
 
 

 
 
 
 

INNLEDNING 

 
 
 
 
 
Kjære Nordrelandinger 
 
En rykende fersk årsmelding over 
all aktivitet i kommunen vår skal 
nå ut til alle husstander i N. 
Land. 
 
Denne inneholder det meste av det 
som har skjedd i året vi har bak 
oss. 
 
Jeg vil gjerne få lov til å 
anbefale deg og dine til å ta seg 
tid til årsmeldingen. Kanskje du 
registrerer at aktiviteten i 
kommunen din slett ikke er liten. 
 
Som ny ordfører fra den 24. 
Oktober har jeg fått kommunen 
‘‘tettere inn på livet’’. Det er 
da en forstår at vi har mange 
forhold å ta hensyn til , vi skal 
yte mange og gode tjenester til 
kommunens innbyggere. 
 
Det er på de eksterne tjenester vi 
blir målt og veiet, og det er en 
påminnelse både til oss politikere 
og byråkratene. 
 
Ved siden av ansvaret for en 
riktig drevet eldreomsorg og andre 
lovpålagte oppgaver, står mye og 
faller med sysselsettingen i 
kommunen vår. Derfor er det 
gledelig at vi aner en liten 
nedgang i ledigheten, ikke stor, 
men den er registrert. 
 
Vi aner også optimisme ute i det 
lokale næringsliv. Men vi er 
sårbare og helt avhengig av 
stabile og gode konjunkturer, ute 
og hjemme. 
 
Årsmeldingen avspeiler vår 
aktivitet på alle sektorer. Hvis 
du som innbygger i N. Land, enten 
du er pensjonist, om du står midt 
i livet, eller du representerer 
ungdomstiden, hører vi gjerne fra 
dere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synspunkter, tilbakemeldinger, 
gjensidig informasjon hører med, 
det skaper engasjement. 
 
Vi ønsker en aktiv og 
fremtidsrettet kommune, derfor er 
dine innspill viktig. 
 
Som ordfører setter jeg stor pris 
på denne utadrettede virksomheten, 
der jeg møter publikum hvor de er 
å finne, på arbeidsplassen eller i 
hjemmet. Det å komme seg ‘‘ut av 
huset’’ er viktig i den funksjonen 
jeg befinner meg i nå. 
 
Takk til alle dere som har gledet 
meg med hyggelige hilsener, 
telefoner, blomster og gode 
tanker. Det har rørt meg og jeg 
føler det er oppriktig. 
 
Ettersom en går gjennom livet, 
oppdager en svingninger og 
variasjoner, dette gjør det ikke 
kjedelig. 
 
Jeg vil sende en hilsen til dere 
alle, håper du og din familie ser 
mange gode trekk ved å bo og leve 
i N. Land. 
 
Benytter anledningen til å takke 
alle på sin post i organisasjonen, 
både indre og ytre etater for vel 
utført arbeid i 1995 og stor 
lojalitet. 
 
Jeg sender en tanke og hilsen også 
til alle dere i ulike frivillige 
organisasjoner i vår langstrakte 
kommune 
 
Til dere alle, hjertelig takk ! 
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Rolf Ødegård 
ordfører 

GENERELT OM NORDRE 
LAND KOMMUNE 
 
*Folketallsutvikling. 
 
I 1989 til og med 1995 har 
utviklingen vært som følger: 
 
Endringer Fødte Døde  Fødsels-   
Flyttinger            Folke- 
i året          overskudd   inn   ut  
   nto.      tilv. 
 
1989 72 83 - 11 249 229   20     9 
1990 82 99 - 17 228 190   38    21 
1991 74 79 -   5 206 224 - 18 -  22 
1992 74 88 - 14 211 233 - 22 -  35 
1993 70 88 - 18 197 201 -  4 -  22 
1994 71 76 -   5 259 187   72    67 
1995 85      96        - 11   252   230 
  22     11 
 
Folketallet pr. 01.01 1996 var 7 043  
personer. 
 
* Folketallet - 
framtidsbetraktning 
 
Som det går fram av tallene 
ovenfor har det vært en gledelig 
økning av folketallet de 2 siste 
årene. 
 
I år 2020 vil folketallet i 
henhold til Statistisk 
Sentralbyrås framskriving av 
folketallet, ligge et sted imellom 
6300 og 6600, med mindre det 
iverksettes tiltak som i vesentlig 
grad øker innflyttingen til 
kommunen. 
 
* Bolig og tomtetilbud 
 
Boligtilbud: 
 
Nordre Land Kommune har gjennom 
mange år ført en liberal politikk 
i forhold til spredt boligbygging. 
 
Boligbyggingen er forholdsvis 
stabil, og i gjennomsnitt er det 
ferdigstilt ca.34 boliger pr. år i 
de siste 8 årene - noe under 
gjennomsnittet i 1995. Ca. 1/3 av 
disse ligger i spredte områder, og 
resten i regulerte områder. 
 
Den feltmessige utbyggingen 
foregår på Dokka og i Elverom i 
Torpa. 
 
 
 
Bilde tomtesalg 

 

 
 
 
 
ORGANISASJON OG ØKONOMI 
 
Rådmannens kommentarer 
 
* Bakgrunn for årsmeldinga 
 
Siden 1987 har vi hvert år 
utarbeidet årsmelding. 
Meldingen skal være 
administrasjonens rapport til 
kommunestyret om virksomheten i 
det foregående året. 
Den gir først og fremst 
opplysninger og kommentarer om 
økonomi og ressursbruk og er 
sammen med årsregnskapet et viktig 
dokument for å vurdere kommunens 
økonomiske stilling. 
 
I tillegg vil årsmeldingen også gi 
klare signaler om aktiviteten i de 
forskjellige virksomheter, hvordan 
oppgavene løses, hvilke problemer 
og utfordringer virksomheten står 
over for, nye ønsker og behov osv. 
 
Årsmeldingen skal fortsatt være 
administrasjonens rapport til 
kommunestyret, men også i år vil 
vi sende den ut til alle kommunens 
husstander. Vi ønsker at flest 
mulig av kommunens innbyggere får 
informasjon om kommunens totale 
virksomhet og hva skattepengene 
brukes til. Vi håper at dette kan 
bidra til en større forståelse for 
kommunens virksomhet og gjennom 
dette en større interesse blant 
innbyggerne for hva som foregår i 
kommunen. Vi arbeider derfor 
stadig med å få årsmeldinga mest 
mulig leservennlig, og tar gjerne 
imot gode forslag til 
forbedringer. 
 
* Noen hovedområder 
 
* Økonomien - fortsatt positiv 
utvikling 
 
Analyse og kommentarer til 
kommunens økonomiske situasjon er 
gitt under Del III b. 
 
Regnskapet for 1995 avlegges i 
balanse. Det er foretatt gode og 
riktige avsetninger. Når vi 
samtidig klarer å øke 
arbeidskapitalen tyder dette på en 
sunn økonomisk utvikling. Våre 
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fond er opprettholdt i omtrent 
samme størrelse som før, samtidig 
som langsiktig gjeld er redusert 
betydelig. 
 
Avvik fra budsjettet er forklart 
under den enkelte sektor og 
avdeling. 

 
I de siste årene har 
inntektsutviklingen vist en klart 
mindre vekst enn de foregående år, 
samtidig som flere kommunale 
oppgaver har slått ut på våre 
utgifter. 

Hovedutfordringen for de politiske 
myndigheter er derfor fortsatt å 
prioritere virksomheten på en slik 
måte at kommunens tjenester kan 
opprettholdes i et omfang og av en 
slik standard at det fortsatt er 
like tilfredstillende for 
innbyggerne. 
Samtidig med krav om utvidet drift 
kommer også nødvendige 
investeringer i forbindelse med 
reformer. Dette sammen med 
forbedringer i vårt innemiljø på 
flere skoler og institusjoner er 
våre største utfordringer i den 
nære framtid. 
 
* Arbeidsledigheten 
 
Arbeidsmarkedssituasjonen i Nordre 
Land har også i 1995 bedret seg. 
Ved årsskiftet var det 342 
arbeidsløse personer i kommunen. 
Av disse var 171 på forskjellige 
tiltak, og 171 personer var uten 
arbeid av noen art. Disse tallene 
viser oss at vi har hatt en fin 
nedgang i arbeidsledigheten i 
kommunen siste året, selv om 
tallene for helt ledige har økt 
noe. 
 
Vi har hatt en arbeidsledighet 
(unntatt tiltak) på 5,1% mot at vi 
hadde 4,3% ved utgangen av 1994. 
Ledigheten i Oppland fylke var 
4,2% ved utgangen av 1995. 
 
Heldigvis har næringslivet i 
kommunen kunnet vise til svært god 
drift i året som gikk. Flere av 
våre bedrifter har utvidet sin 
virksomhet i kommunen. 
 
Det vises ellers til nærmere 
kommentarer senere i 
årsmeldingen..  
 
*Kommunens organisajon 
 
Vi er Nordre Lands største 
bedrift, og vårt 
hovedarbeidsområde er i størst 
mulig grad å tilfredstille 
innbyggernes behov for gode 
tjenester samtidig som vi 
forvalter riktigest mulig det 
lovverk som regulerer kommunens 
arbeid. Vi skal også sørge for en 
framtidsrettet utvikling. 
Den politiske organisasjon skal 

betjenes på en god og ryddig måte. 
De ansattes interesser skal også 
vektlegges. Et godt arbeidsmiljø 
for politikere og ansatte betyr 
svært mye for hva vi er i stand 
til å yte. 
 
Ny politisk modell har vært prøvd 
i to år. Hele modellen er evaluert 
i 1995 samtidig som det har vært 
kommunevalg. For administrasjonen 
synes det fortsatt som om 
kommunestyret og utvalgene har 
oppnådd mye av den vitalisering 
som var målet. 
 
Den nye administrative modellen 
med tre sektorer, stab, felles 
merkantile tjenester og 
servicebutikk har fungert i hele 
1995. 
Det ble gjort noen justeringer på 
slutten av året. 
I store trekk er jeg svært godt 
fornøyd med den organisasjons- 
utviklingen som er gjennomført. Vi 
har lagt grunnlaget for en mer 
effektiv og helhetlig ledelse og 
styring. 
Jeg vil understreke det 
konstruktive samarbeidet som har 
vært med 
arbeidstakerorganisasjonene under 
prosessen og i året som er gått. 
 
Arbeidet med internkontroll 
(helse, miljø og sikkerhet) har 
kommet godt i gang ved de fleste 
av kommunens enheter. Flere 
enheter har et operativt system, 
mens de andre er i gang med å 
utvikle lokale rutiner.  
 
Jeg vil få takke innbyggere, 
politikere og ansatte for 
samarbeidet i 1995.  
Våre ansatte har igjen vist god 
innsatsvilje i arbeidet, og sett i 
forhold til handlingsprogrammer og 
budsjett mener jeg at sektorenes 
resultater, slik de er lagt fram i 
årsmeldinga, samsvarer godt. 
                                  
                     
 
Per Kind 
rådmann 
 
 
 
Økonomisjefens kommentarer 
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* Årsoppgjøret/avslutningen. 
 
Regnskapet for 1995 er avsluttet i 
samsvar med forskriftenes 
bestemmelse om dette. 
Forskriftenes krav om at 
anordningsprinsippet skal benyttes 
er fulgt. Beholdningskonti og 
innlånskonti er konferert og 
avstemt. Pliktige oppgaver er 
avgitt i samsvar med forskrifter 
og regler  om dette. Fordringer og 
krav er vurdert og det er foretatt 
avskrivninger i etterkant av 
dette.  Kommunens eiendeler er 
vurdert og det er ved årsoppgjøret 
 foretatt både opp-  og 
nedskrivninger  til riktig anslått 
verdiansettelse. Det foreligger 

som "intert arbeidsdokument" eget 
hefte med oppstillinger over 
avstemminger og oppgaver som har 
relasjon til 
regnskapsavslutningen.  Regnskapet 
er datert avsluttet den 
13.02.1996.  
 
* Regnskapsføringen/kontoplanen. 
 
Forskrifter for kommunale 
budsjetter og regnskaper gir 
bestemmelser om en kontoplan med 
obligatorisk inndeling i formål og 
obligatorisk inndeling i arter. 
Utover dette står kommunen fritt 
til å velge en annen inndeling i 
sitt interne budsjett og regnskap. 
 

Året 1995 var første året vi 
etablerte kontoplan inndelt i 
områder. Hensikten med dette har 
vært å legge tilrette for 
oppstillinger som gir bedre 
oversikt og derved muligheter for 
bedre styring på de enkelte 
ansvarsområder.  Den interne 
kontoplanen vil bli 
utvidet/tilpasset enda bedre i 
tiden framover da erfaringen så 
langt er positiv. 
 
Årsregnskapet er avlagt i samsvar 
med de krav til obligatorisk 
inndeling som forskriftene angir. 
Det er tilstrebet at brutto og 
netto driftsresultat samt 
fremstillingen av kommunens 
eiendeler, fordringer, gjeld og 
egenkapital gir et mest mulig 
korrekt bilde av kommunens 
faktiske økonomiske situasjon.    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samfunnets forandring 
 
* Driftsregnskapet. 
 
Driftsregnskapet skal gi 
oppstilliger over utgifter og 
inntekter som er alminnelig for 
driften av kommunen. Skille mellom 
hva som er driftsutgifter og hva 
som er  anskaffelser av 

driftsmidler med en viss levetid 
er for en del tilfeller vanskelig. 
Jeg mener årets driftsregnskap gir 
et riktig bilde av driften i 
forhold til dette. 
 
Inntektsforutsetningene  som ble 
lagt til grunn i  budsjettet for 
året synes å være riktige. 
Kommunens andel av skatteinntekter 
på formue/inntekt utgjør nærmere 
64 mill kr. som er  en økning i 
forhold til året før på 5,5%. 
Kravet om at løpende 
driftsinntekter skal dekke løpende 
driftsutgifter er oppfylt. Av 
netto driftsresultet på vel 3.3 
mill.kr. går nær 1.2 mill.kr til 
dekning av kapitalutgifter, mens 
netto avsetninger til fond utgjør 
2.1 mill.kr.  Ikke disponert netto 
driftsresultat fremkommer med vel 
13 tusen kr.  
 
* Kapitalregnskapet 
 
Av kapitalregnskapets totale 
utgifter på vel 14,5 mill.kr. 
utgjør investeringsutgiftene vel 
8,3 mill kr. Investeringene er 
finansiert ved bruk av lånemidler 
med  4,059 mill. kr., 
tilskuddsmidler 1,074 mill. kr.  
mens resten er dekket ved bruk av 
egne midler. Av store 
inntektsposter kan nevnes salget 
av industriutleiebygget ‘‘Rustfrie 
Bergh’’ hvor salgssummen er avsatt 
til senere  nedbetaling på lån.av. 
Til deldekning av investeringer og 
til avsetninger  er tilskudd fra 
driftsregnskapet overført med nær 
1,2 mill. kr.   
 
Noen budsjetterte prosjekter ble 
ikke igangsatt i driftsåret. Det 
ble imidlertid utabeidet 
forprosjekt for disse, og siden 
tiltenkte lån heller ikke ble tatt 
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opp, oppstår et 
finansieringsbehov.  
Kapitalinntekter utover det 
budsjetterte er benyttet til 
deldekning av disse. 
Kapitalregnskapet viste imidlertid 
et negativt netto resultat på kr. 
194.995,32 som er dekket opp ved 
lån av likviditetsreserven.    
 
* Balansen. 
 
Med de endringer som er gjort de 
siste årene med hensyn til å 
verdifastsette kommunens 
eiendeler, mener jeg at balansen 
etterhvert gir et riktig bilde av 
kommunens eiendeler, gjeld og 
egenkapital. Endringen i 
omløpsmidlene skyldes i alt 
vesentig økning i kortsiktige 
fordringer. Denne har sammenheng 
med salg av industribygg og 
oppgjør som fant sted i januar 
1996. Endringen i anleggsmidler 
skyldes vesentig to forhold. 
Eiendeler er vurdert og nedskrevet 
til riktig verdi, samt at 
kommunens utlån er regulert 
nedover med store beløp.  
Langsiktig gjeld har en netto 

nedgang på over 5 mill. kr.   
 
 
* Kommunens økonomiske situasjon 
og stilling. 
 
Nordre Land kommune har, etter min 
mening et utgangspunkt for 
fremtidige drift som er bra. 
 
Gjennom de senere års drift har 
kommunen hatt en positiv endring i 
arbeidskapitalen. Videre ser vi at 
lånegjelda har gått ned samtidig 
som kommunens fond har hatt en 
økning. Denne positive utviklingen 
skyldes bl.a. at vi har hatt 
stabile inntekter, det har vært 
bra styring av utgiftene og det er 
vist  evne og vilje til omstilling 
og endring.   
 
Det  er veldig positivt at 
kommunen de senere år har klart å 
 forvalte sine oppgaver  og midler 
på en slik måte at underskudd ikke 
har oppstått.  
 
Forpliktelser i form av 
garantiansvar utgjør ved utgangen 
av året nesten 90 mill.kr. 

* Noen nøkkeltall fra 
regnskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Arbeidskapitalens utvikling. 
 
Arbeidskapitalen blir definert som 
omløpsmidler fratrukket kortsiktig 
gjeld. 
 

Grafisk kan de siste års utvikling 
framstilles slik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Skattedekningsgrad. 
 
Skattedekingsgraden viser i % 
hvilken andel av driftsutgiftene 
som dekkes av skatteinntekter. 
 
Skattedekningsgrad   
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
40,0% 36,1% 37,7% 38,7% 38,0%
 40,1% 
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* Skatteinngang. 
 
Utvikling i inntekter av skatt på 
formue og inntekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Resultatgrad. 
 
Resultatgrad i % viser hvor stor 
del av brutto driftsinntekter som 
kan brukes til å dekke annet enn 
driftsutgifter. 
 
Grafisk kan dette fremstilles 
slik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Utvikling av kommunens 
lånegjeld. 
 

                R-91     R-92    R-93   
   R-94      R-95 
 
Lånegjeld pr. 01.01 106.318115.000 137.421 134.077 124785 

   7.812 -13.996  

Fram til det ble valgt nytt 
kommunestyre besto 
kontrollutvalget av Karsten Ryan, 
leder, Bjørn Erik Ekrem og Lise 
Sandberg. Vararepresentant Ole 
Klokkersveen har møtt på de fleste 
møtene. - Avdragsutg. i året    5.937   9.784 -10328 

+ nye lån i året  14.619  32.205    4.468    4.704     4947 
------------------------------------------------
---------------------------------------    = 
Lånegjeld 31.12 115.000 137.421 134.077 124.785 119404 
 
Herav lån til v.utlån  22.662  18.187  18.883  17658  15748 - Utvalget har avholdt 4 møter 
------------------------------------------------
--------------------------------------- 
Lån til investeringer  92.338 119.234  
115.194 107.127 103656 
------------------------------------------------
--------------------------------------- 
Investeringsg./innb   13.154  17.330 16.570  15.238  14723 

- Behandlet revisjonsmeldinger til 
regnskapene og     avgitt 
innstilling til kommunestyre. ------------------------------------------------

--------------------------------------- 
Total gjeld/innb.   16.382  19.632  19.290  17.750  16960 - Behandlet revisjonens 

årsrappoart og årsplan ================================ 
 
Grafisk kan utvikling av 
lånegjelda fremstilles slik.  ( 
Hele tusen kr.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magne Berget 
økonomisjef                       

          
 
 
KONTROLLUTVALGET 
 

 
Utvalgets virksomhet: 
 

- Behandlet kommuneregnskapet og 
  legatregnskapene    for 1994 
- Behandlet skatteregnskapene 

- Utvalget har også behandlet og 
drøftet en del 
  andre    saker 
 
Etter at nytt kommunestyre ble 
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valgt har kontroll-utvalget 
bestått av : 
 
Nils H. Sundby, leder, Kari Nordal 
of Hans Ing. Bjerke. 
 
 
 
 

 
PLANOMRÅDENE 
 
INNLEDNING 
 
 
I de etterfølgende kapitlene vil 
de enkelte sektorer bli 
presentert. Presentasjonene vil 
gjennomgående følge følgende mal: 
 
- Viktige hendelser 
- Måloppnåelse 

- Hovedkonklusjon 
- Statistikk 
- Informasjon 
- Hovedutvalg 
 
 
Når det gjelder 
resultatvurderingen så skal en 
være klar over at det er vesentlig 
vanskeligere å måle resultatet av 
en kommunens drift enn en privat 
bedrifts. En bedrift vil som regel 
ha et hovedmål - profitt. For en 
kommunes vedkommende vil målet 
være mer komplekst. Det er en 
politisk organisasjon og har 
derigjennom et mangfold av delmål 
som er mer eller mindre klart 
definert.  
 
 

Driftsutgiftene fordeler seg på 
følgende måte på de ulike 
kapitlene i regnskapet (i %): 
 
       1.1 - Sentrale 
styringsorganer og  
             fellesutgifter       
         9,35% 
       1.2 - Undervisning         
  21,44% 
       1.3 - Helse- og sosial     
     39,02 % 
       1.4 - Bolig-, nærings- og  
             naturverntiltak      
       7,11% 
       1.5 - Kirker og Kultur     5,06% 
       1.6 - Teknisk sektor      7,63% 
       1.7 - Samferdselsformål   1,42% 
       1.90- Renter/avdrag       9,94% 
 
Sektorene utgifter og inntekter er 
(i 1.000 kr): 
 

Utgift Inntekt 
Sentraladministrasjonen 35.335 22.528 
Oppv.,familie og kultur 58.712 15.618 
Helse og omsorg  53.842 15.361 
Landbr., miljø, teknisk 39.514 26.929 
 
 
Når det gjelder hvor kommunen får 
sine inntekter fra og hva midlene 
benyttes til skulle vel 
nedenforstående "bløtkaker" gi et 
visst bilde: 
 
 
 
 
 
 
 
* Driftsutgiftene fordelt på art: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Driftsinntektene fordelt på art: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Større investeringer i 1995 
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Følgende større investeringer ble 
gjort i 1995: 
 
      - Ominnr.  Sentrumsb./Kroa kr.    628.700 

.202.700 
1.152.700    

00  

Arbeidsledigheten i Nordre Land 
har hatt følgende utvikling 
(januar tallene). 

      - Nytt EDB-anlegg  kr. 1
      - Tonlia Barnehage  kr.  
      - Landmo Bo- og S.senter kr.     761.1        
      - Kirker kvilerom/vannanl. kr.     556.000              Menn       Kvinner   

      Sum       - Kloakksanering  kr. 
    941.700 
      - Brannvern utstyr   kr.     352.600 

1989         140           83     
        223 

 
I tillegg er det gjort en rekke 
mindre investeringer. Det  vises 
her til de respektive sektorers 
egne kommentarer for ytterligere 
informasjon.  
 
 
 
 
 
TILTAKSARBEID, 
NÆRINGSUTVIKLING OG 

BRUK AV KOMMUNENS 
NÆRINGSFOND 
 

1990         181           83     
        264 
1991         192          106     
        298 
1992         184           84     
        268 
1993         140          108     
        248 
1994          98            46    
         144 
1995    100      71             
171 

Ved utgangen av desember 1995 var 
i tillegg 171 personer ute på 
tiltak slik at den faktiske 
ledigheten ved årsskiftet var 342 
personer. 

 
 
 
 
ENGASJEMENT I 
NÆRINGSLIVET 
 
I henhold til den vedtatte 
strategiske næringsplanen, ble 
Nordre Land Næringsselskap A/S , 
NLN, opprettet 
 
SITUASJONEN I NÆRINGSLIVET 
1995 var et positivt år hvor det 
var stabilitet og økt kjøpekraft 
både på personvare-markedet og 
bedriftsvaremarkedet. Spenningen 
var stor frem i mot EU-valget i 
november 1994. Dette preget vel 
også investeringslysten ettersom 
tiden nærmet seg valget, med noe 
tilbakeholdenhet fra investorene i 
begynnelsen 1995. Ut fra samtaler 
NLN har hatt med lokalt 
næringsliv, revisor og 
regnskapsførere og 
skattemyndighetene kan mange vise 
til meget positive resultater.  
 
- Industrien i Nordre Land står 
for 15 % av sysselsettingen og ser 
jevnt over ut til å ha gode 
ordrebøker ved inngangen til 1996. 
Store ordre og nordisk samarbeid 
har preget de største bedriftene 
på Dokka. Dette igjen medfører 

større aktivitet og sysselsetting. 
 
- Det var 348 (1993) yrkesaktive i 
jord- og skogbruk (10,4%) fordelt 
på nær 300 bruk. Beregninger viser 
imidlertid at disse danner basis 
for rundt 1000 
heltidsarbeidsplasser i Nordre 
Land. Førstehåndsverdien av 
jordbruksprodukter er rundt 75 
millioner, og skogbruksprodukter 
kr. 33 millioner (1% av Norges 
totale avvirkning). Næringen står 
overfor store utfordringer i 
forhold til endringene i 
internasjonal (GATT og EU) og 
nasjonal landbrukspolitikk. Økt 
satsing på bygdeutvikling synes 
nødvendig. 
Det ble gitt BU-tilskudd til 10 
bruk. Flere av etablererstipend 
fra NLN ble gitt til prosjekter 
knyttet til landbruket. 
Situasjonen for skogbrukerne er 
for 1995 bedre enn tidligere år 
p.g.a. bedre tømmerpriser, dette 
utgjør ca. 1 % av det som avvirkes 
 på landsbasis. 
 
- Bygg, anlegg og håndverk har 
hatt en nedgang i 
sysselsettingsandelen de siste 10 
årene på 3,5% til nå ca. 11%. 
Nedgangen i blant de arbeidsledige 
viser imidlertid at byggebransjen 
er i ferd med å ta seg opp igjen. 
 
- Handelsnæringa hadde en 
omsetning på ca. 274 mill. kroner 
(1993) dette er en økning i 
forhold til 1992 på 4,2%(tall for 
1995 foreligger først i løpet av 
juli 1995) Handelslekkasjen er 
trolig størst til Gjøvik og 
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Lillehammer. Det bygges stadig på 
Dokka, og flere handels og 
servicebedrifter kommer til. En 
registrering NLN har gjort viser 
at antallet nå er over 170 stk! 
        
- Turistkontor 3. sommer på rad 
med forstsatt økning i besøket. 
-  Registering viser at det er 
over 2000 hytter i Nordre Land. Av 
disse er eierene bosatt i: 20% 
Nordre Land, 25% nærområde, Oslo-
området 30% og fjerntliggende 
kommuner 25%.  
Kommunen har godkjent ca. 150 nye 
hyttetomter i Synnfjell øst og 
tilsvarende kommer sannsynligvis i 
Synnfjell sør. 
Betydningen eksisterende og nye 
hytter er vesentlig mht. 
ringvirkninger i lokalt 
næringsliv. Det bør arbeides mer 
for å utnytte dette langt bedre. 
- Turisttrafikken gjennom kommunen 
og spesielt handels- og 
sevicesenteret Dokka har vært 
økende. Særlig gjelder dette 
trafikken øst-vest fra/til 
Lillehammer Valdres/Vestlandet. 
Mange bobiler finner vi langs våre 
veier, -og flere blir det nok i 
åra framover. Tilrettelegging blir 
viktig å organisere/gjennomføre. 

 
 
Kommunale fellestiltak/     
          
Kraftfonddisponering 
 
 
I 1995 ble det benyttet 
kraftfondsavkastning til bl.a. 
følgende kommunale fellestiltak: 
 
Tilskudd til vegen Bakkebygda - Hugulia kr.   50.000 
Sysselsetting   "    450.000 
Miljøvern    "    
100.000 
Rustfrie Bergh   ‘‘    100.000 
 
 
* Kraftfondets totalansvar  
 
Ved årsskiftet er det gitt lån fra 
fondskapitalen på i alt kr 
2.747.943.- 
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SENTRALADMINISTRASJONEN 

 
Administrativ oppbygging 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sentraladministrasjonen 
omfatter følgende 
virksomheter: 
 
Admininstrasjonsavdeling, 
Personalavdeling, Økonomiavdeling, 
Fellestjenesten og 
Sentrumsservice. 
 
1994 var preget av store 
omstillinger både av økonomisk og 
administrativ art. 1995 har vært 
preget av at ting ‘‘skulle gå seg 
til’’. Den store IT-prosessen ble 
sluttført og den administrative 
omorganiseringen skulle prøves ut 
i praksis. Personalarbeidet ble 
sentralisert, jfr. egen omtale 
under, og Fellestjenesten og 
Sentrumsservice ble etablert.  
 
Sentrumsservice ble offisielt 
åpnet fredag 6. januar 1995. Det 
ligger i 1. etg. Sentrumsbygg og 
er Nordre Land kommunes 
fronttjeneste. 
 
Formålet med Sentrumsservice er at 
det skal være lettere å oppsøke 
kommuneadministrasjon. Informasjon 
og veileding står sentralt. Det er 
lagt til rette for oppgaveløsning 
i sin helhet på mange områder og 
at publikum kan henvende seg på 
ett sted.  
 
Bemanningsmessig består 
Sentrumsservice av leder og to 
sekretærer - til sammen 2,5 
årsverk. Vikarbehovet blir dekket 
internt av Fellestjenesten. 
 

1995 har på mange måter vært et 
prøveår. Hovedmålet har vært å få 
Sentrumsservice sin funksjon kjent 
blant publikum. Etter en kort 
innkjøringsperiode føler vi at 
dette har lykkes. 

Rådmann Per Kind 

 
1996 vil by på nye utfordringer. 
Større lokaler er et virkemiddel 
for å nå målsettingen om å bedre 
den kommunale servicegrad 
ytterligere. Her ser vi videre 
utviklingsmuligheter til fordel 
for publikum og til fordel for 
kommunen gjennom økt profilering. 

Adm.avd.   Økonomiav Personalavd 

Ass. rådm. Økonomsj  Personalsj 
G.S.Loeng  M.Berget  I.B.Heimdal 

 
Fellestjenesten startet sin 
virksomhet 01.01.95 og består av 
11 personer fordelt på ca. 7,5 
årsverk. 
 
Fellestjenesten har kort fortalt 
følgende hovedarbeidsoppgaver: 
 
*  Betjening av sentralbord 
*  Henting, sortering, åpning, 

journalføring og frankering 
av post 

*  Utvikling, ajourhold og 
kontroll av saksarkiv og 
spesialarkiv 

*  Sekretariatsfunksjon overfor 
de fleste større politiske 
og administrative styrer, 
råd og   utvalg  

*  Vikartjenesten overfor 
Sentrumsservice 

*  Ajourhold/utvikling og 
opplæring i det elektroniske 
post/sak/arkiv systemet - 
SOFIE 

*  Daglig drift av kantine 
*  Ansvarlig for telefaks, 

kopieringsmaskiner, 
rekvisitalager m.m. 

*  Forefallende bistand overfor 
sektorene 

 
Mens Sentrumsservice primært er 
utadrettet er Fellestjenestens i 
stor grad et internt serviceorgan.  
Fellestjenestens første år har på 
mange måter vært et prøveår, men 
erfaringene så langt har vært 
positive. Ved å samle de 
merkantile funksjoner har en fått 
økt funksjonaliteten,  og  i 
tillegg synes det som 
Fellestjenestens medarbeidere har 
fått en mer interessant og 
utfordrende hverdag.  
 
Både Sentrumsservice og 
Fellestjenesten er etablert uten å 
øke det totale lønnsbudsjettet. 
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Selv om det er vanskelig å lese 
økonomiske resultat rett ut av 
regnskapet, våger vi å påstå at 
det er oppnådd gevinster gjennom 
omorganiseringen. Et område der en 
direkte kan lese resultater er at 
vi gjennom en omlegging av 
kantinedriften har klart å snu et 
‘‘underskudd’’ fra 1994 på ca. kr 
30.000,- til nesten tilsvarende 
tall med positivt fortegn i 1995. 
  
 

I 1996 blir hovedoppgaven å 
videreføre arbeidet med å utvikle 
sentrale administrative 
driftsrutiner bl.a ved å innføre 
en ny og bedre versjon av det 
elektroniske post/sak/arkiv-
systemet, SOFIE, og overgang til 
en windowsbasert tekstbehandler 
 
 

 
 

 
Innkjøp 
 
Et av våre satsingsområder i 1995 
skulle være innkjøpsområdet. En 
stilling delt mellom innkjøp, 
renhold og personal ble satt på 
oppgaven.  På grunn av 
organisatoriske forhold og sykdom 
greide vi ikke å innfri riktig 
alle målsettingene. 
 
Det har vist seg meget 
arbeidskrevende å arbeide med 
motivasjon og  interesse for faget 
innkjøp hos aktuelle medarbeidere. 
Det er nødvendig med informasjon 
og opplæring, men det viste seg 
vanskelig å få deltakere til 
opplæringen.  I forlengelsen av 
dette ble det vanskelig å få folk 
til å jobbe med nødvendig 
kartlegging av kjøp av varer og 
tjenester - sannsynligvis pga 
manglende kunnskap/forståelse for 
oppgaven. 
 
Det er imidlertid også gledelige 
resultater som er oppnådd innen 
innkjøpsområdet:  
 
Bl.a. innen området fakturering 
til Nordre Land kommune, har 
innkjøpsansvarlig arbeidet fram 
viktige resultater, ikke minst i 
form av færre fakturabilag: 
 
*  NLK blir å betrakte som èn 

kunde med like rabatter 
uansett størrelse på 
institusjon. 

*  Betalingsbetingelser = fri 
fakturerings-måned + 30 
dager. 

Samlefaktura til oppgitte 
fakturaadresser    
 
Det er også jobbet mye med 
utarbeidelse av 
kravspesifikasjoner og konkrete 
forhandlinger med 
enkeltleverandør. Vi har f.eks. 
fått økt de faste rabattene hos 
enkelte møbelleverandørene med 10 
- 12 %. 
 

Statistikk: 
 
Kommunestyret har behandlet 161 
saker i 1995 og formannskapet 
behandlet 187 saker. 
 
Det er journalført ca 8.800 brev 
og saker i 1995. 
 
 
 
 
 
 
Økonomi: 
 
 
Område 

 
Merut
g 

 
Merinn
t 

 
Dif
f. 

 
Politisk 

 
103 

 
-1 

 
104 

 
Rådmannen 

 
-99 

 
-127 

 
28 

 
Økonomi 

 
-36 

 
13 

 
-49 

 
Personal 

 
868 

 
706 

 
162 

 
Fellesadm
. 

 
54 

 
50 

 
4 

 
Næring 

 
239 

 
235 

 
4 

 
Merknader: 
 
Generelt vil det være slik at det 
innen et område vil være mange 
budsjettposter som avviker i 
positiv og negativ retning. 
Intensjonene med 
delegeringsreglementet er 
imidlertid slik at totalresultatet 
for området teller. Når det 
gjelder de negative avvikene over 
kan de kort oppsummeres slik: 
 
Politisk: Har vesentlig 

sammenheng med 
vedtaket om 
forlengelse av 
godtgjøring til avgått 
ordfører og at det 
sist år ble avviklet 
to heldagssamlinger 
for kommunestyret. 
Dette var det ikke 
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tatt høyde for i 
budsjettvedtaket. 

 
Rådmannen: Avviket her skyldes 

refusjonssvikt knyttet 
til en ansatts 
fødselspermisjon. Pga. 
tidskonotordningen er 
permisjonen strukket 
fram til sommeren 
1996, mens det i 
budsjettet ble 
forutsatt full 
avvikling av 
permisjonen i 1995. 

 
Personal: Skyldes ordningen med 

vikarer for ansatte 
under utdanning. Det 
vises ellers til 
avsnittet nedenfor. 

 
 
PERSONAL OG ORGANISASJON 

 
Året 1995 har vært det første hele året med vår nye 
organisering.  Det har derfor vært noe preget av at 
vi har vært i en innkjøringsfase. 
 
Vi har valgt en administrativ organisering etter 
funksjonsmodellen.  Dette innebærer en sterkere 
sentralisering av stabsfunksjonene rundt 
rådmannen.  Personalmedarbeiderne som tidligere 
var i etatene er samlet i en personalavdeling som 
fungerer som service- og rådgivningstjeneste for 
de forskjellige resultatenheter i sektorene. 
 
Kommunens 540 ansatte er vår viktigste ressurs - 
og det er derfor viktig at vi organiserer oss slik at 
denne ressursen blir ivaretatt på en best mulig måte 
- slik at vi sikrer gode tjenester til kommunens 
innbyggere. 
Denne målsettingen har vi prøvd å ivareta gjennom 
omorganiseringen. 
 

Den nye administrative strukturen legger 
forholdene til rette for en god personalfunksjon og 
et tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid.  I tillegg 
har vi totalt god kompetanse i hele organisasjonen. 
Vi har også gode utviklingsmuligheter med våre 
systemer innen informasjonsteknologien. 
 
MÅLOPPNÅELSE 
 
Den nye organiseringen fører til større 
kvalitetssikring på personalarbeidet. 
Vi har utbytte av at mye kompetanse på området er 
samlet i en avdeling. 
Det er lagt opp til at linjeledelsen gis større ansvar 
på personalområdet i den direkte kontakten med 
sine medarbeidere. 
 
Personaldatasystemet har ikke fungert etter 
hensikten fordi vi ikke har hatt ressurser nok til å 
gjøre den tidkrevende jobben med å legge inn alle 
personalopplysninger.  I tillegg er programvaren/-
systemet for dårlig.  Vi gir innspill overfor 
leverandøren som holder på å utvikle ny versjon.  
Vi håper derfor at dette bedrer seg i 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er mennesker som må styre maskinene 
 
Tidsknapphet begrunnet i bemanning og sykdom 
har ført til at vi ikke har kommet langt nok i 1995 
med å utarbeide rutiner og gi opplæring innen 
personalområdet. 
 
 
OPPLÆRING 
 
Vi har hatt opplæringen konsentrert inn mot 
satsingsområdene for kommunen, både når det 
gjelder kortere kurs og lengre utdanning.  Vi har 
gitt ansatte gode vilkår under utdanning på 
områder vi har manglet kompetanse. 
 
Vi har arbeidet med å legge forholdene til rette for 
å ta imot lærlinger i forbindelse med Reform ‘94; 
samt å oppgradere egne medarbeidere til 
fagarbeidere i de “nye” fagene. 
 
Vi benytter oss av ordningen med vikarplasser 
gjennom arbeidskontoret når det gjelder utdanning 
av medarbeidere. 
 
HELSE/VELFERD 
 
Vi hadde deltakere på gratis helsetiltak for de 
ansatte i 1995 når det gjaldt svømming og 
aerobictrening. 
 
Vi har flere attføringssaker enn tidligere på grunn 
av strammere trygdebudsjetter.  Vi har ikke egen 
stilling til å ta seg av dette tidkrevende arbeidet - 
og føler derfor ikke at vi gjør tilstrekkelig arbeid 
på dette området. 
Dette har vært svært merkbart i 1995, da 
bedriftslegen har hatt permisjon.  Vi har imidlertid 
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en god bedriftshelsetjeneste som normalt er 
behjelpelig i attførings- utvalg, arbeidsmiljøutvalg, 
forebyggende helsearbeid og kursvirksomhet. 
 
På velferdsområdet dreier det seg om tradisjon: 
 
- Vi deltok på Olympic Day Run på Lillehammer 
for sjette gang. 
 
- Vi inviterte alle faste og midlertidig ansatte til 
førjulsfest i Dokkahallen for fjerde gang på rad. 
 
- Vi samlet arbeidstakere med jubileum  
for lang tjeneste på Land kurs- og selskapslokaler 
hvor ordfører overrakte gavekort. 
 
UTVALG 
 
Formannskapet for administrative saker er det 
partssammensatte utvalget med ansvar for 

kommunens personalpolitikk.  Vi har i 1995 også 
opprettet et partssammensatt utvalg for 
undervisningssektoren - formannskapet - 
administrative saker for undervisning. 
 
Formannskapet-adm har i 1995 behandlet 90 saker. 
 Antall saker vil gå ned i 1996, da en del 
enkeltsaker er delegert til administrasjonen. 
 
Vi har et administrativt tilsettingsråd som 
behandlet 107 tilsettingssaker i 1995.  I tillegg 
kommer tilsettinger i skoleverket. 
Gjennom personaldatasystemet har vi behandlet 
981 søknader til ledige stillinger. 
 
 TAKK TIL ALLE I KOMMUNENS TJENESTE I 
1995! 
 
 
 

  

OPPVEKST FAMILIE OG KULTUR 

 
 
INNLEDNING 
 
Etter et turbulent  år 1994 med 
omorganisering og ombygging på 
sektoren, kunne vi starte 
arbeidsåret 1995 med alle ansatte 
på plass i 3.etasje. Vi har derfor 
 brukt mye av året til intern 
tilpasning og å  etablere 
hensiktsmessige arbeidsrutiner som 
 tar vare på både helhet og 
fagområdene. Vi har utviklet en 
teammodell som skal ta vare på 
disse aspektene. For å få en enda 
mer funksjonell og effektiv 
internorganisasjon valgte vi etter 
hvert å utnevne fagledere på 
sektoren. Hver fagleder har sin 
egen stillingsinstruks. 
 
 
ORGANISASJON: 
 
Sektorsjef/oppvekstsjef: 

Svanhild Brennhaugen 
 
Økonomileder: 

Bjørn Erik Myhre 
 
Faglig leder Skole/barnehage: 

Aage Sandlie 
 
Faglig leder Sosial/barnevern: 

Finn Arne Jakobsen 
 
Faglig leder Kultur: 

Svein Ladehaug 

 
 
Barneverntjenesten og PP- 
tjenesten  er nå i løpet av året 
fullt bemannet med  utdannet 
fagpersonell. I tillegg har vi 
fått tilsatt en kultursekretær med 
stor faglig tyngde. 
 
Det har vært svært gledelig at 
våre formelle rutiner og det 
uformelle kontaktnettet på 
sektoren har blomstret og gitt 
resultater. Jeg kan bl.a  nevne 
samarbeidet barnevern og kultur i 
forbindelse med utvikling av nye 
tiltak ved Parken ungdomsklubb og 
skolenes, kulturetatens og 
sosialtjenestens samarbeid rundt 
temaene vold, mobbing, kriser og 
rusmisbruk. I tillegg kan jeg 
nevne skolenes innsats sammen med 
kulturavdelingen for å stimulere 
til deltagelse på Ungdommens 
kulturmønstring. 
 
Barn og unge  møter i dag et 
samfunn som utvikles og endres 
raskt. Endringene skjer både i 
barns oppvekstvilkår, i 
familiestrukturen og i arbeids og 
samfunnslivet.  Grunnskolereformen 
1997  skal bidra til at  barn og 
unge blir beredt til å møte 
utfordringene  i samfunn, 
arbeidsliv og videre utdanning. 
Tilrettelegging  av reformen  som 
en barne-, familie , kultur og 
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skolereform  har vært en av de 
store utfordringene på sektoren i 
1995. I første omgang har mye av 
arbeidet vært konsentrert om 
fysisk tilrettelegging som tar 
vare på intensjonene i reformen. 
Hele grunnskolesystemet  er i 
forandring - noe som  krever 
nytenking og god planlegging  når 
det gjelder fysisk inne og 
utemiljø, inventar, materiell og 
kompetanse. Dette henger også nøye 
sammen med barnehagetilbudet i 
kommunen. 

 
 
SKOLER/VOKSENOPPLÆRING/ 
BARNEHAGER/PPT 
 
VIKTIGE HENDELSER 
 
INVESTERINGER 
Fullført utbygging av 
ventilasjonsanlegg ved Torpa 
barne- og ungdomsskole med merkbar 

enøkvirkning 
Bygd opp datarom ved Dokka 
barneskole. 
 
Bygging av 2-avdelings barnehage i 
Tonlia startet  opp i oktober.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bygging av Tonlia Barnehage 
ANDRE  HENDELSER 
Lykkes å få bemanning på 
PPkontoret. 3 hele stillinger er 
nå besatt, daglig leder og 
spesialpedagog. Den 3. stillingen 
er besatt, men vedkommende tar 
skoleåret 1995/96 videreutdanning 
i logopedi. En kompetanse vi sårt 
trenger. 
 
EDB-støttet norsk- og 
matematikkopplæring ble satt i 
gang i 1. klasse ved Dokka 
barneskole. 
Gjennom Dokka datasenter  og 
samarbeid med et dansk firma,  er 
skoleverket i Nordre Land blant de 
ledende kommuner i landet både med 
hensyn til å lære EDB og å bruke 
EDB til å lære. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDB for de yngre også 
 
Bruk av nærområdet i 
undervisningen/utviklingen av 
miljøsti nærmer seg fullføring 
både ved Dokkaskolene og i Torpa. 
 

Voksenopplæringen har fått seg 
tillagt et 
utviklingslingsprosjekt: 
"Voksenopplæring arena for 
samordning, utvikling og 
nytenkning". Prosjektet støttes 
økonomisk av Statens 
utdanningskontor i Oppland og 
gjennomføres i samarbeid med 
Arbeidsmarkedsetaten (statlig) og 
Dokka videregående (fylket). 
 
Dokka ungdomsskole har arrangert 
meget vellykkede temadager over 
emnet : Ungdom og alkohol. 
 
Torpa barne- og ungdomsskole har i 
samarbeid med Torpa helselag kjørt 
 "Matpakkedagen" som et  prosjekt 
for hele skolen. 
 
Alle 3 barnehagene i Torpa er nå 
organisert under en styrer, med 
avdelingsleder i hver barnehage.  
 
Graner og Gry  barnehage har 
inneværende år felles styrer. 
 
Alle barnehagene driver  
personalveiledning etter en fast 
plan.  
 
Lundhaug og Dæhli barnehager har 
fått utvidet åpningstid til 10 
timer pr. dag. 
 
Mariringen og Solheim barnehager 
deltar i Fylkesmannens prosjekt: 
"Friluftsliv i barnehagen". 
 
Nytt undervisningsmateriell, 
beregnet på 6-åringer i skolen, er 
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tatt i bruk ved tilbudet 
barneskolene og barnehagene gir 
til 6-årsgruppa.   
 
Siste året har  vært preget av 
planlegging av grunnskolereformen 
1997. Oppvekstsektoren har deltatt 
i flere viktige informasjonsmøter. 
Det er dessuten utarbeidet et eget 
arbeidsdokument om reformen, og 
det er holdt informasjonsmøte i 
begge skolekretser. 
Særlig høsten har vært preget av 
høringer i tilknytning til 
reformen. Her nevnes: "Læreplaner 
for fag, Ny lovgivning om 
opplæring,  Et utvidet 
kristendomsfag " 
 
 
MÅLOPPNÅELSE 
 
SKOLE/VOKSENOPPLÆRING/ 
BARNEHAGE 
* De overordnede mål hjemlet i lov 
om grunnskolen, lov om barnehager 
og voksenopplæringsloven, lokale 
fagplaner og årsplaner er i store 
trekk nådd.  

 
* Alle våre pedagogiske enheter 
har gjennomført sine oppgaver i 
henhold til lover og forskrifter. 
 
* Det drives et planmessig 
utviklingsarbeid som også 
inkluderer kompetanseheving for 
personalet. Dette sikrer at vi 
utvikler oss  i takt med de stadig 
nye krav som stilles. Alt 
utviklingsarbeid skjer med tanke 
på å gi våre brukergrupper - 
elever og barnehagebarn et best 
mulig tilbud. 
 
* Hver skole/barnehage har hatt 
sine satsingsområder. Innenfor 
skoleverket nevnes fortsettelse av 
de nasjonale satsingsområdene : 
 
   - miljølære 
   - skolebasert vurdering  
 
Dessuten har både skoler og 
barnehager vært mye engasjert i 
forberedelse til 
grunnskolereformen 1997. 
 

* Det var til oppstart av 
barenhageåret 1995/96 vanskelig å 
skaffe tilstrekkelig mange 
utdannede førskolelærere. 
Samordning mellom barnehagene og 
god utnyttelse av spesielt 
barnehagestyrerne har imidlertid 
søkt å bøte på dette.  
 
BARNEVERN- OG 
SOSIALTJENESTEN 
 
BARNEVERNTJENESTEN 
 
Fra høsten 1995 var alle 
stillinger besatt med fagutdannet 
personell. Grovarbeidet med 
virksomhetsplan og en drifts- og 
rutineperm ble gjort høsten 1995. 
Lovens krav til tidsfrister for 
gjennomgåelse av nye meldesaker og 
undersøkelse er overholdt. 
Det har blitt meldt 15 nye saker i 
løpet av året. Pr. 31.12.95 var 28 
barn under hjelpetiltak. Seks barn 
er under omsorg i fosterhjem. Vi 
har tilsynsansvar for seks barn 
som bor i fosterhjem her i 
kommunen plassert fra andre 
kommuner. Seks saker fikk 
avsluttet tiltakene, og seks saker 
er avsluttet pga flytting til 
andre kommuner. 
 
Et generelt forebyggende tiltak er 
samarbeidet mellom ungdomsklubben 
og barnevernet når det gjelder 
etableringen av et musikkverksted. 
Det ble mulig etter at barnevernet 

fikk kr 80 000.- i statstilskudd 
fra fylkesmannen. 
 
Besøkshjemsordning, bruk av 
hjemmekonsulent og andre tiltak 
for å styrke foreldrenes evne til 
å dra omsorg for sine barn, er nå 
høyt prioritert. En mener at dette 
har gjort at vi har unngått 
omsorgsovertakelser, og at både 
barna, foreldrene og kommunen 
profitterer på denne måten å 
arbeide på. Barneverntjenesten 
driver informasjon om sin 
virksomhet overfor barnehagene og 
skolene i kommunen, og stiller 
også opp på foreldremøter. 
 
 
SOSIALTJENESTEN 
 
Sosialtjenesten hadde i 1995 
"frosset" et halvt årsverk for 
økonomisk saksbehandler innen 
sosialhjelpen. Ved fin innsats fra 
de ansatte har klientene god 
tilgjengelighet både for råd og 
veiledning, vanligvis en ukes 
ventetid for å få avgjort en 
søknad og hjelp på dagen ved 
akutte situasjoner. Det ble 
foretatt fem meklinger i 
separasjonssaker. 
 
Utviklingen av antall 
sosialhjelpmottakere og netto 
utbetalt sosialhjelp pr. år 
(flyktninger ikke medregnet): 
 
Årstall:  1993 1994 1995 
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Personer: 357 387 351 
1 000 Kr: 5170 5323 4785 
 
Økonomiavdelingen (kommunekassa) 
og sosialavdelingen har etter 
vedtak i formannskapet startet 
"Prosjekt kundeoppfølgning" med 
ansatt prosjektleder. For 
sosialavdelingen har dette ført 
til gode rutinebeskrivelser og 
dokumenter når det gjelder 
sosiallån og forvaltning av 
klienters midler, og det skjer en 
nøye gjennomgang av utlånsmassen 
på sosiallån. 
 
OT-tjenesten er 
oppfølgningstjenesten for ungdom 
som faller utenfor videregående 
skole eller arbeidslivet. 
Kommunen, arbeidskontoret og Dokka 
videregående skole samarbeider om 
å drive OT-tjenesten. Disse tre 
instansene deler likt på 
veilederansvaret overfor 
ungdommene. 
Innen kommunen deltar rådgiverne i 
ungdomsskolen, voksenopplæringen 
og sosialkontoret. 
Omlag 50 ungdommer var innom OT-
tjenesten i løpet av året. 

 
Økonomisk rådgiver ga 
gjeldsrådgivning i 24 saker. 
Husbankgruppa behandlet 21 saker 
om etableringslån og 
utbedringstilskudd. Husbankens 
bostøtte ble ytt i 144 saker, og 
botilskudd til pensjonister i 134 
saker. 
 
Kommunens rusmiddelgruppe arbeider 
forebyggende, og består av 
ungdommer (elever) og folk fra 
barnevernet, ungdomsklubben og 
sosialtjenesten. Lensmannen og 
andre instanser trekkes inn etter 
behov. Et eksempel på tiltak var 
den rusfrie festen/diskoteket som 
ble arrangert i Dokka- hallen 16. 
mai. I løpet av året var 5 
personer innlagt i 
rusmiddelinstitusjoner. 
Ved utgangen av året hadde 14 
forretninger anledning til å selge 
øl, og tre butikker ble nedlagt i 
1995. Det er 12 
serveringsbedrifter som har 
skjenkebevilling. 
Skjenkekontrolløren utførte i alt 
41 salgs- og skjenkekontroller. 
 

Ved utgangen av året var det 
bosatt 37 flyktninger i kommunen. 
Tre er elever i barneskolen, seks 
på ungdomsskolen og fem i 
videregående skole. De fleste er 
aktive i ungdomsklubben, 
idrettslag eller driver med musikk 
på fritida. De voksne har fått 
norskopplæring ved 
voksenopplæringen på Graner. De 
fleste har vært innom arbeidslivet 
i form av ubetalte praksisplasser 
for å få språktrening og 
samfunnserfaring. Ved årsskiftet 
var fem ute i ordinært arbeid med 
midler fra arbeidskontoret. Noen 
har fått etablert ordning med 
vennefamilier, og 
flyktningkonsulenten tar gjerne 
mot henvendelser fra folk som vil 
bli kjent med en eller flere 
familier. Det har vært arrangert 
museumstur til Oslo og grillfest 
på Snauhaug. I samarbeid med 
Næringsselskapet planlegges 
busslinje Dokka-Zagreb-Dokka. Både 
flyktningene og kommunen må leve 
med perspektivene integrering 
eller tilbakevending på samme tid, 
noe som skaper utrygghet og 
usikkerhet. 
 
KULTUR, IDRETT OG KIRKE 
 
Aktiviteten i de ulike tiltakene 
og på kulturkontoret har stort 
sett gått som normalt i 1995. 
Kulturkonsulent i hel stilling ble 

ansatt 11. september.  
 
I 1995 ble det fordelt i alt kr. 
95.000,- til allment kulturarbeid 
og andre kulturtiltak.  
 
Kulturkalenderen kom ut månedlig, 
og later til å fungere 
tilfredsstillende.  
 
Bygdebokarbeidet går som planlagt, 
Nordsinni-bindet ventes ferdig i 
1997. 
 
BIBLIOTEK 
 
I 1995 er det innkjøpt 1671 bøker. 
Totalt utlån 31192 bøker i 1995 
mot 34132 i 1994. Dette er en 
nedgang på 2940 bøker, eller 8,6%. 
Torpa filial hadde en nedgang på 
1100 utlån mot 1800 på Dokka. 
 
SENTRUM KINO 
 
I 1995 har 7.965 personer besøkt 
Sentrum kino. Dette er en nedgang 
på ca. 6% fra 1994.  I 1995 ble 
det vist 214 forestillinger  mot 
223 forestillinger i 1994. I 
februar ble Sentrum kino 
automatisert. Det betyr at kinoen 
er bemannet med 1 person. 
Rabatthefte for voksne ble innført 
i desember. 
 
MUSIKKSKOLEN 
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1995 har vært et helt vanlig år 
for musikkskolen uten de helt 
store arrangementer eller 
hendelser. De faste elevkonsertene 
i februar og juni ble avholdt med 
god deltakelse både i Torpa og på 
Dokka. Skolen deltok også med 
arrangementer i forbindelse med 
den fylkesomfattende 
"Musikkskolens dag". I tillegg har 
en lang rekke av skolens elever og 
lærere vært engasjert ved ulike 
kulturarrangement rundt om i 
kommunen. I 1995 var det 134 
elever på instrumental opplæring 
ved musikkskolen. Skolen har 
dirigentansvar for Dokka 
Skolekorps, Torpa Skolekorps, 
Dokka Skolekor, Dokka Musikkorps 
og Nordsinni Bl. kor med til 
sammen 200 utøvere. 80 av disse 
går også på instrumentalopplæring. 
Skolen har således 120 personer 
med kollektiv tilknytning i 
tillegg til  de 134.  
Skolen har 11 lærere med 
stillinger fra 4,5 % til 100%; til 
sammen utgjør dette 3,8 årsverk. 
Rektors administrasjonsressurs 
utgjør 40 %. 
 
IDRETT OG FRILUFTSLIV 
 
Rehabiliteringen av Dokka Stadion 
(grasbanen) ble sluttført; 
sluttregnskapet på kr. 1 373 871 
er tilnærmet lik budsjettet på kr. 
1 365 000. 
I forbindelse med feiringen av 
frigjøringsjubileet 1995 ble det 
gjennomført fredsmarsjer i Torpa 
og på Dokka lørdag 6.mai, 
markering av 50-årsjubileet på 
Østsinni og Nordsinni kirkegårder 
søndag 7.mai og et fint 
festarrangement i Sentrum Kino 
mandags kveld 8.mai. 
Komiteen for frigjøringsjubileet 
utga skriftet "50-årsjubileet for 
frigjøringen 8.mai 1945".  
 

Nye Dokka Stadion ble offisielt 
åpnet 28.juni i samband med Nordre 
Land Idrettslag sin fotballgalla 
til inntekt for "Foreningen mot 
Vold". Denne idrettsbegivenheten 
hvor Hans Majestets Gardens 
Musikkorps og Lillestrøm 
Sportsklubb deltok, samlet i alt 3 
500 tilskuere. 
 
Præstø Idrettsforening - Fotball - 
besøkte (19.juli-23.juli) for 
første gang Nordre Land .  
 
Når det gjelder oppfølgingen av 
"Kommunedelplan for idrett og 
friluftsliv", har vi av 
ressursmessige grunner (tid) 
måttet nedprioritere dette 
arbeidet. 
 
UNGDOMSKLUBBEN PARKEN 
 
Antallet medlemmer på klubben økte 
i løpet av 1995 fra 213 til 273. 
Klubben er åpen på tirsdager og 
fredager. Det er også full 
aktivitet i mekkeverkstedet og i 
musikkverkstedet som startet 1. 
november. Musikkverkstedet hadde 
ved årsskifte ca. 30 faste 
brukere. 
 
Ungdomsklubben er inne i en 
positiv utvikling, med store 
utfordringer og muligheter for 
fortsatt vekst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mange medlemmer i klubben 
 
VENNSKAPSKOMMUNEARBEIDET 
 
Nordre Land kommune var vertskap 
for Nordisk Ungdomsleir 1995 i 
tiden 31.juli - 4.august med 
deltakere fra vennskapskommunene 
Rantasalmi, Tomelilla, Præstø, 
Harjumaa (Estland) og Nordre Land. 
Leiren hadde base på Dokka 
Ungdomsskole hvor i alt 40 
personer deltok. 
 
Nordre Land er sekretariat for 
vennskaps-kommunesamarbeidet i 
perioden 94 - 96 (t.o.m. 
vennskapskonferansen i Præstø i 

mai 1996). 
 
 
KIRKEN 
 
Fellesrådet har hatt 11 møter, og 
behandlet 41 saker i 1995. 
 
Av vedlikeholdsoppgaver som er 
utført i 1995 kan nevnes: Generelt 
tilsyn med taket på alle kirker, 
innlegging av vatn til sakristi 
Åmot kirke, installering av 
overspenningsvern ved Lunde og 
Østsinni, oppussing av bårehus ved 
Lunde 
 
Det er kjøpt verdiskap til Åmot i 
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samarbeid med menighetsrådet. 
 
I løpet av 1995 er det krevd inn 
festeavgifter på i alt 73.000 kr 
(Budsjettert 80.000 kr.) 
 
Det er investert i ringeanlegg ved 
Østsinni, Åmot og Kinn kirker, 
samt telefon ved Åmot og Haugner. 
 
Med utgangspunkt i budsjettet for 
sektoren, er målene som ble satt 
opp nådd. På grunn av kirkevergens 
lange sykefravær, har en rekke 
saker blitt liggende til 1996. 
Som tidligere år må kirkevergen 
peke på de alt for knappe 
budsjettrammene som gjør at alt 
vedlikehold blir for dårlig. For 
neste år er kirkevergen spesielt 
bekymret for sommervedlikeholdet 
ved kirkegårdene. 
 
En faktor allmennheten i liten 
grad er kjent med, er den 
betydelige frivillige, ubetalte 
innsats som nedlegges av 
menighetsrådene. Uten denne kunne 
det blitt vanskelig å gjennomføre 
mange av de kirkelige tjenester 
som befolkningen regner som en 
selvfølge. 
  
 
 
 
 
 
 
HOVEDKONKLUSJON FOR PLANOMRÅDET. 
 
ØKONOMI 
 
Kap. 1.2 Undervisning og 
barnehage: 
 

  Budsj.-95     R.skap-95   
   Avvik         
Utgifter     34.819      
35.472    -653 
Inntekter     9.058        
9.736     678 
Netto u/i    25.761      
25.736       25 
 

Regnskapet Hovedkap. 1.2 
Undervisning og barnehage 
balanserer meget godt med et 
overskudd på kr. 25.000,-. 
 
Kap. 1.3 Sosiale tjenester: 
 

Budsj.-95   R.skap-95     
Avvik      Utgifter      15.255   
   15.517   -262 
Inntekter      3.504        
4.589  1085 
Netto u/i     11.751     10.928   823 
 
Regnskapet Hovedkap. 1.3 Sosiale 
tjenester har et driftsoverskudd 
på kr. 823.000,-. Over- skuddet 
skyldes en svært gunstig utvikling 
av U.kap. 1.354 Økonomisk 
sosialhjelp som gikk med et 
overskudd på kr. 876.400,-. 
 
Kap. 1.5 Kultur og idrett: 
 

   Budsj.-95 R.skap-95    
Avvik         
Utgifter       5.067       5.354 -287      
Inntekter       .904        .971   67 
Netto u/i      4.163      4.383 -220 
 
Regnskapet Hovedkap. 1.5 Kultur og 
idrett har gått med et underskudd 
på 220.000,-. Underskuddet 
fordeler seg med kr. 190.000,- på 
kultur og kr. 30.000,- på idrett.  
Kr. 150.000,- av underskuddet 
dekkes av overførte midler fra 
1994 til ‘‘prosjekt  
biblioteket’’.  
 
 
Kap. 1.5 Kirkeformål: 
 

   Budsj.-95  R.skap-95     
Avvik         
Utgifter      2.215        2.369 -154      
Inntekter      156           322  166 
Netto u/i    2.059         2.047    12 
 
Regnskapet Hovedkap. 1.5 
kirkeformål      balanserer meget 
godt med et overskudd på kr. 
12.000,-. 

 
 
Avviksanalyse OFK 
Sektor Oppvekst, familie og kultur 
 
Kap. 1.2 Netto utgift/innt.: +  
25.000,- 
Kap. 1.3 Netto utgift/innt.:
 +823.000,- 
Kap. 1.5 Netto utgift/innt.:  - 
208.000,- 
Sum netto utgift/innt.: 
 +640.000,- 
====================== 

 
 
 
INFORMASJON 
 
Sektor for Oppvekst, familie og 
kultur gir foruten de lovpålagte 
oppgaver informasjon og veiledning 
på følgende områder: 

- barnehager 
- skolefritidsordninger 
- voksenopplæring 
- musikkskolen 
- Parken ungdomsklubb 
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- tilskudd til lag og 
foreninger 

- bibliotek 
- andre kulturoppgaver 
- kirke 
- sosiale tjenester 
- barneverntjeneste 
- flyktningetjeneste 
 

Informasjon av generell art om 
sektorens oppgaver gis i 
Sentrumsservice. 
 
Kulturkalenderen med kulturstoff 
fra sektoren kommer ut en gang i 
måneden. 
Skolene og de fleste barnehagene 
utgir jevnlig 
skole/barnehageaviser. 
 
 
HOVEDUTVALG 
 
Hovedutvalg for Oppvekst, familie 
og kultur (OFK)   
har følgende sammensetning etter 
valget 1995: 
Bjørn Bjørneng  A  leder 
Arvid Skjølås  A 
Gerd M Raabel  A 
John H. Lande  A 
Anne B. Bjørgo Rossland A 
Gunnar Ryttersveen SP 
Liv Hustvedt  SP 
Kari Løken Rognerud KRF 
Arnfinn Eng  V 
 

Hovedkonklusjon 
 
1995 har vært et positivt, men 
svært arbeidskrevende år for 
sektoren. De ansatte internt og 
eksternt har vist stor evne til 
omstilling  og nytenking. Derfor 
kan jeg ved årets slutt konkludere 
med at OFK er langt på vei til å 
lykkes i arbeidet med 
helhetstenkning og samhandling på 
tvers av fag og profesjoner.  
 
Felles ledermøter for rektorer og 
barnehagestyrere har vært en 
positiv tilnærming til 
helhetstenkning om barns oppvekst 
der ny grunnskolereform og 
rammeplan for barnehagen skal 
danne grunnlaget for det tilbud 
barn og unge i kommunen skal 
motta. 
 
I 1995 og første del av 1996 er 
det utarbeidd virksomhetsplaner 
for hvert fagområde. 
Virksomhetsplaner er nødvendige 
arbeidsredskaper for å arbeide 
strategisk, planmessig , helhetlig 
og dermed utnytte ressursene på en 
best mulig måte. 

 
Til slutt vil jeg nevne at 
sektoren  til tross for en del nye 
tiltak har gått med et solid 
overskudd. 
 
Nye interne budsjettrutiner og en 
helhetstenkning i totalbudsjettet 
for sektoren  er en viktig faktor 
i denne sammenheng.   
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HELSE OG OMSORG 

 
 
Året 1995 var preget av 
omstillinger og tilpasninger som 
følge av stegningen av Landmo bo-
og servicesenter. 
 
Manglen på kvalifiserte personer i 
fagstillinger for  
ergoterapeuter, fysioterapeut, 
vernepleiere og leger var merkbar 
og medført store belastninger på 
de som var igjen, og det var ikke 
vært mulig å opprettholde samme 
tilbud som tidligere.  
 
 
ORGANISASJON: 
 
Helse- og omsorgssjef: 
Anne Grethe Kamphaug 
 
Pleie- og omsorgsleder Landmo 
Sykehjem: 
Kjetil Bjerke 
 
Pleie- og omsorgsleder Sone Dokka: 
Bodil Haugen Fischer 
 
Pleie- og omsorgsleder Sone Torpa: 
Ragnhild Sollien 
 
 
Viktige hendelser 
 
* Dokka vaktsentral ble opprettet 
og flyttet til nyinnredede lokaler 
ved Landmo sykehjem. 
 
* Det ble inngått en avtale mellom 
Torpa/ Nordre Land 
frivillighetsentral og Nordre Land 
kommune om driften av 
frivillighetsentralen som ble lagt 
til vaktsentralen med Kjetil 
Bjerke som daglig leder.  
 
* Det ble opprettet ny 60% 
stilling for psykiatrisk 
sykepleier fra 1.august.      
                                

      tjenestene i Nordre Land 
kommune. 

* Det er opprettet dagtilbud for 
yngre mennesker med psykiske 
lidelser i samarbeid med Søndre 
Land kommune. 
 
* Helsestasjonen fikk 
prosjektmidler, kr.10.000, fra 
Statens ernæringsråd som ble brukt 
til kurs for småbarnsforeldre i 
tilberedning av mat. Kursene ble 
avholdt i samarbeide med 
Nasjonalforeningen og 
ernæringsgruppa i Land/Hadeland.  
 
* "Vedgruppa" flyttet fra Graner 

til nye lokaler i Alstålbygget. 
"Vedgruppa" produserte i 1995 ca. 
1750 sekker med ved for salg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rast i Vedgruppas arbeid 
 
Politiske vedtak: 
 
* Ombygging  ved Torpa helsehus, 
byggekomite. 
* Vederlag for sosiale tjenester, 
hjemmesykepleie 
   og for opphold i institusjon 
m.m. 
* Beboerrepresentasjon i styret 
for Landmo 
   sykehjem. 
* Egenbetaling for personlig 
assistent. 
* Årsmelding for sektor helse og 
omsorg for 1994. 
* Uttalelse om organiseringen av 
   distriktsambulanse-tjenesten 
etter 01.01.96. 
* Reformen for mennesker med 
psykisk utviklings-    hemming, 
styrkingsmidler, bruken av disse. 
* Ombygging av Landmo bo-og 
servicesenter. 
* Bruken av øremerket tilskudd for 
å styrke tilbudet  
  til mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser i  
  kommunen. 
* Rapport fra fylkeslegens 
tilsynsbesøk - omsorgs- 

* Økonomisk tilskudd til lag og 
foreninger for 
   funksjonshemmede. 
* Bruken av tilskudd til styrking 
av den kommunale  
   omsorgstjenesten. 
* Budsjettjustering 1995. 
* Rutiner i forbindelse med mottak 
av gaver. 
* Søknad om serveringsbevilling. 
* Vederlag for sosiale tjenester, 
hjemmesykepleie 
   og opphold i institusjon m.m. 
for 1996. 
*Budsjett 1996 
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MÅLOPPNÅELSE: 
 
Et av de viktigste mål som ble 
nådd i 1995 var at Kommunestyret  
i forbindelse med budsjett-
behandlingen i desember vedtok å 
opprette døgn-tjeneste i 
hjemmesykepleien. Målet er 
oppstart våren 1996. 
  
Mål som ikke er nådd: 
 
* Tilsynslegedekningen ved 
sykehjemmet har i 1995 som året 
før ikke vært oppfylt p.g.a. 
dårlig legedekning generelt. 
 
* Den planlagte ombyggingen av 
pasientmottaket ved Torpa helsehus 
ble ikke gjennomført.  
 
 
HOVEDKONKLUSJON:                 
 
            BUDSJETT 
REGNSKAP AVVIK  
Adm.H/O:  
utgifter:      5.381       5.728     +347 

 42 

Sykehjemsdekningen er blant de 
beste i Oppland og samarbeidet 
mellom sykehjemmet og 
hjemmetjenesten fungerer 
godt.Utviklingen synes å gå mot 
tyngre belegg og mer medisinsk 
krevende oppgaver både i 
sykehjemmet og i hjemmesykepleien. inntekt:      4.141       4.183     +

 
Legetj.: 
utgifter:      4.536       4.571     + 45 

 96   

Fordi Landmo bo-og servicesenter 
har vært stengt i 1995 har alle 
korttidsplassene i sykehjemmet og 
ved Torpa bo-og servicesenter  
vært tatt i bruk til 
langtidsopphold, og det har vært 
liten eller ingen mulighet for å 
drive opptrening eller avlastning. 

1nntekt:     2.486       2.582     +
 
Helsestj: 
utgifter:      621           
639     + 18 
inntekt:       144     
       96            + 52 
 
Sykehjem: 
utgifter: 22.524       
22.905    +381 
inntekt:    5.352     
    5.780    +428 
 
Sone Dokka: 
utgifter:  11.117       
11.324    +207 
inntekt:     1.437     
    1.500     + 63 
 
Sone Torpa: 
utgifter:    8.412         
8.675    +263  inntekt:      
  988        1.120    +132   
        
 
Dette gir et overforbruk på 
kr.448.000. Årsaken til dette er 
bl.a. konsekvensen av stengingen 
av Landmo bo-og servicesenter og 
det økte presset som det dermed 
ble på hjemmetjenestene der det 
måtte settes inn ekstravakter i 

perioder.   
 
Behovet for omsorgslønn og 
avlastningstiltak er økende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nå skal det bli godt syltetøy. 
 

 

 
Tjenestene til psykisk 
utviklingshemmede fungerer 
generelt godt, men det er et 
udekket behov blant de  som var 
hjemmeboende før reformen. 
Det må arbeides aktivt for å 
tilrettelegge differensierte 
tilbud til denne gruppen.  
  
Legemangelen i siste halvår av 
1995 var stor da 3 av våre leger 
sluttet.Dette førte bl.a. til at 
Torpa helsehus var stengt i en 
periode. Det har vært benyttet 
flere legevikarer, noe som er 
kostbart og gir dårlig kontinuitet 
i pasientbehandlingen. 
  
 STATISTIKK: 
 
* Utnyttelse av sengekapasiteten i 
sykehjemmet: 
                               
                      1993    
  1994     1995 
Antall  
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liggedøgn.  25.482  25.109   
25.965 
 
Utnyttelses 

prosent:     99,7%     98,3%    
101% 
 
 

Antall fødsler    : 1993      
1994     1995  

     

       69           74 
        89  
 
Disse er fordelt med 64 barn på 
Dokka og 23 i Torpa. 
Det er utført 81 hjembesøk innen 4 
uker etter fødsel 
 
Det er foretatt basisundersøkelse 
på alle  barn før skolestart i 
1.klasse. 
 
  
Antallpersoner som mottok 
støttekontakt: 

1994          1995 
37       35 

 
Antall personer som mottok 
hjemmeavlastning: 

1994          1995 
10       12 

 
Antall personer som benyttet 
Åsligata avlastnings-bolig: 

1994         1995 
   7          8 

 
Antall personer som benyttet 
tilbudet ved aktivitetssenteret på 
Graner og "vedgruppa".      
   1994         1995 

      Hoveutvalget for helse og omsorg 
har følgende sammensetning etter 
valget 1995:   13       15 

 
 
 
 
 
 
INFORMASJON: 
 
Sektor for helse og omsorg 
administrer lovpålagte  
tjenester etter kommunehelseloven 
og sosialtjeneste-loven:    
 
*miljørettet helsevern 
    
*helsestasjonsvirksomhet 
    
*skolehelsetjeneste 
    
*allmenlegetjeneste 
    
*fysioterapitjeneste 

*sykepleietjeneste, herunder 
hjemmesykepleie, psykiatrisk 
sykepleie og helsesøstertjeneste. 
    
*sykehjem 
    
*jordmortjeneste 
    
*medisinsk rehabilitering 
    
*medisinsk nødmeldetjeneste 
 
*praktisk bistand og opplæring - 
hjemmehjelp og miljøpersonale 
    
*avlastningstiltak  
    
*støttekontakt 
    
*omsorgslønn 
    
*botilbud i aldersboliger og bo-og 
servicesentra 
   
*transporttjeneste for 
forflytningshemmede 
 
 
 
POLITISK LEDELSE: 
 

 
Ole Klokkersveen, leder A 
Aage Strømsjordet, nestl. A   
Else Jorun Loeng A 
Kari Torunn Nordby A 
Torfinn Arnesen  A 
Reinert Ege  SP 
Majen Sjåheim  SP 
Karstein Ryan  KRF 
Inger Marie Opsahl H 
 
 
Andre råd og utvalg 
 
Nordre Land eldreråd:  
leder Aage Børresen 
 
Kommunalt råd for 
funksjonshemmede:  
leder Bjørn Erik Ekrem 
 
 

 

 
 
 
 

LANDBRUK-MILJØ -TEKNISK  
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Vi har nå lagt bak oss et helt 
driftsår for den nye sektoren. 
Dette har vært et år med mange 
forskjellige tilpasninger, både 
arbeidsmessig og budsjettmessig, 
men  vi føler nå at vi er i ferd 
med å "gå oss til". 
 
Sektoren har følgende 
administrative oppbygging: 
 
 
                     Teknisk sjef 

     Kjell Erik Hatterud 
 
Fagans. drift/bered/eiend.      
Økonomians. 

  Potet          83 
da 

Geir Atle Engen      
   Lars M. Vange   

             Korn      6.320 da 

 
Fagans. landbruk/miljø      
Fagans. bygg/oppm 

      Sum areal      
 36.770 da       

Ole H. Engelien Bjørlien          
Hans Brattrud 
 
 
Budsjett/Regnskap  
 
Årets budsjett var meget stramt, 
og regnskapet viser: 
 
* Inntektssvikt: 71.000,- kr 
* Merutgifter: 686.000,- kr 
 
Inntektssvikten er liten, og har 
sin årsak i: 
 
* Tilknytningsavgifter vann/kloakk 
* Utleie næringsbygg 
 
Merutgiftene skyldes: 
 
* Falske brannutrykninger 
* Merutgifter vedlikehold 
bygg/anlegg 
* Gatelysanlegg: Sollisvingen 
* P-plass Landmo 
* Avgifter 
* Syke- og ferievikariater 
 
 
LANDBRUK 

 
Jordbruk 
 
Bruk, areal og dyretall : 
Bruk godkjent for 
produksjonstillegg 300 stk. 
 
 
 
Samlet areal etter søknader om 
produksjonstillegg: 
 
Engvekster   28.029 da 
Grønnforvekster    
2.338 da 

----------------------------------
-------------------------- 

 
 
Vinterforede dyr : 
Hester         77 

stk. 
Mjølkekyr     1305 stk. 
Ungdyr        993 

stk. 
Kalver      1440 
stk. 
Sau      4800 stk. 
Verpehøner     4368 stk. 
 
Dertil kommer noe geit, rev og 
kaniner. 
 
 
Miljøtiltak 
 
Når det gjelder tekniske mil-
jøtiltak i forbindelse med tetting 
av gjødselkjellere og siloer m.m. 
er det i året laget 11 
tiltaksplaner  - totalt 
kostnadsoverslag kr 1.833.413,-. 
 
Det er utarbeidet 18 gjødselplaner 
som omfatter 1785 da. 
 

Landbruksvikarene 
 
 
Det er totalt utført 31 oppdrag 
som utgjør 300 dagsverk. 
 
Det kommunale tilskuddet til 
ordningen utgjør kr 174.949,-. 
 
 
 
Bygdeutviklingsfondet / 
Landbruksbanken 
 
9 søkere er innvilget tilskudd fra 

Bu-fondet med kr 532.400,-. 
 
2 brukere har fått innvilget 
investeringslån (rentefritt) med 
kr 116.000,-. 
 
 
 
Statlige overføringer 
 
Tilskuddsordninger over jord-
bruksavtalen som administreres av 
jordbruksetaten utgjorde kr 
27.738.063,-. 
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De to største tilskuddsordningene 
var produksjons-tillegget med kr 
20.949.602,- og refusjon av 
avløserutgifter ved ferie, fritid 
og sjukdom med kr 5.992.101,-.  
Avløserdelen utgjorde 9.337 
dagsverk leid hjelp. 
 
 
Skogbruk 
 
Av en tilvekst på 130 - 140.000 m3 
er det avvirket ca. 90.000 m3 til 
salg og industriell produksjon og 
ca. 6.000 m3 til ved.  Total 
bruttoverdi av dette er ca. 32 
mill. kroner. Det bør være et mål 
å avvirke noe over 100.000 m3 i 
Nordre Land.  
Det er satt ut ca. 480.000 planter 
og drevet ungskogpleie på ca. 
4.000 da.   
 
Av innestående skogavgift er det 
brukt 4,0 mill. kr i 1995. Herav 
er 2,4 mill. brukt til skogkultur 
og 1,3 mill. til veger. 
 
I Nordre Land kommuneskog er det i 
alt avvirket ca. 1050 m3 til en 
bruttoverdi av kr 365.709,-. 
Overskuddet i skogen var på kr 
166.341-. 
 
Hovedutvalget for landbruk består 
etter kommunevalget 1995 av: 
 
Knut Skartlien, leder (A) 
Svein Rønningsveen (A) 
Grethe Sørbønsveen (A)     Terskelplan for nedre del av Dokka 

er fullført og planforslaget 
kommer opp til behandling i 1996. 

Johannes Gjerdalen (SP)  
Marianne Bjerke        (SP) 
 
Hovedutvalget har i 1995 hatt 7 
møter med 1 befaring og behandlet 
82 saker. 
 
 
 
MILJØVERN  
 
Arbeidsoppgaver: 
 
Generelt: 
Miljøvernlederen har 
saksbehandling til formannskapet 

som miljøvernmyndighet, og er 
sekretær for Vilt- og 
innlandsfiske-nemnda, som i 1995 
behandlet 36 saker. 
 
I 1995 er miljøvernlederen tillagt 
ansvaret for rullering av 
kommuneplanen.  
  
Sektorovergripende arbeid: 
Miljøvernlederen deltar i skolenes 
miljøgruppe og har medvirket i 
følgende plangrupper: 
 
* Kommuneplan for Synnfjell sør. 
* Kommunedelplan for Dokka 
sentrum. 
* Reguleringsplan for Dokka 
sentrum. 
* Avfallsplan for Nordre Land. 
* Terskelplan for  nedre del av 
Dokka. 
 
Planarbeid i miljøvernområdet: 
Kommunedelplan for grus er vedtatt 
i kommunestyret. 
 
Skiløypeplan basert på 
handlingsplan for friluftsliv er 
vedtatt i formannskapet. 
 
Arbeidet med vassdragsplan for 
Etna går videre og det er bl. 
annet igangsatt en treårig 
vannkvalitets-overvåkning for hele 
Etna fra kilde til samløp med 
Dokka. 
 
Prosjekter: 

 
Tur- og kulturstien ved Lunde i 
Vest Torpa ble offisielt åpnet i 
sommer. 
 
Det arbeides fortsatt med en tur-
/fiskesti langs Dokka-elva fra 
Stenseng til Dokka-deltaet. Det er 
håp om at stien kan bli fullført i 
1996. 
     
 
 
 

Forvaltningsoppgaver: 
 
De viktigste forvaltningsoppgavene 
knytter seg til 
Hjorteviltforvaltningen, 
Motorferdsel i utmark og 
Fiskeforvaltning. 
I tillegg gis det uttalelse til 
alle søknader om bygging av 
skogsbil- og traktorveger. 
 
Hjorteviltforvaltningen: 
 

Elg: 
Det ble gitt fellingstillatelse på 
i alt 241 dyr i 1995 som er 58 dyr 
færre enn i 1994. Det ble felt 
222, og dette gir  en 
fellingsprosent på 92. 
Vi er nå i ferd med å nå den 
reduksjonen i elgstammen som Vilt- 
og innlandsfiskenemda har satt som 
et ønskelig mål. 
 
Hjort: 
Det ble gitt fellingstillatelse på 
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i alt  21 dyr i 1995, men det ble 
heller ikke i år  felt dyr. Det er 
imidlertid observert en del dyr.  
 
Rådyr: 
Det ble gitt fellingstillatelse på 
i alt 454 dyr i 1995 og felt 84, 
en fellingsprosent på 16. 
 
Rovdyr: 
 
Gaupe: 
I samarbeid med Etnedal og Sør 
Aurdal ble det i februar for 
første gang gjennomført 
gauperegistrering i kommunen. På 
registreringsdagen ble det ikke 
registrert gaupe i Nordre Land. Da 
det i 1995 ble gitt erstatning for 
15 sau og lam som var tatt av 
gaupe kan en allikevel slå fast at 
det er gaupe i kommunen. 
 
Bjørn: 
Den etter hvert omtalte 
Deisjøbjørnen dukket opp i Nordre 
Land tidlig på sommeren og slo seg 
etter hvert til ro på Veståsen 
hvor den slo sau fra Jevnaker i 
sør til Etnedal i nord. Det meste 
av tiden har den holdt seg  i 
Nordre og Søndre Land. Den gikk i 
hi et sted i grenseområdet mellom 
Nordre og Søndre Land . 
I Nordre Land ble det dokumentert 
at denne bjørnen tok 25 sauer og 
lam. 
 
Rovdyrskader: 
 
Totalt ble det gitt 
rovdyrskadeerstatning for i alt 49 
sau og lam i Nordre Land i 1995. 
 
Viltstellpris: 
 
Det ble ikke utdelt  viltstellpris 
i 1995.  
Innlandsfiskeforvaltningen: 
Det er i 1995 innvilget to 
søknader om tilskudd fra kommunens 
fiskestellsmidler.  
 
Motorferdsel i utmark: 
Pr. 31.12 er det totalt 7 løyver 
til ervervsmessig kjøring med 
snøscooter. 
 
Politisk organisering: 
 

Ved kommunevalget  vedtok 
kommunestyret ikke å endre 
gjeldende organisasjonsstruktur i 
miljøvernområdet. Dette innebærer 
at formannskapet fortsatt, med 
delegert myndighet fra 
kommunestyret, har det politiske 
ansvar for kommunens 
miljøvernarbeid. 
 
Vilt- og inlandsfiskenemnda er 
opprettholdt som fagnemnd under 
formannskapet når det gjelder vilt 
og fiskesaker.  Antall 
representanter i nemnda er 
redusert fra 7 til 5. 
 
 
 
TEKNISK 
 
Investeringer:  
 
* Opparbeidelse Tonlia boligfelt F 
- ferdigstillelse 
* Innkjøp EDB-programvare 
ledningskartverk              
vann/kloakk 
* Kloakksanering Øygarden 
  1. etappe - ferdigstillelse 
* Brannvern - kommunikasjonsutstyr 
* Brannvern - kompressor 
* Gatelysanlegg -  Sollisvingen 
* P-plass Landmo sykehjem 
 
 
Viktige politiske beslutninger:   
 
* Kloakksanering Snertin -  1. 
etappe 
* Byggetillatelse Tonlia barnehage 
* Budsjettjustering 1995 
* Skolebussparkering 
* Reguleringsplan - Dokka sentrum 
* Retningslinjer for utlån av 
maskiner/utstyr fra          
sektoren 
* Påkoblingspåbud vann/kloakk 
* Saneringsplan - kloakk 
* Forlengelse av gang- og 
sykkelveg Nordsinni 
* Skiltplan i tilknytning til 
omlegging RV 33 forbi       Dokka 
* Byggemelding utvidelse av 
Bergfossenteret. 
* Søknad om nedsatt fartsgrense Rv 
33 
* Budsjett 1996  
* Norsk veg- og trafikkplan 1998-
2007 

* Bebyggelsesplan Gladbakksetra 
* Reforhandlinger anbud 
septiktømming 
* Forslag til skiltvedtekter i 
regulerte områder 
* Klage på vedtak om etabl. av 
basestasjon for 
   NMT/GSM mobiltelefon - 
Spåtindtoppen 

* Avsetninger 1995 
 
Beredskap  
 
Det er foretatt 59 
brannutrykninger, derav to branner 
med totalskade hvorav en 
driftsbygning, 14 utrykninger pga. 
pipebranner, 6 trafikkulykker og 
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17 utrykninger pga. falske alarmer 
ved automatiske brannalarm- 
anlegg. Ellers mindre branner. 
 
Utrykninger i brannvesenet de 
siste årene: 
 
1990 1991 1992 1993 1994  1995 
 
 53  44  57  40  41      
59 
 
Vaktstyrkene er uendret, men med 
noe nytt mannskap i Torpa 
 
Brannsyn ble gjennomført ved 
kirkene i kommunen. 
 
Det ble ansatt ny feier, Tore 
Øyhus, etter oppnådd pensjonsalder 
for Magnar Haugen 
 
Eiendomsavdelingen  
 
Eiendomsavdelingen står for 
kommunens samlede 
eiendomsforvaltning. 
 
Avdelingen administrerer ca. 100 
boligenheter 
og ca. 90 leieavtaler. En del 
leieforhold er kortvarige.   
Alle boligenheter har i året vært 
utleid så godt som hele tiden. 
 
 
Plan -og bygningsavdelingen  
 
Som tidligere år har det også i år 
vært mye arbeid med plansaker: 
Dette gjelder spesielt 
reguleringsplan for Dokka sentrum, 
miljøgate i Storgata, torget ved 
Bondlid og "Jernbaneparken". 
 
Det er dannet grunneierlag for 
kommunedelplan "Synnfjell syd", og 
planarbeidet forventes å være 
ferdigbehandlet våren 1996. 
 
Boligbyggingen er forholdsvis 
stabil, og i gjennomsnitt er det 
ferdigstilt ca.34 boliger pr. år i 
de siste 8 årene - noe under 
gjennomsnittet i 1995. Ca. 1/3 av 
disse ligger i spredte områder, og 
resten i regulerte områder. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oppmålingsavdeling:  
 
    1993 1994 1995 

  
                                  
        
Utførte oppmålingsforr. 80 60 65    
Gjenstående 31.12. 30 25 25     
 
I 1995 er det etablert 70 nye 
polygon-punkter. De fleste i 
områdene for kommunedelplan 
Synnfjell syd. 
 
En av stillingene ved avdelingen 
har i store deler av året vært 
heltidsengasjert med å etablere 
digitalt ledningskartverk for vann 
og kloakk. 
 
Drift- og anleggsavdelingen 
 
Vår mangeårige formann i utestaben 
- Audun Klopbakken - sluttet ved 
årsskiftet 95/96 etter oppnådd 
pensjonsalder. 
 
Veier: 
 
Vi har ca. 90 km med kommunale 
veier, og i 1995 overtok vi 
ansvaret for deler av RV 33 
gjennom Dokka - Storgata - uten 
økning av driftsmidler. 
 
Vann:  
 
Vann ved de kommunale vannverkene 
de siste årene (i 1000 m3): 
 

1992 1993 1994 1995 
 
Dokka    773 633 638 748 
Elverum:  14 15 21 31 ? 
 
Vannkvaliteten ved vannverkene er 
generelt god. 
 
 
 
 

Kloakk:  
 
Avløpsmengder ved de kommunale 
renseanleggene de siste årene (i 
1000 m3): 
 
  1992 1993 1994 1995 
 
Dokka  270 320 349 350 
Elverum    15   16 22   17        1992 1993 1994 1995 

Riisby         3     2  3     
3        

 
Alle renseanleggene har gode 
renseresultater. 
 
Septikmengder tilført Dokka 
renseanlegg de siste årene (i m3): 
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3965 4381 4596 5100 
 
Alt avvannet slam ved Dokka 
renseanlegg blir benyttet i 
jordbruket som gjødsel/ jordfor-
bedringsmiddel. Slammet har god 
kvalitet med hensyn til innhold av 
tungmetaller. 
 
Renovasjon: 
 
Avfallsmengder (i tonn); 
 
1992 1993 1994 1995 
 
2716 2571 2660 2630  
 
Følgende mengder fordelt på 
fraksjoner er gått til gjenbruk de 
tre siste årene (tonn): 
 
                    1993    
1994     1995 
 
Papp/papir:  184  208 200 
Glass:    14,5   24   23  
Batteri:    15   13,5    
0,18  
Spesialavfall:   2,3    3,6     7,8 

Hovedutvalg for teknisk drift har 
hatt 9 møter, og behandlet 220 
saker i 1995. Jordbruksplast:  17,5   29,5   18 

Metall:    90  418,5 332 
Hvitevarer  30   84   40 
Matavfall-storhusholdninger   58 
 
Dessuten leverer noen bedrifter 
avfall 
direkte til gjenbruk. 
 
KOMMUNAL SYSSELSETTING 
 
I 1995 var det totalt 63 personer 
på kommunale sysselsettingstiltak 
- fordelt på til sammen 220 
månedsverk.  I tillegg hadde vi i 
virksomhet en ungsdomsgruppe som 
består av skoletrøtte elever, samt 
diverse andre attføringstiltak. 
Av arbeidsoppgaver som ble utført, 
kan det nevnes: 
 
* Videreføring av  Baggerudmoen 
klubbhus 
* Rydding av stier 
* Ombygging i Sentrumsbygg 
* Vedlikehold/rydding Dokka 
Camping 
* Bygging av bord og benker - 
utsatt i nærmiljøet  
* Vaskepatrulje hos eldre/uføre 
* Assistenter i 
barnehager/institusjoner 
* Bilcrossprosjekt (ungdomsgruppa) 
 
Arbeidsmarkedsetaten har bidratt 
med ca. 2.8 mill. kr. til delvis 
dekning av lønnsutgifter. 
Kommunens andel er ca. 600,- kr 
pr. månedsverk for en ordinær 

KAJA-plass, og ca. 5.000,- kr pr. 
månedsverk for arbeidsleder. 
 
 
 
Politisk ledelse:  
 
Teknisk sektor er underlagt 
Hovedutvalg for teknisk drift (9 
medl.), som også er 
gatenavnutvalg, det faste utvalg 
for plansaker,  
trafikksikkerhetsutvalg og 
brannstyret. 
 
Hovedutvalgets sammensetning etter 
kommunevalget i 1995 er:  
 
Rudi Thorstensen, leder (A) 
Wenche Eimann   (A) 
Mary Anne Sveen (A)  
Terje Øiom  (A)  
Hans Haugen  (A)      
Kjetil Bjørklund  (SV) 
Astrid Ulimoen  (H) 
Bernt Øistad  (SP) 
Tor Olav Fredlund (SP) 
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ETISKE RETNINGSLINJER 
 

 
§ 1 

 
Nordre Land kommune legger stor vekt på 
redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin 
virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar 
for å etterleve dette prinsippet. Som forvalter av 
samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye 
krav til de enkelte medarbeideres etiske holdning i 
sin virksomhet for kommunen. Det påligger 
ledelsen et særlig ansvar for at retningslinjene 
gjøres kjent for nye arbeidstakere, samt at temaet 
blir tatt opp til nye gjennomganger med 
medarbeiderne med jevne mellomrom. 
Retningslinjene er vedtatt av Kommunestyret i sak 
060/94 og skal hvert år gjengis i kommunens 
årsmelding. 
 
 

§ 2 
 
Medarbeidere skal være seg bevisst at de danner 
grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til 
kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og 
bekjempe enhver uestetisk forvaltningspraksis. 
 
 

§ 3 
 
Alle plikter lojalt å overholde lover, forskrifter og 
reglementer som gjelder for kommunens 
virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder 
seg lojalt til vedtak som er truffet. 
  Ingen kan heller på vegne av kommunen foreta 
handlinger som er i strid med god forretningsskikk. 
Kommunen legger vekt på at alle forhold i 
forbindelse med sine forretningstransaksjoner blir 
korrekt behandlet og registrert. Alle fakturaer med 
bilag og dokumenter fra forretningsforbindelser 
skal være fullstendige og korrekte. 
 
 

§ 4 
 
a) Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå 

personlige fordeler av en art som kan påvirke 
eller være egnet til å påvirke handlinger, 
saksforberedelser eller vedtak. Dette gjelder 
likevel ikke gaver av mindre verdi, begrenset 
oppad til kr. 200.-/300.-., og som gis til vanlige 
anledninger og høytider. 

 
b) Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som 

går ut over kommunens retningslinjer, skal 

nærmeste overordnede kontaktes. I fellesskap 
avgjør de om gaven skal be-holdes eller 
returneres. Slike gaver bør kun unntaksvis 
beholdes. Mottatte gaver som returneres 
avsender skal følges av et brev som redegjør for 
kommunens regler om dette. 

 
c) Ansatte kan ikke påberope seg kommunens 

innkjøps- og rabattordninger ved personlige 
innkjøp. 

 
d) Moderate former for gjestfrihet og 

representasjon hører med i samarbeids-forhold 
og informasjonsutveksling.  Graden av slik 
oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik 
at den påvirker beslutningsprosessen eller kan 
gi andre grunner til å tro det. 

 
e) Reiseutgifter som skjer i tilknytning til den 

ansattes virksomhet i kommunen, skal reguleres 
av denne som arbeidsgiver. 

 
 

§ 5 
 
Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å 
komme i situasjoner som kan medføre en konflikt 
mellom kommunens interesser og personlige 
interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke 
rammes av forvaltningslovens habilitets-
bestemmelser. 
  Dersom personlige interesser kan påvirke 
avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller 
for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette 
opp med overordnede. 
 

Eksempler på slike mulige interessekonflikter 
kan være: 

*  Forretningsmessige forhold til tidligere 
   arbeidsgiver. 
 
*  Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i 
   kommunen. 
 
*  Engasjement i interesseorganisasjoner eller 

politisk virksomhet som berører forhold som 
den enkelte arbeider med i kommunen. 

 
*  Personlige økonomiske interesser som kan føre 

til at vedkommende medarbeider kommer i en 
konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i 
forhold til kommunens virksomhet. 

 
*  Familiære og andre nære sosiale forbindelser. 
 

 
 

§ 6 
 

Bruk av kommunens maskiner, biler og annet 
utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte 
retningslinjer. Retningslinjene utarbeides ved hver 
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enkelt etat som har noe utstyr som kan være 
aktuelt å låne eller leie ut. Retnings-linjene skal 
inneholde hvilke utstyr det kan være aktuelt å 
låne/leie ut. Det skal komme klart fram hva som 
kan lånes ut gratis og hva som kan leies ut samt 
pris. 
 
  Ved hver enkelt avdeling/arbeidsplass skal det 
pekes ut en person som er ansvarlig for 
utlån/utleieordningen. Denne personen finner selv 
sitt system/rutine på hvordan han/hun legger opp 
ordningen (kvitteringssystem mv.). Denne 
personen skal også påse at utstyret er i orden når 
vedkommende låne-/leietaker kommer tilbake med 
det. 
 
 

§7 
 
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse 
med behandling av saker i kommunen, må 
respekteres og ikke brukes til personlig vinning. 
 
  All informasjon som gis i forbindelse med 
virksomhet for kommunen, skal være korrekt og 
pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig 
formulering. 
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KOMMUNESTYRETS SAMMENSETNING 
1996 - 1999  

 
 
Kommunestyret har i perioden 1996 - 1999 følgende sammensssetning: 
 
Arbeiderpartiet: 
 
* Rolf Ødegård 
* Liv Solveig Alfstad 
* Anne Britt Bjørgo Rossland 
* Rudi Thorstensen 
* Ole Midthaugen 
* Rolf Rønningen 
* Bjørn Bjørneng 
* Wenche Eimann 
* Terje Øiom 
* Ole Klokkersveen 
* Kari Bjørkeli 
* John Helge Lande 
* Svein Rønningsveen 
* Åge Strømsjordete 
* Gerd Marit Raabel 
* Kari Torunn Nordby 
* Arvid Skjølås 
* Torfinn Arnesen 
 
Venstre: 
 
* Arnfinn Eng 
 
 
  
Formannskapet: 
 
Rolf Ødegård, ordfører 
 
Rolf Rønningen, varaordfører 
 
Liv Solveig Alfstad 
 
Gerd Marit Raabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høyre: 
 
* Astrid Ulimoen 
* Inger Marie Opsahl 
 

Kristelig Folkeparti: 
 
* Karstein Marius Ryan 
* Kari Løken Rognerud 
 
Senterpartiet: 
 
* Hans Engeseth 
* Reinert Ege 
* Bernt Gunvard Øistad 
* Majen Sjåheim 
* Tor Olav Fredlund 
* Gunnar Ryttersveen 
 
Sosialistisk Venstreparti: 
 
* Bjørn Erik Ekrem 
* Kjetil Bjørklund 
 
 
 
  
 
 
Bjørn Erik Ekrem 
 
Astrid Ulimoen 
 
Hans Engeseth 
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