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Lnr.: 6734/17 

Arkivsaksnr.: 17/1360 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERINGER  

 

 

1. Politiets forebyggende arbeid inn mot ungdomsgruppen i kommunen 

  

 

2. Nav og publikum 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

//  NOTAT 

NAV NORDRE LAND  //   

Postadresse: Postboks 53  //  2882  DOKKA 
 
Besøksadresse: Rådhuset,  Storgt. 28  //  2870  Dokka 
Tel: 55 55 33 33//   
 
www.nav nordre land @.no  //   

 

 
 
 
 
 
 
 
Til: Nordre Land formannskap  //   
Fra: NAV-leder Synnøve Flått  //   
Dato: 22.05.17 
 
 
 
 

NAV og publikum 
 
De aller fleste av innbyggerne er tilknyttet NAV på en eller annen måte, enten de trenger 
hjelp for å komme ut i arbeid, har fått barn, mottar alderspensjon eller andre trygdeytelser. 

 

Mer tid til dem som trenger det mest 

Kortere og tilpassede åpningstider betyr at NAV får mer tid til å følge opp brukergrupper som 

trenger bistand fra NAV for å komme i arbeid og aktivitet. Dette gjelder både unge som 

verken er i skole eller jobb, en del fremmedkulturelle og mennesker med nedsatt arbeidsevne. 

Det er mange brukere som trenger mye hjelp fra NAV og disse ømsker vi nå følge opp enda 

bedre enn før. I stede for å møte opp på NAV-kontoret uten timeavtale (drop-in) ønsker NAV 

i større grad å redusere tilgjengelighet for drop-in-besøk og over til avtalte brukermøter. 

Kontoret er åpent for timeavtale alle dager innenfor kontorets normalarbeidstid, men oppmøte 

uten timeavtale ønskes begrenset til kl 12-14 alle dager unntatt tirsdag som ikke er åpent for 

denne type henvendelse. 
 
Norge har blitt et digitalisert samfunn  
Mange offentlige tjenester er tilgjengelige på nett – og det vil stadig bli flere. I NAV utvikler vi 
stadig nye elektroniske løsninger som vi får gode tilbakemeldinger på er brukervennlige og 
enkle. Nå sist ble en egen NAV-app for mobiltelefon og elektronisk foreldrepengesøknad 
lansert.  
Som en konsekvens av vårt digitale samfunn har NAV utarbeidet en strategi for hvordan 
brukerne enklest kan kommunisere med NAV. Hensikten er å få brukerne til å bruke andre 
kommunikasjonskanaler enn NAV-kontoret for å finne informasjon, søke om ulike ytelser og 
få hjelp. 
Det lokale NAV-kontorets hovedoppgave er å bistå brukere som trenger hjelp til å komme ut i 
arbeid og avklare sin situasjon om de kan fortsette i arbeid på grunn av helseplager.  
Spesialister på andre områder som pensjon, foreldrepenger og andre stønader sitter i vårt 
Kontaktsenter på telefon. Her får du raskt svar på dine spørsmål på telefon eller chat. 
Brukerne kan også kontakte sin saksbehandler via Ditt NAV og sende spørsmål og få svar. 



 
 

 
 
 

På nav.no får bruker svar på det meste uten å oppsøke NAV kontoret. Dette er tid spart for 
brukeren - tid som de ellers ville ha brukt på å møte opp på NAV kontoret. Brukers  den 
digitale løsningen blir det litt som å snike i køen. Velger bruker å sende søknaden sin digitalt, 
går saksbehandlingen raskere. 
En liten del av NAV sine brukere mangler kunnskap om, eller tilgang til digitale tjenester. Det 
kan være ulike årsaker til dette. Det er disse brukerne vi prioriterer å hjelpe, men for å ha tid 
til dette, er det viktig at de som klarer seg selv gjør det. 
 
Nav.no og alle selvbetjeningsløsningene er åpent hele døgnet.  Brukere kan enkelt og sikkert 
logge seg inn på DittNAV, hvor alle personlige opplysninger om deres sak, utbetalingsdatoer 
og annen viktig informasjon ligger tilgjengelig. Våre digitale tjenester er også tilpasset mobil 
og nettbrett. Snart kan man nesten si at alle har sitt private NAV-kontor på mobilen 24 timer i 
døgnet.  
 
 
Synnøve Flått 



Lnr.: 6949/17 

Arkivsaksnr.: 17/1390 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

DELEGERTE SAKER  

 

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1179 05.05.2017 DS  46/17 SIF//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1183 05.05.2017 DS  47/17 KULT//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS 

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1190 05.05.2017 DS  48/17 KULT//ROK Q50 &70  

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

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

17/1224 08.05.2017 DS  49/17 KULT//SVL 223   

 Oppland fylkeskommune - kulturarvenheten Søknad innvilget 

SØKNAD FRA OPPLAND FYLKESKOMMUNE OM TILSKUDD TIL NY 

GANGBRU VED MØLLERSTUFOSSEN  

 

17/1169 08.05.2017 DS  50/17 KULT//SVL 223 C   

 Dokka barnehage v/ Tone M. Brattrud Søknad innvilget 

SØKNAD FRA DOKKA BARNEHAGE OM STØTTE TIL TUR TIL 

VITENSENTRET PÅ GJØVIK  

 

17/688 12.05.2017 DS  51/17 KULTUR//SVL            NAVN  

 Dokka og omegn pensjonistlag Søknad innvilget 

KOMMUNALT TILSKAUDD TIL FEIRINGEN AV 1. OG 17. MAI 2017  

 

 
 

 

 

 

 

Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/803 15.05.2017 DS  52/17 SAMF//MOG 252   

 ******************************** Søknad avslått 



SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1309 15.05.2017 DS  53/17 SAMF//MOG NAVN ******* 

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

SØKNAD OM STARTLÅN TIL REFINANSIERING AV KREDITTGJELD  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1313 16.05.2017 DS  54/17 SAMF//MOG NAVN ****** 

 *********************** Søknad avslått 

SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1306 19.05.2017 DS  55/17 KULT//ROK Q50 &70  

 *************** Søknad innvilget 

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1336 19.05.2017 DS  56/17 SAMF//MOG NAVN *****  

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

SØKNAD OM STARTLÅN TIL REFINANSIERING AV KREDITTGJELD  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1363 26.05.2017 DS  57/17 KULT//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 

17/566 29.05.2017 DS  58/17 KULT//SVL 614 &53  

 Dokka Skolekorps Søknad innvilget 

SØKNAD FRA DOKKA SKOLEKORPS OM FRITAK FOR LEIE AV 

ØVINGSLOKALER I SENTRUM KINO 2017  

 
Unntatt offentlighet Ofl §13 

17/1372 30.05.2017 DS  59/17 KULT//ROK Q50 &70  

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

SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR 

FORFLYTNINGSHEMMEDE  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. mai 2017 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 



Lnr.: 6738/17 

Arkivsaksnr.: 17/1361 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: LFU    

 

Utskrift til:  

 

NORDRE LAND ASVO AS - VALG  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen legger saken fram uten innstilling.  

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Oversikt over styret i ASVO AS 

 

Saksopplysninger: 

 

Styret i Nordre Land ASVO AS gar følgende sammensetning: 

 

Styreleder Bjørn Saur     på valg 

Nestleder Ann Kirsti Seiersten  på valg 

Styremedlem Geir Otto Andersson  på valg 

Styremedlem Bente Øverby   styremedlem til 21.06.2016 

Styremedlem Arnfinn Eng   ikke på valg 

Styremedlem Bente Stadsvoll   ikke på valg 

Styremedlem Hilde Nordby Tønderum valg av og blant de ansatte 

 

 

Vurdering: 

 

Ut ifra nevnte opplysninger er det leder bjørn Saur, nestleder Ann Kirsti Seiersten og 

styremedlem Geir Otto Andersson som er på valg. 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

Saken legges fram uten innstilling 

  



 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Furuseth 

 

 

 

 

 



Lnr.: 6507/17 

Arkivsaksnr.: 17/812 

Arkivnøkkel.: 223  
 

Saksbehandler: BEO 

    

Utskrift til: 

 Hageselskapet Nordre Land, v/ Eli Lysen – nordreland.hagelaget@gmail.com 

 Økonomiavdelingen, her 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL HAGEFESTIVAL 2017 

 

Sammendrag: 

 

Hageselskapet Nordre Land arrangerer Hagefestival på Dokka helga 24. og 25. juni 2017, og 

søker om kr. 40.000 fra de generelle DA-midlene. Søker opplyser at festivalen hadde ca. 

2000-3000 besøkende i fjor, med tilreisende fra hele landet. Videre opplyses det at laget har 

fått mange positive tilbakemeldinger både om festivalen og Landsbyen Dokka. Søker mener 

selv at de bidrar til å profilere og markedsføre kommunen og næringslivet gjennom 

arrangementet og dermed styrker lokalmiljøet og Landsbyen Dokka. 

 

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

30.000,-. 

 

Vedlegg: 

  

Søknad om stønad til Hagefestival på Dokka. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Hageselskapet Nordre Land arrangerer Hagefestival på Dokka helgen 24. og 25. juni 2017, 

og søker om kr. 40.000 fra de generelle DA-midlene. Dette er sjette året de skal arrangere 

hagefestivalen. 

 

Lørdag vil det bli ulike aktiviteter, stands og foredrag for hageinteresserte og andre 

besøkende i Storgata og på Bedehuset. Søker opplyser at de har booket en dansk 

foredragsholder  lørdag , som de tror vil bidra til at det kommer mange besøkende til 

festivalen. Søndag blir det åpne hager hvor folk kan hente inspirasjon og kunnskap. Det er to 

i Torpa og en på Dokka som stiller hagene sine til disposisjon. 

 

For å markedsføre festivalen skal søker forsøke å få forhåndsomtale i ulike hagemedier. 

Søker opplyser at festivalen hadde ca. 2000-3000 besøkende i fjor, med tilreisende fra hele 

landet. Videre opplyses det ar laget har fått mange positive tilbakemeldinger både om 

festivalen og Landsbyen Dokka. Søker mener selv at de bidrar til å profilere og markedsføre 



kommunen og næringslivet gjennom arrangementet og dermed styrker lokalmiljøet og 

Landsbyen Dokka. 

 

Søker opplyser at de tidligere festivalene har gått met et lite underskudd, mens målsettingen 

er å gå i null hvert år. 

 

Det er satt opp følgende budsjett: 

Aktivitet Sum 

Leie av bedehustomta 5.000,- 

Foredragsholdere lørdag  20.000,- 

Markedsføring av festivalen 10.000,- 

Utsmykning av Storgata/sentrum 30.000,- 

Barneaktiviteter 12.000,- 

Leie av vaktmestertjenester 6.000,- 

Totalt 83.000,- 

 

Det er satt opp følgende finansieringsplan: 

Finansieringskilde Sum 

Basar/egne midler 40.000,- 

Sponsing næringslivet 3.000,- 

DA-midler 40.000,- 

Totalt 83.000,- 

 

Søker opplyser at en eventuell støtte vil bli brukt til aktivitetene: 

 Foredragsholdere 

 Barneaktiviteter 

 Utsmykking av Storgata/sentrum 

 

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 hagefestivalen 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 Hageselskapet ønsker å videreføre hagefestivalen, da den 

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. 

30.000,-. 

 



 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyre, vedtar å gi Hageselskapet Nordre Land kr. 30.000,- 

til gjennomføring av hagefestivalen 2017. 

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

fondet fra kr. 1.771602,-, til kr. 1.747.102,-. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad      Bente Øverby 

rådmann        

 

 

 

 

 









Lnr.: 6687/17 

Arkivsaksnr.: 17/1358 

Arkivnøkkel.: 223  
 

Saksbehandler: IBO    

 

Utskrift til:  

 Spåtind1414 SA – laila@rudberg.as 

 Økonomiavdelingen, her 

 

SØKNAD OM MIDLER TIL ARRANGEMENT - FJELLFESTEN 2017  

 

Sammendrag: 

 

Fjellfesten arrangeres for første gang i år og er tenkt som et årlig arrangement for bygdefolk, 

hyttefolk og næringsliv. Spåtind1414 SA søker om kr. 10.000,- til markedsføring og 

gjennomføring av arrangementet. 

 

Rådmannen stiller seg positiv til søknaden og mener at arrangementet profilerer kommunen 

og markedsfører kommunens næringsliv. Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler 

derfor rådmannen at søknaden innvilges med kr. 5.500,- 

 

Vedlegg: 

  

Søknad om midler til arrangement – Fjellfesten 2017 mottatt 25.4.2017 

Budsjett mottatt 3.5.2017 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Fjellfesten arrangeres for første gang i år og er tenkt som et årlig arrangement for bygdefolk, 

hyttefolk og næringsliv. Målet med arrangementet er å utveksle informasjon, være i aktivitet 

og avslutte en vintersesong. Arrangementet er tenkt videreført årlig og skal vise fram hva vi 

har å tilby i kommunen. Arrangementet er gratis for utstillere og deltakere.  

 

Spåtind1414 SA søkte tidligere i år om kr. 150 000,- for å utvikle arrangementer, 

reiselivstilbud og markedsføring. Denne søknaden ble avslått og aktørene ble oppfordret til å 

melde seg inn i Land Utvikling SA, samt søke midler til konkrete arrangementer. 

 

Det er satt opp følgende budsjett for arrangementet: 

Kostnadsart Sum 

Aktivitet Aktivitet 

Markedsføring  3000 

Trykking av plakater  2500 

Leie av musikk/lyd/lys  12000 

Leie av diverse aktivitetsutstyr  2000 



Innleid hjelp/varekostnad  5000 

Egeninnsats  50000 

Sum  74500 

 

Det er satt opp følgende finansieringsplan for arrangementet: 

Finansieringskilder Sum 

Egne midler/egeninnsats 64500 

Støtte til NLK 10000 

Totalt 74500 

 

Det søkes om kr. 10.000,- fra de generelle DA-midlene til å dekke utgifter. 

 

Vurdering: 

 

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

oppfylle målsettingene og/eller tiltakene i kommunes SNU ref. kommunestyresak 90/11. I 

planen er reiseliv ett av hovedsatsingsområdene, og rådmannen mener søknaden faller inn 

under tiltak 5.4.1 Produktutvikling innen reiselivet. Rådmannen mener at Fjellfesten bidrar til 

å skape aktivitet og markedsføring av Synnfjellet og næringslivsaktører i kommunen. 

 

Videre skal søknader vurderes i forhold til om en eventuell støtte kan være 

konkurransevridende. Etter rådmannens vurdering vil ikke en eventuell støtte virke 

konkurransevridende, da det ikke finnes tilsvarende arrangement. 

 

Rådmannen mener søknaden fra Synfjell1414 SA faller innenfor retningslinjene for de 

generelle DA-midlene: 

 Kulepunkt 4, hvor det står at det kan innvilges støtte til arrangementer og aktiviteter 

som profilerer kommunen og markedsfører kommunens næringsliv. 

 

Etter en totalvurdering av søknaden anbefaler derfor rådmannen at søknaden innvilges med 

kr. 5.500. Beløpet skal dekke markedsføring og trykking av plakater. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet, som fondsstyre, innvilger søknaden fra Spåtind1414 SA  med kr. 

5.500,-. 

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

fondet fra kr. 1 777 102,- til kr. 1 771 602,-. 

 

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 15. mai 2017 

 



 

Jarle Snekkestad      Ingrid Bondlid 

rådmann       rådgiver 

 

 

 

 

 



Aktivitet
Markedsføring 3000
Trykking	av	plakater 2500
Leie	av	musikk/lyd/lys 12000
Leie	av	diverse	aktivitetsutstyr 2000
Innleid	hjelp/varekostnad 5000
Egeninnsats 50000
Sum 74500

Finansiering
Egne	midler/egeninnsats 64500
Støtte	fra	NLK 10000
Sum 74500

BUDSJETT
FJELLFESTEN



BUDSJETT
FJELLFESTEN





	
	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dokka	25.04.2017	
	
	
Nordre	Land	kommune	
v/Ingrid	Bondlid	
Storgata	28	
2870	DOKKA	
	
	
SØKNAD	OM	MIDLER	TIL	ARRANGEMENT	–	FJELLFESTEN	2017	
	
Spåtind1414	SA	søker	herved	om	midler	til	arrangementet	Fjellfesten	2017	der	bygdefolk,	
hyttefolk	og	næringsliv	kommer	sammen	for	å	utveksle	informasjon,	være	i	aktivitet	og	
avslutte	en	vintersesong.	
	
Dette	arrangementet	ble	forsøkt	gjennomført	i	2016,	men	fristen	var	for	kort.	Nå	blir	det	
gjennomført,	og	vi	har	allerede	et	god	beite	utstillere.	Men	arrangementet	fører	til	en	del	
utgifter,	som	igjen	ikke	kan	hentes	inn	noe	sted	da	dette	er	gratis	for	utstillere/deltakere.	
	
Spåtind1414	SA	søker	derfor	om	støtte	stor	kr.	10	000,-	til	å	dekke	utgifter	ved	dette	
arrangementet.	Dette	vil	vi	arrangere	hvert	år,	og	allerede	etter	helgens	arrangement	vil	
neste	års	arrangement	legges	i	aktivitetskalenderen.	
	
Gjennom	arbeidet	med	årets	arrangement	ser	vi	at	dette	vil	næringslivet	gjerne	være	med	
på.	Vi	har	snakket	med	mange	aktører	som	mener	dette	er	positivt	både	for	dem	som	bedrift	
og	for	kommunen	som	helhet.	Vi	har	mye	å	vise	frem	i	denne	kommunen	og	mye	
kompetanse.	Dette	bør	mer	frem	i	lyset,	og	vi	ønsker	å	jobbe	med	å	få	dette	frem	i	lyset.	
	
Håper	derfor	at	kommunen	kan	gi	støtte	til	dette	arrangementet.	Gjennom	vår	søknad	om	
DA-midler	tidligere	i	år,	og	samtale	med	Ola	Tore	Dokken	ble	vi	oppfordret	til	å	søke	om	
arrangement.	
	
Vi	ser	frem	til	et	snarlig	svar	på	denne	søknaden.	
	
Med	vennlig	hilsen	
	
	
	
Laila	Iren	Ødegård	
Styreleder	
Spåtind1414	SA	



Lnr.: 6942/17 

Arkivsaksnr.: 17/817 

Arkivnøkkel.: H12 &00 
 

Saksbehandler: TRB    

 

Utskrift til:  

 

LOKAL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER 

TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS 

TJENESTER  

 

Sammendrag: 

 

Forslag til lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister legges fram for kommunestyret i 

juni.  

 

Vedlegg: 

  

1. Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister, Nordre Land kommune. 

2. Prop. 99 L(2015-2016) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister).  

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Det foreligger per 1.1.17 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og 

omsorgstjenesteloven for å tydeliggjøre og presisere retten til langtidsopphold eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Ny § 3-2a andre ledd i helse- og 

omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for kommunen til å utarbeide kommunal forskrift 

med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunens forskrift skal også regulere hvordan 

kommunen skal følge opp personer som står på venteliste til slikt tilbud.  

Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven kapittel VII, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 2-2. 

Lovendringen er en videreføring av gjeldende rett, men innebærer samtidig en presisering av 

rettsstillingen til pasienter og brukere når det gjelder retten til opphold i sykehjem eller 

tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Lovendringen gjør det klart at 

pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette, etter en helse- og omsorgsfaglig 

vurdering, er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten og brukeren nødvendige 

og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Hensikten med å fastsette disse kriteriene er å 

bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen. Forskriften skal regulere 



at søkere til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester har rett til vedtak om å stå på kommunens venteliste. Dette gjelder de 

pasienter og brukere som tilfredsstiller kommunens kriterier for langtidsopphold, men som 

med forsvarlig hjelp kan vente på en langtidsplass. Kommunens forskrift skal også inneholde 

bestemmelser om hvordan kommunen sikrer forsvarlig oppfølging av de som står på 

venteliste. Kommunen skal etter lovendringen være tydelig overfor egne innbyggere på 

hvilke tjenester som pasienter og brukere kan forvente i egen kommune. Retten til vedtak 

skal gi trygghet for at vedkommendes behov er sett og at et tilbud om langtidsplass er der når 

behovet oppstår. Forslaget til lokal forskrift er utarbeidet i samarbeid med kommunene i 

Gjøvikregionen. Nordre Land kommune har tildelingskriterier for helse- og 

omsorgstjenestene, herunder langtidsopphold i institusjon og bolig med heldøgns 

omsorgstjeneste. Disse kriteriene er lokalt utviklet, uten statlige føringer og krav til 

utforming.  

 

Vurdering: 

 

Forvaltningsloven gir føringer for utarbeidelse og fastsettelse av lokal forskrift.  Forslaget til 

forskrift har ligget ut til høring i perioden 07.04.17 til 12.05.17. Det har ikke kommet noen 

høringssvar til forslaget om forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig 

særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.   

Lokal forskrift vedtas endelig i kommunestyret i juni 2017, slik at den kan iverksettes innen 

fristen som er 1. juli 2017. Forskriften vil deretter bli kunngjort etter gjeldende bestemmelser 

i forvaltningsloven.   

 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og observasjonslister, 

datert 13. juni 2017. 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Tom Rune Bratlien 

 

 

 

 



 



Lnr.: 6626/17 

Arkivsaksnr.: 17/1343 

Arkivnøkkel.: L00 
 

Saksbehandler: HAA    

 

Utskrift til:  

 

UTREDNING AV AKTSOMHETSOMRÅDER FOR FLOM OG SKRED  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen råder formannskapet til å bevilge 100.000,- til å få utført utredninger i 2017 i de 

områdene der det kommer byggesaker som må utredes i forhold til reell fare.  

 

Det skal også foretas en gjennomgang av aktsomhetskartene for Nordre Land og lages en 

plan for prioritering av utredning av reell fare. Denne danner grunnlag for søknad om 

skjønnsmidler til dette arbeidet i perioden 2018-2020     

  

 
Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Aktsomhetsområder og krav til utredning : 

Gjennom nasjonale kartlegginger er det utarbeidet aktsomhetskart som viser potensielle fareområder 

blant annet for flom og skred. Disse aktsomhetskartene er lagt til grunn ved utarbeidelse av 

kommuneplanens arealdel og innarbeidet der. Det betyr at det ikke er lagt til rette for ny utbygging 

innenfor aktsomhetsområdene og aktsomhetsområdene er lagt inn som hensynssoner i plankartet med 

egne bestemmelser. 

 

Aktsomhetskart viser potensielle løsneområder og utløpsområder for flom og skred. Kartene gir ikke 

opplysninger om sannsynlighet. Aktsomhetskart kan ha ulik detaljeringsgrad, avhengig av hvilke 

metoder og ressurser som er nyttet i kartleggingen. Dess grovere aktsomhetskartet er, dess større 

utstrekning har normalt aktsomhetsområdene. Nøyere kartlegging vil derfor vanligvis redusere 

aktsomhetsområdenes utstrekning. I dag finnes det landsdekkende aktsomhetskart for snøskred, 

steinsprang og jord- og flomskred. 

 

Krav til reguleringsplanlegging : 

Hvis det legges til rette for utbygging i aktsomhetsområdene i en reguleringsplan må disse utredes 

for reell fare og da  kartlegge faresoner med de sannsynligheter som er gitt i sikkerhetsklassene 

TEK10(se nedenfor). Disse utredningene må utføres av  sakkyndig foretak godkjent for ansvarsrett 

og innarbeides da i reguleringsplanene. 

 

Krav i byggesaker : 



Dersom byggetomta ligger utenfor regulert område og skredfaren derfor ikke er kartlagt tidligere, må 

skredfaren kartlegges på samme måte som i en reguleringsplan. Det samme gjelder dersom tomta 

ligger innenfor en reguleringsplan som ikke er tilstrekkelig vurdert med hensyn til skredfare. Også ny 

kunnskap om skredfare som er kommet til etter at reguleringsplan ble vedtatt, kan gjøre det 

nødvendig med slik vurdering.  

 

Det samme gjelder for eksisterende bebyggelse. Her må det ved søknader om vesentlige utvidelse evt 

at det legges tilrette for flere boenheter avklares reell fare hvis huset ligger innenfor et 

aktsomhetsområde. Det er tiltakshavers ansvar å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet, og kommunens 

ansvar å påse at slik dokumentasjon foreligger når den behandler byggesøknader. 

 

Krav til sikkerhet  ved utbygging : 

Krav til sikkerhet mot skred og flom er gitt i Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK10 § 7-

3), som inngår i plan- og bygningsloven. Ved plassering av byggverk i skredfarlige områder er det 

definert tre sikkerhetsklasser for skred, inndelt etter konsekvens og største nominelle årlige 

sannsynlighet. Sikkerhetsnivåene i forskriften er satt ut i fra at sikkerheten skal ivaretas både for 

menneskeliv og for materielle verdier.  

 

I vurderingen av hvilken sikkerhetsklasse byggverket havner i, må det tas hensyn til både 

konsekvenser for liv og helse, samt økonomiske verdier. I områder som kan utsettes for flere typer 

skred er det den samlede nominelle årlige sannsynligheten for skred som skal legges til grunn.  

 

 

Tabell 1. Sikkerhetsklasser ved 

plassering av byggverk i 

skredfareområde. Sikkerhetsklasse 

for skred  

Konsekvens  Største nominelle årlige 

sannsynlighet  

S1  Liten  1/100  

S2  Middels  1/1000  

S3  Stor  1/5000  

 

 

Sikkerhetsklasse S1 omfatter tiltak der et skred vil ha liten konsekvens. Dette kan eksempelvis være 

byggverk der det normalt ikke oppholder seg personer og der det er små økonomiske eller andre 

samfunnsmessige konsekvenser.  

 

Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan 

eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 25 personer og/eller der det er 

middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.  

 

Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette ligger det 

eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der det er store 

økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser.  

 

Byggverk som reguleres av sikkerhetskravene i § 7-3 annet ledd kan plasseres i områder der 

sannsynligheten for skred er større enn minstekravet i forskriften. Forutsetningen er at det 

gjennomføres sikringstiltak som reduserer sannsynligheten for skred mot byggverket og tilhørende 

uteareal til det nivå som er angitt i forskriften.  

 

 

Dagens situasjon i Nordre Land 

Det er kartlagt store områder gjennom aktsomhetskartleggingen. Det er kun et fåtall der reell fare er 

utredet gjennom reguleringsplaner eller utbygginger. 



Dette betyr at dersom en utbygger innenfor et aktsomhetsområde skal gjøre tiltak som tar sikte på å 

gjøre tiltak som øker bruken i forhold til varig opphold må det gjøres en utredning av reell fare i 

forhold til aktsomhetskartet. Kostnadene til dette påligger tiltakshaver. 

Det er flere problemstillinger knyttet til dette : 

 

- Kostnadene ved utredningene oppfattes som store for en enkelt utbygger / huseier og det vil 

være «førstemann» som skal gjøre et tiltak innenfor et aktsomhetsområde som får kostnadene 

ved utredningene.  

- Kommunen har et ansvar for sikkerhet for sine innbyggere og en utredning av 

aktsomhetsområdene vil ha en verdi i forhold til beredskapsansvaret som kommunen har. 

- Kravet om utredning kommer oftest uventet på en utbygger, næringsdrivende og vil bety 

store kostnader og forsinkelser som kan ha betydning for om prosjektene realiseres. 

 

 

 

Vurdering: 

 

Avklaring av reell fare i aktsomhetsområder er et ansvarsområde som kommunen har når det 

legges til rette for utbygging gjennom reguleringsplaner. I områder der dette ikke var kjent på 

det tidspunktet det ble lagt til rette for utbygging evt ved godkjenning av byggesaker, tilfaller 

kostnadene tiltakshaver.  

 

I noen tilfeller har kommunen gått inn og gjennomført / finansiert utredningene. Dette har 

vært tilfeller der det har vært næringsinteresser inne i bildet. Utredning av flomfare i 

Kværnsvebekken i forbindelse ved utbyggingen på Saga og utredning av rasfare i forbindelse 

næringsvirksomhet på Braskerud er eksempler på dette. 

 

Ut i fra beredskapshensyn og for sikkerheten til innbyggerne er det ønskelig å få avklart reell 

fare innenfor aktsomhetsområder med boliger / hytter evt andre områder der det oppholder 

seg folk over tid. Rådmannen ser ut fra omfanget av aktsomhetsområder at det vil bli altfor 

kostnadskrevende å foreta en avklaring av alle områder. Det må derfor foretas en prioritering 

av områder ut fra antall boliger, hytter og evt næringsbygg. Det kan også være andre 

interesser som for eksempel viktig infrastruktur som gjør at området bør prioriteres 

Rådmannen vil derfor anbefale at det foretas en gjennomgang av aktsomhetskartene for 

Nordre Land og at det foretas en vurdering av hvilke områder kommunen vil prioritere å 

gjøre utredninger av reell fare.  

 

Vurderingene gjøres ut fra følgende kriterier i prioritert rekkefølge : 

 Antall boliger innenfor aktsomhetsområdet 

 Antall fritidsboliger innenfor aktsomhetsområder 

 Næringsområder innenfor aktsomhetsområder 

 Sårbar infrastruktur innenfor aktsomhetsområder 

Det gjøres en vurdering av kostnader med å få områdene utredet og da et oppsett over 

bevilgninger og en fremdriftsplan for utredningene. Dette arbeidet gjøres i samarbeid mellom 

kommunens beredskapsavd og Samfunnsutvikling. Fremdriftsplanen og kostnadsoverslagene 

danner grunnlag for en søknad om skjønnsmidler til utredningene i perioden 2018-2020. 



Rådmannen anbefaler i tillegg at det gis en bevilgning på 100.000,- for å få utført utredninger 

i 2017 i de områdene der det kommer byggesaker som må utredes i forhold til reell fare.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Formannskapet bevilger 100.000,- fra disposisjonsfondet til å få utført utredninger i 

2017 i de områdene der det kommer byggesaker som må utredes i forhold til reell 

fare. Disposisjonsfondet reduseres fra 18.020.289 til 17.920.289 

 

2. Det foretas en gjennomgang av aktsomhetskartene for Nordre Land og det lages en 

plan for prioritering av utredning av reell fare etter følgende kriterier :   
 

 Antall boliger innenfor aktsomhetsområdet 

 Antall fritidsboliger innenfor aktsomhetsområder 

 Næringsområder innenfor aktsomhetsområder 

 Sårbar infrastruktur innenfor aktsomhetsområder 

Fremdriftsplanen og kostnadsoverslagene danner grunnlag for en søknad om 

skjønnsmidler til utredningene i perioden 2018-2020. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 31. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Halvor Askvig 

 

 

 

 

 



Lnr.: 6879/17 

Arkivsaksnr.: 17/1376 

Arkivnøkkel.: 009 
 

Saksbehandler: POB    

 

Utskrift til:  

 

NEDLEGGING AV TREKKERØR TIL B.A. FIBER  

 

Sammendrag: 

 

Det er ønskelig på de fleste graveprosjekter  at det gjøres en vurdering av om det er 

økonomisk fornuftig å legge ned rør og trekke kummer for fremtidig mulighet for trekking av 

fiber / innblåsing av kabel. I de fleste tilfeller er det mest økonomisk å legge ned 110 mm rør 

som da gir muligheter for både kabel og innblåsing av fler kammer rør for fiber.  

 

Adm.  vurdering er at det er økonomisk og samfunnsmessig fornuftig å gjøre dette samtidig 

med b.a. graving av VA anlegg der hvor vi ser at det kan komme et behov. 

 

Rådmannen anbefaler formannskapet å vedta pkt. 1 og 2 i innstillingen.  

  

 

Vedlegg: 

 

Ingen  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Administrasjonen vil der hvor dette anses som nødvendig planlegge legging av rør og 

nedsetting av trekkekummer som egen kostnad på hvert prosjekt, da dette må holdes adskilt 

fra selvkost. 

All infrastruktur vil bli kartlagt, slik at dette i ettertid kan hentes ut fra et arkiv. Vår 

anbefaling er at Geomatik brukes til kartlegging og preferanser. Vi vil jobbe for å få en egen 

avtale med Geomatik på dette.  

 

Vurdering: 

 

Administrasjonens vurdering er at dette blir mer og mer samfunnsaktuelt ifh til ny teknologi 

og framtidig behov.  Selvkost kan ikke belastes med disse utgiftene pga at vi ønsker å 

redusere vårt avgiftsnivå noe, da vi i målestokk ligger høyt nok. Derfor er vår vurdering at 

dette må tas som egen finansiering / bevilling på det enkelte prosjekt etter kalkulerte planer. 

Alternativet er at det bevilges en årlig pott på f.eks. 2 mill. kroner som vi kan planlegge 

bruken av og som det redegjøres for på det enkelte prosjekter når det skrives sluttrapport på 

prosjektet.  



 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Rådmannen utarbeider en rutine som sikrer at det ved prosjekter som omhandler 

graving av VA-ledninger, gjøres en særskilt vurdering av om det samtidig skal stilles 

krav om legging av bredbåndsrør/-kabler. 

2. Kostnaden knyttet til legging av  bredbåndsrør/-kabler synliggjøres særskilt, og i de 

tilfellene kommunen ikke er tiltakshaver/byggherre, legges det opp til egne 

forhandlinger mellom kommunen og annen utbygger om finansieringen. 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  07.06.2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Per Olav Bergli 

 

 

 

 

 



Lnr.: 6888/17 

Arkivsaksnr.: 17/1377 

Arkivnøkkel.: 009 
 

Saksbehandler: POB    

 

Utskrift til:  

 

PROSJEKTERING OG PLANLEGGING AV INVESTERINGSPROSJEKTER  

 

Sammendrag: 

 

Samfunnsutvikling ser at vi stort sett hvert år får utfordringer med å få ut prosjektene våre til 

utførelse og spesielt graveprosjektene. Dette kan resultere i at vi ikke kommer i gang med 

graving før i slutten av mai – begynnelsen av Juni og i noen tilfeller har vi ikke kommet i 

gang før i August. 

 

Vurderinga er at vi kommer i gang altfor sent og at dette blir totalt sett dyre løsninger for 

kommunen.   

 

Rådmannen anbefaler Formannskapet å gjøre vedtak om å bevilge en egen pott til 

planlegging og prosjektering. 

 

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Handlingsplan- og budsjettprosessen, med vedtak i desember hvert år, fører til at 

planleggingen og prosjekteringen av det påfølgende årets investeringer kommer for sent i 

gang. Det er ofte at de store investeringsprosjektene nettopp kommer det første året i 

perioden. Resultatet er ofte at utlysning av anbud først skjer i første eller andre kvartal året 

etter. Dette gir igjen dyrere løsninger enn nødvendig, da entreprenørene ofte på denne tiden 

allerede har fylt opp sin ordreportefølje for sesongen. Kommunen får da «kostbare anbud» 

ved at entreprenørene legger inn en anbudspris som er langt høyrere enn det de vanligvis ville 

ha gjort, sammenlignet med om kommunen på et tidligere tidspunkt hadde lagt ut anbudet.   

 

Til nå har ikke administrasjonen hatt verken bevilgninger eller rutiner for å starte planlegging 

og prosjektering, før det enkelte prosjekt har fått sin bevilgning. 

 

 

 

 



Vurdering: 

 

Rådmannen er av den oppfatning at dagens praksis knyttet til planlegging og prosjektering av 

investeringsprosjekter er fordyrende for kommunen. Det er ønskelig å ha midler til å kunne 

starte planleggingen godt i forkant av gjennomføringsåret, helst allerede våren før, noe som 

innebærer et behov for forskuttering planleggings- og prosjekteringsmidler. Kommunen kan, 

med egne medarbeidere, eller med hjelp fra eksterne starte planleggingen på prosjektene 

tidligere på året og være ferdig med planleggingen og få lyst ut anbudene tidlig på høsten.   

 

Dette vil kreve en tidligere avklaring av investeringsprosjektene  

(senest August / September ), og en tilgjengelig pott med midler over investering som kan 

benyttes til å forskuttere planlegging og prosjektering. Anbud kan dermed antas, om 

nødvendig med forbehold om kommunestyrets godkjenning, så sent som i  

Oktober/November 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Investeringsbudsjettet for 2017-2020 revideres, ved at det bevilges en pott på 3. mill. 

kroner som skal disponeres til prosjektering og planlegging av kommende års 

investeringsprosjekter. Planleggings- og prosjekteringskostnadene henføres til den 

enkelte prosjekt ved prosjektavslutning. 

2. Planleggings- og prosjekteringsbevilgningen finansier ved låneopptak. 

3. En årlig bevilgning til planlegging og prosjektering av kommende 

investeringsprosjekter innarbeides i Handlingsplan/budsjett for perioden 2018-2021. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  07.06.2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Per Olav Bergli 

 

 

 

 

 



Lnr.: 7048/17 

Arkivsaksnr.: 12/2762 

Arkivnøkkel.: 143  
 

Saksbehandler: HMI    

 

Utskrift til:  

 

Kommunedelplan Synnfjell Øst – godkjenning av KDP for 

ferdigstilling mot 2. gangs offentlige ettersyn.  

OPPFØLGING AV SAK 53/17 
 

Vedlegg: 

 

 1) KDP –kart, noe revidert med foreløpig lagt ved i sak 53/17 

 2) Sammendrag av alle innspill og administrativt tilsvar til disse lagt ved i sak 53/17 

 3) Revidert va-plan lagt ved i sak 53/17 

 4) Norconsult sin foreløpige rapport vedrørende vurdering av VA-plan for Synnfjell Øst 

 5) Norconsult sin foreløpige rapport vedrørende vurdering av dimensjoneringsgrunnlag 

for VA-plan for Synnfjell Øst 

 

 

Generelle saksopplysninger:  

 

Rådmannen mener Kommunedelplanen (KDP) etter behandling i formannskapet kan 

ferdigstilles frem mot et vedtak om 2. gangs ettersyn, såfremt rådmannens innstilling støttes. 

 

I formannskapsmøte den 18 mai sak 53/17 angående Kommunedelplan for Synnfjell Øst ble 

det gjort følgende vedtak om videre oppfølging; 

 

Rådmannen ble bedt om å gjøre følgende utvidede utredninger: 

1. Byggeområder – BFR3 og byggeformålets påvirkning på FIS godkjent 

konkurranseløype – detaljkartlegging av eksisterende løypetrase 

2. Byggeområder – Reguleringsplanområdet Nylen og mulighet for alternativ 

adkomstvei fra nord via Øytjennvegen  

3. Fellestiltak – Vurdering av en alternativ tidligløype mellom Nordrumsætra og 

Klevmosæterhøgda rundt endelausmyrene 

4. Gjennomgang av Norconsult sine rapporter (vedlegg 4 og 5) 

 

Under møtet 18 mai og i etterkant av møtet har rådmannen fanget opp et ønske om ytterligere 

utredninger av følgende punkt:  

5. Vannkilde, vannverk ved Strangen utredes nærmere; Det utredes hvilken lokalisering 

som er ideell, hvilken kapasitet vannkilden kan ha og hvilke krav overordna 

myndigheter (OFK, fylkesmann, NVE) vil stille til konsekvensutredninger og 

særskilte hensyn som må ivaretas, og om en slik løsning vil kunne godkjennes. 

6. Renseanlegg ved Strangen utredes nærmere; Det utredes hvilken lokalisering som er 

ideell, hvilke traséløsninger som er mulige og hvilke kostnader dette alternativet 

innebærer sammenlignet med RA Nordrumsetra. Det avklares med overordnede 



myndigheter (OFK, fylkesmann, NVE) om et slikt alternativ vil kunne godkjennes, og 

hvilke konsekvensutredninger og hensyn som ev. må gjennomføres før overordnede 

myndigheter kan endelig godkjenne en slik løsning.  
7. Nærmere vurdering av todelt løsning med renseanlegg også ved Spåtind gjennom 

denne planperioden. 

8. Nærmere vurdering av alternative selvfallstraseer for VA-nettet 

 

Punkt 5 og 6 må ev. utredes, før det kan tas stilling til punkt 7 og 8. 

 

Videre ble beslutningspunkt 1-7 angående VA- anlegg fra sak 53/17 vedtatt utsatt til 

behandling den7. juni.  

 

Rådmannen velger å vise både opprinnelig tilsvar og utvidet vurdering pr. punkt for å få en 

helhetlig gjennomgang av de enkelte punktene som ønskes nærmere belyst. 

 

Videre velger Rådmannen å gjengi alle beslutningspunktene fra sak 53/17 slik at vedtak i 

denne saksfremstillingen vil fremstå som et komplett dokument for videre prosess med KDP 

Synnfjell Øst. 

 

Rådmannens vurdering og anbefalte løsning for punkt 1 og 2:  

  

 

Byggeområder: 

 

1. BFR3 og eksisterende godkjente FIS løype. 

Rådmannen har sett på ortofoto og lagt dette inn i kartgrunnlaget jfr. vedlagt 

kartskisse for å se på hvor stor del av BFR3 som blir berørt av eksisterende skiløype; 

 

Rådmannens opprinnelige tilsvar på innspillet: 

Administrasjonen kan ikke se annet enn at det er mulig innenfor det store arealet som 

er avsatt i BIA2 og få til en omlegging av traseene som tilfredsstiller kravene til Fis 

godkjenning. Administrasjonen mener at den totale utnytting av området vil være 

mest hensiktsmessig med forslått arealbruk. Men anbefaler å imøtekomme 

spesifisering om Fis godkjenning i bestemmelsene for BFR3. 

 

Utvidet vurdering av BFR3 og Fis godkjent skiløype etter vedtak i 

formannskapet 18. mai: 

 



 
 

Som vi ser av ortofoto går eksisterende løype inn i BFR3 med tilførselsløype til p-

plassen i sør og videre nordover i nedkant av foreslått byggefelt. Denne delen av 

eksisterende løype er slik rådmannen er presentert det en del av spintløype menn som 

er Fis godkjent. Veiadkomst til BFR3 går via sørenden av feltet og en bevaring av 

denne delen av løypenettet vil dermed hindre en rasjonell adkomst til feltet da 

terrenget er for skrånende til direkte adkomst fra Oppsjøveien til to rekker med 

tomter. Øvrig del av løypen vil gi en veldig trang situasjon og urasjonell situasjon for 

byggefeltet. En bevaring av Fis godkjent løype slik den ligger i dag vil ikke være 

forenlig med foreslått byggefelt BFR3. Rådmannen kan ikke se annet enn at en 

alternativ trase kan løses innenfor BIA2. Men det er allikevel foreslått et krav via en 

rekkefølgebestemmelse som tilsier at utbygger her må besørge planlegging, 

regulering, finansiering, utbygging og Fis godkjenning av en ny trase for sprintløype 

menn før byggefeltet BFR3 tas i bruk. Det løpes derfor ingen risiko for at Fis 

godkjente tiltak skal bli borte ved foreslått utbygging. 

 

2. Adkomstveg Nylen;  

Administrasjonen har sett på innspillet jfr. vedlagt kartskisse og foretatt en utvidet 

vurdering etter formannskapsmøtet 18. mai. 

 



karts

kisse 

 

Rådmannens opprinnelige tilsvar på innspillet: 

Administrasjonen er enig i at en adkomstvei i et svært skrånende landskap som Nylen 

kan være utfordrende og at det derfor er svært viktig å finne trasevalg som gir minst 

mulig løpemeter vei med tilhørende inngrep i naturen. Foreslått veitrase i KDP er en 

mulig trase med meget god utnytting i forhold til tilliggende byggeareal. Den ligger i 

store deler av traseen godt i landskapet dog med unntak av retningsendringen i nord 

der det vil forekomme noe større terrengtilpassing for å komme opp til øvre del av 

byggefeltet. Administrasjonen tilkjennegir at det kan være en belastning for de lavest 

liggende hyttene med all gjennomkjøringstrafikken til de øvre arealene i feltet. 

Administrasjonen mener dog dette dessverre er en naturlig konsekvens av terrengets 

beskaffenhet og andre vurderinger med hensyn på løpemeter vei og forringelse av 

urørt landskap.  Administrasjonen mener at alle nye veianlegg som bygges bør i så 

stor grad som mulig være direkte nyttbare med tilliggende utbyggingsarealer. 

Forslått vei fra sør vil inneha om lag 500lm og foreslått vei fra nord vil ha om lag 

350lm vei uten potensielt tilliggende byggeareal. Videre kan ikke administrasjonen se 

hvordan Statens vegvesens krav til kryssutforming skal imøtekommes ved avkjøring 

fra FV196 i sør uten svært omfattende terrenginngrep og fjellskjæringer. Hele 

trasene fra sør vil gå i urørt landskap. For vei fra nord vil denne krysse store 

sammenhengende myrdrag og urørt landskap. I tillegg må Øytjennvegen stedvis 

oppgraderes med tanke på stigning. Administrasjonen mener av dette at KDP`s 

forlag til adkomstvei totalt er en bedre løsning og foreslår å beholde denne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utvidet vurdering av adkomst fra nord etter vedtak i formannskapet 18. mai: 

  

Rådmannen har sett på alternativet på nytt og har følgende tilleggsvurdering. Trase 

sendt inn fra SDU (tykk blå strek) ligger til dels godt i terrenget fra nord men krysser 

og går langsmed myrdrag som ønskes bevart og ikke bebygd. Veien vil gå på tvers av 

et sammenhengende urørt landskap. Veien vil ha om lag 350lm som ikke vil ha 

tilliggende areal egnet for bebyggelse. Der traseen går inn i foreslåtte nye byggefelt 

vil traseen slik den er vist i SDU sitt forslag ha en meget bratt stigning på inntil 1:5 

med dertil tilhørende omfattende terrenginngrep for å komme frem til en anbefalt 

maksimal stigning på vei på 1:10. Rådmannen har sett på to alternative traseer (tynne 

blå streker) som vil gi en bedre terrengtilpasning og tilgang til nye byggefelter, men 

begge vil sterkt berøre sammenhengende myrdrag. 

En adkomst fra nord vil i tillegg avstedkomme en oppgradering av Øytjennvegen i 

forhold til stigning på markerte punkter i vedlagt skisse, samt en mindre oppgradering 

ved avkjøring fra Fv. 196. Videre må det også vurderes nærmere hvorvidt veien også 

må utbedres med tanke på bæring, grøfting og breddeutvidelser. 

 

 

Konsekvenser ved valg av alternative løsninger for punkt 1 og 2:  

 

Byggeområder: 

 

1. BFR3 og eksisterende godkjente FIS løype. 

 

• Hvis eksisterende løype skal bevares utgår BFR3. 

• Ved videreføring av BFR3 må eksisterende løype erstattes av utbygger før 

arealet tas i bruk. 



• Hvorvidt det velges å beholde BFR3 eller ei så vil dette ikke medføre 

behov for videre utredninger og valget kan implementeres i KDP uten 

videre forsinkelser. 

• Utbyggingsarealet kan inneholde for om lag 15 enkelttomter. Fjernes disse 

vil dette påvirke negativt kostnadsbildet for vann og avløp samt 

mulighetene for næringsutvikling knyttet til Spåtind. 

 

 

2. Adkomstveg Nylen;  

 

• Til dels omfattende oppgradering av Øytjennvegen. 

• Inngrep i urørt natur som ikke har tilliggende egnede arealer for utbygging. 

• Meget omfattende og utfordrende terrengtilpassing inn mot byggefeltene. 

• Tiltaket vil kreve utredning i forhold til kulturminner og naturmangfold og 

rådmannen anbefaler sterkt å legge inn dette før KDP legges ut til 2. gangs 

høring. En evt. utelatelse av dette nå kan medføre innsigelser og krav om 

utredning i etterkant av høringsperioden noe som dernest kan medføre 

ytterligere forsinkelser og usikkerhet med tanke på om tiltaket vil bli 

godkjent eller ei. En evt. utredning før 2. gangs utlegging kan utføres 

gjennom sommeren 2017. 

• Det kan påløpe kostnader for ekstern kompetanse ved utredninger knyttet til 

tiltaket 

 

 

Rådmannens vurdering og anbefalte løsning for punkt 3:  

  

Fellestiltak: 

 

3. Ny vurdering av tidligløype mellom Nordrumsætra og Klevmosæterhøgda rundt 

Endelausmyrene  

Administrasjonen har sett på innspillet jfr. vedlagt kartskisse og foretatt en utvidet 

vurdering i etterkant av formannskapsmøtet 18. mai. 

 

 

 

Rådmannens 

opprinnelige 

tilsvar på 

innspillet: 

Administrasjonen 

har som tidligere 

beskrevet en 

oppfatning av at 

alle tiltak bør 

fungere både vinter 

og sommer og da 

vil barkelegging 

ikke være 

hensiktsmessig. 



Videre mener administrasjonen at en tidligløype bør nåes av et stort antall hytteeiere 

med direkte utgang i løypa uten behov for bilkjøring. Innspillers forslag vil kun nåes 

direkte fra øvre deler av Storslåtte og Klevmosæterhøgda. Innspillers plassering av 

tidligløype er etter administrasjonens mening også meget utfordrende med at denne 

går i et meget sårbart og i identitetsskapende landskapet endelausmyrene.  I tillegg 

slik skissen er lagt frem går deler av traseen i Nordrumsæterveien som skal benyttes 

til bla. helårs transport fra massetak Administrasjonen mener at et fellestiltak av 

typen tidligløype må ligge godt forankret blant hyttebebyggelsen og foreslår å 

opprettholde foreslått trase rundt Storslåtte gjennom Klevmosæterhøgda til 

ytterkanten av Huldreheimen for deretter å gå over FV196 ved Svinningsæter bro og 

langsmed elva tilbake til Hunderkroningen og videre til Hansehoppet for deretter å 

gå via ny bro over til Synnfjellporten. Dette gir en total runde på i underkant av 1 

mil. En runde som også vil være en flott turrunde for både gående, joggere og 

syklende. 

 

 

Utvidet vurdering av tidligløype mellom Nordrumsætra og Klevmosæterhøgda 

rundt Endelausmyrene etter vedtak i formannskapet 18. mai..  

I prosessen har innspillet blitt noe endret med at tidligløypa skal gå i eksisterende sti 

mot Klevmosætrehøgda og da i større grad gå rundt Endelausmyrene om lag som i 

vedlagt kartskisse. 

 

 
 



Rådmannen oppfattet en felles forståelse blant eksisterende hyttefolk (SHF og SH) og 

grunneier i SG og SDU om en tilsvarende runde som vist i foreslått KDP da denne vil 

ha tilnærmet direkte tilknytting til alle eksisterende og nye utbyggingsområder i 

området- ett felles gode med lik tilgang for en stor andel av bidragsytere og brukere 

av tiltaket. Tilreisende vil ha flere alternative innslagspunkter til tiltaket kontra 

alternativ løype der adkomst til tiltaket kun kan skje via Nordrumsætra p-plass. 

Tiltaket som vist i KDP vil være knyttet opp mot eksisterende næringsområde ved 

Synnfjellporten og to nye næring-/aktivitetsområder ved Krokhølen med den 

gjensidige nytteeffekten dette kan tilføre området. Alternativt forslag vil ikke på 

samme måte ha synergieffekter mot andre tiltak i området da dette vil ligge fysisk 

fraskilt fra øvrig aktivitet. 

 

Rådmannen mener det er vesentlig at pålagte fellestiltaket favner flest mulig og gir 

flest mulige muligheter for bruk både sommer som vinter. Rådmannen mener derfor 

at et tidligløypetiltak må etableres med grusdekke slik at anlegget kan benyttes 

sommer som vinter. Videre vil det være slik at oppbygging av tiltaket må være 

tilnærmet det samme om toppdekket er grus eller bark og med den følge at 

terrengtiltak vil være likt for begge alternativene. Selv om tiltaket nå er skissert rundt 

Endelausmyrene vil tiltaket gå i et sammenhengende landskapsområde med 

hovedsakelig urørt natur. Det er i dette området ikke foretatt konsekvensutredninger 

med tanke på naturmangfold eller kulturminner. Traseen som er foreslått er ca. 5,8 

km lang, hvorav ca. 1,7 km i eksisterende traktorvei. Til sammenlikning er foreslått 

trase i KDP om lag 10km. Kostnaden knyttet til alternativ trase er estimert til ca. 4 

mill. (med samme grunnlagstall som øvrige estimater) kontra 9 mill. på foreslått trase 

i KDP (eksklusiv bruer over Synna og Strangen). Foreslått trase i KDP er samtidig 

sammenfallende med gjennomgående turvei på vestsiden av Synna og sees som en 

viktig bit av et helhetlig og sammensatt tilbud for brukeren av fjellet.  

Rådmannen mener her at graden av tilgjengelighet og bevaring av sammenhengende 

landskapsområder må veie tyngre enn kostnadene ved tiltaket og anbefaler derfor å 

videreføre tidligløype som foreslått i KDP.  
 

 

 

Konsekvenser ved valg av alternative løsninger for punkt 3:  

 

Fellestiltak; 

 

3. Tidligløype mellom Nordrumsætra og Klevmosæterhøgda rundt 

Endelausmyrene;  

 

• Fordelen med tidligløype her er at løypa har lite vegkryssing og den ligger 

høyt slik at en muligens kan forvente tidligere snø. 

• Få hytter med direkte tilgang til tidligløypa – og dermed en tilrettelegging som 

medfører økt biltrafikk i strid med alle intensjoner og overordnede 

føringer om redusert biltrafikk og klimagassutslipp. 

• Tap av vesentlige synergieffekter ved samlokalisering av tidligløyper, 

turveier, fiskeramper, næringstiltak og andre aktiviteter. 

• Bruk av ubebygd og hovedsakelig urørt natur i et sammenhengende grøntdrag 

fra Nylsfjellet via Endelausmyrene til Klevmosæterhøgda 



• Ved bruk av evt. bark som toppdekke vil tiltaket kun være nyttbart vinterstid. 

• Tiltaket vil kreve utredning i forhold til kulturminner og naturmangfold og 

rådmannen anbefaler sterkt å legge inn dette før KDP legges ut til 2. gangs 

høring. En evt. utelatelse av dette nå kan medføre innsigelser og krav om 

utredning i etterkant av høringsperioden noe som dernest kan medføre 

ytterligere forsinkelser og usikkerhet med tanke på om tiltaket vil bli 

godkjent eller ei. En evt. utredning før 2. gangs utlegging kan utføres 

gjennom sommeren 2017. 

• Det kan påløpe kostnader for ekstern kompetanse ved utredninger knyttet til 

tiltaket 

 

 

 

Rådmannens vurdering og anbefalte løsning for punkt 4:  

  

 

VA - anlegg: 

 

4. Norconsult sin foreløpige rapport vedrørende vurdering av VA-plan for 

Synnfjell Øst 

Og  

Norconsult sin foreløpige rapport vedrørende vurdering av 

dimensjoneringsgrunnlag for VA-plan for Synnfjell Øst 

 

Rapportene gjennomgås av konsulent fra Norconsult i møtet den 7. juni 

 

Oppsummering Norconsult sine rapporter 

Viser til vedlagte foreløpige rapporter vedrørende vurdering av VA-plan og vurdering 

av dimensjoneringsgrunnlag, begge datert 16.5.2017. Endelige rapporter vil bli 

gjennomgått av Norconsult i møtet 7.6.2017. 

 

Rådmannen ser Norconsult sine rapporter som en verifisering av VA-plan for 

Synnfjell Øst der det er gjort helhetlige og fremtidsrettede valg. Med de erfaringene 

Norconsult har for hytteområder, legger Rådmannen til grunn at de råd som blir gitt 

vedrørende dimensjoneringsgrunnlaget bør følges, og dette er allerede implementert i 

revidert VA-plan. Rådmannen anbefaler derfor at VA-plan for Synnfjell Øst 

videreføres som foreslått i KDP. 

 

 

 

Konsekvenser ved valg av alternative løsninger for punkt 4:  

 

VA- anlegg  

 

VA-planen for Synnfjell Øst er verifisert og kan opprettholdes med følgende mindre 

endring i dimensjoneringsgrunnlaget: Vannmengde pr. boenhet settes til 800 liter pr. 

døgn. Dette inkluderer lekkasje. 

 



Dette har medført en mindre endring i dimensjonerende volumer for midlertidige og 

fremtidige anlegg. Endringen er implementert i siste revisjon av VA-planen datert 

9.5.2017. 

 

 

Rådmannens vurdering og anbefalte løsning for punkt 5:  

  

VA-anlegg  

 

5. og   

6. Mulig bestilling vedr. ytterligere utredning av alternativ plassering av 

renseanlegg og vannkilde vest for Synna ved Strangen. 

 
Rådmannen har, med forbehold om formannskapets vedtak, forespurt Norconsult om 
muligheten til å utføre følgende utredninger; 

 
Viser til pågående oppdrag med kvalitetskontroll av kommunal VA-plan for Synnfjell Øst. Viser også til 
inngått rammeavtale med Nordre Land kommune om konsulentarbeid vedrørende vann og avløp.  
 
Nordre Land kommune ber Norconsult om avklaring på mulighet for å gjennomføre en spesifikk vurdering 
innenfor de foreslåtte va-løsningene vedrørende Synnfjell Øst. Herunder tilhører et estimat for kostnader, 
tidsbruk og dato for ferdigstilling for oppdraget ved en eventuell bestilling av oppdraget i formannskapet 
07.06.2017. 
 
Det aktuelle oppdraget omfatter: 
1)  
- Detaljert utredning av egnethet, sikkerhet og økonomi ved innspillet om alternativ va-løsning fra Geir 
Helge Frøyslid. Dette er en modell med to avløpsrenseanlegg og 6 vannverk. Se innspill. 
- Utredningen må omfatte m.a. flomutredning og vurdering av isgang.  
- Utredningen skal også omfatte valg av best egnede lokalitet for ett avløpsrenseanlegg og vannverk  
innenfor aksen Hundrekroningen – Fangdemningen på vestsiden av Synna.  
- Dersom det blir konkludert med at det er trygt å hente råvann fra lokaliteten ved Strangen, skal denne 
også utredes for maksimal kapasitet ved minste vannføring. 
 
2) En sammenligning mellom foreslått løsning i kommunal va-plan og innspill referert under pkt. 1 basert 
på egnethet, sikkerhet og økonomi.  
 
Som grunnlag for deres vurdering av oppdraget fremlegges følgende: 
a) Komplett innspill fra Geir Helge Frøyslid 
b) Innspill fra første offentlige ettersyn fra Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune og NVE. 
c) Oppsummering av nevnte innspill vedrørende vann og avløp, med tilhørende administrativ kommentar. 
d) Kommunal va-plan datert 09.05.2017 som m.a. inneholder vurdering av sentrale elementer fra nevnte  
innspill. 
 
Ved eventuell bestilling forventes rask oppstart. Det ønskes å avholde oppstartsmøte før 13.06.2017. Det 
kan være ønskelig at oppstartsmøtet holdes i forlengelsen av formannskapsmøtet den 07.06.2017.  

Vi vil også orientere om at Nordre Land kommune skal delta på regionalt planforum 20.06.2017 og at 
dette eventuelt kan medføre endringer i grunnlaget. 

Hvis formannskapet vedtar slike tilleggsutredninger, anbefaler rådmannen at Norconsult 

får oppdraget med denne utredningen og at Norconsult i første omgang utarbeider et 

forprosjekt som avklarer ressursbruk i form av tid og kostnader for en komplett utredning 

av punktene ovenfor. Rådmannen anbefaler videre at forprosjektet legges frem for 

formannskapet for vedtak om hovedutredningene skal utføres eller ikke.  



 

Konsekvenser ved valg av alternative løsning mht. utredningsbehov, kostnader og tid 

for punkt 5:  

 

Hovedkonsekvens:  

a) utsettelse av 2.off ettersyn for kommunedelplan for Synnfjell Øst i tid anslagsvis april 

2018 

b) utsettelse av oppstart av reguleringsplan for nytt hovedrenseanlegg i tid anslagsvis 

desember 2017 

 

Følgende utredninger er kjente og må utføres: 

Behov for flomutredning 

Utredning etter naturmangfoldsloven 

Utredning etter kulturminneloven 

Dokumentasjon av vannmengde fra råvannskilde ved Strangen 

 

Det tilkommer kostnader ved de aktuelle utredningene. 

 

I det videre følger en oppsummering av Norconsult sitt foreløpige tilsvar på mulig bestilling 

av utredningsarbeid samt rådmannens oppfølgende kommentarer til dette; 

 
 
Viser til forespørsel  og foreslår at våre arbeider kan omfatte:  
  

1.                  Innledende vurdering / sammenligning av foreslåtte løsninger/ steder  for lokalisering 
av renseanlegg basert på befaringer og tilgjengelig underlag før det igangsettes en 
mere detaljerte vurderinger inkl.  evt. flomutredninger etc.  

2.                  Utredninger  på skisseprosjektnivå for nytt  avløpsrenseanlegg - alternative 
lokaliseringer ved Nordrumsetra og oppstrøms Strangen.  
Skisseprosjektene utføres primært for alternativsvurderinger mht. anleggsplassering 

3.                  Flomfarevurdering av at strekningen Hundrekroningen bru - Strangendeltaet.  
Se beskrivelse under 

4.                  Vurdering / oppfølging av muligheter for  grunnvannsforsyning/ hydrogeologi.  
Basert på Jordforsks rapport fra 2005 utføres hydrogeologiske vurderinger 
/undersøkelser  for å avklare muligheter for  å etablere et vannverk for forsyning av 
området med grunnvann fra løsmasser,  jf. anbefalinger i rapporten fra Jordforsk.  
Gjennomgang av foreliggende grunnlagsmateriale/ tilgjengelig kartgrunnlag mm.  
Befaringer av lokaliteter. Vurdering av og utarbeidelse av opplegg for videre 
undersøkelser. Innhenting av tilbud fra brønnborerfirmaer på utførelse av 
undersøkelsene.  
Oppfølging av brønnborer firma under utførelse av boreprogram med korttidspumping 
og -testing av etablerte brønner. Utarbeidelse av kortfattet notat som fremlegger 
resultater fra boring, brønnetableringer, testpumping og vannkvalitet. Fremleggelse av 
og budsjett for evt. langtidspumpeprogram med vannprøvetaking og analyser.   

 
Omfanget av arbeidene kan grovt estimeres til følgende:  
1.           Innledende vurdering lokalisering av renseanlegg:              60 timer 
2.           Utredning av renseanleggsplasseringer:                                200 timer ( 100 timer pr lokalitet) 
3.           Flomfarevurdering :                                                                   150 timer [Note1] 
4.           Oppfølging grunnvannsforsyning/ hydrogeologi:                150 timer [Note 2] 



 
 
Forslag til framdrift:  

Hendelse Ferdigstilling Note 

Oppstartsmøte medio Juni 2017  

Pkt. 1: Innledende vurdering av foreslåtte lokaliseringer av 
renseanlegg  
+ avklaring av behov for utføre utredninger i pkt. 2 og 3. 

Aug 2017  

Pkt 2: Utredninger av alternative plasseringer av renseanlegg 
og flomfarevurdering 

Sept – Nov 2017  

Pkt. 4: Vurdering / oppfølging av muligheter for  
grunnvannsforsyning 

Juni – Okt 2017 [Note 3] 

 
 
Rådmannen presiserer her følgende: 
Ad Note 1: 
Dette er ikke god nok flomfarevurdering for å kunne avklare mulig bygging av avløpsrenseanlegg jfr. 
TEK 10, men kun en innledende vurdering for å avdekke behovet for fullskala modellering & 
utredning vedr. flom og isgang. 
 
Ad Note 2: 
Dette er kun tidsbruk for å følge opp prosess og lage rapport. Alt arbeid utført av hydrogeolog, 
brønnborere, laboratorium etc. kommer i tillegg. 
 
Ad Note 3:  
Dette omfatter ikke prøvepumping av råvannskilde(r) i vinterhalvåret. Prøvepumping må også 
utføres i perioden januar – mars for å avdekke kilden(es) vannføring i de tider presset på 
vannforsyningen er høyest. 

 

Administrasjonens samlede vurdering:  
 
Formannskapsmøtet 18 mai vedtok følgende i sak 53/17: 
 

Her gjengis vedtaket fra 18 mai i sak 53/17 med utheving av de punkter som er endret fra 

administrasjonens innstilling eller hvor det ønskes utvidede vurderinger. 

Rådmannen vil i det videre gi en samlet vurdering av de punkter der det ble bedt om utvidede 

vurderinger og en samlet vurdering med konsekvenser av de punkter hvor formannskapet 

fravek fra rådmannens innstilling. 

 

Rådmannen henstiller om at alle vedtak fattes på nytt med utdypende forklaringer på 

uthevede punkter slik at rådmannen får et helhetlig og entydig vedtak å jobbe ut fra i det 

videre arbeidet mot 2. gangs høring. 

 

Vann og avløp: 

1-7.  Beslutningen vedr. punkt 1-7 i rådmannens innstilling om Vann- og avløp utsettes til 

7. juni  

 

 

 

 



Byggeområder: 

8. Fritidsboligfeltet BFR61 og 62 i Nylen beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

a. Det ønskes et veiforslag inn fra Øytjennvegen til Nylen. 

9. Fritidsboligfeltet BFR52,53,54 og 55 i Åssætra beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

10. Fritidboligfeltet BFR48, Storslåttet revideres som vist i vedlagt KDP kart. 

11. Fritidsboligfeltet BFR15, Klevmosæterhøgda beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

12. Fritidsboligfeltene BFR32 og 33 i Krokhølen tas ut av KDP kart. 

13. Næringsområdet BN1 endres til kombinertformål og beholdes som vist i vedlagt 

KDP-kart. 

14. Turist og friluftsformålet BFT2 beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

15. Det utsettes å ta stilling til utbyggingsomfanget i Gråberga. 

16. Hytteområdet Slugulia – Torkelhagenfeltet beholdes som LNF som vist i vedlagt 

KDP-kart 

17. Fritidsboligfeltet BFR6, Spåtind utvides som vist i vedlagt KDP kart 

18. Fritidsboligfeltet BFR1, Spåtind tas ut av KDP kart. 

19. Fritidsboligfeltet BFR3; Det legges frem et løypekart for FIS-traseen i neste 

formannskap, før det avgjøres om byggeområdet innlemmes i kommunedelplanen. 

20. Fritidsboligfeltet BFR4 og BIA1, Spåtind beholdes som vist i vedlagt KDP kart.  

a. BFR2 tas ut av planen/KDP-kart. 

b. Arealformål GP1, endres til hovedformål parkering. 

 

Fellestiltak: 

21. Fellestiltakene organiseres i kategori 1 og 2. 

22. Nordre Land kommune står som gjennomføringsorgan for fellestiltak kategori 1 jfr. 

føringer gitt i KDP. 

23. Nordre land kommune regulerer og prosjekterer fellestiltak kategori 1 jfr. føringer gitt 

i KDP. 

24. KDP stiller krav om avsatt kr. 40.000,- pr. fritidsenhet avsatt til gjennomføring av 

fellestiltak kategori 1. Oppfølges med utbyggingsavtaler 

25. Følgende fellestiltak kategori 1 sidestilles i prioritet; 

a. Rulleskiløype ved Spåtind Sport Hotell 

b. Tidligløyper. 

c. Utfartsparkering ved Nordrumsætra, fremtidig skistadion, Nylen og 

Gråberga. 

Nye punkt under pkt. 25: 

• Parkering nord for Spåtind Sport Hotell v/fremtidig skistadion legges inn i 

fellestiltak kategori 1. 

• Det vurderes en ny trasee for tidligløype på strekningen langs 

Endelausmyrene, basert på innspill fra SDU. 

• Øvrige punkt prioriteres i den rekkefølge som fremgår av rådmannens 

innstilling, med korrigeringer for flytting av utfartsparkeringer. 

26. Følgende fellestiltak tillegges kategori 2 og kreves bygd gjennom 

reguleringsplanområdene: 

a. Tidligløyper, som vurderes sammen med tidligløyper i fellestiltak kategori 1.  

b. Utfartsparkeringer ved Synnfjellporten, Hundrekroningen og sør for Hotellet. 

c. Badeplass i Krokhølen ved Lavvoen 

27. Fastsetting av Nordre Land kommunes bidrag til å bidra med regulering og 

prosjektering til gjennomføring av tiltak 1 og 2.i kategori 1 jfr. planprogram, utsettes. 



28. Kommunalt bidrag til organisering av vedlikehold av fellestiltak kategori 1 

videreføres gjennom et arbeid med en kommunal sti og løypeplan parallelt med KDP 

prosessen. 

 

Massetak : 

29. Åssætra massetak (BRU1)– videreføres som foreslått i KDP med mulighet for 

utvidelse og krav om revidert reguleringsplan. 

30. Dokksfløy massetak (BRU2) – videreføres som foreslått i KDP med følgende 

tilleggskrav til reguleringsplan; konsekvensutredning av kulturminner, ivaretakelse av 

visuell synlighet og utredning og ansvarliggjøring i forhold til en evt. påvirkning på 

overførselstunnel og tilhørende tekniske installasjoner. 

31. Dokksfløy overskuddsmasser fra tunnelproduksjon – legges inn som LNF men med et 

bestemmelsesområde som tillater bruk av overskuddsmasser hvis det fremlegges 

dokumentasjon på godkjenning av masser. Området skal ikke ta i bruk eksisterende 

tilliggende urørte grusmasser. 

32. Massetak i Nylen – fjernes som beskrevet i foreslått KDP 
 
 
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen har gjennomført de vurderinger som formannskapet vedtok den 18. mai, og ikke 
funnet gode grunner for å endre sin opprinnelige innstilling til formannskapsmøtet den 18. mai med 
følgende begrunnelse: 
 
Rådmannen vil her først gi en samlet vurdering av de punktene som skulle ha en utvidet vurdering. 
 
Bebyggelse: 
19 ) Rådmannen ble bedt om å gjøre nye vurderinger rundt BFR3 og definere eksakt trase for Fis 
godkjent konkurranseløye. Rådmannnen mener BFR3 vil gi en helhetlig sammenbinding av 
byggeområdene i og ved Spåtind Sport Hotell. Byggefeltet vil gi meget attraktive tomter for et 
segment av markedet med tanke på nærhet til rulleskiløype og konkurranseløyper. Rådmannen 
mener det ikke foreligger noen risiko for bortfall av Fis-godkjent skiløyper gjennom de krav som 
settes i rekkefølgebestemmelser til BFR3. Rådmannen anbefaler derfor å beholde BFR3, dog en 

innskjerping av ordlyden i rekkefølgebestemmelsen som tilsier at utbygger her må besørge 

planlegging, regulering, finansiering, utbygging og Fis godkjenning av en ny trase for 

sprintløype menn før byggefeltet BFR3 tas i bruk. 
 
8 a) Rådmannen ble bedt om å gjøre nye vurderinger av innspilt adkomst fra nord i 
reguleringsplanområdet Nylen.  Rådmannen mener foreslått trase i KDP vil gi en bedre planfaglig 
løsning der adkomstveien kan benyttes til bebyggelse langs hele trasen. Alternativ trase vil gi et 
vesentlig inngripen i urørt natur som må kartlegges og utredes i forhold til naturmangfold og 
potensielle kulturminner. Rådmannen er meget usikker på hvordan krav til stigningsforhold skal 
imøtekommes i alternativ trase. Rådmannen anbefaler å benytte forslått adkomstvei i KDP. 
 
Fellestiltak: 
25 ) Rådmannen ble bedt om å se på en alternativ trase for tidligløype rundt Endelausmyrene. 
Rådmannen mener alternativ trase ikke vil gi en løsning der alle aktiviteter sees som et helhetlig og 
sammensatt tilbud med synergieffekter mellom aktiviteter og næring både sommer som vinter. 
Foreslått trase i KDP vil gi en uheldig inngripen i et sammenhengende naturområde som må 
kartlegges og utredes i forhold til naturmangfold og potensielle kulturminner. På tross av mulige 
reduserte kostnader i alternativ trase mener rådmannen foreslått trase i KDP vil gi den beste 



helhetlige løsning med tanke på synergieffekter, tilgjengelighet og tiltak i sammenhengende 
naturområder.  
 
Vann- og avløpsplanen: 
1-7) Vann- og avløpsplanen, og punkt 1-7 i rådmannens innstilling til formannskapsmøtet 18. mai, 
ble utsatt til 7. juni. Rådmannen fanget opp i møtet 18. mai, og i etterkant, et ønske fra flere parter 
om ytterligere utredninger av alternative lokaliseringer av renseanlegg, vannkilder/-verk og to 
renseanlegg i stedet for ett. I tillegg har det vært ytret ønske om endringer i VA-planen vedr. 
ledningstraseer.  
Rådmannen holder fast ved sin opprinnelige innstilling vedr. VA-planen, punkt 1-7, med noen 
korrigeringer, men har formulert et alternativt vedtak som gir formannskapet en mulighet til å 
starte utredning av de nevnte spørsmålene. 
 
Grunnen til at rådmannen holder fast ved sin opprinnelige innstilling er følgende;  

- Infrastrukturkostnadene knyttet til vann og avløp er store, grunnet den kapasitet og 
sikkerhet som de samlede anlegg må ha etter de krav som stilles, men likevel vil årsgebyret 
for den enkelte abonnent være innenfor det som må anses som rimelig. 

- Investeringer i et nytt renseanlegg ved Spåtind virker på lang sikt til å være en dyr løsning, 
hvor investeringene i stedet kan legges i en ledning som kan sikre påkopling av flest mulig 
hytter gjennom hele dalen, til et felles renseanlegg. Dette vil samtidig skjerme Synnfjorden 
som resipient, og legge grunnlaget for fjorden som vannkilde.  

- Kostnadene ved en ledning helt opp til Spåtind er store, og det fremtidige markedet for nye 
fritidsboliger er usikkert. Store deler av investeringene må gjøres tidlig i planperioden, 
innenfor 5-6 år, og risikoen for manglende hyttesalg er til stede. Likevel må kommunen 
tenke svært langsiktig når en ny infrastrukturløsning for hele Synndalen skal legges, og 
driften av anleggene må være rasjonell. Levetiden til renseanlegget på Spåtind må 
forlenges, kanskje med 3-5 år fremover. Dette krever en investering. Det betyr at de ideelle 
løsningene må vike noe for realitetene ved at det legges til rette for en mindre utvidelse av 
Spåtind RA. Men, en sammenkopling av Spåtind RA og Nordrumsætra RA er totalt sett 
uansett det beste. 

- Rådmannen ser at kostnadene rundt et fremtidig va – anlegg vil være krevende men ønsker 
her å påpeke en ikke uvesentlig del av kostnadene er direkte knyttet opp mot dagens 
situasjon og vil være påkrevd uavhengig av fremtidig utbygging. Videre kan kostnadene 
innenfor selvkostområdet deles i to hovedbolker – der den ene er for å tilrettelegge for 
videre utvikling med alt fra 100 til 800 hytter mens den andre bolken er for å 
komplementere va-anlegget og gi rom for full utbygging i hele planområdet jfr. illustrasjon 

 

 
 

 



 
 

 
 



- I forhold til utredningsbehov og sikkerhet vedrørende flom/isgang og sikkerhet med hensyn 
på kapasitet for vannkilde og tidsaspektet med hensyn på dette henvises til NVE sitt innspill 
til planen som vil gjelde alle alternative lokaliseringer av va-installasjoner: 

 

« Vannuttak i løsmasser krever at man gjør prøveboringer og prøvepumpinger over 

tid for å dokumentere kildens kapasitet. Når kilden ligger i umiddelbar nærhet til et 

mindre vassdrag må man også dokumentere hvilke effekter et ev vannuttak kan ha på 

vassdraget – altså interaksjonen mellom vannet i løsmasseforekomsten og vannet i 

vassdraget. 

 

Man bør også alt fra starten i prosesser knytta til vannuttak tenke plassering av 

pumpehus. Disse må ligge flomsikkert. Videre må sikkerhet knytta til ev isgang være 

ivaretatt både for brønn og pumpehus. For området skal det etableres en helhetlig 

VA-løsning. Vannuttak og kildevalg må sees i sammenheng med valgte løsninger for 

 rensing og utslipp. For plassering av renseanlegg gjelder samme kravet for 

flomsikker plassering.» 

- Evt. alternativer for lokalisering må for øvrig også utredes i forhold til naturmangfold og 
kulturminner før disse kan kartfestes og dette vil dermed medføre forsinkelse av KDP. 

- Det haster med å få løsninger på plass da eksisterende situasjon er utilfredsstillende både i 
forhold til avløpsrensing og vannforskyning. En utsettelse av KDP og dermed nytt 
renseanlegg og vannforstrekning vil på et tidspunkt medføre at eksisterende regulerte ikke 
bebygde tomter ikke kan benyttes.  

 
Rådmannen vil i det følgende gi en samlet vurdering av konsekvensen av de vedtak som 
formannskapet fattet i strid med rådmannens innstilling. 
 

12. Fritidsboligfeltene BFR32 og 33 i Krokhølen tas ut av KDP kart. 
Rådmannen mener reguleringsplanområdet Krokhølen ikke vil inneha en næringsbasert utbygging 
hvis BFR32 og 33 tas ut av planen. Området vil da kun inneha et lite antall fortettingstomter, et 
aktivitetsområde ved Lavoen og næringsarealet ved Hundrekroningen.  Rådmannen mener 
området innehar kvaliteter en ikke finner for øvrig i planområdet som vil kunne gi alternative 
tomter for et større segment i markedet. Rådmannen mener en helhetlig, strukturert og godt 
terrengtilpasset utbygging ikke behøver å forringe de naturgitte kvalitetene en finner i området. 
Rådmannen anbefaler at området tas inn igjen i KDP. 
 

15. Det utsettes å ta stilling til utbyggingsomfanget i Gråberga. 
Rådmann har gjort greie for betydningen av utbygging av Gråberga og konsekvenser ved ulike 
senarioer rundt vann og avløpsløsninger. Hvis det ikke fattes vedtak på dette punktet vil 
Rådmannen legge inn bestemmelser i samsvar med innstillingen i sak 53/17   
 

18. Fritidsboligfeltet BFR1, Spåtind tas ut av KDP kart. 
Rådmannen mener reguleringsplanområdet Spåtind ikke vil ha tilstrekkelig muligheter for 
næringsbasert utbygging hvis BFR1 og 2 tas ut av planen. Mengde utbygging må her sees i 
sammenheng med alle de aktiviteter som legges til området og dertil tilhørende investeringer og 
vedlikeholdskostnader. Aktiviteter som vil gavne hele planområdet og hele Nordre Land kommune. 
Rådmannen mener dette reguleringsplanområdet må få mulighet til å fortsette å være motor og 
dermed underbygge en positiv næringsutvikling. Rådmannen anbefaler at områdene tas inn igjen i 
KDP. 
 
 
 



20. Fritidsboligfeltet BFR4 og BIA1, Spåtind beholdes som vist i vedlagt KDP kart.  

a. BFR2 tas ut av planen/KDP-kart. 

b. Arealformål GP1, endres til hovedformål parkering. 
Pkt 20a. jfr omtale av punkt 18. 
Pkt 20b. 
Rådmannen ønsker her å påpeke at vedtaket vil sette begrensinger på hvordan arealet kan benyttes 
i forhold til aktiviteter.  Arealet blir liggende som en p-plass midt inne i byggefeltene og 
aktivitetsområde der hovedfokus burde være gode estetiske omgivelser for hytteutvikling og 
positive aktiviteter. Rådmannen mener ordlyden i foreslått KDP vil ivareta evt. behov for parkering 
ved arrangementer og travle utfartsdager og anbefaler arealet med arealformålet som foreslått i 
KDP. 
 

25. Følgende fellestiltak kategori 1 sidestilles i prioritet; 

a. Rulleskiløype ved Spåtind Sport Hotell 

b. Tidligløyper. 

c. Utfartsparkering ved Nordrumsætra, fremtidig skistadion, Nylen og 

Gråberga. 

Nye punkt under pkt. 25: 

• Parkering nord for Spåtind Sport Hotell v/fremtidig skistadion legges inn i 

fellestiltak kategori 1. 

• Det vurderes en ny trasee for tidligløype på strekningen langs 

Endelausmyrene, basert på innspill fra SDU. 

• Øvrige punkt prioriteres i den rekkefølge som fremgår av rådmannens 

innstilling, med korrigeringer for flytting av utfartsparkeringer. 
Rådmannen skal inn i en forhandlingssituasjon som gjennomføringsorgan med partene i fjellet der 
det bør være tydelige retningslinjer for hva som er rammeverket for utbyggingsavtalen. Det må for 
alle parter være en forutberegnelighet i hva som skal være gitt prioriteringsliste for gjennomføring 
av fellestiltakene. Hvis enkelte aktører ønsker å forskuttere enkelte tiltak kan dette evt. løses 
gjennom utbyggingsavtalene. Rådmannen ber formannskapet foreta en prioritering av alle 
tiltakene. 
Rådmannen er enig i vedtaket om å flytte p-plass ved fremtidig skistadion inn i fellestiltak kategori 
1. og ser ingen vesentlig negative faglige konsekvenser av å flytte disse opp i prioritet med unntak 
av parkering ved Gråberga som rådmannen bør sees i sammenheng med tilrettelegging av 
gjennomgående turvei.  
 
 

27. Fastsetting av Nordre Land kommunes bidrag til å bidra med regulering og 

prosjektering til gjennomføring av tiltak 1 og 2.i kategori 1 jfr. planprogram, utsettes. 

 

Rådmannen ønsker for å kunne ferdigstille plandokumentene til 2. gangs ettersyn å ha 

et vedtak på bidragsum fra kommunen. Et vedtak vil også gi en viktig signaleffekt og 

forutberegnelighet inn i prosessen med utbyggingsavtaler og videre arbeid med 

fellestiltak og regulering. 

 

 

 

 

 

 

 



Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak: 

 

KDP godkjennes for ferdigstilling mot 2. gangs offentlige ettersyn under følgende 

forutsettinger: 

 

 

Vann og avløp : 

1. KDP skal tilrettelegge for en fremtidig vannkilde i Synnfjorden 

 

2. KDP skal tilrettelegge for ett felles vann og avløpsnett for hele planområdet med 

unntak av Nysæter og eksisterende hytter i Slugulia/Torkelhagenfeltet. 

 

3. KDP skal tilrettelegge for et renseanlegg ved Nordrumsætra. Reguleringsplan 

påstartes omgående. 

 

4. KDP skal tilrettelegge for midlertidige vannkilder gjennom eksisterende borehull og 

økt tilførsel gjennom flere borehull i umiddelbar nærhet til eksisterende vannverk på 

Klevmosæterhøgda og ved Nordrumsætra.  

 

5. KDP skal tilrettelegg for mulig bruk av midlertidige løsninger med tette tanker i 

Nylen og Åssætra for inntil henholdsvis 30 og 20 nye hytter. 

 

6.  KDP skal tilrettelegge for et nytt hovedledningsnett på østsiden av elva Synna. 

 

7. KDP skal tilrettelegge for at selvkostområdet finansieres gjennom et administrativt 

gebyr fast sum) og anleggsbidrag (varierende fra reguleringsplanområde til 

reguleringsplanområde) samt årlige avgifter. 

 

Byggeområder : 

 

8. Fritidboligfeltet BFR61 og 62 i Nylen beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

 

9. Fritidsboligfeltet BFR52,53,54 og 55 i Åssætra beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

 

10. Fritidboligfeltet BFR48, Storslåttet revideres som vist i vedlagt KDP kart. 

11. Fritidsboligfeltet BFR15, Klevmosæterhøgda beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

 

12. Fritidsboligfeltene BFR32 og 33 i Krokhølen beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

 

13. Næringsområdet BN1 endres til kombinertformål og beholdes som vist i vedlagt KDP 

kart. 

 

14. Turist og friluftsformålet BFT2 beholdes som vist i vedlagt KDP kart. 

 

15. Fritidsboligformålet BFR11 fjernes og kravene til reguleringsplanområdet Gråberga 

får følgende tillegg i B13:  



a. Reguleringsplanområdet kan ved bortfall av en felles va løsning med 

tilknytting til Nordrumsætra lage en va-plan med felles løsning for alle 

hyttene innenfor dette reguleringsplanområdet.  Ved en slik løsning kan 

reguleringsplanområdet nyttegjøre seg de tomtene som ligger i eksisterende 

reguleringsplan, mens alle nye tomter i KDP bortfaller. Skulle dette vise seg 

og ikke være gjennomførbart grunnet kostnader, utfordrende tekniske 

løsninger og/eller uforsvarlige terrenginngrep skal hytteenheter holdes til et 

minimum da konsekvensen vil være å videreføre tette tanker på permanent 

basis. Ved en slik løsning skal alle nye tomter i KDP bortfalle og eksisterende 

regulerte og eksisterende ubebygde fradelte tomter ikke benyttes. I tillegg 

tillates ikke anneks for varig opphold (dvs. med innlagt vann og 

sanitærløsninger). 

 

16. Hytteområdet Slugulia – Torkelhagenfeltet beholdes som LNF som vist i vedlagt KDP 

kart 

 

17. Fritidsboligfeltet BFR6, Spåtind  utvides som vist i vedlagt KDP kart 

 

18. Fritidsboligfeltet BFR1 , Spåtind  utvides som vist i vedlagt KDP kart 

 

19. Fritidsboligfeltet BFR3 , Spåtind  utvides som vist i vedlagt KDP kart 

 

20. Fritidsboligfeltet BFR4 og 2 og BIA1 , Spåtind  beholdes som vist i vedlagt KDP kart 

 

Fellestiltak : 

21. Fellestiltakene organiseres i kategori 1 og 2 

22. Nordre Land kommune står som gjennomføringsorgan for fellestiltak kategori 1 jfr. 

føringer gitt i KDP. 

23. Nordre land kommune regulerer og prosjekterer fellestiltak kategori 1 jfr. føringer 

gitt i KDP. 

24. KDP stiller krav om avsatt kr. 40.000,- pr. fritidsenhet avsatt til gjennomføring av 

fellestiltak kategori 1. Oppfølges med utbyggingsavtaler  

25. Følgende fellestiltak tillegges kategori 1 i følgende prioritet:   

a) Rulleskiløype ved Spåtind Sport Hotell inkl. utfartsparkering ved 

fremtidig skistadion 

b) Tidligløype parsell Synnfjellporten- Hansehoppet- Hundrekroningen 

og parsell Strangsæterveien – Svinningsæter bro, inkl. utfartsparkering 

ved Hansehoppet og Svinningsæter bro 

c) Utfartsparkering ved Nordrumsætra og Nylen 

d) Turvei parsell Hundrekroningen – Strangsæterveien og parsell 

Svinnningsæterbro – Gråberga bro, inkl. utfartsparkering ved Gråberga 

e) Turvei parsell Gråberga bro – Fremtidig skistadion 

f) Tilførselsløype/Turvei parsell Hansehoppet – Nylen 

g) Enkel tidligløype/turvei parsell Fremtidig skistadion - Knausen 

26. Følgende fellestiltak tilleggs kategori 2 og kreves bygd gjennom 

reguleringsplanområdene:  

a) Tidligløyper gjennom Krokhølen, Huldreheimen, Klevmosætervegen og 

Storslåtte 



b) Utfartsparkeringer ved Synnfjellporten, Hundrekroningen, sør for Hotellet og 

ved Fremtidig skistadion 

c) Badeplass i Krokhølen ved Lavoen 

27. Nordre Land Kommune går i tillegg til å bidra med regulering og prosjektering inn 

med følgende bidragssum:  …….til gjennomføring av tiltak 1 og 2.i kategori 1 jfr. 

planprogram. 

28. Kommunalt bidrag til vedlikehold av fellestiltak kategori 1 videreføres gjennom et 

arbeid med en kommunal ski og løypeplan parallelt med KDP prosessen. 

 

Massetak:  

 

29. Åssætra massetak (BRU1)– videreføres som foreslått i KDP med mulighet for 

utvidelse og krav om revidert reguleringsplan.  

30. Dokksfløy massetak (BRU2) – videreføres som foreslått i KDP med følgende 

tilleggskrav til reguleringsplan; konsekvensutredning av kulturminner, ivaretakelse 

av visuell synlighet og utredning og ansvarliggjøring i forhold til en evt. påvirkning 

på overførselstunnel og tilhørende tekniske installasjoner.  

31. Dokksfløy overskuddsmasser fra tunnelproduksjon – legges inn som LNF men med et 

bestemmelsesområde som tillater bruk av overskuddsmasser hvis det fremlegges 

dokumentasjon på godkjenning av masser. Området skal ikke ta i bruk eksisterende 

tilliggende urørte grusmasser. 

32. Massetak i Nylen – fjernes som beskrevet i foreslått KDP 

 

 

Alternativt  

Hvis formannskapet velger å ikke følge rådmannens innstilling anbefales følgende vedtak: 

 

Vann og avløp: 

 

• Norconsult får oppdraget med utvidet utredning der de i første omgang utarbeider et 

forprosjekt som avklarer ressursbruk i form av tid og kostnader for en komplett 

utredning. Forprosjektet legges frem for formannskapet for vedtak om 

hovedutredningene skal utføres eller ikke. 

Norconsult gis følgende bestilling: 

 
Det aktuelle oppdraget omfatter: 
1.  
- Detaljert utredning av egnethet, sikkerhet og økonomi ved innspillet om alternativ va-løsning fra Geir 
Helge Frøyslid. Dette er en modell med to avløpsrenseanlegg og 6 vannverk. Se innspill. 
- Utredningen må omfatte m.a. flomutredning og vurdering av isgang.  
- Utredningen skal også omfatte valg av best egnede lokalitet for ett avløpsrenseanlegg og vannverk  
innenfor aksen Hundrekroningen – Fangdemningen på vestsiden av Synna.  
- Dersom det blir konkludert med at det er trygt å hente råvann fra lokaliteten ved Strangen, skal denne 
også utredes for maksimal kapasitet ved minste vannføring. 
 
2. En sammenligning mellom foreslått løsning i kommunal va-plan og innspill referert under pkt. 1 

basert på egnethet, sikkerhet og økonomi. 

 

 

• Øvrige utredninger med hensyn på naturmangfold og kulturminner igangsettes 

sommeren 2017 



 

Byggeområder og fellestiltak: 

• Nødvendige utredninger med hensyn på adkomstvei i Nylen og tidligløype rundt 

Endelausmyrene igangsettes sommeren 2017. 

 

Arbeid med KDP mot 2.gangshøring avventer ovenfor nevnte utredninger. 

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 31. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Hege Mikkelstuen 

 

 

 

 

 



Lnr.: 6877/17 

Arkivsaksnr.: 17/1374 

Arkivnøkkel.: 089  
 

Saksbehandler: LSA    

 

Utskrift til:  

 

DIGITALE SAKSPAPIRER  

 

Sammendrag: 

 

Nordre Land kommune var relativt tidlig ute med digitale sakspapirer til våre folkevalgte. Nå 

er det et behov for å skifte ut PC’ene som vi kjøpte inn for flere år siden. De fleste andre 

kommuner har valgt nettbrett som løsning for sine folkevalgte, og rådmannen foreslår nå at 

Nordre Land også går over til å bruke nettbrett for våre politikere. Dette er et verktøy som er 

enklere å bruke, og som har et mer hendig format som egner seg godt til å lese dokumenter 

på. Det foreslås en løsning der kommunen enten kjøper inn nettbrett som stilles til 

disposisjon for våre folkevalgte, eller at det gis en årlig kompensasjon for bruk av eget utstyr.  

 

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Demokrati og digitale politikere er et av satsningsområdene vedtatt i prosjektplan for 

digitalisering. Gode verktøy for folkevalgte er en forutsetning for å legge til rette for at alle 

kan gjøre god jobb som folkevalgte i Nordre Land.  

Alle faste medlemmer av kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene har fått låne en 

egen bærbar pc fra kommunen til å laste ned, og lese sakspapirer på. I dag mottar alle faste 

medlemmer av kommunestyret, formannskap og hovedutvalg ingen sakspapirer på papir, 

bortsett fra ett medlem i formannskap og kommunestyret. Da sees det bort fra saker unntatt 

offentlighet som bare unntaksvis er til behandling. Med ny løsning for sak- og arkivsystem 

fra 2018, vil det også bli mulig å lese saker unntatt offentlighet via sikker oppkobling på 

nettet ved bruk av ID-porten. Dette vil gi mulighet for fullstendig papirløs møteforberedelse 

og behandling.  

Medlemmer i ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne(Funk) har ikke hatt egne politiker PC’er, og har derfor fått saksdokumenter 

tilsendt på papir hjem til sin postkasse.  

Varamedlemmer som blir innkalt har også fått tilsendt papir, dersom det har vært tid til det 

før møtet avholdes. Mange har uansett lest sakspapirene som er lagt ut på nett, men alle 

trenger å ha saksdokumentene tilgjengelig også under selve møtet, enten digitalt eller på 



papir, derfor har papirer blitt printet ut og kopiert slik at varamedlemmer også får de under 

møtet.  

Det er holdt 55 møter i de nevnt utvalg i 2016, det er sendt ut 16 tilleggslister, og en stor 

mengde vedlegg, i tillegg kommer protokoller som sendes ut etter møtet.  

For disse møtene er det i 2016 produsert ca 9000 sider i utvalgene til sammen. Flere av disse 

er selvfølgelig like da samme sak behandles i flere utvalg. 2016 er nok ikke helt representativ 

for den normale politisk aktiviteten da vi har hatt en omfattende OU-prosess, og flere store 

plansaker med store vedlegg. Levekår er ikke tatt med i beregningen fordi utvalget er vedtatt 

nedlagt. Den vanlige årlige kostnaden vil nok være noe lavere, men vi kan regne med en 

innsparing på anslagsvis 60 000,- på papir og porto dersom alle går over til digitale 

sakspapirer.  

Det er sendt ut ca 15 500 sider til faste medlemmer i utvalgene og rådene, og det er kopiert 

opp 23 350 sider til varamedlemmer og «reservelister» til møtene. Størst er kopieringen til 

kommunestyret og formannskapet med hhv 11 600 og 10 000 sider i disse utvalgene. Rådene 

har 5600, 4000 og 4000 sider. HUV LMT har 3500 sider med oppkopierte sakspapirer.  

Det er en stor kostnad knyttet til utskrift og kopiering av papir til møter. Det er en del arbeid 

med å skrive ut, og legge til rette for kopiering. Det brukes anslagsvis en halvtime pr. 

saksliste, og det koster 2 kroner pr side som skal kopieres. Totalt er det kopiert opp 38 850 

sider til politiske møter i 2016, til en kostnad estimert til 77 700.  

 

 

antall 
møter 

antall sider 
inkl. 

protokoll 
papir til 

faste medl. 
ekstra 
kopier 

samlet 
kopi 

HUV LMT 10 1 189 0 3 486 3 486 

Kommunestyre
t 8 3 014 1 118 10 541 11 659 

Formannskapet 17 3 419 3 419 6 640 10 059 

Eldreråd 7 629 4 403 1 220 5 623 

Ungdomsråd 6 312 3 432 594 4 026 

Funk 7 447 3 129 874 4 003 

 
55 9 010 15 501 23 355 38 856 

      pris pr. kopi 2 
kr.  

    

77 711 
 

Portokostnaden er anslått til ca 13 000,- for alle rådene og utvalgene til sammen. 

Dersom det ikke hadde blitt skrevet ut og kopiert sakspapirer og vedlegg ville fellestjenesten 

kunne spare ca 35 timers arbeid, estimert med en timepris på 290,- vil dette representere en 

innsparing på ca 10 000,- årlig. Denne tiden kunne brukes til å følge opp andre oppgaver som 

journalføring post, behandling av fakturaer og arkivering som det nå er for lite tid til.  

 

 

 

Vurdering: 

 

Det er ønskelig å legge enda bedre til rette for at våre folkevalgte, og de som er valgt som 

medlemmer i de rådgivende organene kan få mulighet til å forberede seg godt til møter, og til 

å ha tilgjengelig det de trenger i gjennomføringen av møtet.  



Kommunen vil kunne spare betydelige beløp ved å gå over til bare digitale sakspapirer til alle 

i alle utvalg. Vi må først investere i innkjøp i utstyr og sørge for at alle får god opplæring til å 

ta dette i bruk, og på sikt vil det være penger å spare, og det vil gi bedre service til våre 

folkevalgte. En kan tenke seg flere ulike modeller utfra hvilke behov de ulike har.  

Det er en svært høy andel av våre innbyggere som har tilgjengelig digitale verktøy hjemme, 

og som bruker dette i hverdagen. Mange disponerer egen bærbar PC eller nettbrett, og har 

Internettilkobling hjemme. Noen foretrekker også å bruke eget utstyr i møter. Dette kan vi 

også legge til rette for, gjerne slik at de som bruker eget utstyr får en årlig kompensasjon for 

det, i stedet for at kommunen trenger å kjøpe inn nettbrett til alle medlemmer i utvalgene.  

En kan beregne behovet for innkjøp av nettbrett på flere måter utfra at ulike utvalg kanskje 

har litt ulike behov og omfang av møter.  

Antall medlemmer i utvalg og råd er:  

  antall 

Kommunestyret 27 
Hovedutvalg LMT 9 
Formannskapet 7 
Ungdomsrådet 11 

Eldrerådet 7 
Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 7 

Utlånsbrett til varamedlemmer som blir innkalt 12 

sum 80 

 

Vi har i stor grad gjennomgående representasjon, slik at de fleste som sitter i hovedutvalget 

også er medlemmer i kommunestyret, for formannskapet er jo dette et krav i loven.  

Sannsynligvis vil alle medlemmer i ungdomsrådet ha tilgang til pc/mobil/nettbrett enten på 

skolen eller hjemme. De har få møter i året, og med lite tilhørende sakspapirer. Det er da 

vurdert at medlemmer i ungdomsrådet ikke trenger eget nettbrett til å forberede seg, men kan 

låne nettbrett på møter for å ha dokumentene tilgjengelig under møtet.   

Kostnad for IPAD er ca. 3 554,- eller 4 554,- ekskl. mva. avhengig av om vi skal ha med sim-

kort eller bare med WI-FI oppkoblingsmulighet.  Det er vurdert slik at det er mest 

hensiktsmessig å velge IPAD’er med mobilmulighet. 

 

Alternativ 1 

Alle faste medlemmer i kommunestyret, hovedutvalg, eldrerådet og rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne får tildelt hvert sitt nettbrett. Varamedlemmer som innkalles til disse 

utvalgene, og medlemmer i ungdomsrådet kan låne nettbrett på møter, slik at sakspapirer er 

tilgjengelig på møter. Totalt behov for kjøp av antall brett er 53 stk, kostnad kr. 240 300,- 

pluss mva.  

 

Alternativ 2 

Alle faste medlemmer i kommunestyret og hovedutvalget får tildelt hvert sitt nettbrett. 

Varamedlemmer som innkalles til disse utvalgene, og medlemmer i rådene kan låne nettbrett 

på møter, slik at sakspapirer er tilgjengelig på møter.  Med et beregnet behov for utlånsbrett 

på 15 stk, er totalt antall som må kjøpes inn 42 stk. til en total kostnad på kr. 190 400,-  

 



Alternativ 3 

Alle faste medlemmer i utvalg og råd får tildelt sitt eget nettbrett. Varamedlemmer låner 

nettbrett i møtet. Det må kjøpes inn 64 nettbrett, totalkostnad kr. 290 200,- 

 

Kostnadsreduksjoner årlig dersom vi går over til bare digitale sakspapirer:  

Mindre arbeid fellestjenesten, innspart arbeidstid som brukes til andre gjøremål:  

Ca. 35 timer a kr. 290,-  10 000,-  

Mulige budsjettreduksjoner: 

Redusert Porto kr.    13 000,- 

Redusert Papir/kopiering  60 000,- 

 

Det er bevilget 3 millioner kr i investeringsmidler til digitaliseringsprosjektet i Nordre Land. 

Det største prosjektet som skal dekkes av disse midlene er nytt sak- og arkivsystem. Det er 

for tidlig å si om denne bevilgningen vil være stor nok til å dekke inn anskaffelse av nytt sak- 

og arkivsystem, lønn prosjektleder i forbindelse med dette, og anskaffelse av nye skole- og 

barnehagesystemer som er besluttet anskaffet, i tillegg til denne foreslåtte anskaffelsen.  

I tillegg er det behov for finansiering av anskaffelse nytt NAV-system som uansett må skiftes 

ut. Leverandøren av nåværende NAV-sosial system skal legge om driften til en annen 

databaseplattform som vi må forholde oss til. Det legges eventuelt fram egen sak seinere om 

finansiering av nytt NAV-system.  

Rådmannen vurderer foreløpig bevilgningen til å være tilstrekkelig, og vil anbefale at 

anskaffelse av IPAD’er til kommunestyret og andre folkevalgte dekkes av denne gitte 

investeringsbevilgningen på 3 mill. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i 

forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018.  

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

forslag til vedtak:  

1. Alle utvalg og råd går over til bare digitale sakspapirer.  

2. Det anskaffes nettbrett til faste medlemmer i kommunestyret og hovedutvalget, 

eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Varamedlemmer som 

innkalles, og medlemmer i ungdomsrådet kan låne nettbrett med sakspapirer til bruk i 

møtet. jfr. Alternativ 1 i saksframstillingen.  

3. Det innføres en kompensasjonsordning for de som velger å bruke eget utstyr i møter, i 

stedet for en kommunal IPAD, på kr. 1000,- pr år.  

4. Anskaffelsen av IPADer finansieres fra investeringsmidlene bevilget til 

digitaliseringsprosjektet. 

5. Kompensasjonsordningen finansieres ved reduserte papir-, porto- og 

kopieringsutgifter.   

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  29. mai 2017 



 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Liv Solveig Alfstad 

 

 

 

 

 



Lnr.: 6971/17 

Arkivsaksnr.: 16/1147 

Arkivnøkkel.: F47 &14 

 

Saksbehandler: JSN    

 

Utskrift til:  

 

FYLKESMANNENS TILSYNSRAPPORT OM LAND BARNEVERNTJENESTE 

 

Sammendrag: 

 

Kommunestyret anbefales å ta fylkesmannens tilsynsrapport  til etterretning, og gjennom 

Prosjekt Land barnevernstjeneste – forsvarlige tjenester, sikre lukking av avvikene. 

 

Vedlegg: 

  

- Oversendelse av foreløpig rapport, brev fra fylkesmannen av 16. mai 2017 

- Rapport fra tilsyn med Land barneverntjeneste, datert 12. mai 2017 

- Brev fra rådmannen i NLK til fylkesmannen, datert 24. mai 2017 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

- Rådmannens svar av 22.3.2016 til foreløpig tilsynsrapport fra fylkesmannen datert 

28.2.2016. 

Saksopplysninger: 

 

Fylkesmannen i Oppland har i tidsrommet 10.11.2016-12.5.2017 ført tilsyn med Land 

barneverntjeneste. Rapporten omhandler kommunens arbeid med; 

- Meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 

- Undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn 

- Oppfølging av barn i fosterhjem 

Prosessen har gått over tid; 

 Kommunen deltok i flere møter med fylkesmannen i november og desember 2016, og 

ble informert om de foreløpige funn.  

 Med bakgrunn i de foreløpige funn vedtok kommunestyret den 20. desember 2016 i 

K-sak 87/16 ORIENTERINGER, sak 2, gjennomføringen av Prosjekt Land 

barneverntjenesten – forsvarlige tjenester. 

 Sluttmøte for tilsynet ble avholdt 30. januar 2017. 

 Kommunestyret behandlet sak om de foreløpige tilsynsresultatene den 21. februar, i 

K-sak 1/17 ORIENTERINGER, sak 3. 

 Foreløpig rapport fra fylkesmannen ble sendt kommunen 28. februar 2017, og 

offentliggjort den 1. mars. 

 Rådmannen besvarte den foreløpige rapporten i brev med vedlegg den 22. mars 2017. 



 Kommunestyret ble orientert om rådmannens svar den 25. april i K-sak 14/17 

ORIENTERINGER, sak 2. 

 Kommunen mottok en presisert foreløpig rapport, datert 12./16. mai 2017. 

Ny foreløpig rapport inneholder de samme grunnleggende fakta og funn som i den første 

foreløpige rapporten, men fylkesmannen har svart på oppklarende spørsmål og presisert 

omfanget av svikten i kommunen. 

Tilsynet har avdekket forhold som ga grunnlag for tre avvik; 

1. Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i 

arbeidet med meldinger til barneverntjenesten 

2. Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til 

hjemmeboende barn 

3. Kommunen sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem. 

Det henvises til fylkesmannens rapport for oversikt over de mer detaljerte funn. Avvikene er 

alvorlige. Et konsentrat kan forsøkes oppsummert slik; 

1. Meldinger: 

Meldinger gjennomgås og undersøkelser besluttes, men meldingene fordeles ikke 

alltid til saksbehandler. Fylkesmannen påpeker mangelfulle barnevernfaglige 

vurderinger. 

2. Undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn: 

Kommune gjennomfører ikke undersøkelser snarest, og innenfor 3 mnd-fristen (i 

særlige tilfeller 6 mnd.). Andelen fristbrudd er svært høy. 

I et stort flertall av sakene finner fylkesmannen at det ikke er foretatt en tilstrekkelig 

evaluering av hjelpetiltakene, og at alle barn ikke har tiltaksplaner.   

Fylkesmannen har observert manglende kommunikasjon i ansvarslinjen og 

manglende funksjonelle rutiner/praksis for informasjonsflyt fra barnevernleder til 

rådmannsnivå. Det er ingen omforent forståelse i tjenestelinjen om hvordan 

situasjonen er. 

3. Kommunen sikrer ikke oppfølging og kontroll av det enkelte barns situasjon i 

fosterhjemmet. I mange saker overholder ikke kommunen minimumskravene til 

besøk i fosterhjemmet (2-4 ganger i året). I mange saker vurderer og kontrollerer ikke 

kommunen fortløpende barnets situasjon og hjelpebehov i fosterfamilien. 

Fylkesmannen peker igjen på en manglende informasjonsflyt fra barnevernleder til 

rådmannsnivå. Det er ingen omforent forståelse i tjenestelinjen om hvordan 

situasjonen er. 

Fylkesmannen avslutter rapporten med følgende avsnitt; 

«I denne kommunen har det over tid fremkommet signaler på en tjeneste med store 

utfordringer. Tilsynet har avdekket mangler på de reviderte temaene, og sviktene 

handler om manglende system. Kommunen har ikke hatt en internkontroll som har 

avdekket manglene, satt inn effektfulle tiltak for å avhjelpe manglene eller evaluert 

om tiltakene har vært målrettede/effektive, for så å om nødvendig endre tiltak. 

Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har iverksatt tilstrekkelig effektive tiltak ut 



fra beskrevet utfordring. Med et fungerende system ville manglene blitt avdekket, 

tiltak satt inn for å korrigere manglene og dernest evaluert.» 

Den eneste innholdsmessige endringen fra den første foreløpige rapporten, er at ordet 

«tilstrekkelig» er tatt inn i nest siste setning. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen viser til sitt svar datert 22. mars, til fylkesmannens første foreløpige 

tilsynsrapport. 

Rådmannen understreker nå som da, at de tre hoved-avvikene fylkesmannen har funnet i sitt 

tilsyn, samt enkeltavvikene, bekreftes av kommunen. Fylkesmannen har foretatt en grundig 

og detaljert gjennomgang, som kommunen kan bruke direkte inn i sitt forbedringsarbeid.  

Fylkesmannen har i den nye foreløpige rapporten presisert og konkretisert avvikene, og dels 

tallfestet disse, slik kommunen etterspurte. 

Rådmannen vil videre understreke at det er viktig at dialogen videre bidrar til å bygge opp 

under tjenesten, og at fylkesmannen bidrar med råd og veiledning. 

Rådmannen antar at fylkesmannen i sin endrede kommentar til kommunens styringssystem, 

der ordet «tilstrekkelig» er tatt inn, er en anerkjennelse av at kommunen har satt inn tiltak, 

men at disse dog ikke har vært «tilstrekkelig effektive tiltak ut fra beskrevet utfordring.»  

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar den nye foreløpige tilsynsrapporten til 

etterretning, og at kommunen prioriterer ressurser inn i det vedtatte Prosjekt Land 

barneverntjeneste – forsvarlige tjenester, for å kunne lukke avvikene. 

Prosjekt Land barneverntjeneste – forsvarlige tjenester, vedtatt av kommunestyret 20. 

desember 2016, har følgende mål; 

Mål for hovedprosjektet: Innen utgangen av 2018 har Land barnevernstjeneste forsvarlige 

tjenester, kjennetegnet ved; 

 En tjeneste som sikrer barn og unge forsvarlig bistand til rett tid. 

 I samarbeid med andre avdelinger i kommunene, er barnevernet en reell ressurs i 

barns levekår. 

 Fylkesmannens pålegg ivaretas, snarest. 

 

Delprosjektet 1: Lovlige og forsvarlige tjenester innen utgangen av 2018, med fokus på 

kvalitet, kompetanse, intern organisering, internkontroll, kapasitet og økonomi. 

Delprosjekt 2: Målretta samhandling mellom barnevernet og andre avdelinger i kommunene 

om tjenester og virkemidler til beste for barns levekår er etablert innen juni 2017. 

Prosjektet har følgende milepæler, med slik status per dags dato; 

Milepæl 1: Fylkesmannens rapport – 66 saker gjennomgått innen juni 2017.  

Innen utgangen av juni skal 66 saker som Fylkesmannen har bedt Land barneverntjeneste gå 

igjennom, på nytt være gjennomgått og eventuelle tiltak igangsatt. 

Status: Milepælen er ikke nådd. Ni saker er godkjent og «utsjekket» av fylkesmannen. I 57 

saker er undersøkelser gjennomført/under gjennomføring, og nye tiltak iverksatt/venter 

iverksetting. 

 

Milepæl 2: Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er gjennomført innen april 2017:  

ROS-analyse er gjennomført og resultat er oppsummert. 

Status: ROS-analyser for alle avvik i fylkesmannens tilsynsrapport er gjennomført. 

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO) leverte den 18. mai en rapport om 



dette, men rådmannen har behov for å kvalitetssikre rapporten sammen med RO. Det 

har vært et stort arbeid med ROS-analyser der medarbeiderne og RO systematisk har 

gjennomgått sannsynlighet for at de dokumenterte avvikene kan oppstå igjen, og 

hvilken konsekvens dette vil ha, samt at det er satt ord på utfordringer og mangler, og 

hvilke tiltak som må settes inn. 

Avvik nr. 1 Meldinger:  

ROS-analysen, og oppfølgingen i etterkant frem til i dag, gjør at avvik nr. 1 vedr 

Meldinger, må anses som lukket. Meldinger blir forsvarlig vurdert, og meldingsmøter 

er organisert slik at tjenesten har minimalisert muligheten for avvik på dette området. 

Målene kan anses for å være gjennomført/ oppnådd. 

Avvik nr. 2 vedr. Undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak: 

Her er det fortsatt store avvik, og nye avvik oppstår fordi undersøkelser ikke blir 

fordelt raskt nok etter meldingsavklaring. Effektiviteten må økes, og kvaliteten i 

mange undersøkelser må styrkes. Det er meget store fristoverskridelser. Mye arbeid 

gjenstår før dette området er lukket. Rutiner og internkontroll må oppgraderes og tas i 

bruk.  Når det gjelder evaluering av hjelpetiltak er avvikene heller ikke lukket. 

Individuell saksveiledning og tett oppfølging av området fra teamleder og 

barnevernleder vil lukke dette avviket fortløpende.  

Avvik nr. 3, Fosterhjem: 

Det er fortsatt avvik på oppfølgingsbesøk, tilsyn og omsorgsplaner. Avvikene på 

fosterhjemsområdet er ikke lukket ennå. 

Generelt: Det jobbes med tiltakene som ble konkretisert i ROS-analysen, og en 

videreutvikling og supplering av disse. 

Milepæl 3: Organisering og strukturering av Barneverntjenesten gjennomført innen 31. mai 

2017 

Det er klar rolle- og ansvarsfordeling mellom barnevernleder, teamledere og medarbeidere i 

tjenesten.  

Status: Barneverntjenesten er nå organisert i team, med nylig tilsatte teamledere. 

Ledergruppen består da av barnevernleder og tre teamledere, for hhv. Undersøkelse, 

Tiltak og Fosterhjem. Det arbeides med funksjonsbeskrivelser for leder og 

teamledere. 

Milepæl 4: Mål og strategi for Land barneverntjeneste gjennomført innen utgangen av 2017. 

Det er utarbeidet målsettinger og utarbeidet strategier for å nå mål for Land 

barneverntjeneste. 

Status: Prosess gjenstår. Plan utarbeides i løpet av høst 2017. 

Milepæl 5: Kompetanseplan er utarbeidet innen utgangen av 2017 

Det er utarbeidet en plan for kompetanseheving for ansatte i Land barneverntjeneste. 

Status: Kartlegging av kompetanse påbegynt. 

Milepæl 6: Internkontrollrutiner er på plass innen utgangen av 2017 

Klare rutiner for internkontroll er på plass, både når det gjelder internkontroll i kommunen i 

forhold til barnevern, samt i saksbehandling for å sikre kvalitet i tjenesten. 

Status: Dette vil det bli jobbet systematisk med utover høsten 2017. Arbeidet er 

påbegynt. 

Milepæl 7: Kommunen som ressurs i barns levekår – samarbeidsfora og samarbeidsrutiner er 

etablert innen 1. juni 2017.  

Målretta samhandling mellom barnevernet og andre avdelinger i kommunene om tjenester 

og virkemidler til beste for barns levekår er etablert innen juni 2017. Samarbeidsfora og 

samarbeidsrutiner klargjøres og etableres med og mellom øvrige avdelinger i begge 

kommuner, med fokus på forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid. 



Status: RO er i en avsluttende fase av sitt oppdrag med å etablere (reetablere) 

samarbeidsarenaene i begge kommuner, der barnevernet blir et sentralt kontaktpunkt. 

Fagteam i begge kommuner blir samhandlingsarenaen. 

Milepæl 8: Handlingsplan for Land barneverntjeneste innen utgangen av september 2018 

Handlingsplan for Land barneverntjeneste er utarbeidet og klar for godkjenning i 

kommunestyret i Nordre Land kommune. 

Status: Gjenstår. 

Milepæl 9: Barnevernets ressurser skal utnyttes målretta 

Ledelse skal ha gode styringsverktøy – både for personalressurser og økonomi. 

Status: Under kontinuerlig oppfølging. 

Rådmannen vil avslutningsvis understreke to sentrale forhold; 

1. Ressursbruk og bemanning i barneverntjenesten: 

Kommunestyret godkjente den 20.12.2016. tilsetting av inntil fire nye medarbeidere i 

tjenesten. Dette viser seg å være helt nødvendig. To er tilsatt, og rekruttering av to 

nye er i gang. Medarbeiderne i barnevernet har over lang tid strukket seg langt i en 

hverdag med et svært stort saksomfang. Dette har vist seg gjennom overbelastning og 

sykemeldinger. Det må erkjennes at de medarbeiderne som har vært med over tid, vil 

trenger noe tid på å komme inn i full og effektiv produksjon. Et helt nødvendig tiltak 

har derfor vært å leie inn saksbehandlerkapasitet, noe som må fortsette en god stund 

til. Et annet og mer grunnleggende behov som medarbeiderne har, er å vite at de har 

kompetanse, trygghet og mestring i arbeidet. Ledelsen på alle nivåer, må sikre at dette 

kan oppnås. Når tjenesten er bemannet opp, og de 21 faste årsverkene er i normalt 

arbeid, vil bemanningen være tilstrekkelig til å håndtere den saksmengden som 

tjenesten har i dag. 

Det må erkjennes at utgiftene til barneverntjenesten en god stund fremover vil ligge 

omtrent på dagens nivå (prognose for 2017), og at forventningene om reduserte 

utgifter til denne tjenesten må dempes.   

 

2. Økt interkommunalt samarbeid: 

Rådmannen er av den oppfatning at utviklingen i familiers behov, kombinert med 

økte statlige, og herunder faglige krav, ikke alene kan løses med økte bevilgninger. Et 

helt nødvendig skifte, som vil presse seg frem for å ivareta oppgavene på en 

forsvarlig måte, og redusere sårbarheten i tjenesten, er et styrket interkommunalt 

samarbeid, og trolig også en felles barnevernstjeneste for flere kommuner enn bare 

Land-kommunene.  

Økt interkommunalt samarbeid  kan også gi reduserte tiltaksutgifter, i form av at det 

etableres en regional tiltaksenhet/-team med kommunalt ansatte, til erstatning for dyre 

kjøp av tiltakstjenester. En interkommunal barnevernsvakt og interkommunal 

tilsynsordning med fosterhjem, er viktige skritt i den retning. Rådmannen er av den 

oppfatning at et interkommunalt barnevern må utredes høsten 2017. Det vil etter alt å 

dømme bli lagt frem en egen sak om dette høsten 2017. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 



 

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

forslag til vedtak: 

 

1. Fylkesmannens foreløpige tilsynsrapport om Land barneverntjeneste datert 12. mai 

2016 tas til etterretning. 

2. Prosjekt Land barneverntjeneste – forsvarlige tjenester, gjennomføres, slik at målene 

for tjenesten kan nås og avvikene som fylkesmannen har dokumentert, kan lukkes. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 31. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

         

 

 

 

 



 NORDRE LAND KOMMUNE 

 Rådmann 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Sentralbord: Telefaks: Bankgiro:  

Postboks 173 Storgt. 28 61 11 60 00 61 11 60 01 2075 0703152  

2882 Dokka 2870 Dokka 

E-post: postmottak@nordre-land.kommune.no Foretaksnummer: 861381722 

 

 

Fylkesmannen i Oppland 

Postboks 987 

 

 

2604 LILLEHAMMER 

 
 

 

 

Saksbehandler:  Jarle Snekkestad 
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SVAR PÅ NY FORELØPIG TILSYNSRAPPORT OM LAND 

BARNEVERNTJENESTEJENESTE - RAPPORTERING 2016  
 

 

Det vises til tilsynsrapport datert 12. 05.2017 og oversendelsesbrev datert 16.05.2017, 

dagsett i kommunen 19.05.2017. 

 

Rådmanen har ingen merknader til tilsynsrapporten, og tar denne til etterretning. Rapporten 

vil bli behandlet i Nordre land kommunestyre den 13. juni 2017. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

 



Lnr.: 6853/17 

Arkivsaksnr.: 17/594 

Arkivnøkkel.: H43  
 

Saksbehandler: JSN    

 

Utskrift til:  

 

ENDRING AV ORGANISASJONSMODELL FOR GJØVIK KRISESENTER – NY 

BEHANDLING ETTER HØRING 

 

Sammendrag: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, 

Østre Toten og Gjøvik kommune om etablering av et vertskommunesamarbeid om 

krisesentertjenester etter Kommunelovens § 28-1 b, godkjennes. Det forutsettes at alle 

samarbeidskommunene nevnt i pkt 1, godkjenner forslag til avtale og delegerer myndighet til 

å treffe nødvendige administrative avgjørelser på samarbeidskommunens vegne til 

vertskommunen, Gjøvik kommune. 

  

 

Vedlegg: 

  
Utkast til  SAMARBEIDSAVTALE OM KRISESENTER - Gjøvikregionen ver 1.1 
Representantskapet - høringsuttalelse 
Styret - høringsuttalelse 
Fagforbundet Gjøvik - høringsuttalelse 
Flerkulturell Kvinneforening - høringsuttalelse 
Krisesentersekretariatet - høringsuttalelse 

 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

«Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter» ble i F-sak 36/2017 vedtatt sendt ut 

på høring til representantskapet, styret ved Gjøvik krisesenter, ansattes organisasjoner og 

andre interesseorganisasjoner med høringsfrist 15.05.17. 

 

Høringsinstansenes hovedkonklusjoner: 

 

Representantskapet tar saken til orientering og henviser til den videre kommunale 

behandlingen i kommunestyrene. 

Styret for Gjøvik Krisesenter IKS mener at den beste driftsformen for Krisesenteret fortsatt 

vil være dagens selskapsform. 

Fagforbundet Gjøvik støtter forslaget til ny organisasjonsmodell og mener det vil føre til et 

bedre totaltilbud til brukerne. 

Flerkulturell Kvinneforening støtter forslaget om en omorganisering av krisesenteret. 



Krisesentersekretariatet anbefaler at krisesenteret i Gjøvik består som et eget rettssubjekt i 

nåværende form. 

 

Alle høringsinstansene har levert høringssvar. For fullstendig høringsuttalelser, se vedlegg. 

  

Det har også vært avholdt et uformelt møte mellom de ansatte ved Krisesenteret og rådmann 

Arne Skogsbakken fra rådmannsutvalget i Gjøvikregionen, rådmann Magnus Mathisen og 

HR-sjef Elin Limoseth. Styreleder i Krisesenteret Odd Inge Sanden deltok også på møtet. 

Hensikten var å informere om prosessen og konsekvenser av omorganiseringen samt å 

besvare spørsmål de ansatte måtte ha til dette. De ansatte ble på møtet oppfordret til å sende 

egen høringsuttalelse i tillegg til den som sendes fra deres fagforening. Det er ikke mottatt en 

slik høringsuttalelse. 

 

Fra saksutredningen i F-sak 36/2017  

 

Bakgrunn 

Lov om kommunale krisesentertilbod trådte i kraft 1. januar 2010. I loven er kommunene 

pålagt å gi et likeverdig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn. 

Krisesenterloven inneholder krav om ei heilskapleg oppfølging gjennom samordning av 

tiltak mellom krisesentertilbodet og andre delar av tenesteapparatet og at denne 

oppfølgingen kan samordnes gjennom bruk av individuell plan.  Dette kravet om samordning 

og samarbeid er også nedfelt i lovgrunnlaget for andre tjenester som kommunen har ansvar 

for som i sosialtjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernsloven.  

Det er etter loven opp til kommunene selv hvordan denne samordningen og samarbeidet 

konkret skal organiseres.  

 

Dagens organisering av krisesenteret 

Kommunestyrene i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land 

kommuner godkjente høsten 2011 en selskapsavtale for Gjøvik Krisesenter IKS som 

grunnlag for et samarbeid om denne tjenesten.  

Gjøvik Krisesenter IKS er lokalisert i Gjøvik kommune. Kommunestyrene i de fem 

samarbeidskommunene vedtok høsten 2016 å bygge nye lokaler for Krisesenteret i regi av 

Gjøvik Boligstiftelse. Nye lokaler er planlagt å kunne tas i bruk i 2018. 

 

Utredning av omorganisering av Gjøvik Krisesenter IKS 

Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen (RUG) vedtok i møte 30.09.16 å få utredet en 

omorganisering av krisesenteret fra et IKS til et vertskommunesamarbeid med Gjøvik 

kommune som vertskommune.  Rådmannsutvalgets vedtok følgende mandat for arbeidet: 

Det skal utarbeides en fagrapport som beskriver forutsetningene for og konsekvensene av å 

endre organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter fra et IKS til et vertskommunesamarbeid, 

jf Kommunelovens § 28 a, b og e. Gjøvik kommune skal være vertskommune. 

Fagrapporten skal inneholde  

· en beskrivelse av formell prosess og forslag til prosedyre/framdriftsplan 

· forslag til samarbeidsavtale 

· administrative konsekvenser, HR, regnskap, pensjonsforpliktelser, mm 

· en beskrivelse av personalmessige konsekvenser og forhold, med tilhørende 

prosedyrer, som må ivaretas ved en omorganisering til vertskommune 

· konsekvenser for økonomistyring, herunder evt behov for endring i 

styringsmodell og rutiner  



Avgrensning 

· Utredningen skal ikke omhandle krisesenterets lokalisering, indre organisering, 

tjenestetilbud og drift 

· En omorganisering skal ikke medføre behov for endring av de økonomiske 

rammene for senterets drift  

· Nåværende modell for kostnadsfordeling/finansiering videreføres 

Spesialrådgiver Aasbjørn Pålshaugen, Gjøvik kommune har vært ansvarlig for utredningen 

og rapportert til RUG v/rådmann Arne Skogsbakken og rådmann Magnus Mathisen for 

vertskommunen.  Ansvarlige og berørte parter i forhold til Gjøvik krisesenter IKS og 

kommunene for øvrig har vært involvert og trukket inn i arbeidet. 

 

Om organisasjonsmodell 

De lovfestede modellene for interkommunalt samarbeid omfatter i tillegg til 

vertskommunemodellen og IKS, samkommune, § 27 styre og AS. I denne saken er et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1b aktuelt som et 

alternativ til dagens IKS-modell. 

Selskapsformen IKS ble i sin tid (IKS-loven av 29. januar 1999 nr. 6) utviklet for samarbeid 

om oppgaver av mer forretningspreget karakter. IKS-modellen innebærer at kommunenes 

ansvar og innflytelse er noe begrenset og kommunens administrative rolle noe svekket, da 

linjen går direkte fra kommunestyret til representantskapet. I et IKS vil de ansatte være ansatt 

i selskapet. 

 
 

Et hovedformål med etableringen av vertskommunemodellen (Tatt inn i kap 5 i 

kommuneloven fra 1. januar 2007), var å tilby en mer hensiktsmessig lovregulering av 

interkommunalt samarbeid om de lovpålagte og mer individrettede tjenestene som innebærer 

mer eller mindre grad av offentlig myndighetsutøvelse. De ansatte vil i denne modellen være 

ansatt i vertskommunen.    

 

Fra utredningen 

Rapporten fra utredningen beskriver noen sentrale forutsetninger for og konsekvenser av å 

endre organisasjonsmodell for Gjøvik Krisesenter fra et IKS til et vertskommunesamarbeid 

med Gjøvik kommune som vertskommune, jfr. Kommunelovens § 28 a, b og e.  

De formelle hovedpunktene i en slik endringsprosess vil være 

· Kommunestyrene inngår en samarbeidsavtale i hht krav i KL § 28 e om 

vertskommunesamarbeid, herunder tidspunkt for iverksettelse.  

· Kommunestyrene gir sin rådmann instruks om å delegere sin kompetanse til å 

treffe vedtak i enkeltsaker til rådmannen i vertskommunen på de områder det 

skal samarbeides om. I tillegg bør kommunestyrene delegere til rådmannen å 

utforme andre bestemmelser utover minimumskravene som kan bidra til å gjøre 

samarbeidet best mulig, f.eks. retningslinjer og rutiner for ulike deler av 

samhandlingen mellom deltakerkommunene.     



· Representantskapet behandler oppløsning av Gjøvik Krisesenter IKS. 

· De ansatte i Gjøvik Krisesenter IKS tilbys overføring til Gjøvik kommune i hht 

reglene/prosedyrene som er nedfelt i AML § 16 om arbeidstakernes rettigheter 

ved virksomhetsoverdragelse. 

· De ulike avtaler Gjøvik Krisesenter IKS har vedr pensjon, forsikring, 

regnskapsføring, revisjon, bankforbindelse, etc. gjennomgås/avvikles og 

implementeres i størst mulig grad i vertskommunens administrative systemer, 

rutiner og portefølje. 

· Gjøvik kommune som vertskommune orienterer fylkesmannen ved å oversende 

kopi av samarbeidsavtalen. 

· Deltakerkommunene har ansvar for tilstrekkelig informasjon til sine innbyggere 

og organisasjoner om endringen og tjenesten.  

Om samarbeidsavtalen 

For et vertskommunesamarbeid skal det i hht kommunelovens § 28-1 e, opprettes en skriftlig 

samarbeidsavtale. I kommuneloven er det fastsatt at en slik avtale som et minimum skal 

inneholde bestemmelser om:  

· Deltakere og hvem som er vertskommune  

· Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som legges til 

vertskommunen  

· Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet  

· Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen  

· Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen  

· Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet  

· Annet som etter lov krever avtale. 

Samarbeidsavtalene som inngås mellom den enkelte deltakerkommune og vertskommunen i 

et administrativt vertskommunesamarbeid, vil være bilaterale. Dette i motsetning til 

vertskommune med nemnd der avtalen må være felles for alle deltakerne. Det betyr at det i 

denne saken må inngås separate avtaler mellom hver enkelt deltaker og vertskommunen, 

men disse kan likevel være likelydende. 

 

Dersom samarbeidsavtalene senere skal endres på noen av de lovfestede punktene, må 

kommunestyret i den enkelte deltakerkommune vedta dette.  

Samarbeidsavtalen vil utgjøre grunnlaget for samarbeidet. Kommunene står derfor fritt til 

også å regulere andre forhold enn det som følger av loven. Slike bestemmelser kan for 

eksempel omhandle retningslinjer og rutiner for ulike deler av samhandlingen mellom 

deltakerkommunene. 

Slike andre forhold som blir regulert i samarbeidsavtalen kan kommunestyrene på ordinær 

måte delegere til rådmennene i deltakerkommunene å utforme eller endre. Dette vil kunne 

bidra til å gjøre samarbeidet mer smidig.  

 

Andre forhold 

Utover det som evt. måtte bli regulert i samarbeidsavtalen, vil Gjøvik kommune som 

vertskommune ha den alminnelige styringsrett som arbeidsgiver. Samarbeidskommunene kan 

ikke gi retningslinjer for organisering av arbeidet, gi instrukser eller på annen måte gripe inn 

på en måte som kommer i strid med dette.  

 

Et vertskommunesamarbeid er en del av virksomheten til den kommunen som er 



vertskommune for samarbeidet. Kontrollutvalget i (verts)kommunen skal derfor etter de 

vanlige reglene i kommuneloven § 77 føre løpende tilsyn også med den delen av 

virksomheten i kommunen som dreier seg om saker som er delegert fra de andre kommunene 

i samarbeidet. 

 

I et vertskommunesamarbeid, der vertskommunen etter avtale og delegering skal stå for den 

aktuelle tjenesten, skal på samme måte, statlig tilsyn og eventuelle pålegg rettes mot 

vertskommunen. 

 

Om oppløsning av Gjøvik Krisesenter IKS 

Oppløsning av selskapet er regulert i «Selskapsavtale Gjøvik Krisesenter IKS § 13». Her 

heter det: 

Oppløsning av selskapet kan vedtas av representantskapet med ¾ flertall av 

representantskapets medlemmer. Blir det ikke flertall for oppløsning kan saken kreves 

behandlet på nytt representantskap der det kreves ¾ flertall blant de frammøtte 

representanter. Ved oppløsning kan selskapets midler etter vedtak i representantskapet 

tilfalle lokal forankret organisasjon som prioriterer arbeidet for samme målgruppe. 

 

Administrative prosesser og tilpasninger i vertskommunen 

Gjøvik kommune vil som vertskommune få ansvar for prosessen med å gjennomføre 

overføring av ansatte. Overføringen forutsettes gjennomført ihht reglene i AML § 16 om 

ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.  

Gjøvik kommune vil som vertskommune få ansvaret for å implementere Gjøvik Krisesenter 

som en virksomhet i kommunens organisasjon og administrative portefølje, herunder de 

nødvendige prosesser knyttet til avtaler og økonomiske forhold som blir påvirket ved endring 

av organisasjonsmodell.  

 

Administrative kostnader 

I mandatet er det forutsatt at  

en omorganisering skal ikke medføre behov for endring av de økonomiske rammene for 

senterets drift  

Det er imidlertid behov for å foreta en gjennomgang av de administrative kostnadene som 

belastes vertskommunen etter overgang til en vertskommunemodell og innarbeide disse i 

økonomioppgjøret. Dette er imidlertid kostnader som i all hovedsak dekkes innen dagens 

økonomiske rammer som f.eks. regnskapsførsel, dagens pensjonskostnader, forsikringer etc. 

men som må tilpasses kostnadsnivået etter overgangen til kommunale ordninger.  

En endelig vurdering av de ulike elementene og i hvilken grad dette påvirker de økonomiske 

rammene, bør avventes til prosessen med overføring av de ansatte er gjennomført. Herunder 

konsekvensene av de nødvendige avklaringene i hht AML § 16. En foreløpig gjennomgang 

og analyse av de økonomiske konsekvensene av omorganiseringen, viser at det vil kunne bli 

en relativt beskjeden merutgift for kommunene, i hovedsak knyttet til pensjon. 

Når de nye lokalitetene tas i bruk, vil det også være behov for å innarbeide de tilhørende 

kostnadene i det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen. 

 

Forslag til samarbeidsavtale 

I vedlagte forslag til samarbeidsavtale er inntatt de bestemmelser loven fastsetter. Avtalen 

bygger på nåværende selskapsavtale og det er i pkt 7 tatt inn bestemmelser om samarbeid og 

et samarbeidsråd som erstatter dagens kontaktmøter og deler av representantskapets 

oppgaver.  



Det vises for øvrig til vedlagte forslag til samarbeidsavtale. Forslaget er likelydende for alle 

samarbeidskommunene. 

 

Vurdering: 

 

Til grunn for rådmannsutvalgets vedtak om å utrede organiseringsform for krisesenteret lå 

bl.a. den økte økonomiske forpliktelsen og de øvrige endringer i forutsetninger som følge av 

kommunestyrenes vedtak om etablering av nye lokaler for krisesenteret. I tillegg ble behovet 

for tett og nær kontakt med det øvrige kommunale tjenesteapparatet slik det framgår av 

loven, vektlagt.  

Gjøvik Krisesenter IKS uttrykker også i sin årsrapport for 2015 et ønske om i økt grad å bli 

integrert i den lokale tiltakskjeden rundt personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Det 

påpekes videre at dersom kommunene skal kunne oppfylle lovens krav må det øvrige 

hjelpeapparatet sterkere på banen. 

 

Det er etter loven opp til at kommunene selv avgjør hvordan denne samordningen og 

samarbeidet konkret skal organiseres. Rådmannsutvalget mener en slik samordning av 

tjenester kan bli bedre ivaretatt ved at krisesentertjenesten knyttes sterkere til kommunene og 

organiseres som en del av det helhetlige kommunale tjenesteapparatet.  

 

Interkommunalt samarbeid om tjenesten kan etter avtale etableres på frivillig grunnlag med 

hjemmel i flere lover. Formålet med samarbeidet er av betydning for valg av 

samarbeidsmodell.  

 

Vertskommunemodellen er utviklet for denne type tjeneste og sikrer en hensiktsmessig 

lovregulering av interkommunalt samarbeid om slike lovpålagte og individrettede tjenester, 

samtidig som den ivaretar demokratiske og rettssikkerhetsmessige hensyn. Modellen 

vurderes av rådmannsutvalget som enklere og mer oversiktlig enn IKS-modellen. 

Vertskommunen vil være ansvarlig, mens deltagerkommunene delegerer myndighet, kjøper 

tjenester og har en kontroll-/tilsynsfunksjon med virksomheten. Deltagerkommunenes 

innflytelse og innsyn i driften sikres gjennom en samarbeidsavtale.  

 

Rådmannsutvalget har på denne bakgrunn konkludert med å anbefale at Gjøvik Krisesenter 

IKS avvikles og at tjenesten videreføres i et administrativt vertskommunesamarbeid med 

Gjøvik kommune som vertskommune, etter § 28 b i kommuneloven. 

 

Omorganiseringen håndteres som en virksomhetsoverdragelse. De ansattes rettigheter vil 

dermed bli håndtert i henhold til arbeidsmiljølovens Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter 

ved virksomhetsoverdragelse. 

 

I Gjøvik kommunes organisasjon vil krisesenteret bli en virksomhet i sektor oppvekst, 

tjeneste barn og familie. 

 

 

 

 

Til enkelte momenter i styrets høringsuttalelse: 

 

Til pkt 1 i avtalen: 



Styret påpeker i sin uttalelse til forslaget om samarbeidsavtale at dersom 

organisasjonsendringen blir vedtatt, vil det kreve at pkt. 1 i avtalen bør forsterkes og 

presiseres m.h.p. formål med forslag til endret ordlyd, jfr høringsuttalelsen.      

 

Rådmannens har med bakgrunn i dette innspillet fra styret, innarbeidet en presisering og et 

tillegg i forslaget til avtale, slik at pkt  1 Omfang og formål vil være som følger: 

 

Avtalen omfatter tjenester for alle innbyggere (barn, unge, voksne, eldre – både 

kvinner og menn) hjemlet i Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterloven). 

Tilbudet skal være tilgjengelig for personer som er utsatt for vold eller trusler i nære 

relasjoner, og som har behov for et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal være 

faglig forsvarlig, dvs. ihht gjeldende lov- og forskriftskrav, herunder  

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (BUF) «Veileder til krisesenterloven» med 

kommentarer til lovbestemmelsene 

 Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet  

Myndighetenes føringer for krisesentrenes virksomhet vil utvikles over tid og det er etter 

rådmannens oppfatning derfor viktig å forankre avtalenes formuleringer i lov og de til enhver 

tid gjeldende føringer og retningslinjer. BUF’s veileder er et slikt eksempel på tydelige og 

operative føringer for senterets aktivitet som etter rådmannens oppfatning også omhandler 

flere av de elementene styret påpeker.  

 

Til pkt 8 i avtalen: 

Styret foreslår en presisering og forsterkning av avtalens pkt 8 for å sikre at vertskommunen 

minst en gang i året informerer direkte til kommunestyrene om virksomheten ved 

Krisesenteret. 

 

En slik informasjon vil etter rådmannens oppfatning inngå i og avtales som en del av den 

løpende styrings- og rapporteringsdialogen mellom vertskommunen og deltagerkommunene. 

  

Konsekvens for folkehelse: 

Ingen. 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

forslag til vedtak: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom kommunene Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten, 

Østre Toten og Gjøvik kommune om etablering av et vertskommunesamarbeid om 

krisesentertjenester etter Kommunelovens § 28-1 b, godkjennes. Det forutsettes at alle 

samarbeidskommunene nevnt i pkt 1, godkjenner forslag til avtale og delegerer myndighet til 

å treffe nødvendige administrative avgjørelser på samarbeidskommunens vegne til 

vertskommunen, Gjøvik kommune. 

 

  



 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. mai 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

         

 

 

 

 



Lnr.: 6806/17 

Arkivsaksnr.: 17/1370 

Arkivnøkkel.: 026 F47  
 

Saksbehandler: JSN    

 

Utskrift til:  

 

OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT  

 

Vedlegg: 

  
24.05.2017 Interkommunal bv vakt ver 1.5 
24.05.2017 Samarbeidsavtale ver 1.3 Gjøvikregionen barnevernvakt 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Det har i en tid vært en prosess i regionen for å etablere en interkommunal barnevernvakt i 

Gjøvikregionen. Saken fremmes nå til behandling i samtlige kommuner i Gjøvikregionen. I 

tillegg har Lunner kommune signalisert at de til høsten vil ha en prosess der de vil vurdere 

om det er aktuelt å tiltre Gjøvik interkommunale barnevernvakt.  

 

Den gjennomførte prosessen har bakgrunn i endrede behov og forventninger hos kommunens 

innbyggere og andre offentlige etater, samt endringer i lov og forskrift som påvirker 

kommunens oppgaver innen barnevern ut over ordinær kontortid. 

 

I Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 er mandatet til barneverntjenesten 

beskrevet slik, «Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som 

kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid».  

 

For å oppfylle dette må det sees opp mot lovens § 1-4 om forsvarlige tjenester og §4-1 om 

barnets beste perspektivet. 

 

Det er store forskjeller i Norge hvordan kommunene har valgt å organisere sin 

barneverntjeneste. Dette har ført til store forskjeller i hvordan ansvaret i barnevernlovens § 1-

1 skal forstås utenfor ordinær åpningstid og har vært gjenstand for forskjellige tolkninger. I 

juni 2016 presiserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i et brev til Fylkesmannen i 

Sogn og Fjordane kommunenes beredskapsansvar for barneverntjenesten. 

 

Denne presiseringen fra direktoratet er inntatt i Prop 73L (2016-2017) – endringer i 

barnevernloven. Proposisjonen stadfester at alle kommuner i Norge må ha tilgjengelig 

barnevernfaglig kompetanse 24/7 uansett størrelse og demografi. Og det er eksplisitt presisert 

at det ikke er tilstrekkelig at barnevernadministrasjonens leder er tilgjengelig på sin private 

mobiltlf.  

 



I NOU 2016:16; ny Barnevernslov, foreslås det å styrke kommunens ansvar for 

beredskapen/mulighet til å fatte akuttvedtak etter Barnevernloven ved at de foreslår å fjerne 

akuttmyndigheten fra politijuristen og kun gi denne myndigheten til 

barnevernadministrasjonens leder.  

 

 

Vurdering: 

 

Egenvurdering: 

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Mange barn og unge har behov for akutt 

bistand fra barnevernet, og akuttiltak i barnevernet er et alvorlig, men tidvis et nødvendig 

inngrep i barn, unge og familiers liv. Omfanget av akuttvedtak øker i Norge, og det er også 

en forverring i opplevd kompleksitet i sakstilfanget til barneverntjenesten generelt og i akutte 

saker spesielt. 

 

Barneverntjenesten må ha som målsetting å gi vanskeligstilte barn og deres familier tiltak 

som bidrar til å redusere de belastningene en akuttsituasjon medfører. Dette innebærer både å 

forebygge at slike situasjoner oppstår i barnets omsorgsmiljø og å kunne utøve akuttarbeidet 

på en slik måte at barna ikke blir unødig skadelidende. 

 

Akuttarbeid i kommunalt barnevern innebærer mer enn bare arbeidet med akuttplasseringer 

etter akuttparagrafene i Lov om barneverntjenester. Mange av sakene barneverntjenesten 

arbeider med vil i ulike faser ha et akuttpreg av forskjellig karakter. Kriser i familier kan føre 

til at tiltak må settes inn raskt for å bedre situasjonen. Kriteriene for å plassere barn og 

ungdom akutt er strenge og medfører store omkostninger, ikke bare for barnet/ungdommen, 

men også hele familiestrukturen barnet/ungdommen er den del av. 

 

Førsteprioritet for barnevernvakta vil være å forsøke å avhjelpe den akutte situasjonen med 

andre mindre inngripende tiltak slik at en avverger at barnet plasseres utenfor hjemmet. Det 

er derfor viktig at barnevernvakta er til stede når krisen ER, ikke når krisen er over og 

familien er landet. Da vil problemene ofte være dekket til. Barnet/ungdommen får da ikke 

hjelp til rett tid jf. Bvl § 1.4 – der kommunen er pålagt å ha forsvarlig drift, og § 4.1 - hensyn 

til barnets beste. Barnets beste blir bedre ivaretatt av ei barnevernvakt som selv kan vurdere 

situasjonen ut fra et kompetent barnevernfaglig synspunkt enn at politiet eller en nabo e.l. er 

tilstede og sender melding til barneverntjenesten i etterkant. Faren for gjentakelse av krise er 

da større enn hvis man hadde vært der i den første krisen og kunne sette inn tiltak 

umiddelbart. 

 

Kommunen oppfyller heller ikke sine plikter etter § 1-4 hvis det ikke er tilgjengelig 

barnevernfaglig kompetanse i den akutte situasjonen. Akutte situasjoner der barns liv eller 

helse er truet oppstår gjerne utenfor barneverntjenestens ordinære åpningstid. Kommunene er 

i lov om barneverntjenester § 1-1 pålagt å «sikre at barn og unge som lever under forhold 

som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid».  

 

Akuttsakene i barnevernet er de sakene der situasjonen til barna og deres familier er på sitt 

aller vanskeligste. Disse sakene er kanskje de mest krevende når det gjelder utøvelsen av det 

faglige skjønnet, og som ofte må gjøres på kort tid. God praksis er avhengig av hvilken 

kompetanse og mengdetrening barnevernvakta har til å håndtere krise- og akuttsaker. En 



nøkkelfaktor for god gjennomføring i en akutt situasjon er hvordan spisskompetente 

fagpersoner opptrer og vurderer situasjonen og informasjonen man får (BUFDIR - 

Akuttarbeid i det kommunale barnevern s 8). Situasjonene er ofte preget av høyt 

konfliktnivå, kaos og sinne rettet mot barnevernet. I tillegg møter barnevernet barn og 

familier på sitt aller mest sårbare og hvor en som fagperson lett kan bli engstelig for å 

vurdere feil.  

 

Basert på den valgte økonomiske modellen vil regionens barnevern spare utgifter ved å 

samarbeide om en interkommunal barnevernvakt sammenliknet med å ha kommunale 

barnevernvakter. Fordelingen av de faste kostnadene vil bli foretatt etter en prosentvis 

fordelingsnøkkel basert på barneinnbyggertallet i hver kommune, justert hvert nyttår. 

 

Skal hver enkelt kommune rigge en vaktordning alene, må alle tjenestene styrkes med en 

økning i personalressurs. Ved etablering av barnevernvakt vil man gå over til turnusavtaler 

med redusert arbeidstid og kompensasjonsfri for de som deltar i vakta.  

 

Det vil oppnås økte stordriftsfordeler også ved ordinære driftskostnader. I tillegg blir 

kostander til innkjøp og drift av egnet fagsystem fordelt på alle samarbeidskommunene. 

 

Som beskrevet over, er akuttarbeid i barneverntjenesten noe av det mest krevende man som 

ansatt blir delaktig i. Dette skyldes at man ofte kan ha liten kjennskap til de familiene man 

rykker ut til og at situasjonen kan være uoversiktlig med tanke på familiens utfordringer. 

Dette gjør at man må ha særskilt kompetanse i å håndtere slike situasjoner, både hva gjelder 

fagkompetanse men også ikke minst må man ha et visst volum i å håndtere disse sakene slik 

at man får mengdetrening. Hver barneverntjeneste i regionen vil alene ikke ha et volum på 

antall uttrykninger/henvendelser som gjør at man får tilstrekkelig mengdetrening. 

 

Et annet aspekt er at man ofte samarbeider med andre offentlig instanser i slike saker. Dette 

kan være AMK, legevakt og politi. For at et slikt samarbeid skal være fruktbart, må man 

innarbeide samarbeidsrutiner som er kjent for alle involverte parter. Ved etablering av en 

interkommunal løsning vil det bli én slik samarbeidsrelasjon basert på én rutine og ikke 5 

forskjellige barnevernorganisasjoner med 5 forskjellige rutiner. Dette vil øke treffsikkerheten 

i samarbeidet når det oppstår prekære situasjoner, som igjen gir bedre tjenester til 

innbyggerne. 

 

Konsekvens for folkehelse: 

 

Ved å etablere en interkommunal barnevernvakt, vil samarbeidskommunene ivareta sin plikt 

til å yte barnevernfaglige tjenester til målgruppa ihht Lov om barneverntjenester og således 

fremme positive effekter for folkehelsa, jf Regjeringens definisjon på folkehelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administrasjonens innstilling: 

 

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

forslag til vedtak: 
 

1. Nordre Land kommune vedtar å etablere Gjøvik interkommunale barnevernvakt med 

Gjøvik som vertskommune ihht kommunelovens § 28-1 b. 

2. Samarbeidsavtale Gjøvikregionen barnevernvakt godkjennes. 

3. Foreslått budsjett godkjennes. 

4. Kommunestyret godkjenner at barnevernleder i Nordre Land kommune delegerer 

barnevernsjefen i Gjøvik kommune akuttmyndigheten i hht Lov om 

barneverntjenester § 4-6 2. ledd utenfor kommunens ordinære åpningstid jf. 

Kommuneloven § 28-1 b og c. 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 26. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

         

 

 

 

 



Lnr.: 6891/17 

Arkivsaksnr.: 17/1378 

Arkivnøkkel.: 223  
 

Saksbehandler: JSN    

 

Utskrift til:  

 

STØTTE TIL UTTALELSE FRA STYRET I LANGSUA  

 

Saksopplysninger: 

 

Styret i Langsua Nasjonalpark anmoder fylkeskommunen og kommunene tilknyttet Langsua 

nasjonalpark om å slutte seg til følgende uttalelse;  

Langsua nasjonalparkstyre er orientert om at det i flere tilfeller har blitt endret rammer og 

forutsetninger fra Miljødirektoratet i forbindelse med behandlingen av vår besøksstrategi. De 

forutsetningene som fra direktoratets side ble signalisert i startfasen av arbeidet som en 

rettesnor, har blitt endret under vegs. Dette har som direkte konsekvens resultert i manglende 

framdrift og muligheter for å gjennomføre planlagte og viktige tilretteleggingstiltak for besøk 

i 2017.  

Styret mener at handlemåten fra Miljødirektoratet er uakseptabel. Premisser og signaler som 

er gitt, både skriftlig og muntlig i egne møter, har ikke blitt fulgt opp, men snarere endret til 

motsatte signaler av det man har gitt i starten av dialogen. Samtidig følges ikke de generelle 

rammene som er fastsatt for utvikling av besøksstrategier. Dette skaper både uforutsigbarhet 

og viser en manglende respekt for det lokale forvaltningsapparatet og det ansvaret vi har. 

Handlingsrommet er borte, og totalt sett medfører dette at styret ikke blir i stand til å 

gjennomføre de oppgavene vi er satt til.  

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen vi opplever at direktoratet har satt oss i, ber Langsua  

nasjonalparkstyre om et møte med både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet 

innen 01.07.17.  

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å støtte uttalelsen. 

 

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

forslag til vedtak: 

 

Nordre Land kommune støtter følgende uttalelse fra styret i Langsua Nasjonalpark: 
 

Langsua nasjonalparkstyre er orientert om at det i flere tilfeller har blitt endret rammer og 

forutsetninger fra Miljødirektoratet i forbindelse med behandlingen av vår besøksstrategi. De 

forutsetningene som fra direktoratets side ble signalisert i startfasen av arbeidet som en 



rettesnor, har blitt endret under vegs. Dette har som direkte konsekvens resultert i manglende 

framdrift og muligheter for å gjennomføre planlagte og viktige tilretteleggingstiltak for besøk 

i 2017.  

Styret mener at handlemåten fra Miljødirektoratet er uakseptabel. Premisser og signaler som 

er gitt, både skriftlig og muntlig i egne møter, har ikke blitt fulgt opp, men snarere endret til 

motsatte signaler av det man har gitt i starten av dialogen. Samtidig følges ikke de generelle 

rammene som er fastsatt for utvikling av besøksstrategier. Dette skaper både uforutsigbarhet 

og viser en manglende respekt for det lokale forvaltningsapparatet og det ansvaret vi har. 

Handlingsrommet er borte, og totalt sett medfører dette at styret ikke blir i stand til å 

gjennomføre de oppgavene vi er satt til.  

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen vi opplever at direktoratet har satt oss i, ber Langsua  

nasjonalparkstyre om et møte med både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet 

innen 01.07.17.  
 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 29. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 
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