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Lnr.: 15510/17 

Arkivsaksnr.: 17/2860 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: BAK    

 

Utskrift til:  

 

DELEGERTE SAKER  

 

        Unntatt offentlighet offl. § 13 

17/2505 02.11.2017 DS  176/17 SAMF//MOG NAVN *****  

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

SØKNAD OM STARTLÅN TIL REFINANSIERING AV GJELD  

 

 

17/2299 13.11.2017 DS  177/17 ØKIT//JON U63 &58  

 Hardråde MC v/Bjørn Dalen Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING  

 

 

17/2615 13.11.2017 DS  178/17 ØKIT//JON U63 &18  

 Arnt Rønningen  Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 

JULEBORD 14.11.2017 

 

 

17/2610 13.11.2017 DS  179/17 ØKIT//JON U63 &18  

 Arnt Rønningen  Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 

JULEMIDDAG 04.12.17 

 

 

17/2612 13.11.2017 DS  180/17 ØKIT//JON U63 &18  

 Arnt Rønningen Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 

SERVERING 01.12.2017 

 

 

17/2613 13.11.2017 DS  181/17 ØKIT//JON U63 &18  

 Arnt Rønningen  Søknad innvilget 

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 

JULEBORD 05.12.2017 

 

 

17/2614 13.11.2017 DS  182/17 ØKIT//JON U63 &18  

 Arnt Rønningen  Søknad innvilget 



SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 

JULEBORD 07.11.2017 

 

 

17/2673 14.11.2017 DS  183/17 KULT//SVL 223 C85 &70  

 NFU v/ Odd Granlund Søknad innvilget 

SØKNAD FRA NFU NORDRE LAND OM ØKONOMISK STØTTE TIL 

DANSEMUSIKK PÅ JULEBORD  

 

 

17/2118 15.11.2017 DS  184/17 KULT//SVL 223 D11   

  Søknad innvilget 

KOMMUNALT TILSKUDD TIL BRØYTING AV SKILØYPER SESONGEN 

2018  

 

                                                                                                     Unntatt offentlighet offl. § 13 

17/2708 16.11.2017 DS  185/17 SAMF//MOG NAVN ***** 

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

SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG  

 

                                                                                                    Unntatt offentlighet offl. § 13 

17/2703 17.11.2017 DS  186/17 SAMF//MOG NAVN *****  

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

SØKNAD OM STARTLÅN, TILSKUDD TIL ETABLERING OG 

TILPASNING  

 

                                                                                                    Unntatt offentlighet offl. § 13 

11/2811 20.11.2017 DS  187/17 SAMF//MOG 252   

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

SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING  

 

                                                                                                   Unntatt offentlighet offl. § 13 

17/2767 21.11.2017 DS  188/17 SAMF//MOG NAVN ***** 

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

SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG  

 

                                                                                                   Unntatt offentlighet offl. § 13 

17/2777 27.11.2017 DS  191/17 KULT//ROK C00 &70  

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

SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS  

 

                                                                                                   Unntatt offentlighet offl. § 13 

17/2818 30.11.2017 DS  194/17 SAMF//MOG NAVN ***** 

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

SØKNAD OM STARTLÅN TIL KJØP AV BOLIG OG REFINANSIERING AV 

GJELD 

 

 

 



                                                                                                   Unntatt offentlighet offl. § 13 

15/1260 18.03.2017 DS  / HR//HNE FNR ***** 

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

SVAR PÅ SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  4. desember 2017 

 

 

John Løvmoen 

rådmann 

        Helen Bakke Klemoen 

 

 

 

 

 



Lnr.: 15570/17 

Arkivsaksnr.: 17/2871 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: BAK    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERINGER  

 

1. Orientering prosjekt tverrfaglig samarbeid barn og unge 

2. Orientering Kommuneplanens samfunnsdel 

3. Orientering av Land Barnevern – status og utredning mot Gjøvik 

4. Orientering protokoll eldreråd 

 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 5. desember 2017 

 

 

John Løvmoen 

Konst. rådmann 

        Helen Bakke Klemoen 

 

 

 

 

 



































Lnr.: 15147/17 

Arkivsaksnr.: 17/2761 

Arkivnøkkel.: 076 C 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til: Administrasjonen for oppfølging 

 

 

 

 

NORDRE LAND PRISEN 2017  

 

Sammendrag: 

 

Nordre Land-prisen ble etablert i 1996 og delt ut første gang i 1997.  

Administrasjonen har mottatt 3 forslag på 3 forskjellige kandidater til Nordre Land-prisen for 

2017. I flg. statuttene kan kulturprisen tildeles en av de foreslåtte kandidatene eller en 

kandidat kommunen selv foreslår. Kommunen kan også vedta å ikke dele ut prisen. 

 

Etter som Hovedutvalg for levekår nå er nedlagt, foreslår rådmannen at Formannskapet fatter 

vedtak om tildeling av Nordre Land-prisen. Rådmannen mener videre det er riktig at 

Formannskapet velger kulturprisvinner på fritt grunnlag, og legger derfor saken fram til 

behandling uten forslag til prisvinner. 

 

Vedlegg: 

  

1. Statutter for Nordre Land-prisen, vedtatt av kommunestyret i 1996. 

2. Forslag Nordre Land-prisen 2017: Nils Erik Nilsen, datert 22.10.17, fra Trond Erling 

Andersen. 

3. Forslag Nordre Land-prisen 2017: Rolf Kirkwood Brown, datert 20.11.17, fra Bente 

Øverby. 

4. Forslag Nordre Land-prisen 2017: Harry Sagstuen, mottatt 21.11.17, fra anonym 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Nordre Land-prisen ble etablert i 1996 og delt ut for første gang i 1997. Prisen består av en 

miniatyrkopi av en av tømmerfløterne i fløtermonumentet - støpt i bronse, diplom og kr. 

10.000,-  

 

Tidligere prisvinnere:  

 Framsteg Ungdomslag (1997) 

 Nordsinni Blandede Kor (1998) 

 Torstein Kristiansen (1999) 

 Svein Furuseth (2000) 



 Aage Sogn (2001) 

 Roar Kværnsveen (2002) 

 Anne Ingeborg Terningen (2003) 

 Vidar Fredheim (2004) 

 Åge Evenstuen (2005)  

 Kari Nordal (2006) 

 Alastair Brown (2007) 

 Bjørn Bjørneng (2008) 

 Linn T Sunne (2009) 

 Søstrene Thomle Svendsby (2010) 

 Nordre Land Helselag (2011) 

 Arvid Klætne og Marie Myrvang (2012) 

 Monica Sogn Evenstuen (2013) 

 Birger Mæhlum (2014) 

 Dag Magne Staurheim (2015) 

 Liv Marie Simensveen (2016) 

 

Rådmannen finner det også relevant å nevne tidligere foreslåtte kandidater. Her er tidligere 

prisvinnere utelatt. Da statuttene for Nordre Land-prisen ikke utelukker at prisen kan tildeles 

post mortem, kan lista inneholde navn på avdøde personer. (Første forslagsår i parentes): 

 Per Blom, film (1997) 

 Kai Rognhaugen, amatørkunst (1997) 

 Margot Madsstuen, lokalhistorie/kulturvern (1997) 

 Ola Ødegaard, Rettferd for taperne (1997) 

 Ottar Ruud, Dokka Sportsklubb (1997) 

 Vest-Torpas Glade Amatører (1997) 

 Fredheim Sanglag (1997) 

 Siri Sunde (1997) 

 Lasse Bjørnødegård, ishockey (1997) 

 Valatun Sanglag (1998) 

 Torpa Skolekorps (1998) 

 Nordre Land Skytterlag (1998) 

 Anne Mette Rudstaden, idrett (1998) 

 Ivar Engeli (1998) 

 Nordre Land IL, fotballgruppa (1999) 

 Nordre Land IL (2000) 

 Herbjørn Skogstad, tegning (2001) 

 Nordsinni Ungdomslag (2006) 

 Ola Tore Dokken (2007) 

 Bjørn Ivar Rudsengen (2008) 

 Pådriverklubben (2011) 

 Nils Harald Mæhlum (2011) 

 Jan Kolbjørnshus (2013) 

 Laila Iren Ødegård og Kjetil Rudberg (2014) 

 Rune Bratsveen (2014) 

 Inger Lise Flagstad (2014) 

 Nils Håkon Sandersen (2016) 



 Arnfinn Eng (2016) 

 Torpa Bygdekvinnelag (2016)  

 

I flg. statuttene tildeles Nordre Land-prisen enkeltpersoner, grupper, lag eller foreninger fra 

Nordre Land som i løpet av året, eller gjennom en årrekke, har gjort en særlig stor og 

verdifull innsats innenfor det utvidede kulturbegrepet. Formannskapet kan gi prisen til en av 

de foreslåtte kandidatene eller en kandidat formannskapet selv foreslår. Formannskapet kan 

eventuelt vedta at prisen ikke skal deles ut.   

 

Kommunens innbyggere ble informert om muligheten til å foreslå kandidater til 

kulturprisvinner i kulturkalenderen for oktober og november. Fristen for å sende inn forsalg 

ble satt til 1. desember. Etter planen deles Nordre Land-prisen 2017 ut av ordføreren sammen 

med Sverre Kolteruds Idrettspris og påskjønnelser for særlig gode prestasjoner på 

arrangementet «Kulturlivets Årskavalkade» i Sentrum kino lørdag 10. februar 2018.  

 

Ved forslagsfristens utløp hadde administrasjonen mottatt 3 skriftlige forslag på 3 

forskjellige kandidater til Nordre Land-prisen for 2017: 

  

Forslag: Nils Erik Nilsen. 

Begrunnelse: For sitt engasjement for skyttersaken både lokalt og på landsbasis gjennom sitt 

vinnende vesen. 

Forslagsstiller: Trond Erling Andersen, leder i Nordre Land Skytterlag. 

 

Forslag: Rolf Kirkwood Brown. 

Begrunnelse: Norsk forfatter født i 1984. Han har skrevet flere barnebøker, deriblant 

grøssere i serien Mørkets utvalgte. I tillegg har han blant annet skrevet for 

tegneseriebladet Donald Duck & Co. og vært manusforfatter for NRKs 

humorprogram Nytt på nytt og Underholdningsavdelingen. Han har også 

skrevet manuset til spillefilmen Askeladden i Dovregubbens hall (sammen 

med Espen Enger). 

Forslagsstiller: Bente Øverby. 

 

Forslag: Harry Sagstuen. 

Begrunnelse: Harry er født og oppvokst på Dokka, bodde flere år andre steder, før han flyttet 

tilbake hit for noen år siden. Han er en markant skikkelse i kommunens 

kulturliv, og har gjennom sin mangfoldige musikalitet bidratt i svært mange 

sammenhenger opp gjennom åra. Ikke minst gjennom bandet Fathers Finest 

som vant Bandwagon 2013, og som soloartist. Nå siste presenterte han seg 

som frontfigur i det nystartede bandet Tverk (som hadde konsert i 

Lokverkstedet i september). 

Harry er også en svært godt likt musikklærer i grunnskolen og kulturskolen. 

Forslagsstiller: Anonym.  

 

Utgifter forbundet med Nordre Land-prisen dekkes over kulturområdets ordinære budsjett. 

 

Vurdering: 

 

I flg. statuttenes pkt. 6 er det Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur som fatter endelig 

vedtak om tildeling av Nordre Land-prisen. Dette var navnet på det kommunale utvalget som 



behandlet kultursaker på det tidspunkt prisen ble opprettet. Senere ble denne funksjonen lagt 

til Hovedutvalg for levekår, som fattet vedtak om tildeling av Nordre Land-prisen fram til og 

med 2016. Rådmannen tolker statuttene dit hen at det er det kommunale utvalg som til en 

hver tid behandler kultursaker som skal fatte vedtak om tildeling av Nordre Land-prisen, og 

legger saken følgelig fram for Formannskapet.   

 

Rådmannen mener det er riktig at formannskapet velger kulturprisvinner på fritt grunnlag. 

Saken legges derfor fram til behandling uten forslag til prisvinner.  

 

Rådmannen foreslår at Nordre Land-prisen 2017 deles ut på arrangementet Kulturlivets 

Årskavalkade i Sentrum kino lørdag 10. februar 2018.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen legger saken fram til behandling i formannskapet med slikt forslag til vedtak. 

 

1. Nordre Land-prisen 2017 tildeles X X. 

 

2. Nordre Land-prisen 2017 deles ut på arrangementet Kulturlivets Årskavalkade i 

Sentrum kino lørdag 10. februar 2018.  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. desember 2017. 

 

 

John Løvmoen 

Rådmann       Svein Ladehaug 

 

 

 













Lnr.: 14652/17 

Arkivsaksnr.: 17/2364 

Arkivnøkkel.: NAVN Navn LF 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til:  

 Søkerne 

 Økonomiavdelingen, her 

 Administrasjonen for oppfølging  

  

 

 

 

TILSKUDD FRA GRENDEHUSFONDET 2017  

 

Sammendrag: 

 

Grendehusfondet ble opprettet i forbindelse med Dokkautbyggingen. Avkastningen 

disponeres iflg. vedtektene av kulturstyret (Hovedutvalg for Levekår). Siden Hovedutvalg for 

Levekår nå er nedlagt, ser rådmannen det som riktig at formannskapet disponerer 

avkastningen.    

 

Grendehusfondets avkastning for 2017 er anslått til kr. 22.000,-. Rådmannen foreslår at 

tilskuddet fordeles med kr. 3.900,- til Valatun Kretshus og kr. 18.100,- til Nordli 

Forsamlingshus.  

 

Vedlegg: 

  

 Ingen. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 Notat, datert 15. november 2017, vedr. tidligere fordelinger av tilskudd fra 

Grendehusfondet. 

 6 søknader om tilskudd fra Grendehusfondet 2017. 

 Vedtekter for bruk av midler til forsamlingshus, vedtatt av kommunestyret 

25.11.1986. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Grendehusfondet er et resultat av Dokkautbyggingen. Kommunestyret i Nordre Land vedtok i 

1986 “Vedtekter for bruk av midler til forsamlingslokaler”. Det er midlene disse vedtektene 

styrer som kalles Grendehusfondet. Midlene som fordeles ligger inne i kulturbudsjettet, og 

trekkes inn i fra fondet i forbindelse med regnskapsavslutningen.  

 

I flg. vedtektene kan fondet yte lån og tilskudd til investeringstiltak i forsamlingslokaler. 

Med forsamlingshus menes i denne sammenheng grendehus og andre lokaler som er åpne for 



allmenn virksomhet. Klubbhus på idretts- og skytebaner regnes i vedtektene ikke som 

forsamlingslokaler. Det kan søkes om tilskudd til: opprusting, tilbygg/påbygg, nybygg og 

utstyr. 

 

Avkastningen av fondet vil bli ca. kr. 22.000,- i 2017. Dette er det samme beløpet som i 

2016. Fristen for å søke om tilskudd fra Grendehusfondet var i år satt til 1. november. 

Tilskuddsordningen ble annonsert i kulturkalenderen for oktober. Ved fristens utløp hadde 

administrasjonen mottatt 6 søknader, som er samme antall som i 2016.  

 

 

Søker (nr. og navn) 

 

Formål 

 

Kostnad 

Søknads-

sum 

Siste 

tilskudd 

1. Valatun Kretshus Utvendig beising, leie av 

lift og nytt tak på 

inngangsparti  

 

 

46.000 

 

 

16.000 

 

 

2013 

2. Dæhli Kretshus Renovering av toaletter 96.000 70.000 2015 

3. Thomle Vel Lavvo Installasjon av strøm og 

LED-lyskaster (ute)  

 

8.000 

 

6.000 

 

*1998 

4. Nordli Forsamlingshus Utskifting av vinduer 125.000 75.000 2014 

5. Glimt Kretshus Ferdigstilling av 

Grendehus i Glimt krets 

på Tovolden, Vestsida 

 

 

204.838 

 

 

78.229 

Aldri 

mottatt 

tilskudd  

6. Klinkenberghaugen Bygging av kjølerom som 

påbygg/utvidelse av 

kjøkken 

 

 

165.500 

 

 

50.000 

 

 

2016 

Sum  645.338 295.229  

 

* = Siste tilskudd 1998 gjelder Thomle Kretshus, som nå er solgt. 

 

 

Vurdering: 

 

I flg. vedtekter for bruk av midler avsatt til forsamlingslokaler (Grendehusfondet), er det 

kulturstyret som tildeler tilskudd fra fondets avkastning. Til og med 2016 ble tilskuddet 

fordelt av Hovedutvalg for levekår. Når hovedutvalget nå er nedlagt, ser rådmannen det som 

riktig at det er Formannskapet som disponerer avkastningen av fondet. 

 

Kommunens mange grendehus representerer store verdier, og eierne av husene har et 

tilsvarende stort ansvar når det gjelder å forvalte disse verdiene på en hensiktsmessig måte.  

  

Samlet søknadssummen for årets 6 søknader er kr. 295.229,- mot kr. 167.800,- i 2016. 

Avkastningen de senere år har vært så lav at den ikke på noen måte dekker grendehusenes 

vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov, og rådmannen mener det er grunn til å tro at det 

relativt lave antallet søknader i hovedsak skyldes at søkerne ser at beløpet som er til fordeling 

er forholdsvis lite. 

 

Det spesielle i 2017 er at rådmannen stiller spørsmål ved om to av årets søknader er 

tilskuddsberettiget i flg. vedtektene. Dette gjelder søker nr. 3, Thomle Vel Lavvo og søker nr. 

5. Glimt Kretshus. 



 

I §3 i vedtektene heter det bl.a.: «… Med forsamlingslokaler menes i denne sammenheng 

grendehus og andre lokaler som er åpne for allmenn virksomhet. Klubbhus på idretts- og 

skytebaner regnes i denne sammenheng ikke som forsamlingslokaler.» 

 

Thomle Vel, Lavvo: 

Det gamle Thomle Kretshus fikk kr. 17.000,- i tilskudd fra Grendehusfondet til restaurering i 

1992 og kr. 7.000,- til innlegging av vann i 1998. Thomle Vel har nå solgt det gamle 

kretshuset fordi det, både når det gjaldt bruk og beliggenhet, var lite hensiktsmessig som 

forsamlingslokale. Bygda har isteden bygget en stor og romslig lavvo med plass til ca 40 

personer. Lavvoen er bygd på dugnad og kostnadene er dekket av salget av det gamle 

kretshuset. En lavvo må sies å være noe mer midlertidig enn et tradisjonelt bygg og vesentlig 

mindre enn et vanlig grendehus. Selv om lavvoen til Thomle Vel fungerer som et 

forsamlingslokale i bygda, finner rådmannen ikke å kunne definere lavvoen som et 

grendehus. Rådmannen er videre også i tvil om lavvoen faller inn under begrepet «andre 

lokaler» slik dette begrepet er brukt i vedtektene fra 1986. Rådmannen oppfatter det ikke å 

være i tråd med intensjonene for fondet å åpne for tilskudd til lavvoer og andre mer eller 

mindre midlertidige konstruksjoner, selv om disse utvilsomt kan fungere godt og bidra til 

gode nærmiljøer.  

 

Glimt Kretshus:    

Gamle Glimt skole, som tidligere ble benyttet som kretshus, har aldri fått tilskudd fra 

Grendehusfondet. Denne bygningen er nå solgt og kr. 125.000,- fra salget er øremerket 

ferdigstilling av varmestua som nå settes opp av kretsen i umiddelbar nærhet til Nordre Land 

ILs nærmiljøanlegg på Tovolden på Vestsida. Selv om huset ikke er NLIs eiendom, og skal 

være åpent for alle innbyggere i kretsen, er tilknytningen til nærmiljøanlegget sterk. Utbygger 

har valgt å bygge huset uten spillemidler. Rådmannen mener likevel det vil være i strid med 

vedtektene å definere varmestua som et grendehus eller forsamlingslokale i vanlig forstand. 

Rådmannen ser det som sannsynlig at dersom en velger å definere varmestua på Tovollen 

som et grendehus, vil andre eiere av idrettsbygg som også brukes til andre formål enn idrett, 

lett kunne påberope seg samme status.   

 

På generell basis mener rådmannen Grendehusfondets lave avkastning gjør det lite 

hensiktsmessig å gjøre tilskuddsordningen søkbar for nye typer forsamlingslokaler. 

Rådmannen mener derfor at lavvoen i Thomlebygda og varmestua på Tovollen ikke bør 

defineres som grendehus etter §3 i vedtektene til Grendehsufondet.    

 

Ved tidligere års fordelinger har hovedutvalget brukt siste tildelingsår som utgangspunkt for 

tildelingen. Hvis årets tilskudd fordeles på alle de 4 gjenværende søknadene, gir dette en 

tilskuddsprosent på 10,4. Rådmannen mener midlene vil gjøre mer nytte dersom tilskuddet 

fordeles i færre, men noe større tilskudd, og foreslår at årets tilskudd fordeles på de to 

søkerne som det er lengst siden fikk tilskudd. Valatun Kretshus fikk siste tilskudd fra 

Grendehusfondet i 2013, og Nordli Forsamlingshus i 2014. Disse to søknadene har en samlet 

søknadssum på kr. 91.000,- Dette gir en tilskuddsprosent på 24,2. Begge søknadene vurderes 

som relevante, realistiske og velbegrunnede, og rådmannen foreslår at avkastningen for 2017 

- kr. 22.000,- fordeles prosentvis mellom Valatun Kretshus og Nordli Forsamlingshus.  

 

Forslaget til vedtak har ingen andre økonomiske konsekvenser enn at avkastningen av fondet 

fordeles som tilskudd (slik vedtektene tilsier). En forutsetter at de som eier og driver 



grendehus respekterer aktuelle miljøkrav og likestiller kvinner og menn. En forutsetning for å 

motta tilskudd fra grendehusfondet er at ledsagerbevis aksepteres på alle arrangementer 

(dette går fram av søknadsskjemaet).   

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Grendehusfondets avkastning for 2017 fordeles slik: 

Valatun Kretshus  kr.   3.900,-  

Nordli Forsamlingshus kr. 18.100,- 

Sum    kr. 22.000,- 

 

2. Tilskuddet utbetales over budsjettpost 11407.51113.3850, Tilskudd lag og foreninger. 

Budsjettposten styrkes med kr. 22.000,- fra Grendehusfondets avkastning. 

  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  29. november 2017. 

 

 

John Løvmoen 

Rådmann       Svein Ladehaug 

 

 

 

 

 

 



Lnr.: 15109/17 

Arkivsaksnr.: 17/2780 

Arkivnøkkel.: 143 D11 
 

Saksbehandler: SVL    

 

Utskrift til:  

 Administrasjonen for oppfølging 

 Nordre Land Idrettsråd 

 Nordre Land Skytterlag 

 Nordre Land IL 

 Torpa IL 

 

 

 

 

 

PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER OG RULLERING AV 

PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING OG 

TILRETTELEGGING AV ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FYSISK 

AKTIVITET 

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen foreslår at det prioriteres en søknad om spillemidler til ordinære idrettsanlegg fra 

Nordre Land i 2018. Det vil ikke bli fremmet søknader om spillemidler til bygging eller 

rehabilitering av nærmiljøanlegg i 2018. 

 

Rådmannen legger samtidig fram forslag til rullert Prioritert handlingsprogram for utbygging 

og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land i perioden 

2018 – 2021. 

 

Vedlegg: 

  

1. Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for 

idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land i perioden 2017 – 2020 (vedtatt 20.12.16.). 

 

2. Forslag til Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og 

områder for idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land i perioden 2018 – 2021. 

 

3. Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for 

idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land i perioden 2018 – 2021 – uttale fra Nordre Land 

Idrettsråd, datert 30.11.17. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Kommunal plan for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 – 2020, vedtatt av 

Kommunestyret 20.12.16, sak 89/16. 

 



Saksopplysninger: 

 

Vedtatt Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for 

idrett og fysisk aktivitet 2017 – 2020 (vedlegg nr. 1), åpner for 4 søknader om spillemidler 

fra Nordre Land i 2018 (søknadsfrist 15. januar).  

 

De to kommunale anleggene; rehabilitering av friidrettsanlegget på Dokka stadion og 

idrettshall i Torpa er ikke vedtatt realisert og det er derfor uaktuelt å søke spillemidler til 

disse i 2018.   

 

Nordre Land planlegger rehabilitering av ski- og skiskytterstadion på Snauhaug, men støtte 

på uforutsette vanskeligheter og er derfor ikke klare til å søke spillemidler i 2018. 

 

Det vil m.a.o. ikke bli fremmet søknader om spillemidler til bygging eller rehabilitering av 

noen av anleggene som ligger inne i handlingsprogrammet som ble vedtatt i 2016.  

 

Administrasjonen mottok i november 2017 innspill fra Nordre Land Skytterlag om at de nå 

ønsker å realisere gamle planer om et moderne skyteanlegg med Stang/fetlthurtig og løpende 

elgbane med elektronisk målmateriell og standplass i tilknytning til eksisterende skyteanlegg 

i Djupådalen. Anlegget har en totalkostnad på kr. 1.339.453,- og plasseres i lokal kategori III, 

som innebærer at det kan søkes om spillemidler til anlegget, men at det må realiseres uten 

kommunalt tilskudd. 

 

Kommunestyret prioriterer neste års spillemiddelsøknader i desember. I den forbindelse 

rulleres det prioriterte handlingsprogrammet for anleggsbygging.  

 

I forslaget til rullert handlingsprogram (vedlegg nr. 2) er det gjort følgende endringer fra 

2016: 

 

1. Skyteanlegg, Djupådalen – Nordre Land Skytterlag. Nytt anlegg som ikke ligger inne i 

handlingsprogrammet fra før, men som foreslås på 1. plass i 2018 fordi ingen andre 

søknader er aktuelle. 

 

2. Idrettshus, Åmot – Torpa IL. Anlegget er ferdigstilt, fikk spillemidler i 2017 og er 

følgelig tatt ut av planen. 

 

3. Rehabilitering friidrettsanlegg, Dokka stadion – Nordre Land kommune. Mangler 

endelig vedtak om realisering og finansiering. Anlegget rykker opp til 2. plass. 

Mulighet for å søke spillemidler i 2019. 

 

4. Idrettshall, Torpa – Nordre Land kommune. Mangler endelig vedtak om realisering og 

finansiering. Usikkerhet knyttet til anleggets omfang og kostnad har medført at 

anlegget nå er lagt inn i investeringsoversikten i økonomiplanen med kr. 0,- i 

kostnadsoverslag. Kostnadsoverslaget er derfor foreløpig satt til kr. 0,- også i det 

prioriterte handlingsprogrammet. Anlegget rykker opp til 3. plass. Mulighet for å søke 

spillemidler i 2019. 

 

5. Rehabilitering skistadion, Snauhaug – Nordre Land IL. Nytt, lavere kostnadsoverslag. 

Anlegget rykker opp til 4. plass. Mulighet for å søke spillemidler i 2019. 



 

6. Rehabilitering skiskytterstadion, Snauhaug – Nordre Land IL. Nytt, lavere 

kostnadsoverslag. Anlegget rykker opp til 5. plass. Mulighet for å søke spillemidler i 

2019. 

 

7. Snøproduksjonsanlegg, Snauhaug – Nordre Land IL. Utsatt på ubestemt tid og er etter 

ønske fra Nordre Land IL tatt ut av planen. 

 

8. Rehabilitering lysløype, Torpa – Torpa IL. Rehabiliteringen er utført uten at det ble 

funnet hensiktsmessig å søke spillemidler. Anlegget er følgelig tatt ut av planen. 

 

9. Varmestue, Mæhlum – Nordre Land IL. Anlegget er under bygging uten at det er eller 

vil bli søkt om spillemidler, og er følgelig tatt ut av planen. 

 

10. Aktivitetsanlegg HC, Brovold – Nordre Land IL. Anlegget er for lengst ferdigstilt og 

siste del av det kommunale tilskuddet ble utbetalt i 2017. Anlegger er følgelig tatt ut av 

planen.   

 

Nordre Land Idrettsråd behandlet forslaget til rullert handlingsprogram på sitt møte 30. 

november. Idrettsrådet vedtok å støtte forslaget og kom samtidig med følgende uttale:  

 

Nordre Land Idrettsråd ber kommunen om å legge inn antatt kostnad på idrettshallen i Torpa 

i det prioriterte handlingsprogrammet for anleggsutbygging. (Vedlegg nr. 3) 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen foreslår at det prioriteres en søknad om spillemidler til bygging av ordinære 

idrettsanlegg i 2018. Rådmannen foreslår også at det prioriterte handlingsprogrammet for 

anleggsbygging rulleres og vedtas som vist i vedlegg. 2.  

 

Rådmannen presiserer at rulleringen av handlingsprogrammet for anleggsbygging ikke 

innebærer endelig vedtak om hverken realisering eller finansiering av rehabiliteringen av 

friidrettsanlegget på Dokka stadion og ny idrettshall i Torpa. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging 

av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land i perioden 2018 – 

2021, som vist i sakens vedlegg nr. 2.  

 

2. Kommunestyret prioriterer en søknad om spillemidler fra Nordre Land i 2018: 

 

Ordinære anlegg: 

1. Skyteanlegg, Djupådalen – Nordre Land Skytterlag. 



 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  1. desember 2017. 

 

 

John Løvmoen 

Rådmann       Svein Ladehaug 

         

         

 

 

 

 









Lnr.: 14757/17 

Arkivsaksnr.: 14/3720 

Arkivnøkkel.: 611 &50 
 

Saksbehandler: AKH    

 

Utskrift til: Steffen Haugen, Furuholtet 5, 2881 AUST-TORPA 

 

SØKNAD OM KJØP AV PARSELL  

 

Sammendrag: 

 

Steffen Haugen får erverve inntil 300 kvm av kommunal grunn som tilleggsareal til sin 

eiendom, Furuholtet 5.  

 

Kvadratmeterprisen settes til kr. 30,-. Omkostninger kommer i tillegg.  

 

Partene makebytter tilstrekkelig areal sånn at kommunen selv blir eier av veggrøft inn i nytt 

boligfelt. Kommunen dekker selv omkostninger i forbindelse med dette makebyttet og det 

makebyttes kvadratmeter mot kvadratmeter.  

 

Vedlegg: 

  

Ingen.    

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Kartgrunnlag.   

 

Saksopplysninger: 

 

Steffen Haugen, eier av Furuholtet 5 meldte i 2014 sin interesse for å erverve veggrunn til 

egen tomt samt restareal ved innkjøringen til kommunens nye boligfelt på Furuholtet. Han 

ble på det tidspunkt tilskrevet om at kommunen måtte sikre nødvendig areal til veggrunn og 

frisiktsone i krysset før et salg kunne gjennomføres. Sommeren 2017 har både 

driftsavdelingen og oppmålingsavdelingen vært på befaring og dette resulterte i et forslag om 

salg av ca 300 kvm.  

 

Ved byggingen av veg inn i nytt boligfelt viste det seg at en del av grøfta ble liggende inne på 

Haugen sin tomt. En representant fra kommunen tok dette umiddelbart opp med Haugen og 

de avklarte i sitt møte den 29.10.2014 at vegutbyggingen kunne fortsette men at kommunen 

da måtte vurdere et salg til Haugen på restareal ved innkjøringen. Haugen sin tomt er i dag på 

1 650 kvm. Om partene ved et salg makebytter kvm mot kvm så kommer dette i fratrekk på 

salgsarealet. Det er usikkert hvor mye som må grense justeres grunnet denne veggrøfta. Det 

må oppmålingen gi oss svaret på men det ser ut til at det vil ligge godt inn under 5 % av 

tomtearealet.   

 

Området er regulert til boligformål.  

 



Annet salg av tilleggsareal har den senere tiden blitt solgt for kr. 30,- pr. kvm. Omkostninger 

kommer i tillegg. Rådmann anbefaler at det samme setter som pris i denne saken.  

 

Vurdering: 

 

Rådmann anser det som en fordel at en parsell som dette blir solgt til fordel for tomteeier. 

Det er ikke et areal som kan benyttes til annet formål og at Haugen selv blir eier av veg til 

egen eiendom medfører heller ingen ulempe for ettertiden. Den aktuelle veggrunnen kan ikke 

benyttes av andre enn denne boligeieren så alt synes å ligge til rette for et salg.  

 

Rådmann anbefaler videre at kommunen makebytter tilstrekkelig areal av Haugen sin tomt 

sånn at vi har veggrøft på egen eiendom. Kommunen bærer selv omkostningene med den 

delen av handelen, men at området som Haugen ønsker å erverve selges for kr. 30,- pr. kvm 

pluss at han dekker alle omkostninger i forbindelse med den delen av handelen.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Steffen Haugen får erverve inntil 300 kvm at kommunens grunn beliggende inntil hans 

eiendom, Furuholtet 5.  

2. Kvadratmeterprisen settes til kr. 30,-. I tillegg bære kjøper alle omkostninger i 

forbindelse med dette kjøpet.  

3. Kommunen makebytter kvm mot kvm om partene finner det nødvendig å endre på 

eiendomsgrensen for at veggrøft blir tilbakeført kommunal grunn. Kommunen bærer i så 

fall omkostningene i forbindelse med denne parsellen.  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 20.11.2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Astrid Kringli Hagen  

 

 

 

 

 



Lnr.: 15546/17 

Arkivsaksnr.: 16/403 

Arkivnøkkel.: 611 
 

Saksbehandler: AKH    

 

Utskrift til: TO Samfunnsutvikling v/eiendomsavdelingen  

 

NÆRINGSAREAL I KOMMUNAL ELLER PRIVAT EIE - KOMMUNALT KJØP  

 

Sammendrag: 

 

Nordre Land kommune har ikke igjen næringsareal og har gjennom en tid vært på utkikk 

etter aktuelle arealet å erverve. Gjennom det siste året har det vært dialog med bl.a. Land 

Elektriske om mulig kjøp av deres eiendommer. Disse ligger langsmed Storgata og nær inntil 

Felleskjøpet. Det har vært forhandlinger om pris og partene har kommet til enighet om en 

kvadratmeterpris på kr. 110,-. Omkostninger kommer i tillegg.  

 

Rådmann anbefaler at disse tomtene som til sammen er på 20 252,3 kvm erverves og at 

kjøpet finansieres med låneopptak.  

 

Vedlegg: 

  

Kart.   

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

I formannskapssak 41/16 ble det satt søkelys på de regulerte næringsarealene som er i 

kommunen og mulighetene for å få disse videresolgt til de som måtte ha behov for areal. 

Gjennom planarbeid som pågår har det vært dialog med alle de som besitter næringsarealer, 

men og alle bedriftene og hva deres arealbehov måtte være. Vi kommer ikke mer inn på dette 

i nåværende sak, da dette er ting som blir jobbet videre med i blant annet planarbeidet.  

 

Da det gjelder tomtene som Land Elektriske eier, og som ligger i nærheten av Felleskjøpet 

var det allerede ved tidspunktet for overnevnte saksframlegg gitt signaler om at kommunen 

kunne få erverve, men at det måtte styrebehandles. I mai 2016 mottok kommunen melding 

om at firmaet ville avvente salg inntil det var avklart hvordan området fikk tilført strøm, fiber 

og vann/avløpsløsninger. Sist sommer tok ordfører ny kontakt og ga, med forbehold, et tilbud 

til bedriften på kr. 65,- pr. kvm. Dette ble ikke godkjent og etter styrebehandling utpå høsten 

kom det et tilbud tilbake på kr. 150,- pr. kvm. Dette ga grunnlag for en forhandling og i møte 

med representant fra firmaet ble det fra kommunens side gitt et endelig tilbud på kr. 110,- pr. 

kvm. Også dette med forbehold om kommunestyrets godkjenning.  

 



Kommunens tilbud ble på nytt styrebehandlet og de har takket ja til dette. Det er her snakk 

om et totalareal på 20 252,3 m2. Dette utgjør kr. 2 227 753,-. Omkostninger utgjør kr. 

56 195,-.  

 

Vurdering: 

 

Det er viktig for kommunen å ha noe næringsareal tilgjengelig så rådmannen anbefaler at det 

inngås avtale med Land Elektriske om utkjøp av gnr. 15, bnr. 107 og gnr. 39, bnr. 117 til en 

kvadratmeterpris på kr. 110,-. Omkostninger kommer i tillegg.  

 

Kjøpet, inkludert omkostninger finansieres med låneopptak.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

forslag til vedtak: 

 

1. Nordre Land kommune erverver gnr. 15, bnr. 107 og gnr. 39 bnr. 117 til en 

kvadratmeterpris på kr. 110,-. Omkostninger kommer i tillegg.  

2. Kjøpesum og omkostninger, til sammen kr. 2 283 948,- finansieres med låneopptak.  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 05.12.2017 

 

 

John Løvmoen  

Konst. rådmann 

        Astrid Kringli Hagen 

 

 

 

 

 





Lnr.: 15176/17 

Arkivsaksnr.: 17/2179 

Arkivnøkkel.: X20 
 

Saksbehandler: POB    

 

Utskrift til:  

 

NY SAMARBEIDSAVTALE OM FELLES 110-NØDALARMERINGSSENTRAL 

MELLOM HAMAR KOMMUNE(VERTSKOMMUNE) OG NORDRE LAND 

KOMMUNE (SAMARBEIDSKOMMUNE) 

 

Sammendrag: 

 

Det ble i 2002 fastsatt at det skulle være en felles 110-region for nærmere 50 kommunen i 

Oppland og Hedmark. Dette ble den gang lang til Elverum. DSB (Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap) har nå pålagt Hamar kommune å etablere en ny 110-sentral 

for den nye 110-regionen. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionene plikter å 

knytte seg til nødalarmsentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved 

etablering og drift av sentralen. 110-sentralen skal samlokaliseres med politiets 

operasjonssentral i Hamar kommune.  

 

Avtalen innebærer at samarbeidskommunen overlater utførelsen av 110-tjenester til 

administrasjonen i vertskommunen. Dette skjer ved at den enkelte samarbeidskommune 

delegerer sin myndighet til å utføre nevnte tjenester til rådmannen i vertskommunen.  

 

Samarbeidskommunene utgjøre en 110-region og det inngås likelydende avtale mellom 

vertskommunen og alle samarbeidskommunene.  

 

Avtalene skal trå i kraft fra 01.01.2018.  

 

Vedlegg: 

  

Vedlegg 1 Samarbeidsavtale 

Vedlegg 2 Notat om organisering av 110-sentral for innlandet 

Vedlegg 3 Utredning fra BDO 

Vedlegg 4 Notat økonomi 

Vedlegg 5 Budsjettforslag 

Vedlegg 6 Brev fra direktoratet for nødkommunikasjon 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fattet i brev av 15.03.2016 vedtak 

om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten. Endringen er en følge av 

Stortingets beslutning om at brann- og redningsvesenets nødmeldingstjeneste skal tilpasses 



de geografiske grensene til de nye politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan 

dekke mer enn ett politidistrikt.  

 

For kommunene i innlandet har DSB fattet følgende vedtak: 

«Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 (1) jf. § 16 (1) fastsetter DSB en felles 

110-region for kommunene Alvdal, Dovre, Eidskog, Elverum, Engerdal, Etnedal, Folldal, 

Gausdal, Gjøvik, Gran, Grue, Hamar, Kongsvinger, Lesja, Lillehammer, Lom, Lunner, 

Løten, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nord-Odal, Nordre Land, Rendalen, Ringebu, Ringsaker, 

Sel, Sjåk, Stange, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Sør-Odal, Tolga, Trysil, 

Tynset, Vang, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vågå, Våler (Hedmark), Østre Toten, Øyer, Øystre 

Slidre, Åmot og Åsnes.  

 

DSB pålegger Hamar kommune å etablere en 110-sentral for den nye 110-regionen. De 

kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til 

nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved 

etablering og drift av sentralen.  

 

I tråd med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) (nærpolitireformen) skal 

110-sentralen samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Hamar kommune.»  

  

Nevnte kommuner har etter pålegg fra DSB også i dag felles 110-sentral. Denne er organisert 

som et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommuneloven § 28 - 1b med 

Elverum kommune som vertskommune.   

 

Hamar kommune er pålagt å etablere en ny 110-sentral som skal være samlokalisert med 

politiets operasjonssentral i Hamar. DSB har ikke lagt noen føringer for hvordan samarbeidet 

skal organiseres. Dagens vertskommuneavtale er sagt opp og løper ut 2017. Ny organisering 

skal gjelde fra 1. januar 2018.  

 

Vurdering: 

 

110-sentralens oppgaver 

110-sentralen er en lovpålagt kommunal oppgave etter brann- og eksplosjonsvernloven.  

 

110-sentralen skal etter brann- og eksplosjonsvernloven 110-sentralen skal etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 16 sørge for mottak og registering av nødmeldinger, alarmering av 

mannskapet og kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering 

og drift skal samordnes med øvrige nødalarmeringssentraler for helse og politi».     

Det er de lovfestede nødmeldingsoppgavene over DSB har pålagt kommunene å samarbeide 

om gjennom 110-sentralen for Innlandet.  

 

Brannvesenet kan også tillegges andre oppgaver enn de som følger av brann- og 

eksplosjonsvernloven, så fremt slike oppgaver ikke reduserer brannvesenets muligheter for å 

utføre sine lovpålagte oppgaver, jf brann og eksplosjonsvernloven § 11 andre ledd og § 2-6 i 

forskrift om organisering av dimensjonering av brannvesen.  Dette må også gjelde for 110-

sentralen.  

 



110-sentralen utfører i dag en lang rekke tjenester som ikke er lovpålagte. Dette omfatter 

blant annet krisevarling for kommunene, automatiske brannalarmer, heisalarmer, 

trygghetsalarmer, innbruddsalarmer og andre alarmer til kommuner i samarbeidet og private.  

 

110-sentralen vil dersom den kun skal utføre lovpålagte tjenester ha en betydelig 

restkapasitet. Denne restkapasitet bør fortsatt utnyttes, også fordi inntektene fra denne delen 

av virksomheten er med å generere inntekter til den lovpålagte virksomheten. 110-sentralen 

bør likevel ikke tilby tjenester der det er velfungerende tjenester i det private markedet og det 

det ikke foreligger særlige brannvernfaglige hensyn som gjør at 100-sentralen bør yte slike 

tjenester. Det er også viktig at 110-sentralen har god kompetanse og er oppdatert på 

utviklingen innenfor de områder de tilbyr tjenester. Tjenestene som tilbys bør derfor også 

knyttes opp mot 110-sentralens kjernevirksomhet.  

 

Det er derfor lagt opp til at 110-sentralen i tillegg til de lovpålagte oppgavene, viderefører 

følgende tjenester: 

 

 Krisevarsling til kommunene 

 ABA-alarmer til deltakerkommunene og til private næringsbygg 

 ABA-alarmer i særskilte brannobjekter hvor det er gitt pålegg som særlig 

sikringstiltak og beredskap, jf brann- og eksplosjonsvernloven §§ 13 og 14. 

 Heisalarmer til deltakerkommunene og til private næringsbygg 

 Sikringsalarmer i skogbruket 

 Varsling av industrivern  

 Mottak og varsling kameraovervåkning av stavkirker 

 Røykvarsler for trygghetsalarm 

 

Det innebærer at følgende tjenester ikke videreføres: 

 Mottak og formidling av vakttelefoner for deltakerkommunene  

 Andre tekniske alarmer (f.eks. vifter el i forretningsbygg) 

 Trygghetsalarmer 

 ABA-alarmer til privatboliger 

 Innbruddsalarmer ol 

 

Det legges opp til en overgangsordning, slik at tjenester som ikke videreføres må være 

avviklet innen 1. juli 2018.  

 

Tilleggstjenester - forholdet til anskaffelsesregelverket og forbudet mot 

kryssubsidiering 

Anbefalingen innebærer at 110-sentralen i tillegg til de lovpålagte oppgavene også vil selge 

tjenester i det private markedet og drive næring. Det er et vilkår i anskaffelsesloven at denne 

del av tjenestene utgjør mindre enn 20 % av aktivitetene som samarbeidet omfatter, jf 

kapittel 3 i anskaffelsesforskriften.  

 

Utfordringen er at salg av tjenester til andre enn kommunen er betydelig i dagens 110-sentral. 

Ut i fra 2016 regnskapet utgjør salg av tjenester til andre enn deltakerkommunene mer enn 

halvparten av en total inntekt på kr 29 mill kr.  



 

I tillegg er det slik at EØS-avtalen art 61 forbyr statsstøtte som fordreier, eller truer med å 

fordreie konkurransen, ved å begunstige enkelte foretak eller produsenter av enkelte varer, 

dersom støtten påvirker samhandelen mellom landene. Det stilles klare krav til at tjenesten 

som leveres til markedet utføres på markedsmessige vilkår og at det ikke foreligger 

kryssubsidiering, som innebærer at de lovpålagte oppgavene bidrar til å finansiere 

næringsvirksomheten. Virksomhetens regnskap må innrettes slik at det kan dokumenteres at 

det ikke foreligger slik kryssubsidiering.   

 

Støtte fra kommuner omfattes av statsstøttebegrepet, og omfatter videre alle tiltak som gir 

netto overføring av midler fra det offentlige. Dette kan gjelde fordelaktige rentebetingelser, 

lånegarantier, privilegier i form av offentlige bestillinger, gunstig husleie mv. Kommunen 

kan heller ikke skyte inn kapital eller gi annen økonomisk støtte utover det som forventes av 

en privat eier.  

 

Hamar kommune har som en følge av dette innhentet en utredning fra BDO for å beregne 

aktivitet i 110-sentralen, fastsette en pris/metode for prising av tjenester som leveres i 

markedet, samt se om bemanningssituasjon i sentralen og om denne påvirkes av de endringer 

som gjøres i tjenestetilbudet.  

 

I rapporten konkluderes det med at det det antakelig ikke vil være mulig å dokumentere en 

andel under 20 % knyttet til tjenester som leveres i et markedet eller som underleverandør 

der kommunene leverer tjenestene i et marked, dersom man viderefører dagens tjenestetilbud 

og praksis med hensyn til hvordan tjenesten er organisert.  

 

BDO har i utredningen kommet med følgende anbefaling: 

 

 «Det gjøres gjeldende en kompensasjon til 110-sentralen for mottak av ABA-alarmer 

tilsvarende en markedspris per avtale. Markedsprisen erstatter dagens inntekt på 20 

% av ABA-omsetningen i de kommunene som sentralen har avtale med om drift og 

forretningsførsel av alarmportefølje, og prisen må gjøres gjeldende for samtlige 

deltagerkommuner.  

 Dersom det tilbys administrative tjenester knyttet til fakturering og oppfølging av 

kommunenes ABA-avtaler, må disse prises separat. Her anbefaler vi i så fall at det 

benyttes en kostnadsbasert prismodell med en påslagsprosent som reflekterer risiko 

for svingninger i aktivitetsnivå, likviditetseffekter og andre momenter som påvirker 

kostnadene i 110-sentralen knyttet til denne typen administrative tjenester.»  

 

Det fremgår av rapporten at salg av ABA-alarmer og heisalarmer vil utgjøre i størrelsesorden 

14 % av omsetningen dersom man går over til en modell hvor kommunene selv står ansvarlig 

for tjenesten. 

 

Det er på denne bakgrunn lagt opp til en ordning hvor 110-sentralen skal motta automatiske 

brannalarmer og andre alarmer/varslinger. 110-sentralen administrerer tilleggstjenestene. Det 

lokale brannvesenet er selv avtalepart, signerer avtalen og fakturerer abonnenten. 



 

Tilleggstjenesten vil da ha et omfang som gjør at virksomheten ikke kommer i strid med 

anskaffelsesforskriften.   

 

Organisering 

110-sentralen leverer lovpålagte tjenester til kommunene med hjemmel i brann- og 

eksplosjonsvernloven. 110-sentralen utøver svært samfunnskritiske tjenester på vegne av 

deltakerkommunene. Tjenestene er tett knyttet opp mot brannvesenets øvrige oppgaver. Selv 

om 110-sentralen også leverer alarmtjenester i markedet er ikke dette kjernevirksomhet, men 

tjenester som leveres for å utnytte restkapasitet. Behovet for forretningsmessig frihet kan 

derfor ikke være førende ved valg av organisasjonsform. Det anbefales som en følge av dette 

at virksomheten ikke organiseres i et eget rettssubjekt.  

 

110-sentralen har gjennom flere år vært organisert som et administrativt 

vertkommunesamarbeid. Det foreslås at denne samarbeidsmodellen videreføres.  

 

I et administrativt vertskommunesamarbeid inngår tjenesten som en del av Vertskommunens 

ordinære linjeorganisasjon og er underlagt rådmannen, i henhold til myndighet delegert fra 

rådmannen i samarbeidskommunen og innenfor de rammer som er fastsatt i 

samarbeidsavtalen. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke anledning til å instruere 

eller overprøve vedtak som er fattet i medhold av myndighet som er delegert fra en 

samarbeidskommune. Vertskommunen har myndighet til å fatte beslutning om drift og 

organisering av tjenesten. Vertskommunen kan ikke fatte avgjørelser i saker av prinsipiell 

karakter. Ulempen ved denne samarbeidsformen er at det ikke er etablert et formelt eierorgan 

hvor alle deltakerne deltar med beslutningsmyndighet. Det er likevel slik at i et samarbeid 

som omfatter hele 46 kommuner vil den enkelte deltaker, uavhengig av organisasjonsform 

uansett ha begrenset mulighet til å påvirke de beslutninger som fattes. Dette er også mindre 

betenkelig når det gjelder den type tjenester som 110-sentralen leverer, hvor det er sterke 

statlige og faglige føringer på innholdet i tjenesten, slik at den enkelte kommune uansett vil 

ha noe begrenset mulighet til å påvirket innholdet i tjenesten.   

 

110-sentralen vil inngå som en avdeling i Hamar kommunes handlings- og økonomiplan, 

samt budsjett og handlingsplan. For å sikre nær faglig tilknytning til brannvesenet vil 

rådmannen i Hamar videredelegere sin myndighet til å fatte beslutninger om virksomhetens 

drift og organisering til brannsjefen i Hedmarken brannvesen, innenfor de rammer som følger 

av rådmannens delegeringsreglement. Brannsjefen vil være direkte underlagt rådmannen i 

saker som omhandler 110-sentralen.    

 

Samhandling 

For å sikre gode arenaer for styring og samarbeid foreslås det at det at det at dagens 

brukermøte videreføres. Brukermøtet skal avholde minst en gang pr år og behandle: 

 Forslag til budsjett- og økonomiplan, herunder grunnlaget for fastsettelsen av de 

årlige drifts- og investeringsbudsjettene,  

 Store brann- og ulykkeshendelser og statistikk fra 110-sentralens virksomhet 

 Større avvik i nødalarmeringstjenesten 

 Vesentlige endringer av rutiner knyttet til nødalarmeringstjenesten 

 Prosedyrer knyttet til håndtering av alarmtjenesten. 

 Nye tilleggstjenester/kundegrupper. 

 



Brukermøtet skal etter krav fra vertskommunen eller et flertall av samarbeidskommunene 

også behandle andre saker av vesentlig betydning for innholdet i og utvikling av tjenesten. 

Brukermøtet består av rådmannen i vertskommunen og samarbeidskommunen, eller den 

han/hun delegerer sin myndighet til.  Brukermøtet har ikke beslutningsmyndighet, men 

vedtak i brukermøtet skal tillegges vesentlig vekt når vertskommunen fatter beslutninger om 

drift og organisering av tjenesten. Den enkelte deltakers stemme vektes forholdsmessig på 

bakgrunn av folketall.   

 

Brukermøtet kan også velge et arbeidsutvalg, for utredning av saker av betydning for 

samarbeidet, før saken skal behandles i brukermøtet. Arbeidsutvalget skal bestå brannsjefer 

fra et representativt utvalg av kommuner, basert på størrelse og geografi.    

 

Forholdet til de ansatte 

Det fremgår av rapporten fra BDO at:   

 

Vi anbefaler at det gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse for regionen og setter mål 

for regionens totale responstid ved hendelseshåndtering, fra alarmmottak til 

hendelseshåndtering. Dimensjoneringen av bemanningen i 110-sentralen bør testes 

og evalueres opp mot denne målsettingen. Vår vurdering av bemanningen ved 

sentralen gir ikke grunnlag for å forvente at det vil være mulig å redusere 

bemanningen og dermed kostnadene vesentlig, selv om et antall tilleggstjenester ikke 

videreføres. Bemanningen synes allerede å være på et minimum av det som er 

nødvendig for å sikre en fungerende 110-sentral…….  

 

Det legges etter dette til grunn at det ikke er grunnlag for å redusere bemanningen som følge 

av bortfall av tjenester som anbefalt over. Råmannen i Hamar tar sikte på at det i løpet av 

første halvår 2018 gjennomføres en ros-analyse som grunnlag for vurdering av 

dimensjonering av bemanning i samsvar med anbefalingen fra BDO.   

 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse (kap 16) kommer til 

anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen 

arbeidsgiver, noe som innebærer at de ansatte blir overført til Hamar kommune som 

arbeidsgiver med virkning fra 01.01.2018. Øvrige rettsvirkninger for de ansatte er nærmere 

beskrevet pkt 6.3 i vedlagte rapport.    

 

 

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER: 

110-sentralen finansieres ved deltakeravgift fra samarbeidskommunene og vertskommunen.  

 

Inntekter fra tilleggstjenestene tilfaller samarbeidskommunen v/deltakerkommunenes 

brannvesen. Dette gjelder likevel ikke når samarbeidskommunen ikke er en del av leveransen 

av tjenesten. Brannvesenet betaler en årlig avgift til 110-sentralen pr kontrakt basert på 

markedspris. Avgiften fastsettes pr 01.01.2018 til kr 510 pr kontrakt. Overskudd fra salg av 

tilleggstjenester skal bidra til å dekke øvrige kostnader i 110-sentralen.  

 

De lovpålagte tjenestene leveres til selvkost, i samsvar med departementets til enhver tid 

gjeldende føringer for beregning av selvkost. Deltakeravgift for de lovpålagte tjenestene 

beregnes forholdsmessig på bakgrunn av folketallet i deltakerkommunene pr 01.01 samme år 

(SSB`s statistikk). Deltakeravgiften er beregnet til kr 46,12 pr innbygger pr 01.01.2018. 



Økningen på 3,12 kr fra 2017 er i hovedsak begrunnet i kostnadsøkning på kr 800 000 

knyttet til nødnettet. Budsjettforslaget bygger på dagens pensjonskostnader. Det gjøres 

oppmerksom på at det er knyttet usikkerhet til fremtidige pensjonskostnader og Hamar 

kommune er i samarbeid med KS-konsulent i ferd med å vurdere dette. I tillegg vil det 

påløpe engangskostnader knyttet til omorganiseringen og endring av vertskommune.  

For nærmere redegjørelse vises det til notat av 5. september 2017, budsjettforslag og brev av 

03.02.2017 fra Direktoratet for nødkommunikasjon. Se vedlegg 4 til 6. 

 

Avgiftsøkninger utover det som er fastsatt for det enkelte år i budsjettet, skal begrunnes og 

legges frem skriftlig for samarbeidskommunene og behandles i brukerrådet i god tid før 

endringen trer i kraft. Vertskommunen skal ikke ha noen finansiell risiko knyttet til 

samarbeidet, og kan blant annet kreve dekket økte kostnader som følge av endrede krav til 

tjenesten, endringer i pensjonskostnader mv.  

 

Regnskapet skal innrettes slik at det kan dokumenteres at det ikke foreligger kryssubsidiering 

mellom lovpålagte tjenester og tjenester levert i markedet. 

 
 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

forslag til vedtak: 

 

1.  Nordre land kommunestyre vedtar samarbeidsavtale om felles 110-

nødalarmeringssentral, slik det fremgår av vedlegg 1 til saksfremlegget. 

 

2. Kommunestyret delegerer kommunens myndighet og plikter i henhold til § 16 i brann- og 

eksplosjonsvernloven, av 14. juni 2002 nr. 20 om nødalarmeringssentral med tilhørende 

forskrift, til rådmannen. Rådmannen pålegges å videredelegere denne myndigheten til 

rådmannen i Hamar kommune. Myndigheten omfatter ikke saker av prinsipiell betydning. 

Rådmannen i Hamar sin myndighet og oppgaver etter avtalen kan videredelegeres.  

 

3. Kommunestyret gir med hjemmel i § 4-6 i forskrift om organisering og dimensjonering 

av brannvesen av 26. juni 2002 nr. 729 vertskommunen fullmakt til å kunne fravike 

ordinær varslingsplan når operatøren i 110-sentralen mener det er nødvendig for rask og 

tilstrekkelig bistand, uavhengig av hvor hendelsen er. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 27.11.2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Per Olav Bergli 

 

 

 



Lnr.: 15602/17 

Arkivsaksnr.: 17/2305 

Arkivnøkkel.: 026 G21  
 

Saksbehandler: TRB    

 

Utskrift til:  

 

Samarbeidsavtale GIL legevakt  

 

Sammendrag: 

 

Nordre Land kommune har gitt sin tilslutning til planene om utbygging av interkommunal 

legevakt ved Sykehuset Innlandet (SI), Gjøvik . På bak grunn av dette vedtaket må det inngås 

ny samarbeidsavtale mellom Gjøvik interkommunale legevakt og kommunene. 

 

Vedlegg: 

  

1. Legevakt samarbeidsavtale 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Intensjonsavtale utvidelse av legevakt Gjøvik  

2. Presentasjon fra Fagrådet for legevakta 

3. Brev fra tillitsvalgt og verneombud – legevakt 

4. Samarbeidsavtale vedrørende GIL 

5. Protokoll Ksak 71/ 17 

 

Saksopplysninger: 

 

Henviser til Ksak 71/17 vedrørende utbygging av nye lokaler til Gjøvik interkommunale 

legevakt.  Kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Lunner, Gran, Søndre Land og 

Nordre Land har gitt sin tilslutning til utbygging av nye lokaler på Sykehuset Innlandet, 

Gjøvik.  

 

På bak grunn av dette ble samarbeidsavtalen mellom Gjøvik interkommunale legevakt og de 

tilknyttende kommunene revidert.  Forslaget til ny avtale var lagt ved i saksutredning til Ksak 

71/17, men ble ikke formelt behandlet da den ikke er nevnt i vedtaket.  

 

Vurdering: 

 

Forslaget til ny samarbeidsavtale mellom Gjøvik Interkommunale legevakt og de tilknyttende 

kommunene, er revidert på bak grunn av de vedtak som ble fattet i kommunestyrene om 

utbygging av nye lokaler.  Samarbeidsavtalen er lik den forrige, med unntak av punkt 7 

utvidelse og oppgradering av legevakt. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 



Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1.  Nordre Land kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Gjøvik 

Interkommunale legevakt og Gjøvik kommune, Østre Toten kommune, Vestre Toten 

kommune, Søndre Land kommune, Nordre Land kommune, Gran kommune og 

Lunner kommune. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  5. desember 2017 

 

 

John Løvmoen 

Konst.rådmann 

        Tom Rune Bratlien 

 

 

 

 

 



Lnr.: 15423/17 

Arkivsaksnr.: 17/2326 

Arkivnøkkel.: 060  
 

Saksbehandler: LSA    

 

Utskrift til:  

 

FINANSIERINGSORDNING FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER  

 

Sammendrag: 

 

Kommunesektorens organisasjon (KS) inviterer medlemmene til å delta i 

finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter, og utfordrer hver kommune til å bidra 

med 20,- kr pr. innbygger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 

signalisert at de vil bidra med 125 millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal 

sektor bidrar med minst like mye. Løsninger som er utviklet med finansiering fra ordningen, 

kan kun tas i bruk av kommuner og fylkeskommuner som har bidratt med et engangsbeløp. 

Rådmannen anbefaler at Nordre Land bidrar med foreslått beløp, 136 000,- som finansieres 

fra disposisjonsfondet.  

 

Vedlegg: 

  

Invitasjon til å delta i finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

I brev av 08.09.2017 inviterer Kommunesektorens organisasjon (KS) medlemmene til å delta 

i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. 

 

«Digitaliseringsstrategien setter retning og mål for KS`s og kommunenes og 

fylkeskommunenes arbeid frem mot 2020. Helt avgjørende for å nå målene om økt 

digitalisering er at vi innad i sektoren samarbeider og samordner innsatsen. Et viktig delmål 

for en mer samordnet kommunal sektor er å etablere digitale fellesløsninger. Å finansiere 

disse er hovedformålet med den nye finansieringsordningen. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har signalisert at de vil bidra med 125 

millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med minst like mye. 

KS vil bidra med inntil 40 millioner kroner. Storbynettverket og de ti største kommunene har 

signalisert at de vil bidra med til sammen 35 millioner kroner. 

 

Når ordningen er etablert, skal den være selvfinansierende. Utbetalinger fra 

finansieringsordningen til felles kommunale digitaliseringsprosjekter skal tilbakeføres når 

løsningene tas i bruk. De kommunene og fylkeskommunene som tar løsningene i bruk, vil 

dele på denne kostnaden. På denne måten fordeles finansieringsansvaret og –byrden på et 



fellesskap, samtidig som det opprettholdes kapital i finansieringsordningen til utvikling av 

nye fellesløsninger.  

 

I tildelingen fra KMD er det forutsatt at ordningen følger disse overordnede prinsippene: 

 Ordningen skal finansiere utviklingen av felles digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor. 

 Ordningen skal forvaltes av KS 

 Prosjekter som kvalifiserer til ordningen, vil behandles og prioriteres av KommIT-rådet og 
skal være til nytte for alle kommuner og/eller fylkeskommuner 

 Utviklingskostnadene som ordningen finansierer, skal tilbakebetales når løsningene tas i 
bruk 

 Ordningen skal være selvfinansierende og bærekraftig selv etter etableringen. 

 Løsninger som er utviklet med finansiering fra ordningen, skal kun tas i bruk av kommuner 
og fylkeskommuner som har bidratt med et engangsbeløp.» 

 

KS inviterer kommunene alle sine kommunemedlemmer til å delta med et engangsbeløp på 

20 kroner pr. innbygger. Hvis alle kommuner og fylkeskommuner blir med, vil ordningen 

disponere 250 millioner kroner. 

 

De kommunene som bidrar med engangssummen vil få tilgang til alle løsningene som blir 

utviklet gjennom ordningen. Det er imidlertid opp til hver enkelt hvilke løsninger man vil ta i 

bruk. 

 

Vurdering: 

 

Nordre Land kommune er godt i gang med vårt digitaliseringsprosjekt våre tjenester. Det er 

utarbeidet en prosjektplan for prioriterte tiltak og det er foretatt anskaffelser av nye 

fagsystemer for flere fagområder, der digitale løsninger og muligheter for elektroniske arkiv 

er en vesentlig del av argumentasjonen.  Kommunen har ansatt en midlertidig prosjektleder 

som gjennomfører prosjekter og prosesser som prioriteres for kommunen som helhet. I 

tillegg kommer utvikling av IKT strukturen og digitaliseringsarbeidet som initieres og ledes 

av det enkelte tjenesteområde. 

 

Nordre Land kommune ønsker å ta i bruk de fellesløsningene vi får tilgang på gjennom KS, 

og fellesløsninger som staten har utviklet. Midlene det her oppfordres til at Nordre Land 

kommune skal bidra med,  skal brukes på å utvikle løsninger som hele kommunesektoren 

kan ta i bruk. Dersom vi ikke deltar, vil vi ikke få mulighet til å ta disse i bruk.  

 

KS har stått bak utviklingen av FIKS-plattformen, som er en samling av kommunale 

applikasjonstjenester som benyttes i offentlige tjenester. SvarUT er  et godt eksempel på en 

fellesløsning som KS har bidratt til å utvikle som ligger i denne plattformen. Det er en felles 

løsning for å formidle digital post fra kommunale saksarkiv og fagsystemer til innbyggere, 

næringsliv, offentlige og private organer. Løsningen fungere godt, og koster lite for 

kommuner å bruke. Det er også utviklet signeringsløsning og SMS-tjeneste. Det arbeides 

med å utvikle en Min-Side funksjonalitet som kommunene kan bruke. Det er avgjørende for 

Nordre Land kommunes muligheter til å følge med på utviklingen, at vi bidrar i spleiselaget, 

slik at vi får tilgang til nye løsninger.  

 

Staten har etablert nasjonale felleskomponenter som vi kan ta i bruk i forbindelse med 

digitaliseringsprosjektene våre.  Felleskomponenter er felles «byggeklosser» for å kunne 



utvikle elektroniske tjenester. Nasjonale felleskomponenter er: Enhetsregistret (grunndata om 

virksomhet), Folkeregistret (grunndata om person), Matrikkelen (grunndata om eiendom), 

Altinn. Det er også løsninger som ID-porten, digital postkasse til innbyggerne, Kontakt- og 

reservasjonsregisteret og E-signering. 

 

Alle disse løsningene har vi tatt i bruk, eller planlagt å ta i bruk i digitaliseringsprosessen vi 

er inne i. Vi har nylig tatt i bruk administrative løsninger innenfor skole og barnehage som 

blant annet benytter ID-porten for sikker pålogging for brukerne. E-signering er også en 

løsning som vi ønsker å ta i bruk etter innføring av nytt sak- og arkivsystem. De andre 

felleskomponentene brukes også av andre fagsystemer vi har.  

 

Rådmannen mener at det er viktig at det utvikles flere nye felles digitale løsninger for 

kommunal sektor. Dette bør både gi bedre kvalitet og lavere pris på det som utvikles. Det at 

vi står sammen om videreutviklingen og forvaltningen vil også forlenge levetiden for 

løsningene. 

 

Et godt samarbeid mellom stat og kommunesektoren er derfor viktig for oss i 

digitaliseringen.  Bruk av felleskomponenter og felles løsninger bidrar både til et forenklet 

samarbeid mellom kommuner og stat og leverandørene.  

 

Rådmannen mener derfor at tildelingen fra KMD til kommunesektoren er et etterlengtet og 

viktig skritt for å få ytterligere fart i digitaliseringen.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1.  Nordre Land kommune deltar med et engangsbeløp på kr. 20,- pr. innbygger i 

finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter mellom KS og KMD. 

2. Tilskuddet, beregnet til kr. 136.000,- finansieres med bruk av disposisjonsfond, som 

da reduseres fra kr. 29.319.632,72 til kr. 29.183.632,72. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 4. desember 2017 

 

 

John Løvmoen 

rådmann 

        Liv Solveig Alfstad 

 

 

 

 

 







Lnr.: 15555/17 

Arkivsaksnr.: 17/2869 

Arkivnøkkel.: F30 
 

Saksbehandler: LAG    

 

Utskrift til: IMDi: post@imdi.no KS: nina.gran@ks.no  

 

 

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018  

 

Sammendrag: 

 

Behovet for bosetting av flyktninger har over noen år vært stort på grunn av høye ankomsttall 

i 2015. I 2016 og 2017 har det vært et svært lavt ankomsttall til Norge, noe som fører til 

redusert behov for bosetting fra 2018. I henhold til anmodningsbrev datert 06.11.17 fra IMDI 

angående behov for bosetting av flyktninger 2018, anbefaler Rådmannen å bosette 10 

flyktninger i 2018 i Nordre Land.  

 

Vedlegg: 

  

Anmodningsbrev fra IMDi 06.11.17 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Det har i 2017 vært svært lave ankomsttall til Norge. Nordre Land kommune har tidligere 

gjort et vedtak om bosetting av 20 flyktninger i 2017 og 20 i 2018. Det er hittil i 2017 bosatt 

17 flyktninger. I tillegg har det kommet familiegjenforente. Behovet for bosetting har blitt 

kraftig nedjustert i løpet av året, og det er for tiden ingen klare for bosetting. I 2016 ble det 

vedtatt at Nordre Land kommune skal fase ut Fagertun bofelleskap for enslige mindreårige. 

Dette basert på lavt bosettingsbehov av enslige mindreårige.  

 

I anmodningsbrevet fra IMDi datert 06.11.17 anmodes kommunen å bosette 10 flyktninger i 

2018. Reduksjonen kommer med bakgrunn i lave ankomsttall til Norge i 2016 og 2017. 

 

Økonomi:  

Kommunen får et tilskudd pr. år pr.bosatt. Tilskuddene ser slik ut i 2017 (fra www.imdi.no) 

 
TABELL: SATSER FOR INTEGRERINGSTILSKUDD I 2017  

Tilskudd Bosettingsår  Sats  

Integreringstilskudd        

År 1 (2017) 235 000 kroner (enslige voksne) 

År 1 (2017) 185 000 kroner (voksne)* 

År 1 (2017) 185 000 kroner (enslige mindreårige)** 

År 1 (2017) 185 000 kroner (barn)* 

År 2 (2016) 230 000 kroner 



År 3 (2015) 167 000 kroner  

År 4 (2014) 84 000 kroner 

År 5 (2013) 70 500 kroner 

Barnehagetilskudd År 1 (2017) 25 100 kroner (engangstilskudd) 

Eldretilskudd År 1 (2017) 164 200 kroner (engangstilskudd) 

* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år. 
** Enslige mindreårige flyktninger utløser integreringstilskudd År-1 med sats for enslige mindreårige 
flyktninger. Dette gjelder også enslige mindreårige flyktninger som har fylt 18 år ved bosetting. 

 

Vurdering: 

 

Nordre Land kommune har over de siste fire årene fra 2014-2017 bosatt flere flyktninger enn 

først vedtatt etter tilleggsanmodning fra IMDi. I tillegg er det kommet familiegjenforeninger. 

Det har i løpet av 2017 vært svært usikkert hvilke kommuner som skal få bosetting av 

flyktninger. Dette på grunn av lave ankomsttall til Norge. De kommuner som nå får 

forespørsel om bosetting blir forespurt om å bosette 10 eller flere personer. Ingen får lavere 

forespørsel enn 10. Nordre Land har vært en stabil samarbeidspartner for IMDi og har hatt 

mye godt bosettingsarbeid gjennom årene med stort behov for bosetting. Det er nå satt opp 

kriterier for, og vært drøftinger mellom KS og IMDi, om hvilke kommuner som får 

anmodning om bosetting. Nordre Land er en av disse kommunene. 

For å opprettholde en drift med mulighet for oppfølging, er det viktig å bosette flyktninger, 

og å holde det på et forholdsvis stabilt nivå. Det blir nå en stor endring fra å bosette 20 til å 

gå ned til 10. Det blir derfor viktig å sikre kontinuiteten i driften og oppfølgingen av de 

bosatte flyktningene best mulig. Dette vil igjen gjøre kommunen til en foretrukken 

samarbeidspartner for IMDi.  

 

Finansieringen ved bosetting av flyktninger er ikke foreslått endret.  

 

I 2017 vil Nordre Land kommune (ved læringssenteret) ha et mindreforbruk av 

integreringstilskuddet. Det bør settes av midler fra mindreforbruket til flyktningefond.  

Dette for å sikre at de som pr. d.d er i introduksjonsprogrammet får den oppfølging de har 

krav på i 2018 og 2019. Det henstilles derfor til kommunestyret å gjøre en vurdering av å 

prioritere avsetning til flyktningefond ved behandling av årsregnskapet for 2017. 

Det har i 2017 vært en midlertidig stilling som programrådgiver ved læringssenteret. På 

grunn av reduksjon i bosetting, vil det ikke være forsvarlig å gjøre fast en hel midlertidig 

stilling som programrådgiver i 2018 og årene etter. Det må derfor settes av midler som gjør 

det mulig å videreføre en 50 % stilling som programrådgiver i et vikariat i minst et halvt år. 

Dette også fordi flyktningkonsulent har fått endrede oppgaver i forbindelse med utfasingen 

av Fagertun. Det vil på denne måten være mulig å arbeide med de som allerede er i 

introduksjonsprogrammet. Antallet som deltar i introduksjonsprogrammet vil gå ned både 

ved reduksjon i bosetting, og ved at de som ble bosatt i 2016 gjør seg ferdig med 

programmet. 

Når det gjelder utfasing av Fagertun, er det i løpet av høsten 2017 endret betydelig på måten 

det arbeides på rundt de som kommunen har bosatt av enslige mindreårige. Denne måten å 

arbeide på vil prege arbeidet videre våren 2018, og det er planlagt helt utfasing av Fagertun 

innen 01.09.18. Det vil være noen av de bosatte enslige mindreårige som fortsatt vil ha behov 

for noe oppfølging, men det skal i løpet av våren 2018 finnes ut av hvor mye og på hvilken 

måte denne oppfølgingen skal gis. 



Ut fra disse vurderingene anbefales det derfor å bosette 10 flyktninger i 2018. Det bør 

bosettes både voksne og barnefamilier.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

 Rådmannen vil råde formannskapet å legge saken fram for kommunestyret med slik 

innstilling:   

 

1. Nordre Land kommunestyre vedtar å bosette 10 flyktninger i 2018  

2. Bosettingen forutsetter tilgang på egnede boliger.  

3. Det henstilles til kommunestyret å gjøre en vurdering av å prioritere avsetning til 

flyktningefond ved behandling av årsregnskapet for 2017.  

 

Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 5. desember 2017 

 

 

John Løvmoen 

rådmann 

        Laila Gladbakke 

 

 

 

 

 







Lnr.: 14528/17 

Arkivsaksnr.: 17/2671 

Arkivnøkkel.: 232 &16 
 

Saksbehandler: JLM    

 

Utskrift til:  

 

FRITAK EIENDOMSSKATT 2018  

 

Sammendrag: 

 

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

innstilles på fritak på de samme eiendommer som ble gitt fritak for 2017 med tillegg av 

eiendom eiet av Gausdal fjellstyre. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

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

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

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

eller staten. 

b) Bygning som har historisk verde.  

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

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

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

d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. 

 

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

Dette betyr at vedtatte fritak gjelder for skatteåret 2018.  

Kommunestyret har for eiendomsskatteåret 2017 fattet fritaksvedtak for følgende 

eiendommer: 

Etter Eiendomsskatteloven § 7 A: 

K-sak 96/16: 

 

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



 

Etter Eigedomsskattelova § 7A fritas: 

1. Røde Kors; Fjelloa, Fjellvåk, Hugulia 

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

Åmot stadion, Baggerudmoen, Smeby anlegg 

3. Leikarvoll 

4. Skytterbanene i Torpa og Nordre Land 

5. Norsk motorklubbs lokaler på Vinjarmoen 

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

7. Riisby behandlingssenter 

8. Dokka videregående skole 

9. Lands museum, Grønvold Sag og Mølle 

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

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

Granvang, Solvang, og gamle Åsli skole 

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

Handicaphytta på Lenningen og Solvold eiendomsselsekap SA (57/18) 

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

Klubb 83 og Quales stiftelse. 

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

Gausdal fjellstyrets eiendom 148/1/187. 

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

etter EKSL § 7 kun gjelde samfunnsdelen. 

 

Etter Eigedomsskattelova § 7 B fritas: 

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

2. Gnr/bnr 58/70 – Skogen 

3. Gnr/bnr 121/8 (Vidar-gården) 

4. Gnr/bnr 25/2 Øvre Stuve 

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

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

7. Gnr./bnr 121/71 Skolegata 2 

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

 

I 2017 har kommunen mottatt søknad om fritak for eiendom 148/1/187. Dette dreier seg om 

en flytebrygge i Dokkfløyvannet. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt vedtok i sin sak 52/17, 

å innstille til kommunestyret på fritak av eiendommen, på lik linje med Torpa Fjellstyre sine 

eiendommer. 

Vurdering: 

 

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

samlende sak om de eiendommer kommunestyret ønsker å gi fritak.  

Rådmannen er av den oppfatning at de fritak som er innvilget for 2017, med tillegg av 

eiendom 148/1/187 – flytebrygge ved Dokkfløy, også vil være aktuelle for fritak for 2018.  



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

kommunestyret løpende. 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å frita følgende eiendommer for eiendomsskatt for skatteåret 2018: 

Etter Eigedomsskattelova § 7A fritas: 

1. Røde Kors; Fjelloa, Fjellvåk, Hugulia 

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

Åmot stadion, Baggerudmoen, Smeby anlegg 

3. Leikarvoll 

4. Skytterbanene i Torpa og Nordre Land 

5. Norsk motorklubbs lokaler på Vinjarmoen 

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

7. Riisby behandlingssenter 

8. Dokka videregående skole 

9. Lands museum, Grønvold Sag og Mølle 

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

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

Granvang, Solvang, og gamle Åsli skole 

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

Handicaphytta på Lenningen og Solvold eiendomsselsekap SA (57/18) 

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

Klubb 83 og Quales stiftelse. 

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

Gausdal fjellstyrets eiendom 148/1/187. 

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

etter EKSL § 7 kun gjelde samfunnsdelen. 

 

Etter Eigedomsskattelova § 7 B fritas: 

 

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

2. Gnr/bnr 58/70 – Skogen 

3. Gnr/bnr 121/8 (Vidar-gården) 

4. Gnr/bnr 25/2 Øvre Stuve 

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

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

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

8. Gnr/bnr 121/71 Skolegata 2 

 

Eventuelle fritak av andre eiendomsskatteobjekter behandler kommunestyret etter mottatte 

søknader. 



 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. november 2017. 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        John Løvmoen 

 

 

 

 



Lnr.: 14603/17 

Arkivsaksnr.: 17/2693 

Arkivnøkkel.: 033 &17 
 

Saksbehandler: BAK    

 

Utskrift til:  

 

MØTEPLAN 2018  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

  

 

Kommunestyret: 

Tirsdag 23. januar  

Tirsdag 20. februar 

Tirsdag 20. mars 

Tirsdag 24. april 

Tirsdag  15. mai 

Tirsdag 19. juni 

Tirsdag 04. september  

Tirsdag 16. oktober 

Tirsdag 20. november 

Tirsdag 18. desember 

 

Formannskapet: 

Onsdag 24. januar 

Onsdag 14. mars  

Onsdag 11. april 

Onsdag 09. mai 

Onsdag 06. juni 

Onsdag 20. juni 

Torsdag 21. juni (handlingsplan - strategiseminar)  

Onsdag 29. august 

Onsdag 19. september 

Onsdag 10. oktober 

Onsdag 24. oktober 

Torsdag 25. oktober – budsjettseminar 

Onsdag 14. november  

Onsdag 12. desember 

 

 

 



Formannskapet administrative saker: 

Onsdag 24. januar 

Onsdag 14. mars 

Onsdag 06. juni 

Onsdag 19. september 

Onsdag 14. november 

Onsdag 12. desember 

 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk: 

Onsdag 31. januar 

Onsdag 7. mars 

Onsdag 18. april 

Onsdag 23. mai 

Onsdag 13. juni 

Onsdag 22. august 

Onsdag 03. oktober 

Mandag 22. oktober – budsjettorientering 

Onsdag 07. november 

Onsdag 05. desember 

 

Ungdomsrådet: 

Torsdag 22. februar 

Torsdag 19. april 

Torsdag 14. juni 

Torsdag 20. september 

Mandag 22. oktober – budsjettorientering 

Torsdag 06. desember 

 

Eldrerådet: 

Mandag 12. februar  

Mandag 16. april 

Mandag 11. juni 

Mandag 27. august 

Mandag 22. oktober – budsjettorientering 

Mandag 10. desember 

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: 

Mandag 12. februar  

Mandag 16. april 

Mandag 11. juni 

Mandag 27. august 

Mandag 22. oktober – budsjettorientering 

Mandag 10. desember 

 

Kontrollutvalget: 

Setter opp egne møtedatoer 

 

Arbeidsmiljøutvalget: 

Setter opp egne møtedatoer 



 

Kirkelig fellesråd: 

Setter opp egne møtedatoer 

 

Møter utover vedtatt møteplan må godkjennes av Ordfører. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 14. november 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Helen Bakke Klemoen 

 

 

 

 

 



Lnr.: 15605/17 

Arkivsaksnr.: 17/2811 

Arkivnøkkel.: F41  
 

Saksbehandler: JLM    

 

Utskrift til:  

 

OPPRETTELSE AV GJØVIKREGIONEN FOSTERHJEMSTILSYN  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen anbefaler å etablere Gjøvikregionen fosterhjemstilsyn med Gjøvik som 

vertskommune. 

 

Vedlegg: 

  

Samarbeidsavtale Gjøvikregionen fosterhjemstilsyn 

Forslag til budsjett 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Dagens regionale tilsynsordning ble opprettet i 2004 med Søndre Land som vertskommune. 

Ved opprettelsen av Land barneverntjeneste tok de over ansvaret og har driftet ordningen 

frem til dags dato. 

 

Det har gjennom årene vært økende krav til hvordan et forsvarlig fosterhjemstilsyn skal 

utføres. I 2014 kom det en ytterligere skjerping av de faglige kravene da det kom en ny 

fosterhjemsforskrift. 

 

Formålet med tilsyn er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig  omsorg
i
 i fosterhjemmet 

og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp
ii
. Dette innebærer 

at tilsynspersonene skal følge med på, og gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet blir 

tilfredsstillende ivaretatt i fosterhjemmet. Tilsynspersonene skal også sørge for at barnets 

erfaringer og oppfatninger fanges opp og formidles til barneverntjenesten som har det 

formelle ansvaret for plasseringen. Dette gjøres gjennom tilsynsrapporter som skrives etter 

hvert besøk (Tilsyn med barn i fosterhjem - veileder 02/2015, BUFdir). 

 

I barnevernloven defineres fosterhjem slik: 
a) Private hjem som tar i mot barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens 

beslutning om hjelpetiltak etter barnevernloven §4-4, eller i samband med 

omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje ledd, 

                                                 
i
 Jf. Lov om barneverntjenester § 1-4 
ii
 Lov om barneverntjenester § 4-22 og fosterhjemsforskriften § 8 annet ledd. 



b) Private hjem som godkjennes etter barnevernloven § 4-7 

Videre skiller barnevernloven mellom fosterhjemskommune og omsorgskommune
iii

. 

Forskjellen defineres slik: 

Med omsorgskommunen menes den kommune som har ansvaret etter barnevernloven 

§ 8-4 tredje ledd. Med fosterhjemskommunen menes den kommune fosterhjemmet 

ligger i. 

 

Det finnes ulike typer fosterhjem som for eksempel beredskapshjem, familiehjem og 

ordinære kommunale fosterhjem. Noen bor også i fosterhjem hos slekt og venner. Det skal 

føres tilsyn med alle barn i fosterhjem uavhengig av hva slags type fosterhjem barnet bor i. 

Tilsynsplikten gjelder til barnet fyller 18 år. Dersom barnet blir boende i fosterhjemmet etter 

18 år, er det adgang til, men ikke plikt til å føre tilsyn. 

 

Fosterhjemskommunens plikter: 

Den kommunen der fosterhjemmet ligger, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av 

hjemmet
iv

. Kommunen skal føre tilsyn med hvert fosterbarn i fosterhjem fra 

plasseringstidspunktet og frem til barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å føre kontroll 

med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til 

grunn for plasseringen blir fulgt opp. Kommunen skal sørge for at de som skal utøve tilsynet 

gis nødvendig opplæring og veiledning. 

 

Videre har fosterhjemskommunen ansvar for: 

1. Å gi tilsynspersonene nødvendig opplæring og veiledning 

2. At tilsyn med hvert enkelt barn utføres forsvarlig v 

3. Godkjenning av tilsynsrapportene 

4. Å sende endelige tilsynsrapporter til den omsorgskommunen som har 

oppfølgingsansvaret for barnet. 

Tilsyn med fosterbarn skal føres så ofte som nødvendig, men minimum fire ganger i året. Det 

er fosterhjemskommunen som har ansvaret for å vurdere hvor ofte det er nødvendig å føre 

tilsyn med det enkelte barnet, og om det skal reduseres fra fire til to besøk i året 
vi

. 

 

I forskriftens s § 8 annet ledd annet punktum presiseres det at tilsynet også omfatter 

ivaretakelse av barnets etniske, kulturelle og språklige bakgrunn, herunder samiske barns rett 

til å ivareta språk og kultur. Bestemmelsen har sammenheng med forskriftens § 4 der det 

fremgår at barneverntjenesten ved valg av fosterhjem skal ta tilbørlig hensyn til barnets 

etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Bestemmelsen omfatter alle minoriteter. 

 

 

 

Krav til forsvarlighet – barnevernloven § 1-4 

I 2014 kom det et ny bestemmelse i barnevernloven § 1-4 som lovfester at alle tjenester og 

tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige. Barnevernet skal allerede i dag yte 

                                                 
iii
 Lov om barneverntjenester § 4-22 

iv
 Jf. Fosterhjemsforskriften § 5. 

v
 Jf. Lov om barneverntjenester § 1-4 

vi
 Fosterhjemsforskriften § 9, jf. Rundskriv Q-1/2014 meknad til forskrift om fosterhjem §§ 8  og 9 side 12 



forsvarlige tjenester, endringen i fosterhjemsforskriften i 2014 innebærer at kravet blir 

understreket og tydeliggjort. Forsvarlighetskravet gjelder også kommunens ansvar etter 

barnevernloven for tilsyn med barn i fosterhjem
vii

. På side to i Rundskriv Q-01/2014- 

merknad til forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9 skriver departementet «Forsvarlighetskravet vil 

også gjelde organiseringen av kommunens tilsynsansvar». Videre skriver departementet på 

side 6, «Kommunen må legge tilsynsansvaret til en bestemt instans i kommunen. Forskriftens 

§ 8 første ledd annet punktum stiller krav om at det skal gå klart fram av 

fosterhjemskommunens delegasjonsreglement hvilken instans i kommunen som skal føre 

tilsynet. Departementet viser i den forbindelse til kommuneloven § 39 nr. 2 som sier at 

kommunestyret i hver valgperiode skal vedta et eget delegasjonsreglement for sin kommune. 

I reglementet vil det fremgå hvilken instans i kommunen som har fått delegert myndighet fra 

kommunestyret til å utføre oppgaver som er pålagt kommunen i lov og forskrift.» 

 

Virksomhetsoverdragelse 

 

I forbindelse med etablering av Gjøvikregionens fosterhjemstilsyn vil Arbeidsmiljølovens 

Kapittel 16, om Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, komme til 

anvendelse.  

 

De ansatte vil på overføringstidspunktet være sikret lønn som i nåværende stilling i Nordre 

Land kommune, pensjonsordningen videreføres, tjenestetid overføres og eventuelle 

individuelle rettigheter beholdes, jf. Aml. § 16-2.  

 

Den enkelte ansatte kan reservere seg mot overføring til Gjøvik kommune, jf. 

arbeidsmiljøloven § 16-3. Den rettslige konsekvensen av å reservere seg er at 

arbeidsforholdet da ikke går over til ny arbeidsgiver. Stillingen til vedkommende er 

imidlertid overført og vedkommende kan ikke uten videre kreve å få bli i Nordre Land 

kommune. Den som utøver reservasjonsretten kan ha fortrinnsrett til annen ledig stilling 

arbeidstaker er kvalifisert for.  

 

Både ny og gammel arbeidsgiver vil ivareta de ansatte gjennom informasjon og drøftelser 

med de tillitsvalgte, jf. Aml. §§ 16-5 og 16-6.  

 

Det er per i dag 2,35 årsverk i tilsynsordningen som skal overføres fra Nordre Land til 

Gjøvik. Per i dag er 1,70 av disse årsverkene besatt av 6 personer. I tillegg, pga situasjonen i 

Land, har enkelte kommuner engasjert tilsynspersoner midlertidig, til sammen 2,51 årsverk 

 

 Vurdering: 

 

Det er økte kvalitetskrav til hvordan fosterhjemstilsyn skal utøves og hva det skal inneholde. 

For å ivareta disse kravene og oppfylle Lov om barneverntjenester §1-4, forsvarlighet og §4-

1, barnets beste – mener barnevernlederne i regionen at den eksisterende regionale løsningen 

må endres og profesjonaliseres. 

 

Dagens ordning ble opprettet i 2004 og blir administrert av Land barneverntjeneste. Alle 

kommunene i regionen har hatt et selvstendig ansvar for å føre tilsyn med fosterhjem i egen 
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kommune selv om Nordre Land har hatt ansvaret med å tildele tilsynsperson til de enkelte 

fosterhjemmene. 

  

Barneverntjenestene rapporter halvårlig til fylkesmannen på om tilsynet er utført ihht til lov 

og forskrift. På bakgrunn av utfordringer i Land barneverntjeneste har de som ansvarlig for 

dagens tilsynsordning ikke vært i stand til å ivareta disse oppgavene på en slik måte at 

regionens fosterhjem har hatt lovlig tilsyn i en periode. Konsekvensen av dette er at 

regionens barneverntjenester har rapportert avvik på dette området. 

 

Rådmennene og barnevernlederne i Gjøvikregionen er enige i at ordningen må endres for å 

ivareta de nye kravene til forsvarlig tilsyn. Det er også enighet om å foreslå at Gjøvik overtar 

som vertskommune. 

 

Barneverntjenesten i Gjøvik har for å lukke avvikene i regionen på 

fosterhjemstilsynsområdet allerede i praksis overtatt dette fra Land. Rammeverket for den 

nye ordningen er lagt i samarbeid mellom barnevernlederne og ansatte i Gjøvik er operative i 

den nye ordningen og regionen tar sikte på at alle avvikene er lukket i løpet av 4. kvartal 

2017.  

 

Basert på den valgte økonomiske modellen for ny tilsynsordning vil regionens barnevern 

spare utgifter ved å samarbeide om en interkommunal tilsynsordning kontra å etablere noe 

hver for seg. Utgiftene til den nye tilsynsordningen vil likevel øke noe i forhold til det hver 

kommune har betalt per i dag. Dette skyldes at den nye ordningen tar opp i seg de endrede 

kravene til forsvarlig tilsyn. Dette dreier seg bl.a. om 1 stilling til i forhold til dagens ordning, 

samt kurs og opplæring av tilsynspersonene for å gjøre de i stand til å utføre et forsvarlig 

tilsyn 
viii

, og økte drift- og koordinerings kostnader for å sikre at tilsynspersonene utfører sine 

lovpålagte plikter ihht lov og forskrift. 

 

Ved opprettelsen av en vertskommuneordning for fosterhjemstilsyn overfører 

samarbeidskommunene sitt tilsynsansvar til vertskommunen. Samarbeidskommunene har 

imidlertid plikt til å føre interkontroll som sikrer at vertskommunen utfører sine tilsynsplikter 

ihht lov og forskrift. 

 

På bakgrunn av at budsjettprosessen for 2018 nå er i sin sluttfase foreslår rådmannen at den 

økte kostnaden for 2018 på kr 50.000,- for Gjøviks vedkommende dekkes av 

disposisjonsfond innenfor sektor oppvekst i 2018, og at økningen konsekvensjusteres inn i 

rammen til oppvekst i neste års budsjettprosess. Ny tilsynsordning øker de kvalitative 

kravene til tilsyn betraktelig og medfører en økning i budsjettene. Budsjettøkningen tilsvarer 

er større økningen enn gjøviks økte andel på 50.000,- tilsier. Dette skyldes at refusjonen til 

andre kommuner er økt tilsvarende den økte kvaliteten regionen har lagt inn i ordningen. 

 

Det er noe usikkerhet heftet til hver kommunes andel av totalkostnadene, samt 

totalkostnadens størrelse. Dette skyldes at det har vært noe krevende å lage en full oversikt 

over antall fosterbarn i regionen som er plassert av andre kommuner og om disse har 

tilsynsperson per i dag. Årsaken til dette skyldes situasjonen som Land barnevern har 

befunnet seg i. Det forventes å ha full oversikt over dette ila Q1-2018. Det vil ikke være 

snakk om store endringer, men mindre justeringer.  
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Det er i tillegg noe usikkerhet rundt det totale antall fosterbarn plassert av kommuner utenfor 

vår region. Dette skyldes at kommuner i vår region har leid inn midlertidige tilsynspersoner 

for å lukke deler av avvikene i egen kommune, og dekket kostandene for dette utenom 

dagens ordning. Det forventes også full oversikt over dette ila Q1-2018. Det vil heller ikke 

her være snakk om store endringer, men mindre justeringer. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen råder Formannskapet til å legge saken frem for Kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 

1. Nordre Land kommunestyre vedtar å etablere Gjøvikregionen fosterhjemstilsyn med 

Gjøvik som vertskommune ihht kommunelovens § 28-1 b. 

2. Kommunestyret godkjenner at kommunestyrene i samarbeidskommunene delegerer 

fosterhjemstilsynet til rådmannen i Gjøvik kommune. Ansvaret for 

fosterhjemstilsynet vil bli ivaretatt av barneverntjenesten i Gjøvik kommune, og 

delegeringsreglementet oppdateres ihht dette. 

3. Samarbeidsavtale Gjøvikregionen fosterhjemstilsyn godkjennes. 

4. Foreslått budsjett godkjennes.  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  5. desember 2017 

 

 

John Løvmoen 

Konst.rådmann 

         

 

 

 



Lnr.: 15481/17 

Arkivsaksnr.: 17/2846 

Arkivnøkkel.: U01 
 

Saksbehandler: IBO    

 

Utskrift til: økonomiavdelingen, her. 

 

MEDLEMSKAP I DESTINASJONSSELSKAP  

 

Sammendrag: 

 

I forbindelse med omorganisering av næringsutviklingsarbeidet i Gjøvikregionen og 

nedlegging av Gjøvikregionen næringsråd i 2016, vedtok Nordre Land kommune i 

kommunestyresak 97/16 å melde seg ut av destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland 

Ringerike Reiseliv (GHRR). I 2017 har ikke Nordre Land vært tilknyttet et 

destinasjonsselskap. Fra 2018 opprettes utviklingsselskapet Land Utvikling, og det vil være 

nødvendig å tilknytte seg et destinasjonsselskap for å profesjonalisere reislivssatsningen i 

Nordre Land. 

 

Etter en totalvurdering anbefaler rådmannen at Nordre Land kommune melder seg inn i Visit 

Lillehammer fra 1.1.2018 for å styrke satsningen på reiseliv og utviklingen i fjellet. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Nordre Land kommune er del av Gjøvikregionen og har inntil 2017 vært medlem i 

Gjøvikregionen, Hadeland, Ringerike reiseliv (GHRR). Fra 1.1.2017 meldte Nordre Land 

kommune seg ut av destinasjonsselskapet, ref. kommunestyresak 97/16. Bakgrunnen for 

utmeldingen var at man ønsket å utsette deltakelse i destinasjonsselskap inntil det ble avgjort 

etablering av lokalt utviklingsselskap og tilhørende oppgaver. 

 

I løpet av 2017 har Nordre Land kommune hatt møter med både Visit Valdres og Visit 

Lillehammer for å vurdere medlemskap. Begge destinasjonsselskap har fokus på fjell og det 

er noe Nordre Land også ønsker fokus på. I ny samfunnsdel 2018-2028 som er ute på høring 

er det spisset fokus på næringsutvikling og turisme, og Synnfjellet framheves som et stort 

utviklingspotensial i Nordre Land.  

 

I tillegg er det gjennomført to møter med Etnedal kommune for å se på muligheter rundt 

felles satsning på Synnfjellet. Nordre Land grenser til Valdres, Lillehammerregionen og 

Gjøvikregionen, det er derfor mulig å tenke seg reiselivssamarbeid med en av de nevnte.  

Vurdering: 



 

Nordre Land kommune er i en fase hvor det opprettes et lokalt utviklingsselskap.  

Fordelene ved å være del av et større destinasjonsselskap er slik rådmannen ser det:  

 god kompetanse  

 deltakelse i regionale prosjekter 

 mulighet for å utløse midler fra reiselivsnæringen og andre offentlige aktører  

 felles markedsføring 

 

Utfordringene med et større destinasjonsselskap er at vi blir små og til dels usynlige i en så 

stor organisasjon. Destinasjonsselskapet GHRR strekker seg fra Synnfjell til Sollihøgda. 

Rådmannen er av den oppfatning at 7 medlemmer fra vår kommune er litt knapt og det en 

utfordring at ikke- medlemmer blir usynlige. På denne måten ser det ut som det skjer svært 

lite i vår kommune dersom man baserer sine søk på «Hva skjer» på www.gjovik.com.  

 

Nordre Land kommunes bidrag i GHRR var i 2016 på kr 258.835,- pr. år. Tilbudet fra Visit 

Lillehammer er på kr. 33 pr. innbygger, kr 222. 321,-. Visit Valdres har ikke kommet med et 

konkret tilbud, men anslår en lignende kostnad som Visit Lillehammer. Det er derfor ikke 

økonomi som avgjør hvilket destinasjonsselskap vi blir medlem av. Det som bør veie tyngst 

er satsning og fokus. Både Visit Valdres og Visit Lillehammer har et klart fjellfokus, er 

fjelldestinasjoner med ski, vinteraktiviteter, har mye hytter og har en klar Visit-profil.  

 

Med bakgrunn i fremtidig satsning i Synnfjellet og fjellfokus, anbefaler rådmannen at Nordre 

Land melder seg inn i et destinasjonsselskap med klart fjellfokus. Vurderingen blir da om 

man skal satse på innmelding i Visit Valdres eller Visit Lillehammer. Uansett hvilken 

destinasjon Nordre Land melder seg inn i, vil det være nødvendig å jobbe kontinuerlig og 

mer digitalt enn tidligere. Både Valdres og Lillehammer kan bistå med å lage en spisset 

digital tilstedeværelse for Nordre Land. Destinasjonsselskapet vil gi oss plattform, 

kompetanse og veiledning, men jobben med å vise oss fram på en god måte, må vi gjøre selv 

sammen med reiselivsaktørene.  

 

Samtaler med destinasjonsselskapene gjør det tydelig at både Visit Valdres og Visit 

Lillehammer vil gi oss dette løftet. Begge destinasjonsselskap jobber profesjonelt og tilbyr en 

god overbygning, kompetanse og har fokus på fjell og hytter. I løpet av 2017 har vi fulgt 

begge destinasjonsselskap med nyhetsbrev, hjemmesider, sosiale medier og utvikling. Ut i fra 

en vurdering av organisering og hva de kan tilby, er totalinntrykket at Lillehammer virker 

svært spennende. 

 

Samarbeid med Etnedal og kunne lære fra både Visit Valdres og Visit Lillehammer og gjøre 

Synnfjellet til en attraktiv destinasjon. Her kan vi dele kunnskap og markedsføre bredt. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at Nordre Land melder seg inn i Visit Lillehammer og at 

medlemskapet finansieres av næringsfondet. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 



1. Nordre Land melder seg inn i Visit Lillehammer. Dette gir en årlig kostnad pr. 

innbygger på kr. 33.-. Dette gir en kostnad på kr. 222.321,- (6737 innbyggere pr. 3 

kvartal 2017) 

2. Medlemskapet finansieres med fra Næringsfond 

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  4.desember 2017. 

 

 

John Løvmoen 

rådmann 

         Ingrid Bondlid 

 

 

 

 

 

 



Lnr.: 15580/17 

Arkivsaksnr.: 17/2872 

Arkivnøkkel.: 001 &01 
 

Saksbehandler: BEO    

 

Utskrift til:  

 

AVTALE MELLOM NORDRE LAND KOMMUNE OG NORDRE LAND KIRELIGE 

FELLESRÅD  

 

Sammendrag: 

 

Avtalen mellom Nordre Land kommune og Nordre Land kirkelige fellesråd fra 1997 er 

revidert, og rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner avtalen. 

 

Avtalen regulerer økonomiske tilskudd og tjenesteyting. 

 

Vedlegg: 

  

Tjenesteytingsavtale 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Det er partenes intensjon å videreføre et godt samarbeid innenfor de gitte juridiske og 

økonomiske rammebetingelser. Samarbeidet har til formål å kunne yte best mulig service og 

tjenestetilbud til kommunens innbyggere, legge til rette for gode arbeidsforhold for de ansatte 

og menighetsrådene og å oppnå best mulig utnyttelse av de samlede ressurser. 

 

Avtalen er inngått i henhold til Lov om Den norske kirke § 15, 4 ledd og erstatter avtale 

vedtatt i formannskapets sak 7/97. Avtalen trer i kraft når den er godkjent av Nordre Land 

kommunestyre og Nordre Land kirkelige fellesråd. Avtalen kan av begge parter sies opp 

innen 1.7 hvert år, med virkning fra og med påfølgende budsjettår. 

 

Sist revidering ble gjort i fsak 7/97, men det bør gjøres en revidering av avtalen en gang pr 

kommunestyreperiode. 

Vurdering: 

 

Avtalen revideres av rådmannen og Nordre Land kirkelige fellesråd. Dette arbeidet har ikke 

blitt gjort siden 1997, og må tilstrebes å revideres en gang hver kommunestyre periode. 

 



Avtalen sikrer økonomiske tilskudd og tjenestyring som ytes i samarbeidet mellom partene. 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner avtalen. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet og anbefale Kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 

 

Avtalen mellom Nordre Land kommune, og Nordre Land kirkelig fellesråd godkjennes. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  5. desember 2017 

 

 

John Løvmoen 

Konst.rådmann 

        Bente Øverby 

 

 

 

 

 



Lnr.: 15561/17 

Arkivsaksnr.: 17/2870 

Arkivnøkkel.: 026 
 

Saksbehandler: LSA    

 

Utskrift til:  

 

INVITASJON TIL Å DELTA I PARTSSAMARBEID OM DIGITAL KOMPETANSE 

I KOMMUNENE  

 

Sammendrag: 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer kommunene til å søke om å delta i et 

utviklingsprosjekt som skal bidra til økt digitalisering i kommunene. Målet med prosjektet er 

å stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en forståelse for og gi støtte til 

organisasjonsutviklingen og omstilling en slik digitalisering medfører for alle aktører i 

kommunen.  

Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.  

 

Deltagelse i prosjektet vil gi kommunene tilbud om ulike typer møteplasser, ved deltagelse 

på samlinger og workshops, og tilgang til en digital kunnskapsplattform. Kommuner som tas 

opp i prosjektet, vil få dekket deltagelse på samlinger for inntil 5 deltagere. Rådmannen 

anbefaler at Nordre Land kommune søker om få delta i utviklingsprosjektet.   

 

Vedlegg: 

  

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene 

signerte 5. september en avtale om et nytt utviklingsprosjekt som skal bidra til økt 

digitalisering i kommunene. Vi har fått invitasjon til å delta i prosjektet med søknadsfrist 15. 

desember.  

 

Prosjektet skal gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye 

muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye 

kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye 

arbeidslivet.  

 

Prosjektet skal bidra til gode prosesser lokalt. Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke 

og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. Prosjektet skal støtte de endrings- 

og omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for 

tjenesteutvikling og gode utviklingsprosesser. Det er tenkt at folkevalgte, administrasjon og 



tillitsvalgte skal delta i arbeidet.  

Deltagerkommunene vil få dekke kostander til deltagelse for inntil 5 personer på samlinger 

og workshops, det vil også bli gitt tilgang til en digital kunnskapsplattform.  

 

 

 

Vurdering: 

 

Målet med prosjektet er å stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en 

forståelse for, og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstilling en slik digitalisering 

medfører for alle aktører i kommunen.  

 

Nordre Land kommune er godt i gang med digitaliseringsarbeidet, og deltagelse i dette 

prosjektet vurderes som verdifullt for den videre satsningen innen dette området. Det vil 

kunne gi oss nyttige innspill og mer kunnskap. Utviklingsprosjektet er lagt opp som et lokalt 

partssamarbeid, der både administrasjon, tillitsvalgte og folkevalgte deltar. Dette kan bli en 

god arena for å utvikle vårt lokale digitalseringsprosjekt.  

 

Prosjektet legger opp til at vi får delta på samlinger og workshops og får tilgang til en digital 

kunnskapsplattform. Dette vil være nyttige verktøy i det videre arbeidet. Erfaringsdeling med 

andre kommuner som jobber med de samme problemstillingene, kan gi oss gode innspill som 

vi kan bruke i det videre arbeidet.  

 

Vi har i vår prosjektplan for digitalisering lagt vekt på at digitalisering også handler mye om 

endrede arbeidsprosesser. I planen står det bl.a. beskrevet slik:  

«Digitalisering innebærer å forbedre og gjøre tjenester tilgjengelig ved bruk 

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

øvrige prosesser, men i stedet bli en integrert del av hele virksomheten. Vi må ha en 

langsiktig satsing og en tydelig strategi for digitaliseringsarbeidet. En 

«digitaliseringsstrategi» er forskjellig fra en «ikt-strategi».  En IKT-strategi legger vekt på 

teknologiske føringer, mens en digitaliseringsstrategi har fokus på hvordan IKT kan forenkle 

tilgangen til informasjon og tjenester, og gjennom det bidra til at man jobber smartere og 

leverer bedre tjenester. Digitalisering handler også om endrede arbeidsprosesser og rutiner 

internt.  Økt produktivitet frigir tid for medarbeidere og gir muligheter for å øke kvaliteten på 

tjenestene, eller å hente ut andre gevinster.» 

 

Et satsningsområde i vår digitaliseringsplan er også kompetanse, og det stemmer godt 

overens med det som er skissert av innhold i samlingene i dette utviklingsprosjektet.  

 

Vi vil som deltagere i prosjektet få dekket deltagelse for 5 personer på samlinger, og det 

foreslås at dersom vi får være med i prosjektet, deltar vi med to tillitsvalgte, en folkevalgt og 

to fra administrasjon som et utgangspunkt for arbeidet. Organisasjonene velger selv sine 

representanter, og formannskapet velger en folkevalgt som kan delta på samlingene. 

Arbeidstagerorganisasjonene er positive til et slikt samarbeidsprosjekt, og ønsker å delta 

dersom det blir aktuelt.  

 

 

 

Administrasjonens innstilling: 



 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

1.  Nordre Land kommune søker om å få delta i utviklingsprosjektet partssamarbeid om 

digital kompetanse i kommunene. 

2. Som representant for de folkevalgte velges  ..…... til å delta i prosjektgruppa  

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 5. desember 2017 

 

 

John Løvmoen 

Konst. rådmann 

        Liv Solveig Alfstad 

 

 

 

 

 



Lnr.: 15587/17 

Arkivsaksnr.: 17/2874 

Arkivnøkkel.: 651 
 

Saksbehandler: HHO    

 

Utskrift til:  

 

KJØP AV BILER LAND BARNEVERN  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen anbefaler at Nordre Land kommune kjøper WV Golf og Toyota Verso som Land 

barnevern nå disponerer. Kjøpet finansieres med låneopptak.  

 

Vedlegg: 

  

Ingen   

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

De ansatte i Land barnevern kjører mye i forbindelse med sin tjenesteyting. Dette medfører 

hyppig bruk av egne kjøretøy i arbeidshverdagen, noe som medfører en bruk av egne kjøretøy 

utover det som kan forventes og høye utgifter til kilometergodtgjørelse. Tjenesten har også 

en del lange tjenestereiser. Tjenestebil vil i mange tilfeller, både på korte og lange turer, være 

det beste og rimeligste alternativet til kilometergodtgjørelse.  

Land barnevern har hatt en WV Golf siden etableringen, som opprinnelig av leaset av 

barnevernet i Søndre Land kommune. Denne bilen har leasingavtalen blitt forlenget på, og 

det er nå muligheter for utkjøp. Bilen er pen og i god teknisk stand. Det må allikevel antas at 

man må betale endel ved en eventuell innlevering av bilen ved opphør av leasingavtalen. 

Nordre Land kommune har derfor bedt om et pristilbud på utkjøp av bilen. Foreløpige 

signaler fra Møller Bil på prisen for utkjøpet er interessant sammenlignet med prisene på 

tilsvarende biler på Finn.no. Nordre Land kommune avventer endelig tilbud, og som følge av 

at tilbudet ikke var mottatt innen saken måtte sendes ut, vil sum bli lagt frem i møtet.  

I forbindelse med at bofellesskapet på Fagertun har blitt trappet ned tilbudet til enslig, 

mindreårige asylsøkere, har behovet for bil også blitt redusert. Med mye reising og stort 

behov for bil, har derfor Land barnevern overtatt en bil fra Fagertun. Leasingavtalen på denne 

bilen, en Toyota Verso 2012 modell, er nå utløpt og det er mottatt tilbud på utkjøp av bilen. 

Denne bilen er i god teknisk stand, men også denne har mange småbulker. Et eventuelt 

innbytte blir derfor kostbart. Også sammenlignet med priser på tilsvarende biler på Finn.no, 

er tilbudet fra Toyota Sulland Gjøvik AS et godt tilbud. Nordre Land kommune kan kjøpe 

bilen for kr 112.000,-. 

Den pågående prosessen med en mulig overføring av Land barnevern til Gjøvik kommune, 

medfører at behovet for biler til barnevernstjeneste vil kunne endres i løpet av kort tid. Hvis 

det er Nordre Land kommune som kjøper bilene, vil disse kunne leies ut til bruk av Land 



barnevern. Ved en eventuell overflytting av tjenesten til Gjøvik kommune, vil bilene forbli i 

Nordre Land kommunes eie til bruk innenfor andre tjenesteområder. Det er flere 

tjenesteområder som har meldt behov for tjenestekjøretøy, og bilene vil derfor kunne 

benyttes til tjenestekjøring der kjøregodtgjørelse tidligere har blitt benyttet. Hvis det er Land 

barnevern som kjøper bilene, vil disse bilene kunne følge med tjenesten inn i Gjøvik 

kommune, som har sine rutiner og retningslinjer for bilbruk og tjenestebiler.    

 

Vurdering: 

 

Land barnevern har et stort behov for kommunale biler i tjenesten. Dette har sammenheng 

med den omfattende kjøringen i tjenesteutøvelsen. Tjenestebiler vil gi redusert bruk av de 

ansattes egne biler i tjenesten, og vil redusere bruken av kjøregodtgjørelse.    

 

Begge bilene det foreslås å kjøpe, er i god teknisk stand. Bilene har høy bruksverdi. En 

innlevering av bilene ved avslutning av leasingkontrakten, vil medføre store utgifter som 

følge av småbulker og skjønnhetsfeil. Det vurderes derfor som mest lønnsomt å kjøpe ut 

bilene sammenlignet med å inngå nye leasingavtaler på andre biler. Pristilbudene fra 

leasingselskapene er også gunstige sammenlignet med tilsvarende biler som er til salgs i 

markedet. 

 

Kjøpesummen for Toyotaen er kjent, mens tilbudet på kjøpet av Golfen ikke var klart før 

utsendelsen av saken. Rådmannen legger frem tilbudet i møte. På grunn av at leasingavtalene 

er utløpt, vurderte rådmannen det som nødvendig å sende ut saken nå, selv om kjøpesummen 

ikke var klar ved utsendelse av saken. Rådmannen legger frem tilbudet fra Møller Bil i møtet.      

Rådmannen vurderer det som mest hensiktsmessig at Nordre Land kommune kjøper bilene 

og leier disse ut til Land barnevern. Kommunen har behov for kjøretøy i annen 

tjenesteproduksjon, hvis barnevernstjenesten blir flyttet.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

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

til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar at Nordre Land kommune kjøper Toyota Verso til kr 

112.000,- og WV Golf til kr XX for utleie til Land barnevern. 

2. Anskaffelsene finansieres med låneopptak på kr XX. 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  5. desember 2017 

 

 

John Løvmoen 

Konst.rådmann 

        Helen Bakke Klemoen 
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Vurdering: 

 

Til: Det kongelige kulturdepartementet, Oslo 

 

1. Bakgrunn 

Kulturdepartementet har sendt på høring forslag som innebærer en samlet revisjon av 

lovgivning for tros- og livssynssamfunnene (inkludert Den norske kirke (Dnk)) og de 

tilknyttede tilskuddsordninger.  

 

Det omfattende høringsnotatet (230 sider) inkludert forslag til ny og samlet lov kan leses på 

www.regjeringen.no. 

 

Høringsinstanser er offentlige myndigheter, forvaltningsinstitusjoner, Den norske kirke, tros- 

og livssynssamfunnene, frivillige organisasjoner, arbeidslivsorganisasjoner m.fl. 

Høringsfristen er satt til 31. desember 2017. 

 

Departementet har bedt om høringssvar på 29 konkrete spørsmål via hjemmesiden til 

departementet, der en skal si seg enig/uenig og vekte det aktuelle spørsmålet som 

viktig/uviktig. Det er ikke nødvendig til å ta stilling til alle spørsmålene. Rådmannen 

anbefaler at Nordre Land kommunes høringsuttalelse begrenses til å handle om noen punkter 

som har relevans for kommuner generelt og vår kommune spesielt. Formen på høringssvaret 



anbefales å være dels svar på noen av disse spørsmålene og dels en sammenhengende 

kommentar til disse utvalgte områder i forslagene.   

 

 

2. Noen hovedspørsmål i høringsnotatet 

2.1 Felles rammelov 

Det viktigste hovedforslaget i høringsnotatet er å samle hele lovgivningen som regulerer tros- 

og livssynssamfunn i en felles og helhetlig lov (dvs. fjerne kirkeloven, trossamfunnsloven og 

livssynsamfunnsloven). Den norske kirke foreslås å få et eget kapittel (3) i den nye loven. 

 Lovreguleringen vedrørende Den norske kirke foreslås samtidig betydelig redusert (til ni 

lovparagrafer, mot dagens 40 lovparagrafer). 

Nordre Land  kommune støtter departementets ønske om en felles og helhetlig 

trossamfunnslov og at Dnk gis et eget kapittel i denne nye trossamfunnsloven. 

(Høringsspørsmål nr. 1 og 18)  

2.2 Det offentliges finansielle ansvar 

Grunnlovens § 16 forplikter det offentlige til finansiell understøttelse av tros- og 

livssynssamfunn. Loven søker å organisere dette.  

 

Prinsipielt, selv om vi er noe uenig i måten dette er foreslått ordnet på, er det Rådmannens 

syn at tros- og livssynsamfunnene klart har spilt og fortsatt spiller en avgjørende betydning 

for enkeltpersoner og for samfunnet både lokalt og nasjonalt. Den modell vi har hatt i Norge 

med offentlig understøttelse av dette feltet har betydd mye og bør derfor videreføres.   

Nordre Land kommune er glad for at departementet fortsatt legger opp til en offentlig 

understøttelse av tros- og livssynssamfunnene. (Høringsspørsmål nr. 2) 

 

3. Loven og indre forhold i tros- og livssamfunnene 

3.1 Skal loven kunne stille krav til tros- og livssynsamfunnene? 

Lovforslaget søker å definere hva et tros- og eller livssyn er og det settes opp ulike vilkår for 

tilskudd.  Rådmannen anser vilkårene som rimelige og knyttet til så grunnleggende 

rettigheter at det bør være riktig å kunne kreve at de som mottar støtte fra det offentlige 

holder seg innenfor dette. I den offentlige debatt blir det lett krav om stopp av støtte dersom 

enkelt personer i et tros- eller livssynssamfunn utfører, oppfordre til eller uttrykker støtte til 

handlinger som utgjør en alvorlig krenkelse av andres rettigheter (slik § 6 i lovforslaget 

uttrykker det).  Rådmannen mener at departementet kunne vurdert om stopp av støtte i tillegg 

bør basere seg på hvordan slike saker håndteres i det enkelte tros- og livssynssamfunnet. Det 

er ofte enkeltpersoner som trår feil og ikke hele tros- eller livssynssamfunnet. I slike tilfeller 

bør testen og evt. grunnlag for støtte eller ei være hvordan det enkelte tros- eller 

livssynssamfunn håndterer slike saker. 

Nordre Land  kommune har forståelse for vilkårene for tilskudd som stilles og støtter disse.  

Nordre Land kommune vil utfordre departementet til å inkludere at tros- og 



livssynssamfunnenes håndtering av evt. saker der enkelt ledere overtreder disse 

lovparagrafene vil være utslagsgivende for støtte/stopp av støtte. (Høringsspørsmål nr. 15) 

 

3.2 Skal staten blande seg inn i Den norske kirkes indre organisering? 

Norge har ikke lenger en statskirke. Den norske kirke er en fri folkekirke. Likevel er denne 

lovregulert i grunnloven § 16 og har altså et eget kapittel i det nye lovforslaget. Det går på 

prinsipielt grunnlag an å hevde at kirken nå selv må vedta hvordan den skal organisere seg 

(inkl. organer og deres oppgave). Lovforslaget slik som det nå foreligger har likevel valgt å 

gi noen lovmessige føringer for Dnk og dens organisering. Lovforslaget har f.eks. lovbestemt 

at det skal være prostier (i tillegg til sokn, bispedømmer og kirkemøte), loven omtaler prest, 

prost og biskop, men ikke andre stillingskategorier i kirken. Lovutkastet legger dermed 

føringer på indrekirkelige saker på noen områder.  

 

Rådmannens vurdering er at lovforslaget kan gi en stor ubalanse mellom de ulike elementene 

i kirkeordningen, at lovforslaget enten må tømmes helt for slike føringer (og bli enda mer en 

rammelov) eller så bør lovforslaget fylles med noen flere utfyllende avsnitt i enkelte 

lovparagrafer. Rådmannen vil hevde denne ubalansen blir spesielt tydelig i det som sies om 

kirkelige fellesråd. Da dagens kirkelov fra 1996 ble vedtatt ble fellesrådene introdusert som 

et lovbestemt organ på kommunalt nivå etter press fra kirkelig lokalplan og fra kommunene. 

Fellesrådene fikk arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte på lokalplan (dog ikke 

sokneprestene), ansvar for kirkebyggene, gravferdsforvaltningen og kontakt med kommunene 

knyttet til budsjett/økonomi på vegne av soknene (kirkeloven § 14 og 15). Erfaringene etter 

nærmere 20 år med lovpålagte kirkelige fellesråd er at disse organene har fungert godt og fått 

gjennomført de oppgaver som er pålagt i henhold til loven. 

 

Kirken har mangehundreårig tradisjon i Norge der det har vært en todeling mellom et lokalt 

ansvar for bla. kirkebygg og kongelig/statlig ansvar for å sende og etterhvert lønne prestene. 

Dette har sikret en lokal innflytelse og eierskap som det etter Rådmannens syn vil være viktig 

at loven sikrer også i fortsettelsen.  

Nordre Land kommune ønsker at det lovreguleres at det skal være kirkelige fellesråd som 

også representer de ulike sogn og at oppgavene til sogn og fellesråd avklares i lovteksten slik 

dagens kirkelov gjør.  (Høringsspørsmål nr. 19) 

 

4. Noen konkrete innspill til lovforslaget: 

4.1 Krav om 500 medlemmer som har fylt 15 år for å være for å være støtteberettiget. 

Lovforslaget stiller strengere krav enn dagens lovgivning og krever at det må være mer enn 

500 medlemmer, som er mer enn 15 år, for at tros- eller livssynssamfunnet skal være 

berettiget til støtte. Det åpnes opp for sammenslutninger av samfunn kan søkes felles 

(dersom de hver for seg er under grensen på 500). I enkelte kommuner finnes det nok 

eksempler på trossamfunn som er blitt etablert de senere år som gjennom med en ny lov ikke 

ville fått støtte alene. Dette er trossamfunn som har trengt tid på å finne frem til egen identitet 

og tilhørighet. Det er ikke alle tros- og livssynssamfunn som har mulighet for å komme seg 



inn under en felles paraply. Rådmannen har forståelse for at det må settes ett minstekrav for 

medlemskap, men det er utfordrende for likhetsprinsippet og religionsfrihetsprinsippet 

dersom tallet blir sett for høyt. I Stålsett utvalget (NOU 2013:1 ”Det livsynssynsåpne 

samfunn”) var dette tallet satt til 100 (et mindretall i utvalget ville helt ned til 10). 

Nordre Land kommune støtter at det settes en minstegrense i antall medlemmer for å kunne 

være støtteberettiget. Nordre Land kommune foreslår at grensen settes til 100 medlemmer 

over 15 år. (Høringsspørsmål nr.5,6 og 7) 

 

4.2 Statlig eller kommunal støtte til tros- og livssynssamfunnene. 

Tilskuddsordningen til andre tros og livssynssamfunn (uten om Dnk) foreslås i sin helhet 

finansiert over statsbudsjettet. Idag er dette delt mellom stat og kommune. Kommunen gir 

tilskudd til de tros- og livssynssamfunn som innbyggere i den enkelte kommune er med i, 

basert på beløpet som gis til kirkelig fellesråd (der en trekker ut det beløp som går til 

gravferdssektor) delt på antall medlemmer i Dnk i kommunen. Kommunens rolle har 

praktisk talt kun vært en utbetalingsinstans. De administrative kostnadene til dette er 

betydelige, når vi ser dette på nasjonalt nivå. Statlig overtakelse av denne ordningen vil 

innebære en forenkling og en mer oversiktlig ordning, som også blir lettere å kunne følge opp 

og kontrollere. 

Nordre Land kommune går inn for at støtten til tros og livssynssamfunnene (utenom Dnk) 

foretas av staten. (Høringsspørsmål nr. 9)   

  

4.3 Gravferdsfeltet 

 

Departementet foreslår at kirken som hovedmodell fortsatt skal inneha gravferdsansvaret. 

Rådmannen støtter en slik videreføring, men mener samtidig at dette bør innebære at 

kirkelige fellesråd må lovfestes. Tilliten til dagens ordning er for en stor del knyttet til den 

kompetanse og profesjonalitet kirkelig fellesråd har bygget opp. Å skape usikkerhet omkring 

fellesrådenes formelle status og mandat, vil etter rådmannens vurdering kunne bidra til å 

svekke legitimiteten til den lokale kirkes ansvar på dette feltet. 

 

Rådmannen ser det som naturlig at de enkelte fylkesmenn overtar ansvaret som i dag ligger 

hos bispedømmerådene når det gjelder gravferdsfeltet. Rådmannen tenker at dette vil sikre at 

tros- eller livssynsmessige klagesaker ikke får en slagside ved at både kirkelig fellesråd og 

bispedømme tilhører samme trossamfunn.    

Nordre Land kommune støtter at lokal kirken som hovedmodell fortsatt skal inneha 

gravferdsansvaret. Nordre Land kommune ser det som viktig at dette skjer via kirkelig 

fellesråd. Dette organ bør lovfestes og det bør ikke overlates til Kirkemøtet å bestemme hvor 

slik forvaltning skal ligge.(Høringsspørsmål nr. 26, 28) 

 

4.4  Finansiering av Den norske kirke 

 

Lovforslaget legger fram to alternativer til finansiering av Den norske kirke. Alternativ 1 er 



en videreføring av dagens modell med både statlig og kommunal finansiering. Alternativ 2 er 

en modell der alt finansieringsansvar legges til staten. Her vil hele den offentlige 

finansieringen komme som en samlet ramme, som så skal fordeles videre av Kirkemøtet.  

Både Kirkemøtet og et stort flertall av menighetsråd og fellesråd har tidligere uttalt ønske om 

å videreføre dagens ordning med både statlig og kommunal finansiering.  

Fra et kommunalt perspektiv vil det neppe bety noen økonomisk fordel om staten overtar 

finansieringen. Staten vil antakelig redusere overføringene til kommunene tilsvarende det de 

tidligere har gitt i støtte til Den norske kirke.  

 

Dagens ordning med kommunal finansiering gir mye god samhandling og lokal tilhørighet 

mellom kirke og kommune. Ordningen fremmer samarbeid og gir lokale gode løsninger ofte 

nedfelt i avtale om tjenesteyting. Videre krever ordningen med kommunal finansiering 

minimalt med kirkelige byråkrati. Ved en statlig finansiering må det bygges ut et mye større 

sentralkirkelig byråkrati som notatet fra departementet gjør rede for. Når det ikke legges opp 

til økt bevilgning vil dette medføre at lokalkirkene trolig får mindre ressurser enn i dag.  

 

Kommunen har gjennom budsjettbevilgninger og medbestemmelse i fellesrådet kunnet være 

med i en lokal styring av hvordan for eksempel kirkebyggene og kirkegårdene har blitt 

vedlikeholdt og driftet. Kirkebyggene er sentrale bygg i lokalsamfunnet, som det etter 

rådmannens vurdering er viktig at lokaldemokratiet bestemmer over.  

 

Rådmannen antar at med kun statlig finansiering vil det likevel bli et sterkt press fra lokal 

(kirkelig) hold på å yte kommunal støtte til for eksempel kirkebygg dersom en skulle få for 

lite statlig finansiering av kirken. Det blir vanskelig for kommunen og ikke støtte for 

eksempel renovering eller maling av lokal kirke, dersom de statlige midlene ikke tilsier at 

bygget blir malt på ennå et ukjent antall år. Det lokale eierskap, og følte eierskap over kirken 

og kirkens bygg tilsier at en viderefører dagen ordning. En lokal finansiering garanterer i 

større grad for en lokal kirke. I et slikt perspektiv blir det også viktig at Kirkelig fellesråd 

med lokal forankring, med representasjon fra soknene og fra kommunen blir et lovfestet 

organ.   

 

Nordre Land kommune støtter Alternativ 1 med en videreføring av dagens ordning med en 

statlig og kommunal finansiering av Den norske kirke, og ønsker at denne støtten fortsatt 

skjer via kirkelige fellesråd. Det må sikres fortsatt kommunal representasjon i det lokale 

kirkelige fellesrådet.   (høringsspørsmål nr. 24) 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 

 

 Nordre Land kommune vedtar fremlagte høringsuttalelse som uttalelse fra Nordre Land 

kommune. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den  5. desember 2017 

 

 



John Løvmoen 

Konst.rådmann 
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