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1. Rådmannens innledning 

Rådmannen legger med dette frem halvårsrapporten 2017. Som for tidligere år rapporteres 

det ikke på styringskort i kvartalsrapportene, da det er få resultater å presentere og det ville 

medført at rapportene hadde blitt betydelig større i omfang. For å kunne gi en kort og 

poengtert rapport kommenteres derfor allerede nå kjente avvik fra styringskortene i den 

verbale delen for den enkelte enhet. I tillegg rapporteres det på sykefravær og økonomi.  

Fram til nå i 2017, har det i enhetene vært jobbet mye med å gjennomføre vedtatte 

salderingstiltak fra OU-rapporten juni 2016. De fleste av disse tiltakene er tatt ut allerede. 

Imidlertid er det noen tiltak som det fremdeles må jobbes videre med. For eksempel ubetalt 

spisepause.  

Sykefravær 

Sykefraværet i første halvår i Nordre Land kommune ligger på totalt 9 %, fordelt med 3,3 % 

korttidsfravær og 6,7 % langtidsfravær. For andre kvartal isolert sett er fraværet 8,2 %, 

fordelt på 1,7 % korttidsfravær og 6,4 % langtidsfravær. Andre kvartal har noe økning 

sammenlignet med 2016, men første halvår har et prosentpoeng nedgang siden 2016 fra 10 

% til 9 %. Årsakene til fraværet er sammensatt, noe av langtidsfraværet skyldes 

arbeidsforholdene, noe alvorlig sykdom og noe svangerskapsrelatert. 

Økonomi 

Etter at årets første seks måneder er unnagjort, rapporteres det at kommunen i det store og 

det hele driver virksomheten innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Innenfor den styrbare 

delen av driften er det økonomiske utfordringer innen barnevernstjenesten. Innleie av 

saksbehandlerressurser og leder vil føre til merutgifter ut over sparte lønnsmidler som følge 

av vakante stillinger og refusjon sykepenger. Foreløpig prognose på merforbruket på 

barnevernsadministrasjon, er et anslag på kr 2,8 mill. I tillegg viser foreløpig estimert 

prognosen for merforbruk på tiltakssiden i barnevernet, et merforbruk på kr 3,6 mill. Det er 

foreløpig stor usikkerhet knyttet til størrelsen på et merforbruk innen barnevernstjenesten, 

men på dette tidspunktet anser rådmannen at merforbruket vil kunne bli vesentlig, i 

størrelsesorden kr 6,4 mill. Det er andre avdelinger i tjenesteområdet Velferd som antas å 

ville gå med mindreforbruk, slik at merforbruket på tjenenesteområdet vil kunne bli ca. kr 5,2 

mill.  

På tjenesteområdet skole er refusjonskrav for fosterhjemsplasserte barn en stor uforutsigbar 

post, som er vanskelig å budsjettere. Etter at årets seks første måneder er gått, antas det at 

det vil kunne bli et merforbruk i forhold til fosterhjemsplasserte barn for 2017, men hvor stort 

er vanskelig å anslå. Det er tro på at tjenesteområdet vil holde seg innenfor budsjettrammen 

for 2017, men størrelsen på merforbruket knyttet til fosterhjemsplasserte barn er avgjørende. 

Tjenesteområdet samfunnsutvikling rapporterer å ha god økonomisk kontroll, og basert på 

tidligere års resultater i tjenesteområdet antar rådmannen at det vil bli mindreforbruk her. 

Men det foretas ingen budsjettjusteringer på dette området nå, da størrelsen på et eventuelt 

mindreforbruk foreløpig er usikkert.  

Pensjon er et vesentlig område økonomisk i det kommunale regnskapet. KLP har varslet 

kommunene om redusert reguleringspremie i 2017, som isolert sett vil gi reduserte 
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kostnadsføringer knyttet til pensjon. Pensjonskostnadene som skal kostnadsføres i 

regnskapet består av mange elementer, og kommunen vil kunne oppleve at beregninger på 

pensjonsområdet vil kunne endres utover året.  

Basert på KS-prognosemodell som er utarbeidet etter kommuneproposisjonen, vil Nordre 

Land kommune kunne oppleve å få noe reduserte skatteinntekter sammenlignet med 

budsjett som følge av at skatteveksten på årsbasis for 2017 er nedjustert fra 1,5 % til 1,0 %. 

For Nordre Land kommune vil dette kunne føre til reduserte inntekter fra skatt- og 

rammetilskudd på til sammen kr 2,4 mill. Med en skattevekst i 2017 på 2,3 %, vil skatt- og 

rammetilskudd for 2017 bli i tråd med budsjettet. 

Andre fellesinntekter og fellesutgifter er foreløpig i tråd med budsjett.  

Samlet sett antas det at Nordre Land kommune vil kunne gå i balanse i 2017. Dette på tross 

av merforbruk innen barnevern. Med en noe økt vekst i skatteinntektene siste halvår, vil 

reduksjonen i skatt- og rammetilskudd kunne bli noe mindre enn det som er antatt etter 

første halvår. Rådmannen vurderer at foreløpig beregnet reduksjon i pensjonskostnadene vil 

kompensere merforbruket på barnevern og reduksjon i skatt- og rammetilskudd, og basert på 

informasjonen som foreligger etter første halvår antas det at Nordre Land kommune vil 

kunne oppnå balanse i 2017. Rådmannen foreslår imidlertid ikke budsjettjusteringer i 

forbindelse med halvårsrapporten.    

Tabell over økonomiske estimerte avvik pr 30.06: 

Innleie barnevernsadministrasjon 2.800.000,- 

Tiltaksutgifter barnevern 3.600.000,- 

Mindreutgifter TO Velferd for øvrig -1.200.000,- 

Mindrekostnad pensjon -7.000.000,- 

Mindreinntekter skatt- og rammetilskudd 2.400.000,- 

Merinntekter eiendomsskatt -600.000,- 

(+ merutgift/mindreinntekt) (-mindreutgift/merinntekt) 

Brukerundersøkelser 

Det har ikke vært gjennomført noen brukerundersøkelser i første halvår. 

Styringskort 

Rapportering på styringskort i halvårsrapporten, er en avviksrapportering. Dette betyr at de 

forhold rundt styringskort som er kommentert i rapporten, er de forhold der 

tjenesteområdeleder anser at mål i styringskort ikke vil nås i løpet av året. Enkelte av målene 

har kjent status i slutten av året, og for disse er det derfor ikke mulig å kommentere 

eventuelle avvik på dette tidspunkt. På bakgrunn av manglende måloppnåelse på mål knyttet 

til kompetanseheving for assistenter i barnehage, er det satt fokus på dette for å motivere 

denne gruppen til å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. I tillegg rapporterer TO 

Kultur om at det kan bli vanskelig å nå målet om 2,5 besøk pr. innbygger på biblioteket. 

Ellers rapporteres det at målene i styringskortene i all hovedsak ligger an til å bli nådd.  
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2. Fellesinntekter og fellesutgifter 

I slutten av juni ble det sendt ut informasjon fra KLP om at satsene for årets 

reguleringspremie blir betydelig lavere enn tidligere anslått. Dette skyldes at både 

lønnsoppgjøret og nytt grunnbeløp fra 1. mai ble lavere enn forventet.  

Reguleringspremien er en del av pensjonskostnaden som utgiftsføres i regnskapet, og lavere 

reguleringspremie vil derfor gi lavere pensjonskostnad. Reguleringspremien for 

fellesordningen, som beregnes som en prosentsats av premiereserven (kr 446,4 mill.), er 

redusert med 1,3 %. Reguleringspremien i pensjonsordningen for sykepleiere, som beregnes 

som en prosentsats av pensjonsgrunnlaget (kr 35,5 mill.), er redusert med 3,6 %. Samlet sett 

utgjør disse endringene ca. 7 mill. i redusert reguleringspremie.    

Men pensjonskostnaden som skal utgiftsføres i regnskapet består av mangle elementer, og 

man opplever derfor ikke nødvendigvis tilsvarende mindreforbruk sammenlignet med 

budsjett. En oppdatert prognose på pensjonskostnaden for 2017 foreligger fra KLP i løpet av 

oktober måned. Og helt hvordan pensjon blir for 2017 er ikke klart før i 2018. Men før den 

oppdaterte prognosen foreligger, er det vanskelig å anslå størrelsen på eventuelle 

mindreutgifter knyttet til pensjon. Men det antas at det vil kunne bli vesentlige mindreutgifter 

på dette området sammenlignet med budsjett. 

 

Ansvar  Regnskap i år Budsjett inkl. endring 

17112 Konsesjonskraft -3 516 935,50 -6 612 000,00 

17311 Andre næringsformål -941 850,93 -4 625 000,00 

81111 Skatter -72 641 036,01 -144 786 000,00 

81121 Eiendomsskatt -16 570 606,50 -32 400 000,00 

82111 Statlige rammetilskudd -122 483 748,00 -228 564 000,00 

82522 Kompensasjonstilskudd -100 591,00 -2 600 000,00 

91111 Renter / omkostninger på lån 3 535 609,82 8 745 770,00 

91112 Andre renter / omkostninger -1 415 632,47 -6 700 000,00 

92111 Avdrag på lån 8 630 705,00 16 000 000,00 

Økonomistatus for fellesinntekter og fellesutgifter etter 1. halvår er preget av at det er noe 

ujevnheter i innbetalinger og utbetalinger, da flere av de store inntekts- og utgiftsføringene på 

området er årlige transaksjoner.  

Konsesjonskraften 39,88666 GWh er solgt til fastpris for 2017 på 28,50 øre/kWh. Inntektene 

er i tråd med budsjett. 

Eiendomsskatt 1. termin er inntektsført, og inntektene her kan foreløpig se ut til å bli noe over 

budsjett, beregnet til kr 600.000,-.  

Skatt- og rammetilskudd ble budsjettert etter KS-prognosemodell etter at statsbudsjettet ble 

presentert høsten 2016. I statsbudsjettet ble skatteveksten på årsbasis for 2017 anslått til 1,5 

% for kommunene. I revidert nasjonalbudsjett som ble presentert i mai, ble vekstanslagene 

satt ned til 1,0 %. Det er forskuddsskatt som trekker veksten ned. Hvis statens nedjusterte 

anslag for skatteveksten i 2017 blir en realitet, vil Nordre Land kommune kunne få reduserte 
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inntekter fra skatt- og rammetilskudd på til sammen kr 2,4 mill. Med en skattevekst i 2017 på 

2,3 %, vil skatt- og rammetilskudd for 2017 bli i tråd med budsjettet. 

Andre vesentlige poster er foreløpig i hovedsak i tråd med budsjett. 
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3. Rapportering fra tjenesteområdene 

3.1 Tjenesteområde sentraladministrasjonen 

Første halvår 2017 har vært preget av implementering av ny organisasjon etter 

organisasjonsutviklingsprosessen 2016, oppstart på kommuneplanens samfunnsdel, 

avslutning av regnskapsåret 2016 og ikke minst forberedelser til digitaliseringsprosjektet. Det 

er gjennomført anbudskonkurranse, og leverandør av nytt sak/arkivsystem er valgt.  

Resultater i forhold til styringskort: 

Sykefravær første halvår har vært 4,9 %, fordelt på 0,6 % korttidsfravær og 4,3 % 

langtidsfravær. Tilsvarende sykefravær første halvår 2016 var henholdsvis 1,3 % og 5,3 %. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 33.020.900,- 17.551.545,68 53,15 

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus: 

Ved første halvår vil det vanligvis ligge på en høy forbruksprosent, da det er flere av utgiftene 

om belastes i starten av året, men gjelder hele året, samt at fondsfinansiering ikke er 

inntektsført. 

 

3.2 Tjenesteområde grunnskole 

Det foregår mye godt arbeid i kommunens tre skoler, og hovedfokuset i tjenesteområdet 

dette halvåret har vært å samordne og skape en tydeligere strategi og felles retning for 

Nordre Land-skolen. Alle ansatte har vært aktive medskapere i prosessen, som vil fortsette 

neste halvår. Gjennom nyhetsbrev og egen Facebookside, samt aktiv involvering i skolens 

samarbeidsarenaer, har vi en ambisjon om god kommunikasjon og informasjonsflyt på tvers 

av roller og nivåer i tjenesteområdet.  Det er avgjørende for at en felles strategi kan få ønsket 

effekt. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Digitaliseringen vil få et stort løft i skolen fra siste halvår av 2017. Feide-kontrakt er 

undertegnet, det samme er kontrakt med IST som leverandør av nytt skoleadministrativt 

system. Alle lærer- og elev-PCer skal oppgraderes til Office 2016 i løpet av sommerferien. 

Det innebærer en skybasert løsning i Office 365 som bl.a. vil gi tilgang til e-post fra andre 

steder enn arbeidsplassen. Dette har vært etterspurt i mange år. Skoler vil erstatte Fronter 

som digital læringsplattform. Opplæring er planlagt og igangsatt, men vil naturlig nok kreve 

tid siste halvår i 2017.  

Sykefravær første halvår av 2017 er på 1,8 % i langtidsfravær og 6,2 % i korttidsfravær. 

Dette er på samme nivå som 2016. Korttidsfraværet var da på 1,8 % og langtidsfraværet har 

gått opp med 0,2 % fra 6,0 % i 2016 til 6,2 % i 2017. En viktig del av det daglige 
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personalansvaret ligger i å forebygge sykefravær. Det er satt av fellestid i oktober med HMS-

leder for alle ansatte i skolene, der fokus er å redusere sykefravær. Mye av langtidsfraværet 

handler om kronisk sykdom som arbeidsgiver har liten eller ingen mulighet til å påvirke. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 61.872.000 27.416.224,50 44,31 % 

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus: 

Skolene opplever budsjettene for 2017 som stramme, og innsparingen er primært gjort i 

timeplanleggingen. Det innebærer mindre voksentetthet og færre pedagoger enn ønsket. 

Innkjøp og opprusting av fysiske fasiliteter er satt til et minimum. Innkjøp og utskiftning av 

PCer vil effektueres i løpet av juli – september. Tjenesteområdet har ikke fått inn alle 

refusjonskrav på gjesteelever i andre kommuner. Refusjonskrav for gjesteelever er en stor 

uforutsigbar post, og er vanskelig å budsjettere for. Slik det ser ut nå, vil det bli et merforbruk 

i forhold til fosterhjemsplasserte barn for 2017, hvor stort er vanskelig å anslå. Det er tro på 

at tjenesteområdet vil holde seg innenfor budsjettrammen for 2017, men størrelsen på 

merforbruket knyttet til kjøp av undervisning i andre kommuner, herunder 

fosterhjemsplasserte barn er avgjørende for hvordan resultatet endelig vil bli. 

 

3.3 Tjenesteområde barnehage  

Tjenesteområdet Barnehage er en samling av budsjettrammene for Dokka barnehage, Torpa 

barnehage, Nordsinni barnehage og generell barnehageadministrasjon. 

Visjon: «Klart vi kan!  Stort å være liten i Nordre Land» 

Resultater i forhold til styringskort: 

På bakgrunn av manglende måloppnåelse i forhold til kompetanseheving for assistenter ble 

det i april 2017 igangsatt et arbeid for å motivere denne gruppen til å ta fagbrev som barne- 

og ungdomsarbeider. Pr juli 2017 er 22 assistenter klare for oppstart av studiet i regi av 

Karriere Oppland.  Igangsetting blir tidlig september 2017, og studiested er Dokka. Nordre 

Land – barnehagen er tildelt kr 100.000,- til formålet fra Fylkesmannen i Oppland. Dette er 

en kompetanseheving som er helt avgjørende for barnehagens arbeid med kvalitet i tilbudet. 

1. halvår 2017 er det et sykefravær på 13,4 %, herav 2,8 % korttidsfravær, i Dokka 

barnehage. I Nordsinni barnehage er fraværet 5,7 %, hvorav 3,3 % er korttidsfravær. I Torpa 

barnehage er fraværet 8,9 %, hvorav 2,1 % er korttidsfravær. 

Høyt sykefravær er en utfordring i Nordre Land -barnehagen. På bakgrunn av dette er det 

utarbeidet en plan hvor målet er å øke nærværet, samt bidra til økt kvalitet i oppfølging av 

sykefravær. Planen inneholder blant annet følgende tiltak: 

- Nye rutiner for sykefraværsoppfølging inkl. fokus på arbeidsoppgaver som kan 

utføres til tross for sykdom. 
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- Informasjonsfolder til ansatte om rettigheter og plikter ved sykefravær. 

- Fokus på ledelse i oppfølgingsprosesser, inklusive veiledning. 

- Etablert samarbeid med IA kontakt, HMS- rådgiver, tillitsvalgte og verneombud. 

Nærværet har en svak oppgang siden forrige rapportering, men det er for tidlig i prosessen å 

fastslå om igangsatte tiltak fungerer hensiktsmessig.  Dette er et langsiktig arbeid. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 36 175 000 16 297 718,46 45,05 

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus: 

Regnskap etter ramme.  Endringer i lønn ved nytt barnehageår 15.08.17 kan gi endrede 

forutsetninger. Oversikt på eventuelle utfordringer vil være avklart i løpet av august 2017. 

 

3.4 Tjenesteområde Velferd 

Velferd er et tjenesteområde som er sammensatt med den hensikt at det skal være til det 

beste for brukeren og dens behov. Mange av tjenestene arbeider mot de samme brukerne, 

og det er særs viktig med et godt tverrfaglig samarbeid, slik at brukeren opplever et helhetlig 

og samordna tjenestetilbud.  

Tjenesteområdet består av Psykisk helse og rus, Helsesøstertjenesten, Pedagogisk 

psykologisk tjeneste, Land barnevern, Nav, Læringssenteret/Fagertun -bofellesskap for 

mindreårige flyktninger, Kommunepsykolog.  

Resultater i forhold til styringskort: 

De fleste målene i styringskortene ligger i hovedsak an til å bli nådd. 

Sykefraværet 1. halvår for tjenesteområdet er 10,7 % fordelt på 9,1 % langtidsfravær og 2 % 

korttidsfravær. Sammenlignet med samme periode i 2016 er det et høyere fravær, som følge 

av høyere langtidsfravær. I samme periode i fjor var fraværet på enheten 8,8 % fordelt på 7 

% langtidsfravær og 1,9 % korttidsfravær.    

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 45 283 000 29 178 000 64,44 

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus: 

Tjeneste Regnskap 1. 

halvår 

Budsjett 2017 Forbruk i % Prognose for 

året 

Administrasjon  1 935 5 817 33,26 -400` vakanse  
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PPT 755 2 735 27,62 -600`(pga 1 

årsverk mindre 

pga sykm) 

Læringssenteret -4 012 90 -4 458,55 På budsjett – 

sannsynlig 

mindreforbruk, 

sum usikkert pt 

Helsesøstertjenesten 1 294 3 162 41 På budsjett-  

sannsynlig 

mindreforbruk.  

NAV 4 447 8 621 52 På budsjett  

Psykisk helse og rus  2 772 5 230 52 -200 

Barnevern adm  7 341 7 139 103 Merforbruk  ca 

2,8- foreløpige 

tall  

Barnevern tiltak 

Nordre Land  

8 848 12 500  Merforbruk på  

Ca. 3,6 mill. – 

foreløpige tall 

Totalt tjenesteområde  29 178 45 283 64,44 Merforbruk pga. 

bv på ca. 5, 2 

mill. 

Tjenesteområdets prognose for 2017, eksklusive Land barnevern, og Læringssenteret, viser 

en prognose på et mindreforbruk på kr 1, 2 mill. Dette mindreforbruket vil bidra til å dekke inn 

merforbruket innen barnevern. 

 

3.5 Tjenesteområde helse og omsorg 

Tjenesteområdet har hatt en aktiv og god start på året, det er kontroll på økonomien 

og de målsettingene som ble satt i forbindelse med organisasjonsutviklingsprosjektet 

for tjenesteområdet i 2017. 

Tjenesteområdet har kommet godt i gang prosjektene velferdsteknologi og 

hverdagsrehabilitering som er de store satsningsområdene innenfor tjenesteområde i 

2017.   

Resultater i forhold til styringskort: 

Tjenesteområdet har hatt 6 alvorlige legemiddelavvik i perioden.  Rutiner og 

prosedyrer er blitt gjennomgått og de inneholder beskrivelser som skal ivareta disse 
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utfordringene. Avdelingene har på bakgrunn av dette gjennomgått sin egen praksis 

for å sikre at rutiner og prosedyrer blir fulgt.  

Tjenesteområde har i 1. halvår et sykefravær på 9,7 %, der langtidsfraværet utgjør 

7,1 % og korttidsfraværet 2,6 %. Sammenlignet med sykefraværet 1. halvår 2016 

som var 10,3 %, er sykefraværet 0,6 % lavere i 1. kvartal 2017. Dette skyldes en 

reduksjon i langtidsfraværet.  

Tjenesteområdet har hatt fokus på sykefraværet og oppfølging av sykemeldte. Tiltak 

har blitt iverksatt i de avdelinger som har hatt det høyeste fraværet. Tjenesteområdet 

vil følge med på utviklingen i sykefraværstallene, og vurdere fortløpende hvilke tiltak 

som bør iverksettes. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 149.899.000 74.868.369 49,95 

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus: 

Regnskapet per 30.06.17 viser et merforbruk på kr 5,9 millioner. Tjenesteområdet 

mangler brukerbetalinger, refusjon fra staten og refusjon for sykefravær og 

fødselspenger. Til sammen utgjør disse postene ca. kr 7,8 millioner.  

Tjenesteområdet vil få høyere utgifter i siste halvår knyttet opp mot kontoartene 

ferievikarer og innleie av ekstrahjelp. Disse utgiftene har tjenesteområdet periodisert 

kvartalsvis. Dette for å gi et riktigere bilde av den økonomiske situasjonen. 

Tjenesteområde er per 30.06.17 i økonomisk balanse. Utvikling av vedtakstimer i 

hjemmetjenesten vil være en avgjørende faktor for om tjenesteområdet går i balanse 

i 2017. Rapporteringen er med forbehold om at inntektene og utgiftene til 

resurskrevende brukere forblir uendret gjennom året, samt at tjenesteområdet ikke 

får andre uforutsette utgifter.  

 

3.6 Tjenesteområde samfunnsutvikling 

Overtagelse VA – Synfjell Øst/Spåtind og Kommunedelplan i samme område er 

prioriterte saker som tjenesteområde jobber med. I tillegg kommer driftsoppgaver, 

asfalteringer og reguleringsplaner på plansida. 2. august ble VG – Lista arrangert på 

Dokka, og tjenesteområdet har bidro med en god del ressurser i forberedelsene av 

dette arrangementet.  

Resultater i forhold til styringskort: 

Tjenesteområdet har fortsatt fokus på internkontroll, da man ikke er i mål med å få 

dette inn på et årshjul internkontroll-rutiner. Det kjøres verdistrøm-analyser og Lean 
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prosesser for å oppnå ønsket kontroll, også på lederstruktur kjører tjenesteområdet 

nå Lean. I tillegg er det gjennomført Lean på: 

- Kjemisk helsevern 
- Strukturendring i IK – avløp 
- Lean prosess for IK – vann 
- Årlig kontroll av løfteredskaper og annet tyngre utstyr som krever 

sertifisering  
 

Årets sykefravær så langt er på 7,4 %, hvorav 4,7 % er langtidsfravær og 2,7 % 

korttidsfravær. Fraværstallene for andre kvartal viser en forbedring i forhold til første 

kvartal og spesielt på langtids sykefravær. Fokuset som har vært på 

sykefraværsoppfølging ser ut til å gi resultater. Tjenesteområdet har avdelinger som 

ikke har hatt sykefravær i andre kvartal. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 48.140.000 20.570.556 42,73 

Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus: 

Tjenesteområdeleder har sammen med sine avdelingsledere god kontroll på 

økonomi, både totalt og innenfor hvert område. Tjenenesteområdet forventer å levere 

godt innenfor budsjett også i 2017. 

 

3.7 Tjenesteområde kultur 

Det har vært normal drift og full aktivitet på alle driftsenheter innenfor tjenesteområde kultur 

1. halvår 2017. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i første kvartal 2017. På årsbasis kan det se 

vanskelig ut å nå målet om 2,5 besøk pr. innbygger på biblioteket, ellers er målene i 

styringskortet realistiske.  

Tjenesteområde kultur har hatt et sykefravær på 2,9 % 1. halvår 2017. Korttidsfraværet var 

på 1,4 %, mens langtidsfraværet var på 1,5 %. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å 

begrense fraværet. 

 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 10.295.000 3.829.124 37,2 
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Tjenesteområdeleders kommentarer om økonomistatus: 

1. halvår 2017 har det vært normal drift på alle driftsenheter, og pr. 1. juli er det ingen ting 

som tyder på at tjenesteområdet ikke skal kunne holde seg innenfor budsjett, året sett under 

ett.  
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4. Finans 

Norges bank holdt i rentemøte den 22. juni renten uendret, og la fram en ny pengepolitisk 

rapport hvor det skrives at styringsrenten vil holdes på 0,5 prosent i år og neste år. Det er 

utsikter til at styringsrenten skal heves gradvis fra 2019 og kommer opp til 1,25 prosent mot 

slutten av 2020. Pengemarkedsrenten 3 måneders nibor falt i juni til ny laveste notering på 

0,83 %. Fastrentene steg igjen i juni, og 10-årsrentene er på samme nivå som ved årsskiftet, 

mens 3-5 års renter har falt litt. 

Oljeprisen har falt 9 dollar siden nyttår til tross for videreføring av OPEC-avtalen om 

produksjonskutt.  

Den norske krona har generelt svekket seg i år, unntatt mot dollar. Euroen fortsatte å styrke 

seg litt i juni. Valutaprognoser spår en betydelig kronestyrking de kommende år, men mye 

avhenger av oljeprisen.  

Verdensindeksen for aksjer steg 9 % i første halvår. Beste sektorene i år har vært IT og 

helse. Oslo Børs hovedindeks har gitt en avkastning på 2,15 % så lagt i år, etter 1,7 % fall i 

juni.  

For Nordre Land kommune har 1. halvår 2017 betydd få endringer på finansområdet. 

Rentene på innlån er i all hovedsak uendret i perioden. Det er foretatt låneopptak på kr 15 

mill. i Husbanken for videreutlån via startlånordningen.  

Nordre Land kommune sin portefølje som er plassert i markedet, har i første halvår 2017 hatt 

en avkastning på 2,16 %. På grunn av fall i swaprenter, har det vært relativt god avkastning 

for rentefond sammenlignet med bankrentene. Aksjemarkedet har levert gode resultater med 

en avkastning på 5,93 %.  
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5. Internkontroll 

Det har vært jobbet med internkontroll i alle tjenesteområdene første halvår. I 

sentraladministrasjonen er det jobbet med tilsettingsprosedyrer, arbeidsreglement, 

politiattester og andre reglement og prosedyrer. Ellers er det utarbeidet ROS-analyse i 

forbindelse med beredskap.  

Tjenesteområde barnehage har det siste kvartalet fortsatt arbeidet med kompetanseheving 

og oppdatering av internkontrollsystemet. Ingen alvorlige avvik.  

I tjenesteområde grunnskole jobbes det med skoleeiers forsvarlige system og gjennomgang 

av rutiner. Det er utarbeidet nye rutiner for lovendring i § 9a i Opplæringsloven om elevers 

rett på et godt skolemiljø. Tjenesteområdet har hatt et alvorlig avvik i andre kvartal. Avviket 

er lukket. 

Tjenesteområde velferd har fortsatt internkontrollarbeidet fra første kvartal, og rutiner, 

prosedyrer og ROS-analyser for de ulike tjenestene har fokus. Innen de ulike tjenestene i 

tjenesteområdet rapporteres det om god kontroll og oversikt, med unntak av barnevern. I 

forhold til barnevern er det en bedre oversikt og kontroll enn før. Men fortsatt gjenstår det 

mye arbeid. Barnevern har fortsatt mange avvik. Disse følges tett opp av tjenesten og 

fylkesmannen. Det er god oversikt over avvikene. Mange av avvikene er ikke lukket, og det 

vil ta tid å lukke disse. 

Tjenesteområde helse og omsorg har jobbet godt med internkontroll også i andre kvartal. 

Årshjul, HMS og fag årshjul, møtestruktur, rapporteringsrutiner, vernerunder mm. På flere 

områder er blant internkontrollarbeidet som er gjort for å sikre tilstrekkelig kontroll. Enhetene 

har hatt 5 alvorlige avvik i andre kvartal. Fire avvik er knyttet til medisinering, og et er knyttet 

HMS. Avvikene er gjennomgått og lukket.    

Tjenesteområdet samfunnsutvikling har i andre kvartal hatt gjennomgang av øvelser på 

brann og redning og beredskap. Tjenesteområdet har hatt fokus på tiltaksforbedringer. 

Enheten har i ingen alvorlige avvik i andre kvartal.  

Tjenesteområdet kultur har også jobbet med internkontroll, og det er rutiner for de ansatte i 

sentrumservice i forbindelse med døra inn på Rådhuset, som har hatt mest fokus. 

  



[Skriv inn tekst] 
 

 

6. Investeringer 

 

Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Forbruk 
2017 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01211 Dokka Kulturstasjon 4 500 000 
4 418 

836,24 0 0 -100 000,00 
4 318 

836,24 181 163,76 

K-113/11 oppr budsjett 4.500.000.               

Kommentar: Gjenstår ombygging ingangsparti og vurderer rehabelitering av kjøkken/garderobe. 
    

  

  
       

  

01229 Renovering Torpa vannverk 5 365 000 
4 878 

634,65 0 0 71 185,73 
4 949 

820,38 415 179,62 

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

Kommentar: Anlegg i produksjon, gjenstår fortsatt justeringer og forbedringer før overtakelse. Forventes ferdig i 2017. Økonomi ok. 
  

  

  
       

  

01239 Utkjøp festetomter 8 800 000 
8 673 

607,00 0 0 138 325,00 
8 811 

932,00 -11 932,00 

K-sak 47/12 5.800.000+K-sak 27/16 kr 3.000.000,-.               

Kommentar: Årest forbruk er dokumentavgift på Stasjonsområdet. Prosjektet er ferdig. 
     

  

  
       

  

01313 Energimerking av kommunale bygg 750 000 41 969,00 0 0 653 687,00 695 656,00 54 344,00 

K-sak 
100/12 oppr 
budsjett 
250.000+K-
sak 73/13 
oppr 
budsjett                 
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250.000 + 
Ksak 112/14 
250.000,- 

Kommentar: 
Ferdig - 
sluttrapport 
mangler                 

                  

Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Forbruk 
2017 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01317 Tak kantine Landmo 350 000 48 402,25 0 0 606 844,65 655 246,90 -305 246,90 

K-sak 100/12 oppr budsjett 350.000.               

Kommentar: Ventilasjon gjenstår - forventes ferdig uke 33 
      

  

  
       

  

01327 Fortau Landmovegen, regulering 1 150 000 
1 038 

880,95 0 0 3 555,00 
1 042 

435,95 107 564,05 

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

Kommentar: Oppmåling og fradeling av reduserte areal på boligtomter gjenstår. Fradeling og kjøp av areal gjenstår. Ferdigstilles i 2017. Økonomi ok. 
 

  

  
       

  

01338 Utbedringer Brovoll vannverk 1 900 000 595 831,30 0 0 78 196,60 674 027,90 1 225 972,10 

K-sak 100/12 oppr budsjett 500.000+K-sak 86/14 kr 1.000.000 fra 01232 og kr 400.000 fra 
01417.             

Kommentar: Guard oppgraderer driftskontroll med automasjon og styring og UV-anlegg skal skiftes ut. Sees i sammenheng med investering 01714 
 

  

  
       

  

01405 Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole 120 000 106 651,44 0 0 1 081,50 107 732,94 12 267,06 

K-sak 73/13 oppr budsjett 120.000.               

Kommentar: Ferdig - sluttrapport mangler 
      

  

  
       

  

01407 Komplettering adressering i Nordre Land 700 000 928 494,33 0 0 62 338 757 432,33 -57 432,33 
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  Inntekter i prosjektet:         -233 400     

  Netto i prosjektet:         -171 062     

K-sak 73/13 oppr budsjett 700.000.               

Kommentar: Fakturering for skilt pågår. Prosjektet forventes ferdig i 2017. 
      

  

  
       

  

Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Forbruk 
2017 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01602 IKT-prosjekter 2016 500 000 192 682,50 0 0 38 588 231 270,00 268 730,00 

K-sak 130/15 kr 500.000,-.               

Kommentar: Prosjektet er påstartet  og anskaffelse skjer 3. kvartal. Prosjektet må sees i sammen med prosjekt 01704. Forventer ferdigstillelse ved utgangen av 4.kvartal 2017. 

  
       

  

01606 Velferdsteknologi 500 000 87 500,00 500 000 500 000 0,00 87 500,00 500 000,00 

  Inntekter i prosjektet:         0,00     

  Netto i prosjektet:         0,00     

K-sak 130/15 kr 500.000,-+K-sak 94/16 kr 500.000,-.               

Kommentar: Prosjektet har vært forsinket, men er i avslutningsfasen nå. Det er 4 sikkerhetspakker og ca 36 mobile trygghetsalarmer ute i test - alarmene vil være ute til ny 
rammeavtale er  

  
klar primo 2018 dersom det er behov. Dette sees også i sammeheng med nytt pasientvarslingsanlegg - 01718 - da pasienter på Landmo og hjemmeboende kan ha 
like funksjoner  

  på rom/i hjem. 
      

  

  
       

  

01608 Feide 300 000 0,00 0 0 21 250 21 250,00 278 750,00 

K-sak 130/15 kr 300.000,-.               

Kommentar: Prosjektet er i gangsatt, men må sees i sammenheng med andre skoleprosjekter som skal finansieres delvis via digitaliseringsprosjektet. 
 

  

  Prosjektets ramme vil bli justert i 4. kvartal. 
      

  

  
       

  

01609 Fortau Idrettsvegen 1 500 000 
1 056 

248,12 0 0 109 449 
1 165 

697,50 334 302,50 
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K-sak 130/15 kr 1.500.000,-.               

Kommentar:  Fortau og Idrettsvegen asfaltert, gjenstår noe kobling av strøm utføres av Vokks og tilsåing av grøntområder. Ferdigstilles august/september.   

  
       

  

Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Forbruk 
2017 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01611 Oppgradering driftskontrollanlegg  700 000 0,00 0 0 356 890,79 356 890,79 343 109,21 

K-sak 130/15 kr 300.000,-.               

Kommentar: Ferdig i løåpet av 2017.  
      

  

  
       

  

01613 Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA 17 250 000 0,00 17 000 000 17 000 000 115 688,80 115 688,80 17 134 311,20 

K-sak 130/15 kr 250.000,-+K-sak 94/16 kr 17.000.000,-.               

Kommentar:  Forprosjekt avsluttes i august, danner grunnlaget for prosjektering av utvidelse Dokka RA.  
    

  

  
       

  

01621 Kolterudsvegen VA-nett 2 200 000 253 843,12 0 0 
1 501 

955,72 
1 755 

798,84 444 201,16 

K-sak 130/15 kr 2.200.000,-.               

Kommentar:  Va-anlegg ferdigstilt, gjenstår asfaltering. Vokks skal faktureres i forhold til avtalt matrise. 
    

  

  
       

  

01641 Opprusting VA Barsokveien 6 000 000 
1 633 

920,82 2 500 000 2 500 000 
4 505 

821,49 
6 139 

742,31 -139 742,31 

K-sak 130/15 kr 3.500.000,-+K-sak 94/16 kr 2.500.000,-.               

Kommentar: Va-anlegg ferdigstilt mai-2017 og oppbygging av veg utført juli 2017. Asfaltering gjenstår, utføres i september. Økonomi må avklares mot sluttfaktura.   

  
       

  

01660 Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 1 946 000 
1 788 

153,05 0 0 0,00 
1 788 

153,05 157 846,95 

K-sak 130/15 2.000.000,-+K-96/16 -54.000,- til prosjekt 01507. 
      

  

Kommentar: Ferdig - sluttrapport mangler. Årets forbruk ligger under prosjekt 01760. 
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Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Forbruk 
2017 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01671 Opprusting Nordsinni kirke 1 000 000 322 802,38 0 0 
1 813 

657,00 
2 136 

459,38 -1 136 459,38 

K-sak 130/15 1.000.000,-.               

Kommentar: Merforbruk dekkes inn ved restbevilgning fra prosjektene: 01570, 01670 og 
01770 

     
  

  
       

  

Restbevilling: Rest Benytter Rest etter overføring 
  

  

01570 Sikrik ENØK-tiltak kirker 2015 670 618 -670 618,00 0 
   

  

01670 Sikrik ENØK-tiltak kirker 2016 (Se prosjekt 01671 over) 0 0 0 
   

  

01770 Sikrik ENØK-tiltak kirker 2017 829 828 -465 841,38 363 987         

  
       

  

01701 Utskifting av oppmålingsutstyr  200 000 0,00 200 000 200 000 0,00 0,00 200 000,00 

K-sak 94/16 kr 200.000,-.               

Kommentar: Innkjøpt ok. Faktura ikke belastet - sluttrapport mangler 
      

  

  
       

  

01702 IKT-prosjekter 500 000 0,00 500 000 500 000 0,00 0,00 500 000,00 

K-sak 94/16 kr 500.000,-.               

Kommentar: Prosjektet er påstartet og er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2017. 
     

  

  
       

  

01703 Digitalisering inkl. nytt saksbehandlingssystem 3 000 000 0,00 3 000 000 3 000 000 0,00 0,00 3 000 000,00 

K-sak 94/16 kr 3.000.000,-.               

Kommentar: Hovedprosjektet har 15 hovedområder, og arbeidet er startet på de fleste, men sak- og arkiv, skole/barnehage og NAV-system er prioritert så langt. Sak- og  

  
arkivsystemleverandør er valgt,  oppstart planlagt medio februar 2018. Digitalisering skole og barnehage er andre hovedsatsning. Nytt adm. system skole, sfo og 
barnehage,  

  
Feide, office 365 for lærere og ny læringsplattform tas i bruk i løpet av høsten. Kostnader er innenfor årets bevilgning, men det må bevilges ytterligere 
investeringsmidler neste 
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   år for videreføring av prosjektet.    
      

  

  
       

  

Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Forbruk 
2017 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01704 Trådløst nett - utvidelse 250 000 0,00 250 000 250 000 0,00 0,00 250 000,00 

K-sak 94/16 kr 250.000,-.               

Kommentar: Prosjektet er påstartet  og anskaffelse skjer 3.kvartal. Prosjektet må sees i sammen med prosjekt 01602. 
   

  

  
       

  

01705 Utskrifting av kjøretøy/varige driftsmidler 700 000 0,00 700 000 700 000 912 709 912 709,00 -212 709,00 

K-sak 94/16 kr 700.000,-.               

Kommentar: Kr 128.694,- i MVA kompensasjon som går til felles finansiering av investeringsprosjekter. Kr 84.015 .- føres over fra drifta  
  

  

  
       

  

01706 Utskifting liten planbil drift 400 000 0,00 400 000 400 000 492 400 492 400,00 -92 400,00 

K-sak 94/16 kr 400.000,-.               

Kommentar:  Kr 24.400,- i MVA kompensasjon som går til felles finansiering av investeringsprosjekter. 
    

  

  
       

  

01707 IKT-plan skole 2015-2017 186 000 0,00 186 000 186 000 0,00 0,00 186 000,00 

K-sak 94/16 kr 186.000,-.               

Kommentar: Innkjøp og utskiftning av PCer vil effektueres i løpet av juli – september.  
     

  

  
       

  

01708 Prosjektering TBUS og bussholdeplass/parkering Elverom 100 000 0,00 100 000 100 000 0,00 0,00 100 000,00 

K-sak 94/16 kr 100.000,-.               

Kommentar: 
      

  

  
       

  

01709 Asfaltering miljøgata 1 500 000 0,00 1 500 000 1 500 000 0,00 0,00 1 500 000,00 

K-sak 94/16 kr 1.500.000,-.               

Kommentar: Befaring utført med Stange Asfalt for å få et tilbud på fresing og asfaltering. Tilbud avgjør om det blir asfaltering i 2017. 
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Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Forbruk 
2017 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01710 Trafikksikkerhetstiltak - gatelys kommunale veger 610 000 0,00 610 000 610 000 0,00 0,00 610 000,00 

K-sak 94/16 kr 610.000,-.               

Kommentar: Gatelys langs Storgata etableres i august. Pristilbud mottatt. 
      

  

  
       

  

01711 Tonlia boligfelt asfaltering 560 000 0,00 560 000 560 000 509 640,00 509 640,00 50 360,00 

K-sak 94/16 kr 560.000,-.               

Kommentar: Asfaltering utført i juni. Sluttrapport mangler 
      

  

  
       

  

01712 Trådløst nett Landmo-området 750 000 0,00 750 000 750 000 0,00 0,00 750 000,00 

K-sak 94/16 kr 750.000,-.               

Kommentar:  Trådløst nettverk mot varslingsanlegget, samt utvidelse av 4G dekning innendørs for avdelingene er klart utenom Soltun, her fortsetter arbeidet nå etter ferien. Det 
er  

  samtidig trekt kabler for gjestenett og intern sone på huset. Sees på sammen med 01718. 
    

  

  
       

  

01714 Brovold vannverk 3 000 000 0,00 3 000 000 3 000 000 96,81 96,81 2 999 903,19 

K-sak 94/16 kr 3.000.000,-.               

Kommentar: Se kommentar 01338. 
      

  

  
       

  

01715 Fremføring av vann og avløp til Gjefle grustak 1 200 000 0,00 1 200 000 1 200 000 0,00 0,00 1 200 000,00 

K-sak 94/16 kr 1.200.000,-.               

Kommentar: Utføres 2018. 
      

  

  
       

  

01716 VA-Torstumoen 1 900 000 0,00 1 900 000 1 900 000 38 352,80 38 352,80 1 861 647,20 

K-sak 94/16 kr 1.900.000,-.               
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Kommentar: Prosjektering utsatt pga for store kostnader. Bygging utføres 
2018. 

      
  

  
       

  

Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Forbruk 
2017 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01717 Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett 2 000 000 0,00 2 000 000 2 000 000 0,00 0,00 2 000 000,00 

K-sak 94/16 kr 2.000.000,-.               

Kommentar: Tilkobling to abonnenter i Snarvegen og en i Furuvegen i høst. Kostnad anslått til kr.300.000. 
    

  

  
       

  

01718 Landmo varslingsanlegg 0 0,00 0 0 1 084 314 
1 084 

313,67 -1 084 313,67 

K-sak                  

Kommentar:  Fase 1 - første avdeling tester anlegget fra uke 34, hvis alt går greit etter en siste test / dekningstest av EveryCare. Da blir det tatt bruk alarmsmykker, trådløs snor og  

  trådløs alarmknapp med varsler på utviklet app i nye mobiler hos ansatte. Deretter tas det ibruk på resterende avdelinger. Full versjon skal være i drift fra oktober -  

  hvorpå Soltun også skal inn i det nye anlegget. 
      

  

  
       

  

01740 Fornyelse av VA-nettet 4 400 000 0,00 4 400 000 4 400 000 0,00 0,00 4 400 000,00 

K-sak 94/16 kr 4.400.000,-.               

Kommentar: Moskauglinna fra Barsokvegen til Furuvegen utsettes til 2018.  
      

  

  
       

  

01750 Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekt 2 000 000 0,00 2 000 000 2 000 000 791 428,74 791 428,74 1 208 571,26 

K-sak 94/16 kr 2.000.000,-.               

Kommentar:  Asfaltering av deler av nedre del Veståsvegen, øvre del Lyngvegen, asfalt Idrettsvegen langs nytt fortau. 10 tonns aksellast bru Sætervegen og asfalt.     

  Barsokvegen utføres september. 
      

  

  
       

  

01760 Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 2 000 000 0,00 2 000 000 2 000 000 569 268,19 569 268,19 1 430 731,81 

K-sak 94/16 kr 2.000.000,-.               

Underprosjekter: 
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01761 Innvendig oppgradering Dokkahallen  
    

63 790,51 
 

  

01762 Lok-stallen 
    

14 703,67 
 

  

01663 Ombygging Tannlegehuset DBS 
    

83 066,81 
 

  

01668 Nytt låsesystem kommunale boliger 
    

274 383,00 
 

  

01669 Nytt medisinrom Landmo 
    

133 324,20 
 

  

  
       

  

Kommentar: Sees i sammenheng med prosjekt 01660 
      

  

  
       

  

Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Forbruk 
2017 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

01770 Sikring og ENØK-tiltak kirker 1 000 000 0,00 1 000 000 1 000 000 170 171,54 170 171,54 829 828,46 

K-sak 94/16 kr 1.000.000,-.               

Underprosjekter: 
      

  

01771 Utbedringer Vølstad kirke         170 171,54     

Kommentar: Restbevilling benyttes til å dekke merkostnad på prosjekt 01671 Nordsinni 
Kirke. 

     
  

Restbevilling etter dekkning av merkostnad Nordsinni Kirke: Kr. 363 987 
      

  

  
       

  

01788 Kjøp/salg av kommunale eiendommer 2017 1 075 525 0,00 0 0 408 490,34 408 490,34 667 034,66 

Kommentar: F78/17 
      

  

  
       

  

01790 Egenkapitalinnskudd KLP 2016 1 750 000 0,00 1 750 000 1 750 000 
1 880 

083,00 
1 880 

083,00 -130 083,00 

K-sak 94/16 kr 1.750.000,-.               

Kommentar: KLP har krevd inn kr 1.880.083,- med forfall i juni måned. Merutgift på prosjektet på kr 130.000,- som følge av at man ikke vet nøyaktig hva KLP krever inn før 
fakturering. 

  
       

  

01792 Startlån 2017 15 000 000 0,00 15 000 000 15 000 000 2 562 2 562   
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566,00 566,00 

  Inntekter i prosjektet:         
-2 828 

897,77     

  Netto i prosjektet:         -266 331,77     

K-sak 94/16 kr 15.000.000,-. Utbetalinger av lån foregår løpende i gjennom 
året.               

  
      

    

Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Forbruk 
2017 

Forbruk 
totalt 

Rest-
bevilgning 

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

  Inntekter i prosjektet:         0,00     

  Netto i prosjektet:         0,00     

                  

  
       

  

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

  Inntekter i prosjektet:         0,00     

  Netto i prosjektet:         0,00     
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