbua 

• Bergtikjin AS v/Laila Iren Ødegård 

o Konsulent, utvikler av natur- og erfaringsparken og driver av 

aktivitetstilbudet på og rundt hotellet 

• Mehnert Skogservice v/Marcus Mehnert 



o Hesteier med ansvar for ridning gjennom hele sommeren. 

• Land Design v/Nina Vibeche Sæther 

o Utvikler reklame, nettsider, og aktivitetstilbud. Promoterer arrangement. 

 

Søker opplyser at de ønsker å skape utvikling og ønsker å være et bedriftsnettverk som 

jobber for utvikling i fjellet. I påvente av kommunedelplaner og regulering ønsker 

Spåtind1414 og jobbe for en positiv utvikling. Søker uttrykker bekymring og sier i søknaden 

at vi nå kommet til et punkt der vi må gjøre noe, ellers mister vi vårt eget næringsgrunnlag, 

arbeidsplasser og den goodwill vi har fra gjester og hytteeiere.  

 

Spåtind 1414 jobber mye med arrangementer og har noen planlagte og noen under 

planlegging for 2017 og 2018. Målet er å utvikle fjellet i samarbeid for å oppnå bærekraftige 

bedrifter, nyskaping, nettverk og god, profesjonell markedsføring av fjellet 

 

Det er satt opp følgende budsjett og finansieringsplan: 

 
Fotnoter: 

2 Tilrettelegging er det som ville utgjort lønnskostnader både på eksterne og interne. Målet er å bruke 

den kunnskapen vi har, men i enkelte tilfeller må man ut av kommunen. 

3 Egeninnsats er arbeid som utføres/lønn i foretaket. Målet er å bygge samvirkeforetaket opp slik at 

vi 

etter hvert kan ta ut lønn i noen grad. I startfasen vil det være dugnadsarbeid slik det har vært de siste 

årene. 

4 Spåtind1414 SA har allerede lokale bedrifter som sponsorer i området, og derfor håper vi at 

kommunen støtter oss i arbeidet. 

 
 

 



Vurdering: 

 

Søknader til de generelle DA-midlene skal vurderes i forhold til målsettinger og tiltak i 

kommunens strategiske næringsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener 

søknaden faller inn under tiltaksområdet ”Reiseliv”, og tiltak 4.2.2 ”Markedsføring av 

Nordre Land kommune og Synnfjell som reisemål”.  

 

Nordre Land kommune har inntil 1.1.2017 vært medlem i GHRR, men har nå valgt og ikke 

bli med videre i dette nye GHRR-selskapet. Kommunen ønsker i stedet å bruke disse 

økonomiske midlene på en samordnet og kraftfull markedsføring i kommunen som reisemål, 

og har utfordret alle næringsdrivende og andre ressurser til å samle seg om Land Utvikling, et 

samvirkeforetak heleid av næringslivet mfl., som blant annet skal ha rollen som kommunens 

«destinasjonsselskap». Fondsmidlene er begrensede, og må brukes målrettet.  

 

Kommunen oppfordrer alle næringsdrivende til å delta i samvirkeforetaket Land Utvikling, 

og gjennom dette, sikre en best mulig profilering og markedsføring av alle tilbud i 

kommunen. Det er viktig at næringsdrivende i kommunen står sammen og markedsfører både 

fjellet og kommunen på en positiv og profesjonell måte.  

 

 

Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler rådmannen at søknaden avslås og at 

næringsdrivende oppfordres til å samle seg om Land Utvikling. 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyret, avslår søknaden fra Spåtind1414 og oppfordrer 

bedriftene til å bli med i Land Utvikling SA 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. februar 2017 

 

 

 

Jarle Snekkestad      Ingrid Bondlid 

rådmann       rådgiver 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
SPÅTIND1414 SA – SØKNAD OM DA-MIDLER 
 
Hva og hvem er Spåtind1414 SA 
 
Spåtind1414 SA er et nystartet samvirkeforetak som skal ha som formål å fremme 
Spåtindområdet som en helårs turistdestinasjon. Samvirkeforetaket skal jobbe 
sammen for å utarbeide og utføre fellestiltak for å oppnå målet om god drift hos alle 
aktører. Spåtind1414 SA ønsker å samarbeide med andre næringsdrivende og 
utviklere i Synnfjellet for å skape et felles produkt og næringsgrunnlag for alle som 
ønsker å fremme fjellet som turistdestinasjon. 
Samvirkeforetaket Spåtind1414 SA er ved oppstart en sammenslutning av 6 
bedrifter/næringsdrivende som har som mål å skape aktivitet i området rundt Spåtind 
Sport Hotel.  
 
Spåtind1414 SA skal jobbe for og ønsker seg utvikling i hele Synnfjellet og Nordre 
Land kommune. Foretaket ser positivt på all utvikling som løfter området til en flott 
turistdestinasjon, og som i andre hånd øker næringslivet og antallet arbeidsplasser. 
 
Spåtind1414 SA skal sammen øke aktiviteten i området, få gjennomført tiltak og drive 
helsefremmende arbeid. 
 
Samvirkeforetaket består av følgende bedrifter: 

• Spåtind Sport AS v/Maj Elin Storeide 
o Hytteutvikling, hyttesalg, leilighetssalg 

• Infra Utvikling AS v/Sandra Isbrekken Hoås 
o Drift av hotellet 

• Spåtind Skisenter AS v/Martjin Stribos 
o Drift av skiheisen og Grautbua 

• Bergtikjin AS v/Laila Iren Ødegård 
o Konsulent, utvikler av natur- og erfaringsparken og driver av 

aktivitetstilbudet på og rundt hotellet 
• Mehnert Skogservice v/Marcus Mehnert 

o Hesteier med ansvar for ridning gjennom hele sommeren. 
• Land Design v/Nina Vibeche Sæther 

o Utvikler reklame, nettsider, og aktivitetstilbud. Promoterer arrangement. 
 
Styret består av de ovennevnte. Laila Iren Ødegård er styreleder og Sandra 
Isbrekken Hoås er nestleder. Resterende medlemmer er styremedlemmer. 
 
Alle bedriftene i Spåtind1414 SA har gått inn med en andel i foretaket. Dette utgjør 
ved oppstart kr. 18 000,-.1 
 
 
																																																								
1 Se vedlagte stiftelsesdokumenter 



 
Bakgrunn for søknaden 
 
Spåtindområdet og Synnadalen har gjennom lengre tid ventet på Kommunedelplan 
Synnfjell Øst. For bedriftene i området rundt Spåtind Sport Hotel og 
samarbeidspartnerne har dette vært og er en stor kilde til bekymring. Og denne blir 
større jo lengre man må vente på et vedtak i kommunedelplansaken. 
 
For de bedriftene som er med i denne sammenslutningen er vi nå kommet til et punkt 
der vi må gjøre noe, ellers mister vi vårt eget næringsgrunnlag, arbeidsplasser og 
den goodwill vi har fra gjester og hytteeiere. Ingen av oss ønsker at dette skal skje. 
For oss som har vært i området siden oppstarten ser vi jo hvert år en positiv utvikling. 
Vi er nå ved et punkt der vi ser populariteten i området er økt betraktelig. Det selges 
mye hytter og leiligheter, og hyttefolket lengre ned i dalen er stadig på besøk og 
benytter fasilitetene ved hotellet. Samtidig er det stadig spørsmål om hva som skjer 
med skiheis, naturpark, rulleskiløype og aktivitetene som ligger rundt hotellet. Dette 
er i ferd med å skape en negativ virkning, og noen velger å selge seg ut av 
Synnfjellet og se seg om etter andre steder der aktivitetsnivået og utviklingen går 
fremover og ikke står på vent. 
 
Alle bedriftene som er med i denne sammenslutningen i dag er seriøst engasjert i å 
få utvikling til fjellet. Det er samtidig viktig å nevne at dette arbeidet ikke bare skal 
komme Spåtind Sport Hotel til gode. Dersom vi få til en helhetlig utvikling i fjellet så 
må alle ha mulighet til å delta. Derfor er også det nydannede SA åpen for nye 
medlemmer.  
 
Det jobbes i dag fra alle bedriftene omtrent døgnkontinuerlig. Vi er alle i en situasjon 
der vi ikke har stor mulighet til å ta ut lønn, og det jobbes ”fra hånd til munn” atskillig 
mer enn 8 timer i døgnet. Men dette vet vi må til for å skape våre egne 
arbeidsplasser.  
 
 
Hva vil vi oppnå? 
 
Gjennom opprettelsen av Spåtind1414 SA ønsker vi å utvikle oss selv og andre 
aktører i fjellet som ønsker å delta. Gjennom dette skaper vi et felles mål for utvikling, 
og vil fungere som en støtte for hverandre. Dette vil igjen skape nye arbeidsplasser, 
mer skatteinngang og mer utvikling i kommunen generelt. Samarbeid skaper bedre 
konkurransekraft for alle. 
 
Spåtind1414 SA er et og skal være et bedriftsnettverk som jobber for utvikling i fjellet. 
Vi ønsker flere bedrifter velkommen i foretaket. Dette vil bare styrke oss, og jo flere 
som er med jo mer kunnskap og erfaring kan vi spille på. Det er svært viktig for oss å 
benytte oss av lokale krefter og næringsliv når vi nå skal sette en del prosjekter ut i 
livet. Vi jobber nå med oversikter over hvilke bedrifter vi kan benytte oss av i 
kommunen. Dette er svært viktig da vi har med bedrifter i samvirkeforetaket som er 
nye i kommunen, og ikke kjenner næringslivet så godt som oss som har vært her en 
stund. Samarbeid og nettverksbygging er noe av det som er viktigst for å lykkes. 
 



De som er med i Spåtind1414 SA ved oppstart er bedrifter som innehar en stor 
mengde kunnskap og erfaringer som kan deles med andre. Dersom det er ønskelig 
kan jo denne kunnskapen deles med næringslivsaktører i hele kommunen, og ikke 
bare i fjellet.  
De ulike aktørene har stor kompetanse på arrangement, idrettsfaglige spørsmål, 
helse, konsulenttjenester på reiseliv, næringsutvikling, kommunal forvaltning og 
administrasjon. Vi har med oss personer med høy utdannelse innen forvaltning av 
naturressurser, utvikling av tilbud for barn og unge, salgskompetanse og mye mer. 
Denne kunnskapen ser vi på som en kunnskapsinfrastruktur. Det gjør at samfunn 
bindes sammen og er svært viktig for verdiskapning og investeringer fremover. Dette 
medfører også en sosial infrastruktur som utvikler entreprenørskap og nyskapning. 
Denne er svært viktig for å skape en motstandsdyktig og bærekraftig kommune. 
 
For 2017 og 2018 jobber nå Spåtind1414SA mye med arrangement. Dette er som 
sagt tidligere viktig for området og for kommunen som helhet. På nåværende 
tidspunkt ligger følgende arrangement i startgropa for videre planlegging: 
 
 
 
2017 
 

• Uke 17: 28.april-1.mai Sesongavslutning  
o Dette er en videreføring av det som i begynnelsen av 2016 ble 

annonsert som Hyttefolkets dag. Denne gjennomfører vi ved at 
næringslivet i Nordre Land kommune, som kan ha muligheter for å øke 
sin aktivitet på bakgrunn av hyttefolket stiller opp med stand på hotellet 
hele lørdag. Det er mulig for alle å delta på ulike aktiviteter, samt skaffe 
seg kunnskap gjennom samtaler og besøk på stands som de ulike 
aktørene i næringslivet har. Det tilbys lunsj og mat fra Grautbua denne 
dagen. På kvelden avholdes sesongsavslutnings-fest der både hyttefolk 
og bygdefolk kan delta. 

 
• Uke 18: 5.mai-7.mai Strikke- og syfestival 

o Denne skjer i samarbeid med to lokale bedrifter. Kjekk & Søt og Den 
glade sau. Det vil også bli innhentet kompetanse fra andre steder i 
Norge for å kunne tilby foredrag og demonstrasjoner  med høy kvalitet. 

 
• Uke 33: Seilerkurs 

o Planer om å tilby seilerkurs for familier. Kompetansen på området 
innehar samvirkeforetaket selv med arrangementskompetanse og ikke 
minst en olympisk mester i seiling. 

 
• Høsten 2017: Sykkelløp (ikke datofestet ennå) 

o Jobber med et samarbeid med Land Sykkelklubb og NLI. Dette vil bli et 
løp som går rundt hele Synnfjellet med start og mål ved hotellet. 

 
• Høsten 2017: Maraton terrengløp (ikke datofestet ennå) 

o Dette skal være et kombinert maraton og terrengløp der deler av 
traseen går over Spåtindtoppen. Vi jobber her både med lokale krefter 
og eksterne samarbeidspartnere. 



 
• Høsten 2017: Fjellvikingen mini 

o Dette skal være forløperen til den noe større Fjellvikingen 2018. Dette 
er en av de raskest voksende type sport i verden. Dette kalles for 
Obstacle Course Race (OCR), et hinderløp i ulendt skogsterreng. Vi 
ønsker å skape et stort arrangement av dette i 2018, da dette konseptet 
i Norge ikke ennå har benyttet seg av fjellet som arena.  For å kunne 
være først med dette krever det at vi kjører et lite arrangement i 2017. 
Dette for å kunne skape merkevaren før andre gjør det. Fjellvikingen vil 
bli lagt opp som både et familiearrangement og et elitearrangement. 
Det er viktig at alt vi gjør appellerer til den brede massen av 
mennesker. 

 
 
2018 
 

• Uke 1: Mush Synnfjell 2018 
o Fast innslag i fjellet rundt nyttår 

• Vinter 2018: Ice Music and Art festival 
o Dette er planer om å lage en vinterfestival med aktører som både lager 

kunst av is og musikk av is. Her må vi benytte oss av mye lokal, men 
også ekstern kompetanse. Vi har blant annet vurdert Terje Isungset 
som samarbeidspartner dersom han er villig til dette. 

• Uke 24: Spåtind 2018 – Geocachingevent 
o Dette blir repetisjon av eventet som var i fjellet i juni 2016. Dette var en 

stor suksess, som også førte med seg nye besøkende til kommunen og 
fjellet i etterkant av arrangementet. 

• Vår/sommer 2018 
o Strikke- og syfestival 
o Lokalmatfestival 
o Seilerkurs 

• Høsten 2018 
o Fjellvikingen 2018 
o Maratonterrengløp 
o Sykkelløp 

 
I tillegg til dette jobbes det med flere arrangement, men disse er ikke foreløpig 
konkretisert tidsmessig og innholdsmessig. 
 
I tillegg til arrangementsutviklingen vil det jobbes med utvikling av de ulike bedriftene 
som er i samvirkeforetaket.  
Kunnskap- og ekspertise må deles, og det vil være en stadig fremdrift med utvikling 
av de ulike konseptene som bedriftene har, samt promotering, reklame og 
markedsføring på alle plan. Målet er å utvikle fjellet i samarbeid for å oppnå 
bærekraftige bedrifter, utvikle arbeidsplasser og sørge for å øke inntektene til et nivå 
der man oppnår å være en vekstbedrift. Dette innebærer også nettverksbygging og 
noe kursing for å kunne oppnå den kunnskap og kompetanse som trengs i 
utviklingsarbeidet. 
 
 



 
Kostnader og finansiering 
 
 
Kostnadsplan 2017 2018 
Arrangementstekniske kostnader 
(gjennomføring av arrangement) 

70000 70000 

Profilering/markedsføring bedrifter 25000 25000 
Profilering/markedsføring arrangement  25000 25000 
Representasjon 10000 10000 
Tilrettelegging (lønnskostnader 
eksternt/internt)2 

478000 485000 

Andre kostnader (kurs, seminarer, 
kunnskapsformidling, nett- verksbygging) 

10000 10000 

Sum 618000 625000 
 
 
 
Inntektsplan 2017 2018 
Egeninnsats3 400000 400000 
Egenkapital pr. 01.03.2018 18000 25000 
DA-midler 150000 150000 
Sponsorinntekter4 50000 50000 
Sum 618000 625000 
 
 
Konklusjon 
 
Spåtind1414 SA søker på bakgrunn av ovennevnte utredning og økonomisk 
overslag  om tilskudd på kr. 150 000,- i 2017 og kr. 150 000,- i 2018. 
 
Spåtind1414 SA håper Nordre Land kommune ser verdien i det vi ønsker å 
gjennomføre her. Vi er helt avhengig av tilskudd i startfasen, ellers vil vi ikke ha 
mulighet til å gjennomføre de prosjekter og den profilering vi ønsker av fjellet og de 
bedriftene som deltar. 
 
Spåtind1414 SA ser frem til et godt samarbeid med Nordre Land kommune og alle 
næringsaktører i kommunen. Vi mener at vårt arbeid kan være et løft som setter 
kommunen på kartet, og som gir oss mulighet til å sette fart i turistutviklingen i 
kommunen. 
																																																								
2	Tilrettelegging er det som ville utgjort lønnskostnader både på eksterne og interne. Målet er å bruke 
den kunnskapen vi har, men i enkelte tilfeller må man ut av kommunen. 
	
3	Egeninnsats er arbeid som utføres/lønn i foretaket. Målet er å bygge samvirkeforetaket opp slik at vi 
etter hvert kan ta ut lønn i noen grad. I startfasen vil det være dugnadsarbeid slik det har vært de siste 
årene. 
	
4	Spåtind1414 SA har allerede lokale bedrifter som sponsorer i området, og derfor håper vi at 
kommunen støtter oss i arbeidet.	



 
 
 
Spåtind1414 SA er meldt inn til Brønnøysundregisteret, men har ikke mottatt 
organisasjonsnummer enda. Dette håper vi er klart til formannskapsmøtet 9.mars 
2017. Dette vil bli ettersendt så raskt det er på plass til Ingrid Bondlid. 
 
 
Med hilsen 
 
Laila Iren Ødegård 
Styreleder  
Spåtind1414 SA 
 
 
Vedlegg: Stiftelsesdokumenter  
  Vedtekter 
 
 
 



 

	
	
	

VEDTEKTER		
 
 

 
§1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 
 
Sammenslutningen er et samvirkeforetak, og dets foretaksnavn er Spåtind 1414 SA. Medlemmene 
hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 
 
§2. Forretningssted 
 
Forretningskontoret er i  Nordre Land kommune. 
 
§3. Virksomhet 
 
Samvirkeforetaket Spåtind 1414 SA er en sammenslutning av 6 bedrifter/næringsdrivende som har 
som mål å skape en helårsdestinasjon i området rundt Spåtind Sport Hotel.  
 
Spåtind SA skal jobbe for og ønsker seg utvikling i hele Synnfjellet og Nordre Land kommune. 
Foretaket ser positivt på all utvikling som løfter området til en flott turistdestinasjon, og som i andre 
hånd øker næringslivet og antallet arbeidsplasser. 
 
Spåtind 1414 skal med sine aktører i fellesskap fremme alle næringsdrivende i Spåtindområdet mot 
felles mål om utvikling. Spåtind 1414 SA representeres av de som driver/eller skal drive 
næringsutvikling i området. Samvirkeforetaket skal jobbe sammen for å utarbeide og utføre fellestiltak 
for å oppnå målet om drift av en helårs turistdestinasjon. Spåtind 1414 SA ønsker å samarbeide med 
andre næringsdrivende og utviklere i Synnfjellet for å skape et felles produkt og næringsgrunnlag for 
alle som ønsker å fremme fjellet som turistdestinasjon. Spåtind 1414 skal sammen øke aktiviteten i 
området, få gjennomført tiltak og drive helsefremmende arbeid. 
Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i 
virksomheten som kjøpere av varer og tjenester fra foretaket og som leverandører til foretaket. 
Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, skal brukes til felles 
markedsføring og utviklingstiltak. 
 
 
§4. Andelsinnskudd og medlemskontingent 
 
Hvert medlem skal betale minimum kr 1 000 ,- i andelsinnskudd. 
 
Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. 
Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. 
 
 
 
 
 
 
 



§5. Anvendelse av årsoverskudd 
 
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke 
besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv 
bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:  
 

1. Godskriving av foretakets egenkapital 
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)  
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28) 
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29) 
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30) 

 
§6. Styret  
 
Styret 
Foretaket skal ha et styre med 6 medlemmer, alternativt: minst 3 og høyst 8 medlemmer, samt 2 
varamedlemmer. 
Styremedlemmene velges av årsmøtet. 
 

• Styrets arbeidsoppgaver. 
• Styret skal sørge for at samvirkeforetakets formål ivaretas. 
• Styret kan ansette daglig leder og/eller medarbeidere. 
• Styret bestemmer om nye medlemmer skal inn i samvirkeforetaket. 
• Styret fastsetter årskontingent. 
• Styrets leder forestår den daglige ledelsen av samvirkeforetaket, har ansvar for 

møteinnkalling, leder styrets møter og er foretakets kontaktperson. 
• Styret utarbeider årsmelding, regnskap og budsjettforslag. 
• Styret arrangerer medlemsmøter, samt årsmøte 1 gang pr. år. 

 
Daglig leder 
Styret skal ikke ha daglig leder, men styreleder. Styreleder velges av årsmøtet. 
Daglig leder kan ansettes dersom det er formålstjenlig. Det tas da opp som en årsmøtesak. 
Styret skal sørge for at foretakets formål ivaretas. 
 
Styret velger å ikke ha revisor.  
 
§7. Årsmøte 
 
Ordinært årsmøte: 
Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. 
Årsmøtet finner sted innen utgangen av mai.  
Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest ei uke før møtet. 
Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet. 
 
På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles: 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
3. Årsberetning 
4. Årsregnskap 
5. Disponering av årsoverskuddet 
6. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år 
7. Vedtektsendringer 
8. Medlemskontingent 
9. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret 
10. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser 
11. Valg av valgkomité 
12. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet  
 
Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven. 



Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
Vedtektsendringer etter samvirkeloven § 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.  
 
 
Ekstraordinært årsmøte: 
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når 
revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig. 
Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen. 
 
§8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket 
 
Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket 
etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på 
andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti. 
 
Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. 
Fordelingen skal skje på grunnlag av deres omsetning/samhandling med foretaket de siste tre år. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Stiftelsesdokument for Spåtind 1414 SA 
 
 
 
Samvirkeforetaket Spåtind 1414 SA skal ha som formål å fremme Spåtindområdet til en helårs 
turistdestinasjon. Samvirkeforetaket skal jobbe sammen for å utarbeide og utføre fellestiltak for å 
oppnå målet om god drift hos alle aktører. Spåtind 1414 SA ønsker å samarbeide med andre 
næringsdrivende og utviklere i Synnfjellet for å skape et felles produkt og næringsgrunnlag for alle 
som ønsker å fremme fjellet som turistdestinasjon. 
Samvirkeforetaket Spåtind 1414 SA er en sammenslutning av 6 bedrifter/næringsdrivende som har 
som mål å skape aktivitet i området rundt Spåtind Sport Hotel.  
 
Spåtind 1414 SA skal jobbe for og ønsker seg utvikling i hele Synnfjellet og Nordre Land kommune. 
Foretaket ser positivt på all utvikling som løfter området til en flott turistdestinasjon, og som i andre 
hånd øker næringslivet og antallet arbeidsplasser. 
 
Spåtind 1414 SA skal sammen øke aktiviteten i området, få gjennomført tiltak og drive 
helsefremmende arbeid. 
Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i 
virksomheten som kjøpere av varer og tjenester fra foretaket og som leverandører til foretaket. 
 
 
 Følgende bedrifter beslutter å stifte et samvirkeforetak: 
 
Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. 
Spåtind Sport AS 
v/Maj Elin Storeide 

Synnfjellvegen, 2880 Nord-Torpa 998 162 335 

Infra Utvikling AS 
v/Sandra Isbrekken Hoås 

Synnfjellvegen, 2880 Nord-Torpa 912 800 024 

Spåtind Skisenter AS 
v/Martjin Strijbos 

Synnfjellvegen, 2880 Nord-Torpa 917 974 780 

Bergtikjin AS 
v/Laila- Iren Ødegård 

Gamlevegen 28, 2870 Dokka 918 051 090 

Mehnert Skogsservice 
v/Marcus Mehnert 

Ambjørsveen 15, 2838 Snertingdal 996 069 052 

Land Design  
v/Nina Vibeche Sæther 

Nylinna 47, 2870 Dokka 994 520 830 

 
 
Følgende er besluttet ved stiftelsen:  
 
1. Foretakets vedtekter 
Foretakets vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Styret  
Foretakets styremedlemmer:  
 
Rolle: 
(styreleder, nestleder, 
styremedlem)  

Navn Adresse Fødselsnr. 

Styreleder Laila Iren Ødegård Gamleveien 28, 2870 
Dokka 

27076327071 

Nestleder Sandra Isbrekken Hoås Håkon Håkonssons 
veg 63, 
2618 Lillehammer 

27068642634 

Styremedlem Martijn Strijbos Synnfjellvegen, 2880 
Nord-Torpa 

20077725785 

Styremedlem Maj Elin Storeide Synnfjellvegen, 2880 
Nord-Torpa 

14016940691 

Styremedlem Nina Vibeche Sæther Nylinna 47, 2870 
Dokka 

09026440863 

Styremedlem Marcus Mehnert Ambørnsveen 15, 
2838 Snertingdal 

01037522380 

 
 
 
Varamedlemmer til styret: 
 
Navn Adresse Fødselsnr. 
Fredrik Loof Synnfjellvegen, 2880 Nord-Torpa 13126922757 

Michael Charles Cosford Håkon Håkonssons veg 63,  
2618 Lillehammer 

12098922332 

 
 
 
3.  Medlemskap og innskudd 
 
Stifterne blir medlemmer av foretaket fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle 
stifterne. Stifterne skal til sammen innbetale kr 18 000,- som innskudd. Innskuddsforpliktelsene 
fordeles slik mellom stifterne: 
 
Navn Innskuddsbeløp 
Spåtind Sport AS Kr. 10 000,- 
Infra Utvikling AS Kr. 2 500,- 
Spåtind Skisenter AS Kr. 2 500,- 
Bergtikjin AS Kr. 1 000,- 
Mehnert Skogservice Kr. 1 000,- 
Land Design Kr. 1 000,- 
 
 
Stifterne har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Balansen er vedlegg 2 til stiftelsesdokumentet. 
 
  
VEDLEGG: 
Vedlegg 1 Vedtekter for Spåtind 1414 SA 
Vedlegg 2 Signaturer ved stiftelse av Spåtind 1414 
Vedlegg 3 Åpningsbalanse 
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DIGITALISERINGSPROSJEKT - PROSJEKTPLAN  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen legger forslag til prosjektplan for digitaliseringsprosjektet fram til godkjenning i 

formannskapet.  Prosjektplan for nytt sak- og arkivsystem legges ved til orientering, da dette 

er det største enkeltprosjektet som skal gjennomføres i prosjektperioden.  

 

Det er gjennomført et forprosjekt i 4 mnd. Fra 01.11.16. I forprosjektet ble det kartlagt status 

og hentet inn forslag på tiltak basert på enhetenes og brukernes behov. Det kom inn ca 120 -

130 forslag av ulik art. Vi har valgt å kategorisere disse i noen hovedområder som det skal 

arbeides videre med i 2017. Det er tidlig i prosessen, og flere av tiltakene må kartlegges og 

utredes nærmere, før det endelig besluttes om de skal gjennomføres eller ikke. Det er gjort 

grovvurderinger av områder der vi har potensiale for effektivisering, og det har vært fokus på 

digitalt førstevalg til innbyggerne som kriterier for områder vi tenker å satse på.  

 

Dette er et fagområde der utviklingen går raskt, og betingelser kan endres mye i takt med den 

teknologiske utviklingen, og det legges opp til at  skal ha årlige rulleringer av prosjektplanen.  

 

Foreslått mål for digitaliseringsprosjektet er følgende:  

Nordre Land Kommune har hentet ut gevinster ved bruk av digitalisering både ved  

kvalitetsmessig heving, og kostnadsmessig besparende tjenesteproduksjon. Innbyggerne har 

flere muligheter for å kommunisere digitalt, og får utført flere tjenester på nettet.   

 

Planen inneholder også noen overordnede prinsipper i digitaliseringsarbeidet, og føringer for 

hvordan vi skal drive arbeidet.  KS digitaliseringsstrategi og Stortingsmelding nr. 27, Digital 

Agenda for Norge har vært sentrale dokumenter vi har forholdt oss til.  

 

 

Vedlegg: 

  

Prosjektplan for digitalisering – Det digitale skiftet 

Prosjektplan for nytt sak- og arkivsystem, vedtatt styringsgruppa 08.03.17 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 



Digitale løsninger gjør seg gjeldene i stadig større grad i samfunnet. Gode digitale tjenester 

blir stadig viktigere for innbyggere, næringsliv og medarbeidere i kommunen. Innbyggerne er 

vant med gode nettbaserte tjenester fra bedrifter og fra velfungerende statlige løsninger slik 

som for eksempel skatteetaten. Fra sentrale myndigheter ligger det også sterke forventninger 

om at kommunesektoren må digitaliseres i sterkere grad enn i dag.  

 

I regjeringens digitaliseringsprogram fra 2012 brukes begrepet Digitalt førstevalg – og i det 

ligger det en målsetning om at digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kontakt 

mellom forvaltningen og innbyggerne. Egnede tjenester skal tilbys digitalt, og være den 

normale måten å kommunisere på. 

 

Stortinget har vedtatt sin digitaliseringspolitikk i stortingsmelding nr. 27 « Digital Agenda 

for Norge» der målet er en brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning, og verdiskaping og 

deltakelse for alle. Denne meldingen legger også føringer for vår satsning på digitalisering.  

Det samme gjør også KS digitaliseringsstrategi 2013-2016, der følgende visjon er nedfelt: En 

samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et 

reelt digitalt førstevalg. 

 

Kommunestyret behandlet OU-rapporten den 21.06.2016, og vedtok en satsning på 

digitalisering som et av effektiviseringstiltakene. I en situasjon der rammene er knappe og 

behovene for kommunale tjenester øker, må vi ta noen grep som kan gi oss mer tjenester for 

de pengene vi bruker. Digitalisering er en satsning som kan bidra til å forbedre, utvikle og 

tilby nye tjenester til brukerne, og til å effektivisere driften vår.  

 

Digitalisering innebærer å forbedre og gjøre tjenester tilgjengelig ved bruk 

Av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Digitalisering må ikke frakobles 

øvrige prosesser, men i stedet bli en integrert del av hele virksomheten. Digitalisering 

handler  om endrede arbeidsprosesser og rutiner internt.  Økt produktivitet frigir tid for 

medarbeidere og gir muligheter for å øke kvaliteten på tjenestene, eller å hente ut andre 

gevinster. 

 

Vi skal i dette prosjektet arbeide målrettet med gevinstrealisering. Gjennom 

gevinstrealisering skal vi oppnå større grad av kvalitet i tjenestene, forbedre arbeidsprosesser 

og skape et økonomisk handlingsrom i tiden fremover. Tiltakene må settes inn der det er 

lønnsomt og formålstjenlig, med brukernes behov i sentrum. Ofte vil gevinstene realiseres 

først når nye arbeidsrutiner er etablert og systemet har vært i drift noen år. Vi må påregne at 

kostnadene til investering og drift av IKT-systemer vil kunne øke, mens gevinster og effekter 

av tiltakene vil komme andre steder i organisasjonen.  

 

Digitalisering er et omfattende område, med hurtige endringer og nye teknologiske 

muligheter. Det favner hele organisasjonen, og har prosjekter som kan være gjensidig 

avhengig av hverandre, og tidligere løsninger som er valgt. Vi kan derfor ikke planlegge for 

hele 3-års perioden nå, men legge opp digitaliseringsarbeidet som en gjentagende prosess der 

målinger, evaluering og justeringer gjøres jevnlig og hyppig. Det planlegges å justere 

prosjektplanen årlig.  

 

 

I F-adm sak 5/2016 den 28.09.16 ble det vedtatt å opprette en 3-årig prosjektstilling til å 

planlegge og gjennomføre prosjektet «Digitalisering i Nordre Land Kommune» Rådmannen 



som prosjektansvarlig besluttet å gjennomføre et forprosjekt i perioden 01.11.16 – 15.03.17 

for å kartlegge muligheter, behov og tiltak, og for å planlegge gjennomføringen av 

digitaliseringsprosjektet.  

 

 

Vurdering: 

 

Prosjektleder har i forprosjektfasen hatt møter og samtaler med ledere og ansatte i 

organisasjonen for å kartlegge status. Det kom inn ca. 120-130 forslag til tiltak og prosjekter 

fra organisasjonen. Dette er forslag i alle kategorier når det gjelder omfang og muligheter for 

å løse.  Vi har valgt å dele forslagene inn i noen hovedområder som foreslås å gå i gang med 

enten utredning av, eller gjennomføring av.  

 

Dette er alt fra helt enkle forslag som kan gjennomføres umiddelbart, til store prosjekter med 

omfattende investeringer, tilpasninger til andre tekniske løsninger og som krever utarbeidelse 

av nye rutiner og arbeidsprosesser, og mye opplæring.  

  

Flere av tiltakene er krevende å utrede omfang og konsekvenser av. Det har vært for kort tid 

til å utrede både kostnader og nytte. Vi vil ikke få oversikt over dette før en mer grundigere 

jobb med kartlegging av behov, nye muligheter for endrede arbeidsprosesser er vurdert, og 

innhenting av tilbud er gjort. 

 

Det er imidlertid gjort overordnede vurderinger av forslagene med hensyn til der det er størst 

behov for endring og mulighet for gjennomføring, teknisk og økonomisk. Det er gjort en 

grovvurdering av mulig framtidig nytteverdi og gevinster. Sammen med tidligere vedtak, 

føringer og prioriteringer, og oppståtte tekniske behov for oppgraderinger danner dette 

grunnlaget for prioriteringen av prosjekter og tiltak som anbefales startet opp i 2017. Noen 

tiltak kreves det mer planlegging av, før det kan anbefales at det gjennomføres, men 

utredning av disse anbefales startet opp nå. 

 

Disse hovedområdene er valgt ut til å arbeide videre med i 2017:  

1. Nytt sak- og arkivsystem 
2. Velferdsteknologi 
3. Digitalisering skole  
4. Gode arbeidsverktøy for ansatte – mer mobile løsninger 
5. Optimal utnyttelse, utvikling og bruk av fagsystemer 
6. Kompetanse 
7. Demokrati og digitale politikere 
8. Nytt Fagsystem NAV 
9. Barnehage – administrativt system og kommunikasjon 
10. Selvbetjeningsløsninger for publikum – Digitalt førstevalg  
11. Interne digitale skjema 
12. Internkontrollsystem 
13. Fullelektronisk arkiv fagsystemer 
14. Eiendom – digitale tegninger  
15. Diverse tiltak 
 



Denne listen er omfattende, og det er slik at prosjektene er tenkt startet opp og utredet, men 

ikke nødvendigvis fullført i løpet av 2017. Flere av prosjektene er gjensidig avhengig av 

hverandre og må vurderes samtidig med innføring av nytt sak- og arkivsystem. Planen tas 

sikte på å revideres høsten 2017.  

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

 

Prosjektplan for digitaliseringsprosjektet datert 08.03.17 godkjennes 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 8. mars 2017 

 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

       Liv Solveig Alfstad 
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