
 
 

NORDRE LAND KOMMUNE - ÅRSMELDING 1996 
 
 
 

INNLEDNING 
 
Kjære sambygdinger 
 
En ny årsmelding skal igjen ut til dere alle. 
 
Årsmeldingen fremskaffer oversikt over all 
virksomhet i Nordre Land kommune sin 
organisasjon i 1996. 
 
Håper du tar deg tid til å se igjennom 
årsmeldingen, ikke minst på grunn av 
informasjonsverdien. 
 
Jeg tror du vil se at aktiviteten er stor, og  håper 
videre at våre tjenester til kommunens innbyggere 
holder god kvalitet. 
 
Året 1996 er mitt første hele arbeidsår som ny 
ordfører i Nordre Land, og for meg personlig har 
det vært et spennende, interessant og godt år. Jeg 
har møtt interessante og konstruktive mennesker, 
som alle vil noe for bygda og kommunen de er 
glad i. Virketrang og sterk vilje til å utrette noe til 
felles beste er sterk blant landinger og torpinger. 
Slike holdninger er uhyre verdifulle og fine. 
 
Jeg mener at aktiviteten har vært stor i 1996. 
Derfor kan det være riktig å se på en enkel 
oversikt i stikkords form som tar opp i seg det 
meste: 
  
• Landmo Bo- og servicesenter, utbygging -       

innflytting 
• Skoleutbygging vedtatt vedr. Reform 97, 

Dokka/Torpa 
• Torpa Helsehus, saken ligger i byggekomiteen 
• Miljøgata, forberedelsene er i gang 
• Parken - kjøp - flytting av tjenester 
• Graner - flytting av tjenester vedr. salg 
• Vaskeri på Landmo i egen regi 
• Vi venter avklaring rundt Vaktsentralen, 

Kommer til politisk behandling. 
• En komite skal se på kommunens boligmasse 
• Bankavtale og forsikringsavtale er 

reforhandlet 
• Når det gjelder renovasjon, avventer vi dette 

opp mot G.L.T. 
• En fast byggekomite er valgt, og i arbeid 
• 3. tiltak på ENØK-sida er vedtatt i 

inneværende år, altså 97 
 

Dette for å nevne noe som har skjedd og pågår 
politisk og administrativt. 
 
Fortsatt har det vært god interessant utvikling og 
drift i industri, handels- og servicevirksomheten i 
kommunen. Og det er gledelig å se at ledigheten 
på arbeidsmarkedet er stadig synkende. 
 
Til deg som innbygger i vår kommune. kom gjerne 
med innspill og synspunkter på hva som opptar 
deg, gjensidig informasjon er nyttig. 
 
Jeg vil få takke dere alle som jeg møtte i året vi 
har bak oss. Forskjellige typer mennesker, 
forskjellige inntrykk, men tro meg, alle svært gode 
og interessante. Jeg ser fram til også å kunne møte 
dere i 1997. 
 
En spesiell takk til alle i organisasjonen som står 
på, i både indre og ytre etater, takk for vel utført 
arbeid! 
 
Jeg vil takke rådmannen og administrasjonen for 
konstruktivt samarbeid og lojalitet, dette er ingen 
selvfølge bestandig. Derfor hyggelig å slå fast at 
slik har vi det i N. Land. 
 
Takk til politiske representanter i formannskap 
/kommunestyre og ulike utvalg for saklig 
samarbeid og medvirkning. 
 
Til alle dere som står på i ulike frivillige 
organisasjoner i vår langstrakte kommune, sender 
jeg en hilsen og gode tanker. 
 
Til dere alle, hjertelig takk! 
 
 
 
Rolf Ødegård 
ordfører 
 
 
 
 
 
GENERELT OM NORDRE LAND 
KOMMUNE 
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*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 
1996 73       80          -  7         183  201   -18     - 25 
 
Folketallet pr. 01.01 1997 var 7 013  personer. 
 
* Folketallet - framtidsbetraktning 
 
Som det går fram av tallene ovenfor har det vært 
nedgang igjen etter to år med økning. 
 
* Bolig og tomtetilbud 
 
Boligtilbud: 
 
Nordre Land Kommune har gjennom mange år 
ført en liberal politikk i forhold til spredt 
boligbygging. 
 
Boligbyggingen er forholdsvis stabil. 17 boliger 
ble ferdigstilt i 1996. 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. 
 
 
ORGANISASJON OG 
ØKONOMI 
 
Rådmannens kommentarer 
 
* Bakgrunn for årsmeldingen 
 
DET ER JUBILEUM FOR ÅRSMELDINGEN I 
NORDRE LAND I ÅR.  
Det er 10 år siden vi startet å utarbeide 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 går også i år ut til alle kommunens 
husstander. Vi ønsker at 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 skape en større 
interesse blant innbyggerne for hva som foregår i 
kommunen. Vi arbeider derfor fortsatt med å få 
årsmeldingen mest mulig leservennlig, og tar 
gjerne imot gode forslag til forbedringer. Vil dere 
ha den kortere og mer illustrert? 
 
I 1996 har vi også startet rullering av 
kommuneplanen. Skal denne bli til beste for en 
god utvikling av kommunen, trenger vi 
medvirkning fra innbyggerne. 
 
* Økonomien - fortsatt positiv utvikling 
 
Analyse og kommentarer til kommunens 
økonomiske situasjon er gitt av økonomisjefen. 
 
Regnskapet for 1996 avlegges med et overskudd 
på ca. 2,4 millioner kroner. Det er foretatt svært 
gode og riktige avsetninger. Når vi samtidig klarer 
å øke arbeidskapitalen, tyder dette på en sunn 
økonomisk utvikling. Våre fond er økt med et 
beløp i omtrent samme størrelse som overskuddet. 
Langsiktig gjeld er omtrent den samme nå som 
ved utgangen av 1995, men da er gjelden 
iberegnet lån på 8 millioner til skoleutbygging i 
1997. 
Skatteinntektene våre har økt med over 4 millioner 
i 1996. 
 
Avvik fra budsjettet er forklart under den enkelte 
sektor og avdeling. 
 
Utfordringen for kommunen framover blir å 
opprettholde gode tjenester samtidig som vi skal ta 
imot nye reformer og andre utfordringer fra 
sentrale myndigheter. 
 
 
 
 
* Arbeidsledigheten 
 
 Arbeidsledigheten i Nordre Land er ikke lenger 
det problemet den var tidligere på 90-tallet. 
Arbeidsmarkedssituasjonen har bedret seg i hele 
landet, og vi har vært svært heldige med et aktivt 
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næringsliv. Næringsdrivende i kommunen har i 
1996 gjort en god jobb. 
 
Det vises ellers til nærmere kommentarer under 
kommunal sysselsetting og engasjement i 
næringslivet. 
 
*Kommunens organisasjon 
 
Jeg har tidligere uttrykt tilfredshet med den 
organisasjonsutviklingen vi har hatt de siste årene. 
Dette er et godt utgangspunkt, men ingen 
sovepute. Skal vi tilfredsstille 
kommunalministerens krav til effektivitet og 
sentrale myndigheters krav til at vi skal ta på oss 
stadig flere nye oppgaver, må vi finne nye og 
bedre løsninger. 
I budsjettmøtet vårt i desember ble det vedtatt at vi 
skal ha en gjennomgang av hele organisasjonen 
vår, med tanke på å bedre driftssituasjonen og 
kvaliteten på våre tjenester. 
Utviklingen av både den politiske og den 
administrative organisering med tanke på 
effektivitet og gode tjenester, vil måtte bli en 
hovedutfordring framover. 
 
Arbeidet med internkontroll (helse, miljø og 
sikkerhet) er kommet godt i gang, men vi har 
planlagt et krafttak i 1997. 
 
Jeg vil takke innbyggere, politikere og ansatte for 
samarbeidet i 1996.  
Vi har et meget aktivt og godt arbeidsår bak oss i 
1996, og 
sett i forhold til handlingsprogrammer og budsjett 
mener jeg at sektorenes resultater, slik de er lagt 
fram i årsmeldingen, samsvarer godt. 
 
Per Kind 
rådmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomisjefens kommentarer 
 
Regnskapsføringen. 
 
Årsregnskapet er ført i overensstemmelse med god 
kommunal regnskapsskikk både når det gjelder 
selve regnskapsføringen og når det gjelder den 
økonomiske  informasjon årsregnskapet gir. Det er 

lagt vekt på at årsregnskapet gir tilstrekkelig god 
informasjon om ressursbruken ved de ulike 
aktiviteter og virksomheter. I tillegg til 
obligatorisk kontoplan inndelt med formål og art 
benyttes  kontoplan med inndeling etter 
ansvarsområder. Det er tilstrebet at  brutto  og 
netto driftsresultat samt framstillingen av 
kommunens eiendeler, fordringer , gjeld og 
egenkapital gir et mest mulig korrekt bilde av 
kommunens faktiske  økonomiske situasjon. 
Regnskapet er dater avsluttet  den  14.02.1997. 
 
Pliktige oppgaver og statistikker  er avgitt i 
samsvar med  forskrifter og regler om dette. 
 
Løpende oppfølging/styring. 
 
Det er tilstrebet at  den politiske og administrative 
ledelse  blir holdt løpende informert om den 
økonomiske situasjonen.  Det er i året etablert nye 
rapporteringsrutiner hvor formannskapet periodisk 
blir informert om budsjettsituasjonen. Sektorene 
og budsjettansvarlige utviser  god budsjettdisiplin. 
Så langt det er mulig blir endringer i året  holdt 
innenfor gitte rammer.  I løpet av  driftsåret  er det 
imidlertid flere forhold som gjør det nødvendig å  
foreta endringer utover rammene ved disponering 
av merinntekter.         
 
Skatteinntektene har hatt en positiv  utvikling . 
Samlet for 1996 er det fordelt skatt til Nordre 
Land kommune over særregnskapet for skatt med 
kr. 65.928.782,- I forhold til 1995 er dette en 
økning på kr. 2.078.523,- som tilsvarer 3,26 %  
 
Kapitalregnskapet har utløst et 
finansieringsbehov på  21,3 mill kr.  
Investeringene utgjorde vel 12,6 mill. kr. 
Innfrielse og ekstraordinær  nedbetaling på lån 
samt utlån utgjør  nærmere 6 mill kr.  Avsetninger 
og tilbakeføing til  likviditetsreserven utgjør vel 
2,65 mill kr.  Investeringene er finansisert ved  
bruk av lånemidler med vel  7,65 mill.kr.,  forbruk 
av fond vel  2 mill. kr., mens tilskudd og andre 
kapitalinntekter dekker nærmere 2,2 mill.kr. 
Tilskudd fra driften  er overført med vel 1,5 mill. 
kr. hvorav nærmere 0,8 mill. kr. er medgått til 
investeringer. 
Kapitalregnskapet er  avsluttet med  underskudd 
på  kr. 177.349,35 som er dekket opp ved  forbruk 
av ubundet kapitalfond.     
 
Driftsregnskapet   Kravet om at løpende 
driftsinntekter skal dekke løpende driftsutgifter er 
oppfylt.  Brutto driftsresultat er positivt med 
21,263 mill. kr. som  tilsvarer 11,03 % av  
driftsinntektene. Netto driftsresultat  utgjør 9,786 
mill.kr. som utgjør 5,08 % av driftsinntektene. 
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Netto driftsresultat er vel 4,257 mill. kr. høyere 
enn  hva som er  budsjettert. 
Et slikt positivt netto driftsresultat kan forklares  
ut fra  bl.a. følgende forhold: 
 
- besparelser og merinntekter på driftsområdene -  
1,013 mill.kr. 
- merinntekter på skatt - 490 tusen kr. 
- merinntekter tilskudd fra staten - 193 tusen kr.     
- netto merinnteker  renter - 1,956 mill.kr. 
- netto merinntekter avdrag - 605 tusen kr. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rentenivået -  slikt vi har sett dette i 1996-  er 
sterkt medvirkende til  vårt positive netto 
driftsresultat.  Driftsregnskapet er  avsluttet med 
ikke disponert netto driftsresultat (overskudd)   på 
2,389 mill.kr.  etter at  1,549 mill. kr. er overført 
til  finansiering av utgifter i kapitalregnskapet.  
Netto avsetninger utgjør  5,848 mill.kr.  mens bruk 
av avsetninger i driften er benyttet med 2,457 mill 
kr. 
 
 
Balansen  viser at våre omløpsmidler har hatt en 
økning i året på vel 10,6 mill.kr. samtidig som 
kortsiktige fordringer er redusert med  vel 5 mill. 

kr. Arbeidskapitalen har en positiv endring i året  
på nærmere 10 mill. kr.  hvorav ubrukte 
lånemidler  utgjør  nærmere 5 mill kr. 
Anleggsmidlene har bare en liten endring.  Det 
foretas forskriftsmessig avskrivning  av 
anleggsmidlene.Det er i løpet av året blitt kjent at 
Nordre Land kommune har eierandeler i 
Storbrofoss og Bagn kraftanlegg.  Pr. 31.12 96  er 
det ikke kjent hvilke verdier dette representerer  
hvorfor disse enda ikke er registrert i vårt 
balanseregnskap. Kommunens gjeldsforpliktelser 
har bare en liten økning  i året.  
 
Egenkapitalen er styrket i  løpet av  året bl.a. ved 
at våre fond er  netto tilført  vel  2,3 mill kr. 
Likviditetsreserven er tilbakeført nærmere 200 
tusen kr.  Ikke disponerte netto driftsresultat 
(overskudd)  viser  vel 2,4 mill kr. 
 
Sluttkommentar. 
Etter min mening viser regnskapet at Nordre Land 
kommune fortsatt har et bra grunnlag for fremtidig 
drift og styring noe jeg  begrunner med følgende:  
 
- god budsjettdisiplin. 
- evne og vilje til omstilling og endring. 
- fortsatt bra inntekter. 
- rentenivået er fortsatt lavt. 
- egenkapitalen har øket. 
- fordringene har gått ned.  
 
 
Magne Berget 
økonomisjef 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

* Noen nøkkeltall fra regnskapet. 
 
Beløp i hele tusen       
Regnskap     Budsjett Regnskap Avvik 

1994 1995    1996 1996  
        

-72.851 -75.470 Skatteinntekter   -77.705 -78195 -490 
-47.041 -45.527 Rammeoverføringer   -51.010 -50743 267 
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-64.392 -66.406 Øvrige driftsinnt. (eks. renter)   -60.235 -63702 -3.467 
-184.284 -187.403 Sum driftsinnt. ekskl. renter   -188.950 -192640 -3.690 
168.291 169.732 Sum driftsutg. ekskl. renter   169.382 171376 1.994 
-15.993 -17.671 BRUTTO DRIFTSRESULTAT   -19.568 -21264 -1.696 

6.294 5.969 Netto renteutgifter   6.200 4244 -1.956 
7.270 8.387 Netto gjeldsavdrag   7.839 7233 -606 

-2.429 -3.315 NETTO DRIFTSRESULTAT   -5.529 -9.787 -4.258 
        
  ANVENDELSE av netto driftsresultat     
  - overføring til kapitalregnskapet   1.377 1.549 172 
        
  Avsetninger og overskudd      
  *Avsatt til fond 6.333 8.306    
  *Regnskapsoverskudd  2.389    
  Sum 6.333 10.695    
        
  Bruk av tidl. avsetninger/undersk.      
  *Bruk av fond -2.181 -2.457    
  Sum -2.181 -2.457    
        
  Netto avsetninger/forbruk   4.152 8.238 4.086 
  SUM ANVENDELSE   5.529 9.787 4.258 

 
 
* Arbeidskapitalens utvikling. 
 
Arbeidskapitalen blir definert som omløpsmidler 
fratrukket kortsiktig gjeld. 
 
Grafisk kan de siste års utvikling framstilles slik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversikt over lånegjeld 
Grafisk kan dette fremstilles slik: 
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 R-92 R93 R94 R95 R96 
Lånegjeld pr 01.01 115.000 137.421 134.077 124.785 119.404 
Bet. avdr. I året -9.784 -7812 -13.996 -10.328 -13.697 
Nye lån i året 32.205 4.468 4.704 4.947 14.217 
Lånegj. pr. 31.12 137.421 134.077 124.785 119.404 119.924 
Herav lån til videreutl. 18.187 18.883 17.658 15.748 14.003 
Lån til invest. 119.234 115.194 107.127 103.656 105.921 
Invest.gjeld pr innb. 17.330 16.570 15.238 14.723 15.045 
Tot. lånegj. pr innb. 19.632 19.290 17.750 16.960 17.035 
  
KONTROLLUTVALGET 
 
Kontrollutvalgets sammensetting: 
Medlemmer:     
 Hans I. Bjerke, leder  
 Kari Nordal   
 Hans Moon  (2. halvår)  
  
Varamedlemmer: 
 Roger brattsveen 
 Harald Åsødegård 
 Edin Rosenberg 
 
Nils Herman Sundby var leder 1. halvår. 
 
Utvalget har i 1996 avholdt 5 møter. 
 
Av de saker som er behandlet kan nevnes: 
-  Kommuneregnskapet for 1995 
-  Skatteregnskapet 2. halvår 1995 
-  Skatteregnskapet 1. halvår 1996 
-  Informasjon vedr. etablering av  
   Sør-Oppland revisjonsdistrikt 
-  Distriktsrevisjonens årsplan for kommunen 
-  Rådmannens oppfølging av delagasjonssaker 
 
I tillegg har utvalgets medlemmer deltatt på  
seminar for kontrollutvalg arrangert av KS. 
 
 
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.  
 
 
Sektorene utgifter og inntekter er (i 1.000 kr): 
 

Utgift   Inntekt 
Sentraladministrasjonen 16.477      3.960 
Oppv.,familie og kultur 59.268    15.068 
Helse og omsorg  57.053    15.241 
Landbr., miljø, teknisk 38.577    27.072 
 
 
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: 
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* Driftsinntektene fordelt på art: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Større investeringer i 1996 
 
Følgende større investeringer ble gjort i 1996 (i 
hele 1.000): 
 
Edb-utstyr    590 
Ombygging skolene   877 
Tonlia barnehage  2.778 
Landmo BBS     379 
Kjøp av Parken  2.485 
Kloakksanering  1.649 
 
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 
 
Arbeidsledigheten i Nordre Land har hatt følgende 
utvikling (januar tallene). 
        
             Menn       Kvinner         Sum 
1989         140           83             223 

1990         181           83             264 
1991         192          106             298 
1992         184           84             268 
1993         140          108             248 
1994          98            46             144 
1995    100    71             171 
1996      68           62             130 
 
Ved utgangen av desember 1996 var i tillegg 167 
personer ute på tiltak slik at den faktiske 
ledigheten ved årsskiftet var 297 personer. 
 
 
ENGASJEMENT I 
NÆRINGSLIVET 
 
BAKGRUNN FOR NÆRINGSSELSKAPET: 

Nordre Land Næringsselskap AS (NLN) startet 
høsten 1992 å arbeide med næringsutvikling på 
bred basis med utgangspunkt i den strategiske 
næringsplanen som ble  vedtatt av 
kommunestyret våren 1992. 

 
SAMARBEID - NÆRINGSLIV 
 Nordre Land Næringsselskap AS skal 

være et ideskapende, initiativtagende og 
koordinerende organ som styrker samarbeidet 
mellom næringsliv og kommune og stimulerer 
til vekst og utvikling i kommunen. 

 
ØKONOMI: 

Selskapet skal forvalte de økonomiske midler 
som kommunen stiller til rådighet fra 
kraftfondsavkastningen, samt tilføre 
prosjektmidler for øvrig. NLN gjennomfører 
dessuten prosjekter og oppdrag hvor kostnader 
i større eller mindre grad dekkes gjennom ulike 
inntekter. 

 
STRATEGISK NÆRINGSPLAN 

Strategisk næringsplan trekker opp visjon, mål 
og satsingsområder. Det blir lagt fram forslag 
til ny strategisk næringsplan våren/sommeren 
1997. 

 
FRA 1992 - 1996 
VISJON 

 Nordre Land - trivselskommune i Oppland! 
 
MÅLSETTING 

Hovedmål: 
Gi NordreLand en trivselsprofil. 
Opprettholde folketallet på dagens nivå. 
Bevare og skape nye arbeidsplasser ved å 
opprettholde og videreutvikle bredden i 
kommunens næringsstruktur. 
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Beholde og utvikle regionsenteret Dokka som 
et handels-, service- og kompetansesenter. 
Plassere Land på kartet - gi området en kla r 
identitet og gjøre innbyggerne til stolte 
landinger og gode ambassadører for 
hjemstedet. 

 
ARBEIDSÅRET 1996 

Pådriver 
Næringsselskapet har viktige oppgaver knyttet 
til initiering, koordinering, rådgivning, 
planlegging og ikke minst rollen som pådriver 
og gjennomfører. 

 
Servicekontor 
Gjennom året er aktiviteten spredt utover et 
bredt spekter. Mange prosjekter og 
arbeidsoppgaver har blitt mere vanlig enn få 
større prosjekter. På denne måten har 
kontaktflaten blitt stor. 

 
BEDRIFTSUTVIKLING 

Bistand er gitt til mange bedrifter mht. 
søknader vedrørende produktutvikling 
investeringer og markedsføringstiltak. 
Kunnskap om offentlige finansieringskilder og 
de muligheter som disse gir er viktige. NLN er 
i den sammenheng kommunens bindeledd 
mellom lokale bedrifter og fylkeskommunen 
mht. SND-midler. Det er først og fremst de 
mindre bedriftene som trenger assistanse. 

 
NLN har bistått nye og eksisterende bedrifter 
mht. å finne egnede lokaler. 

 

ETABLERERSTØTTE 
Etablererstøtte er gitt i form av veiledning, 
hjelp til å utarebid forretningsplan og 
søknader. I 1996 har det blitt gitt tilskudd til 12 
etablerere på tilsammen kr. 107.500,-. 

 
 
Kommunale fellestiltak/               
Kraftfonddisponering 
 
 
I 1996 ble det benyttet kraftfondsavkastning til 
bl.a. følgende tiltak: 
 
 
 
Overføring til N. Land Næringsselskap kr. 1.150.000 
Tilskudd til vegen Bakkebygda - Hugulia kr.      50.000 
Sysselsetting   "       410.000 
Planlegging   “       135.000 
EDB    “       100.000 
Årsmelding   “         35.000 
Kartverk    “         50.000 
Miljøvern    "         70.000 
 
 
 
 
* Kraftfondets totalansvar  
 
Ved årsskiftet er det gitt lån fra fondskapitalen på  
i alt kr 2.337.813.- 

 
 

 
 
 

SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
 

Administrativ oppbygging 
 
            Per Kind 

           rådmann  
 
 

      Geir S. Loeng 
      ass. rådmann 

        Magne Berget 
         økoonomisjef 

     Inger B. Heimdal 
         personalsjef  

 
 
 
 
Sentraladministrasjonen omfatter 
følgende virksomheter: 
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EDB- og Administrasjonsavdeling, 
Øonomiavdeling, Prsonalavdeling, 
Fellestjenestene og Sentrumsservice. I tillegg har 
Kirkevergen vært en del av dette kontormiljøet i 
1996 
 
Året 1996 har vært preget av stabilisering mot 
“normal” drift etter et par år med relativt store 
omstillinger både organisatorisk og teknologisk. 
Sentraladministrasjonens hovedoppgave er å 
“serve” de tjenesteproduserende enheter på beste 
måte. Som ledd i dette ble det bl.a. kjørt et 
samarbeidsprosjekt mellom økonomi- og 
sosialavdelingen med sikte på bedret oppfølging 
av kundemassen. Prosjektet synes å ha vært en 
suksess både mht. form og innhold, men 
evalueringsrapporten er først klar om noe tid. 
I 1996 ble det journalført ca. 7.500 brev. 
Formannskapet og  Kommunestyret behandlet 
henholdsvis 167 og 104 saker. 
 
Fellestjenesten 
Fellestjenesten opprettet i samråd med  ytre 
avdeling i 1996 et “internt postbud” mellom de 
kommunale avdelinger i Dokka-området. 
Bakgrunnen for dette var å bedre postgangen 
mellom avdelingene. I tillegg viste analyser at det 
gikk med mye tid til post når en  på hver enkelte 
avdeling skulle gjøre jobben. Vi er svært fornøyd 
med det “interne postbudet” og vi håper derfor å 
kunne gjøre ordningen mer fast. 
 
Ved overgangen til 1997 tok vi i bruk en 
windows-versjon av vårt elektronisk 
post/sak/arkiv-system, SOFIE. Denne versjonen er 
etterlengtet da den er mer brukervennlig  og gir 
større muligheter i forhold til lay-out. 
 
 
Sentrumsservice 
Sentrumsservice ble offisielt åpnet fredag 6. januar 
1995. Sentrumsservice er Nordre Land kommunes 
servicekontor, og har beliggenhet i 1. etg. 
Sentrumsbygg. 
 
Sentrumsservice er bemannet med en leder og to 
sekretærer, som til sammen utgjør 2,5 årsverk. 
 
Hovedmålet er: 
 
- Kunden i fokus. 
- Styrke Nordre Land kommunes servicefunksjon. 
- Øke tilgjengeligheten på Nordre Land 
kommunes tjenester. 
 
Gjennom disse målene vil det bli lettere å oppsøke 
kommuneadministrasjonen. Det kan ofte være nok 
å henvende seg til Sentrumsservice. 
 

Registreringer for 1996 viser at Sentrumsservice i 
gjennomsnitt har 240 henvendelser PR. uke. Rundt 
80% av disse henvendelsene blir i sin helhet utført 
i Sentrumsservice. 
 

 
Sentrunsservice sin stand på bygdedagene 14-15. sept. 
April 1996 ga nye muligheter. Lokalene i 1. etg. 
ble utvidet betraktelig. Dette ga blant annet plass 
til Dokka Turistkontor, som ble åpnet 7. juni. 
Dokka Turistkontor betjenes av de ansatte i 
Sentrumsservice. I dette lokalet er det også en 
utstilling med malerier av kunstneren Osvald 
Vestli. 
 
Sentrumsservice deltok  med egen stand under 
bygdedagene på Holmenjordet 14. og 15. 
september 1996. Dette var en ny og spennende 
erfaring hvor vi fikk god kontakt med  både 
innbyggerne og det lokale næringsliv.  
 
 
PERSONAL OG ORGANISASJON 
 
Kommuneorganisasjonen hadde 375,5 årsverk og 
511 tilsatte i 1996.  75% av alle medarbeiderne er 
kvinner. 
 
Den nye organisasjonsmodellen har nå fungert i to 
hele år, og har befestet seg som en god måte å 
arbeide på.  Det er fortsatt en del tilpasninger som 
gjenstår, som vi kontinuerlig arbeider med og vil 
gjøre organiseringen mer effektiv. Dette blir 
elementer i evaluering av organisasjonen vår i 
1997.  
 
I forbindelse med Reform 94 har vi i 1996 tatt i 
mot seks lærlinger; disse fordeler seg med 2 
lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, 2 
lærlinger i omsorgsfaget,  1 kokkelærling og 1 
aktivitørlærling. 
 
Gjennom tariffoppgjøret i 1996 ble det gjort store 
endringer i kommunens stillingsregulativ.  Dette 
var et tidkrevende arbeid for personalavdelingen.  
Gjennomgang av alle stillinger i kommunen og  ny 
bemanningsstruktur med tanke på oppgaveløsning 
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og krav til kompetanse, vil gi god utnyttelse av det 
nye regulativet. 
 
 
MÅLOPPNÅELSE 
 
Når det gjelder inntak av lærlinger, vil vi oppnå 
målsettingen  med inntak av sju lærlinger i 1998. 
Men vi ligger allerede blant de kommuner som har 
tatt størst ansvar i forhold til Reform 94. 
 
Gjennom forhandlinger med legene har vi 
oppnådd en avtale om privat praksis som har gitt 
forventet resultat, nemlig bedre kapasitet og 
kortere ventetid. 
 
 
OPPLÆRING 
 
Mye opplæring har vært rettet inn mot Reform 94 
og Reform 97, samt andre satsingsområder for 
kommunen.  
 
Opplæringen har skjedd både internt og eksternt, 
med alt fra korte kurs til kompetansegivende 
utdanning. Vi har samarbeidet interkommunalt i 
GLT-regionen; dette har vi gode erfaringer med. 
Et slikt samarbeid  vil være nødvendig framover, 
spesielt etter at Kommunal Opplæring ble nedlagt 
31.12.96.Kommunal Opplæring i Oppland har 
vært svært nyttige for oss, både med praktisk og 
økonomisk hjelp til opplæring. 
 
Kommunesektoren har en stor utfordring i 1997 
når det gjelder å finne alternative ordninger og  
samarbeidsformer til erstatning for Kommunal 
Opplæring. Dette er spesielt interessant med tanke 
på etter- og videreutdanningsreformen.   
 
HELSE OG VELFERD 
 
Kommunen er tilknyttet Land 
bedriftshelsetjeneste. Sykefraværet var i 1996 på 
7,6 %. 
 
Attføringsarbeidet blir mer omfattende for hvert 
år.  Vi må finne løsninger der vi kan gjøre dette 
arbeidet tilfredsstillende; det krever frigjøring av 
menneskelige ressurser. 
 
Vi må samtidig satse mer på forebyggende arbeid, 
for å bedre arbeidstakernes helse.  I denne 
forbindelse opprettholder vi tilbudet om gratis 
svømming og aerobictrening.  Interessen for 
aerobictreningen  har tatt seg opp, og det er 
gledelig at det deltar både kvinner og menn. 
 
Andre velferdstiltak i 1996 var 
- OlYmpic Day Run på Lillehammer 

- Jentebølgen på Gjøvik 
- førjulsfest i Dokkahallen med bra deltakelse 
   på femårsjubilèet 
- overrekkelse av gavekort til arbeidstakere med 
   med jubileum for lang tjeneste. 
 
UTVALG 
 
Formannskapet- administrative saker er 
kommunens partsammensatte utvalg.  Det daglige 
arbeidsgiveransvaret ligger hos rådmannen.  Det er 
kun saker av prinsipiell art og reglementer som 
behandles i F-adm; i 1996 ble det behandlet 24 
saker.  
Det administrative tilsettingsrådet behandlet 117 
saker. 
 
Gjennom personaldatasystemet behandlet vi 1.290 
søkere til ledige stillinger. 
 
TAKK TIL ALLE I KOMMUNENS TJENESTE I 
1996! 
 
 

Kirker 
 
Fellesrådet 
 
Fellesrådets leder er Arvid Enger 
 
For å forberede innføringen av ny kirkelov fra 
01.01.97, hvor kirkesektoren blir en egen 
administrativ enhet, er det i 1996 opprettet en del 
utvalg: 
 
- Arbeidsutvalg 
- Administrasjonsutvalg 
- Bygningsutvalg 
 
 Ansatte 
Kirkesektoren har i 1996 hatt en bemanning på 
5,58 stillinger i tillegg til kirkeverge. 
 
Viktige hendelser: 
 
Vedtak: 
Fellesrådet har hatt 10 møter og behandlet 50 
saker. 
 
Av sakene kan nevnes: 
 
• Brannvernsaker 
• Økonomiplan/budsjett 
• Organisttjenesten 
• Sommervedlikehold 
• Orgel ved lund kirke 
• Kvilerom/toalett ved krkene 
• Avgiftssaker 
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• Flombelysning 
• Ny kirkelov 
 
Den største saken i 1996 har vært arbeidet med 
innføring av ny kirkelov. 
 
Investeringer/drift: 
 
Kirkene: 
 
Av vedlikeholdsoppgaver og investeringer som er 
utført i 1996 kan nevnes: 
• Generell tilsyn av kirketakene 
• Beising av Vølstad kirke (private midler) 
• Montering av panikkbeslag ved hovedkirkene 
• Brannvarslingsanlegg ve Haugner (private 

midler) 
• Ny brønn ved Åmodt 
• Byggning av kvilerom ved Åmodt igangsatt 
• Skivting av låser i alle dører ved Haugner 
• Ny flaggstang Nordsinni 
• Termostatsztyring av varmeanlegg ved Lunde, 

Åmodt  og Nordsinni igangsatt 
• Flomlysanlegg ved Kinn 
 
Inventar/utstyr: 
• Ny støvsuger til Østsinni 
 
Kirkegårdene: 
• Ny vannpost ved Vølstad (private midler) 
• Beising av gjerde ved Nordsinni 
 
 
Inventar/utstyr: 
 
• Nytt senkeutstyr 
• Utst. Til oppmerking av kirkegårdene ved 

Lunde og Haugner 
• Stativ til vannkanner og redskap ved alle 

kirkegårdene. 
 
 
Sommeren 1996 har kirkevergen prioritert kontroll 
av gravkartene og oppmåling 
/oppmerking på kirkegårdene. Dette arbeidet må 
følges opp i 1997. 
 
Det ble innkrevd festeavgifter for kr. 91.000 
(budsjett kr. 82.000). 
 

Gravstellkontrakter for 1996 lå på det samme nivå 
som i 1995. 
 
Arbeidet med å forberede og vedlikeholde det 
databaserte kirkegårdsregisteret har pågått 
kontinuerlig. Fortsatt mangler det opplysninger om 
festere til en del graver. 
 
Økonomi: 
 
  Budsjett Regnskap 
Netto drift adm.    431.800    397.282 
Netto dr. Kirker 1.118.100 1.053.688 
Netto dr. k.gård      642.500    670.186 
SUM  2.192.400 2.121.156 
Overskudd        71.244 
 
Av overskuddet er kr. 15.000.- avsatt til ny 
oppmåling av Haugner og Lunde kirkegårder . 
Drift: 
 
Med utgangspunkt i de ressurser som er stilt til 
disposisjon er resultatene en kan forvente, nådd 
 
En rekke oppgaver som skulle vært løst er av 
forskjellige årsaker fortsatt under arbeid. Dette 
gjelder bl.a.: 
 
- Virksomhetsplan 
- Internkontroll 
 
Hovedkonklusjon: 
Som tidligere nevnt har arbeidet rundt innføring av 
nye kirkelover tatt mye av tiden i 1996. 
 
Vedlikeholdet av kirker og kirkegårder er fortsattt 
på et minimumsnivå. Uten at bevilgningene til 
disse formålene gradvis øker, vil en i løpet av kort 
tid stå ovenfor store vedlikeholdsoppgaver. 
 
Av positive tiltak i 1996 vil kirkevergen spesielt 
nevne bevilgningen til ekstra sommervedlikehold 
ved kirkegårdene. 
    
Fellesrådets årsmelding viser bare en del av den 
akrivitet som foregår på kirkesektoren. For å få det 
fulle bilde av aktiviteten må årsmeldingen sees i 
sammenheng med menighetsrådenes og prestens 
årsmeldinger. Dette må være et mål for neste 
årsmelding. 

 
Sentraladministrasjonen   
Navn Regnskap Budsjett Avvik 
Politisk 1.361 1.535 -174 
Revisjon 0 0 0 
Rådmannen 1.526 1.603 -77 
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Økonomi 2.490 2.562 -72 
Personal 2.846 2.775 71 
Fellesadm. 4.497 4.722 -225 
Næring -202 -26 -176 

 12.518 13.171 -653 

 
 
 
 

OPPVEKST FAMILIE OG KULTUR 
 
 
INNLEDNING 
 
Sektor for Oppvekst, Familie og Kultur har også i 
1996 hatt et noe urolig Dr som organisasjon.  
Generelt har bemanningen vært bra på alle 
avdelinger , men sektorens ledelse  har vært noe 
ustabil p.g.a sykdom og skifte av sektorleder.            
          
Høsten 1996 fikk sektoren tilsatt ny sektorsjef og en 
regner nå med en mer stabil ledelses-situasjon. 
På slutten av året  1995 endret sektoren  
 

 
organisasjonsstrukturen og opprettet fagledere 
innenfor områdene  økonomi, skole og barnehage, 
sosial og kultur. 
Denne modellen har fungert meget bra og det er nå 
etablert gode og effektive samarbeidsrutiner både 
faglederene imellom såvel som innenfor det enkelte 
fagområde. 
Hver fagleder har sin egen arbeidsinstruks og 
definerte saksområde. 
 
 
 

          O F K
   SEKTORSJEF
ØYSTEIN LAUEN

 FA GL.  ØK ONO M I
 BJØR N ER IK M Y HR E

FA GL.  OP PVEKS T
A AG E S A ND LIE

FA GL.  FA M ILIE
FIN N A  JAK OBSEN

FA GL.  KU LTUR
S VEIN LA DEH AU G

 
 

Barneverntjenesten og PP- tjenesten er fullt 
bemannet med  utdannet fagpersonell og 
innenfor skole, kultur og sosial er det full 
bemanning i henhold til vedtatt stillingsnorm. I 
tillegg har vi fått tilsatt barnehagekonsulent i 
halv stilling. Dette er av stor betydning for den 
faglige utviklingen av barnehagene.  
Grunnskolereformen 1997  (GR-97) 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 skolereform  har vært en av 
de store utfordringene på sektoren i 1996. Mye 
av det forberedende arbeidet har vært  
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          OFK - familien i sentrum 
 
 
konsentrert om fysisk tilrettelegging av 
skolemiljøet, men det er også rettet en stor  
innsats mot personalet i arbeidet med 
kompetanseplaner og etterutdanning knyttet til 
reformen. 
 
 
SKOLER/VOKSENOPPLÆRING  
BARNEHAGER/PPT 
 
 
VIKTIGE HENDELSER 
INVESTERINGER 
Den nye barnehagen i Tonlia stod ferdig til 
bruk ved oppstart av barnehageåret 96/97. 

 
    Tonlia barnehage under bygging 
 
Kommunestyret fattet vedtak om 
skoleutbygging i desember 
 
ANDRE  HENDELSER 
SKOLER 
Året 1996  har vært sterkt preget av 
forberedelse til grunnskolereformen, som 
iverksettes fra høsten 1997. 
 
Heving av de ansattes kompetanse er en 
forutsetning for å lykkes med R97.  
Plan for kompetanseutvikling for alle  ansatte i 
skoleverket er utarbeidet og satt i verk. 
Skolelederne er snart ferdig med en kursrekke. 
 Mange ansatte har nå tatt videreutdanning i 6 - 
10-årspedagogikk. Vi er godt i gang med  
skolering i tema- og prosjektarbeid, som blir en 
viktig arbeidsform. 
 
Informasjon om R97 har vært sterkt vektlagt, 
både gjennom informasjonsmøter og  gjennom 
“Kulturkalenderen”. 
 
Dokka barneskole har fått bygd opp eget 
datarom. Nå har alle skolene  et slikt. 
 

Dokka ungdomsskole deltar, gjennom Nasjonalt 
læremiddelsenter, i et EU-prosjekt om bruk av IT 
(data)  som internasjonalt 
kommunikasjonsmedium. 
 
Torpa barne- og ungdomsskole deltar i et 
pilotprosjekt, igangsatt av Statens 
utdanningskontor, som  går på innføring av de nye 
læreplanene i grunnskolen. 
 
VOKSENOPPLÆRING 
Innen voksenopplæringen fortsetter 
utviklingsprosjektet “ Samordnet 
voksenopplæring” å utvikle seg. Som et ledd i 
dette ble det i oktober arrangert konferansen “ 
Livslang læring i en kommune - muligheter og 
begrensninger”. 
Cafe 2000  - en samordningsmodell for livslang 
læring  -  er under planlegging. Her vil 
utdanningsservice og  kursformidling for voksne 
være formålet. 
 
I  løpet av høsthalvåret har voksen -opplæringen 
flyttet fra Graner til Parken. 
 
BARNEHAGER 
På barnehageområdet var det stor glede da 
nyansatt barnehagekonsulent begynte i  halv 
stilling i august. 
 
Barnehagene tok i bruk  ny “Rammeplan” fra 
nyttår.  Denne uttrykker nasjonale forventninger til 
innholdet i barnehagene. 

  

Rammeplanen sier mye om omsorg  -  det viktigste 
barnehagene kan gi barna. 
 
På grunn av  stor søkning til barnehagene høsten 
1996, ble tilbudet  utvidet i Dæhli, ved bruk av 
Østmo og med en familiebarnehage. 
 
Ny barnehageplan er vedtatt. Denne bygger på en 
grundig brukerundersøkelse. Planen forutsetter 
bygging av en ny 2-avdelings barnehage i 
Dokkaområdet, som erstatning for Graner  - som 
er solgt. 
 
 
 
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE 
Ved  PPT - den pedagogisk/psykologiske tjenesten 
- er nå  også logoped på plass Alle 3 stillinger  er 
dermed besatt . 
 
Det forebyggende arbeidet er sterkt vektlagt og har 
fått et kraftig løft gjennom etableringen av BUF- 
barn og unge i fokus; et koordinerende tverrfaglig 
forum. 
 
MÅLOPPNÅELSE 
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Våre virksomheter gir et tilbud der de 
overordnede mål er fastlagt i lovverk, 
forskrifter og nasjonale planer. Disse danner 
grunnlag for lokale mål og tiltaksplaner.   
 
I store trekk er målene nådd. Resultatet av et 
kontinuerlig utviklingsarbeid og solid innsats 
fra medarbeidere på alle plan, er at vi ligger 
godt an på så godt som alle områder. På flere 
områder ligger vi i forkant av utviklingen 
innen Oppland. 
 
Kvalitetssikring - bl.a. gjennom bruker- 
medvirkning vektlegges i økende grad, og gir 
nyttige innspill når beslutninger skal tas. 
 
Våre mål kan ikke nås uten i et samspill med 
andre deler av oppvekstetaten og øvrige etater. 
Her er det i 1996 tatt et langt skritt både i 
forhold til kulturavdelingen og 
sosial/barnevernavdelingen  på egen sektor, og 
i forhold til andre sektorer/etater. 
  
 
SOSIAL- FLYKTNINGE- OG 
BARNEVERNSTJENESTEN 
 
BARNEVERNSTJENESTEN. 
Barnevernsgruppa har 3,8 stillinger, 3 
barnevernkonsulenter og 60% 
hjemmekonsulent. I 1996 har 3,15 stillinger 
vært besatt p.g.a. reduserte stillinger. 
Barnevernstjenesten deltar i en tverrfaglig 
gruppe BUF, Barn og Unge i Fokus, og i det 
tverrfaglige aksjonsprogrammet Barn og Helse 
som er initiert fra Sosial- og 
helsedepartementet.  
 
Hovedutvalget for OFK vedtok i 1996 en 
virksomhetsplan for barneverntjenesten. 
I 1996 ble det meldt 16 nye saker til 
barnevertjenesten. Lovens krav til tidsfrister 
for gjennomgåelse av nye meldesaker og 
undersøkelse er overholdt. Pr. 31.12.96 
arbeides det  aktivt med 43 barn. Tiltakene 
våre er i hovedsak hjelpetiltak som: 
Råd/veiledning, støttekontakt, barnehageplass, 
avlastning, økonomisk hjelp, 
hjemmekonsulent. 
 
Hjelpetiltakene har som mål å styrke 
foreldrenes evne til å ta omsorg for sine barn  
selv, for på denne måten å unngå 
omsorgsovertakelser. Det har ikke vært  
foretatt nye plasseringer i fosterhjem i løpet av 
1996. 

 
 
Barneverntjenesten driver informasjon om 
virksomheten overfor viktige samarbeidspartnere 
som  barnehager, skoler og helsestasjoner, og 
prøver på denne måten også å komme i kontakt 
med de av befolkningen som kan ha behov for oss 
for øvrig. 
 
 
 
SOSIALTJENESTEN. 
Det har vært tilnærmet full bemanning ved 
sosialkontoret i 1996, og klientene har god 
tilgjengelighet - både når det gjelder kort ventetid 
på time for samtale og avgjørelse på søknader om 
økonomisk hjelp. 
Sosialtjenesten har prioritert arbeidet med å få 
klientene ut av sosialhjepssystemet. Dette har 
blant annet ført til at mange langtidsklienter nå har 
fått innvilget uførepensjon. Det er fast samarbeid 
med arbeidskontoret, trygdekontoret, kommunens 
sysselsettingskoordinator og skolene med tanke på 
tilbud om opplæring,  
arbeidsmarkedstiltak og Arbeid for sosialhjelp. 
Et annet viktig tiltak er disponering av klienters 
midler, hvor sosialkontoret over en periode styrer 
klientens privatøkonomi. Dette har spart 
kommunen for sosialhjelps- utbetalinger. 
 
Utviklingen av antall sosialhjelpsmottakere og 
netto utbetalt sosialhjelp pr. år (flyktninger ikke 
medregnet): 
 
Årstall      1993         1994       1995       1996 
Personer    357           387         351         492 
1000 kr.   5170         5323       4785       4295 
 
Økonomiavdelingen og sosialavdelingen 
gjennomførte i 1996 “Prosjekt kundeoppfølging”. 
Dette har gitt oss sikre samarbeidsrutiner, en 
oppdatering av dokumenter og god innfordring. 
 
 
OPPFØLGNINGSTJENESTEN 
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Ved nyttår var 25 ungdommer registrert 
innenfor OT i Nordre Land. Alle ungdommene 
er blitt kontaktet av OT veileder og fått tilbud 
om OT, dvs. praksisplass og skole.  
 
GJELDSRÅDGIVNING. 
I 1996 er det 27 saker det er arbeidet konkret 
med, av disse er 4 saker overført namsmannen 
til videre oppfølging. I tillegg har flere 
personer fått muntlige råd og veiledning. 
 
HUSBANKLÅN/TILSKUDD. 
Tidligere har kommunen viderefordelt 
lånemidler fra Husbanken til etablering og 
utbedring, samt utbedringstilskudd. Fra 
01.01.96 har kommunen også fått tilgang til å 
fordele tilskudd til etablering (nybygg  og kjøp 
av eldre boliger). Fra Husbanken er det 
presisert at kommunene særlig skal tilgodese 
unge barnefamilier i etableringsfasen, 
funksjonshemmede og sosialt vanskeligstilte. 
24 personer søkte om utbedringstilskudd, og 
11 er innvilget med tilsammen kr.139.000,-. 
Det er innvilget 5 søknader om etableringslån ( 
ialt kr. 275.000,-), og det er innvilget 
kr.140.000,- i etableringstilskudd fordelt på 3 
søkere. 
 
BOSTØTTE/TILSKUDD TIL 
REDUKSJON AV BOUTGIFTER. 
Det er i  1996 overført i alt kr.1.853.849,- i 
bostøtte fordelt på ca 150 mottakere. 
Det er utbetalt kr.1.532.144,- i tilskudd til 
reduksjon av boutgifter fordelt på 128 
personer. 
Fra 1997 vil disse to tilskuddsordningene bli 
samordnet 
 
FLYKTNINGETJENESTEN. 
Flyktningetjenesten er organisert som en del av 
sosialtjenesten på OFK. Den er bemannet med 
en flyktningekonsulent i 100% stilling. Ved 
utgangen av 1996 var det bosatt 38 flyktninger 
som kommunen mottar integreringstilskudd for 
fra staten. 
I høst kom beskjeden til alle bosniere om at de 
kan få bli hvis de ønsker det. Dette ble svært 
positivt mottatt av samtlige. Det er ingen som 
har umiddelbare planer om tilbakevending, 
men mange håper det skal bli mulig en gang i 
fremtida. 
Ved årsskiftet var de aller fleste i gang med 
arbeid, skole eller norskundervisning. Det blir 
spennende å se om denne positive trenden vil 
fortsette, når vi vet at arbeidskontoret får 
veldig snevre rammer i 1997.   Selv om mange 
har funnet seg vel til rette her på Dokka, så er 
det allikevel mange som ønsker seg litt bedre 
kontakt med “de innfødte”.  

 
 
KULTUR OG IDRETT 
 
ORGANISASJONSOVERSIKT 
Kulturavdelingen hadde i 1996 totalt 26 ansatte. 
Stillingene varierte i størrelse fra 4% til 100%, slik 
at de til sammen utgjorde 11,5 årsverk. 
 
VIKTIGE HENDELSER 
I 1996 ble det fordelt i alt kr. 95.000,- til allment 
kulturarbeid og andre kulturtiltak, kr. 5.000,- til 
lederopplæring og kr. 47.000,- som tilskudd til 
grendehus. Kulturkalenderen kom ut månedlig, og 
later til å fungere tilfredsstillende. 
 
Fride Aase tiltrådte som biblioteksjef 1. august. 
Datasystemet Micromarc ble innkjøpt og installert 
like før jul. Både utlån og besøk har i 1996 holdt 
seg på samme nivå som i 1995. Biblioteket har i 
1996 gjennomført ulike typer kulturtiltak og 
arrangementer.  
 
I 1996 ble det solgt 7046 billetter ved Sentrum 
kino mot 7965 i 1995. Det ble vist  
205 forestillinger mot 214 i 1995. I august ble det 
innført rabatthefte for barn og ungdom. 
 
Musikkskolen hadde 130 (124) elever på 
instrumentalundervisning og 10 (10) elever i 
begynnergruppe i 1996. (Tall for vårhalvåret i 
parentes). I tillegg har skolen dirigentansvaret for 
kor og korps der ca. 100 personer er kollektivt 
tilknyttet. Musikkskolens lokaler på Dokka har 
gjennomgått ombygging og utvidelse i løpet av 
høsten, og skal tas i bruk våren -97. 
 
Klubblederen ved Parken Ungdomsklubb fikk i 
august oppjustert sin stilling fra 53% til 68%. 
Dette har hatt stor betydning for den 
administrative ledelsen av ungdomsklubben. 
Klubben har hatt et bra år med 272  
medlemmer 1. halvår og 249 medlemmer 2. 
halvår. 
 
 Gjennomsnittlig besøk på tirsdager har vært  
86 og på fredager 156. Både de ulike gruppene og 
musikkverkstedet fungerer godt. 
Voksenopplæringen og dagsenteret flyttet inn på 
Parken like før jul, og er positive 
samarbeidspartnere for klubben 
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            fra ungdommens kulturmønstring 
 
I 1996 ble det fordelt kr. 210.000,- til 
vedlikehold av tur- og skiløyper (inkl. tilskudd 
for sesongen 96/97), kr. 15.000,- til 
vedlikehold lysløyper, kr. 93.000,- til drift av 
idrettsanlegg og kr. 170.000,- til bygging av 
nye idrettsanlegg. Kulturkontoret har i 1996 
hatt det administrative ansvaret for  Dokka 
stadion, og delvis for Dokkahallen. 
 

Nordre Land kommune har i tidsrommet februar 
1994 - oktober 1996 hatt sekretariatfunksjonen for 
vennskaps- kommunene Tomelilla, Præstø og 
Rantasalmi. Harku kommune i Estland er assosiert 
medlem i vennskapskommune- samarbeidet. I 
oktober 1996 overtok Præstø sekretariatarbeidet 
for de to neste årene. 
 
MÅLOPPNÅELSE/KONKLUSJON 
Ut i fra de økonomiske og personalmessige 
ressurser som dannet rammen for 
kulturavdelingens virksomhet i 1996, kan en 
konkludere med at de fleste realistiske mål er 
nådd. De kommunale kulturtiltakene fungerer etter 
intensjonene og fyller langt på vei dagens behov 
innenfor sine områder. God intern planlegging og 
kontinuitet i ledelsen av de ulike tiltakene sikrer 
videreutvikling og forhindrer stagnasjon.  
I 1996 har kulturkontoret dessverre manglet 
ressurser til å gjennomføre større nye tiltak. Det 
har heller ikke vært tilgjengelige midler i en 
størrelsesorden som gjør det mulig å støtte opp om 
det frivillige kulturlivet slik en kunne ønske. 

 
 
 

HOVEDKONKLUSJON FOR PLANOMRÅDET. 
 

Oppvekst, familie og kultur  I hele 1.000 
Navn Regnskap Budsjett Avvik 
Adm. - Skole 1.441 1.279 162 
Skoler 23.508 23.319 189 
Pp-Tjenesten 966 1.021 -55 
Barnehager 1.623 1.712 -89 
Kultur 3.577 3.692 -115 
Idrett 696 583 113 
Kirker 2.143 2.214 -71 
Sosial 6.592 7.178 -586 
Flyktninger 1.373 1.225 148 
Barnevern 2.281 2.370 -89 

 44.200 44.593 -393 

 
 
Regnskapet Hovedkap. 1.2 (Område 200-220) 
balanserer  med et underskudd på kr. 207.100,-. 
Dette skyldes i hovedsak økte lønnsutgifter etter 
lønnsoppgjøret 1996, samt lokale forhandlinger på 
statlig område med tilbakevirkende kraft fra 
høsten 1994. 
 
Regnskapet Hovedkap. 1.3 (Område 270,271 og 
290)Sosiale tjenester har et driftsoverskudd på kr. 
532.200,-. Overskuddet skyldes en svært gunstig 
utvikling av U.kap. 1.354 økonomisk sosialhjelp 
som gikk med et overskudd på kr. 534.700,-. 
 

Regnskapet Hovedkap. 1.5 Kultur og idrett har 
gått med et lite underskudd på 1.800,-.  
 
 
INFORMASJON 
Sektor for Oppvekst, familie og kultur gir foruten 
de lovpålagte oppgaver informasjon og veiledning 
på følgende områder: 

- barnehager 
- skolefritidsordninger 
- voksenopplæring 
- musikkskolen 
- Parken ungdomsklubb 
- tilskudd til lag og foreninger 
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- bibliotek 
- andre kulturoppgaver        
- 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 fra valget høsten 1995 bestått av: 
Bjørn Bjørnen leder   A 
Arvid Skjølås nestleder   A 
Gerd Raabel           A 
John Helge Lande    A 
Anne Britt Bjørgo Rossland   A 
Gunnar Ryttersveen    SP 
Liv Hustveit           SP 
Kari Løken Rognerud   KRF 
Arnfinn Eng      V 
 

 
Hovedkonklusjon 
1996 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 helhetstenking og samhandling på 
tvers av fag og profesjoner.  
Felles ledermøter innad på sektoren har bidratt 
positivt i dette arbeidet.  
I 1996 er det utarbeidd virksomhetsplaner for de 
fleste fagområde, men vi er fremdeles ikke i mål 
med en overordnet virksomhetsplan for hele 
sektoren. Virksomhetsplaner er nødvendige 
arbeidsredskaper for å arbeide strategisk, 
planmessig, helhetlig og dermed utnytte ressursene 
på en best mulig møte. 
Til slutt bør det nevnes at sektoren  til tross for en 
del nye tiltak har gått med overskudd i 
overensstemmelse med våre økonomirapporter til 
kommunens administrative og politiske ledelse. 
Dette skyldes ikke minst god økonomistyring fra 
våre ytre etater. 
 
 
 

 
HELSE OG OMSORG 

 
 
 
INNLEDNING 
 
Sektor for helse og omsorg er administrativt  
organisert med sektorsjef og 6 avdelinger/områder 
med hver sin faglige/administrative leder. 
 
 
 
Omsorgsjef 
Anne Grethe Kamphaug 
| 
| 
|__________________ __Kommunelege I 
|                                        Ole Th. Westrum 
| 
|____________________Ledende Helsesøster 
|                                        Jorun Ø. Bjerke 
| 
|____________________Pleie-og omsorgsleder 
|                                       Kjetil  Bjerke 
| 
|____________________ Pleie-og omsorgsleder 
|                                        Bodil H. Fischer 
| 

|___________________  Pleie-og omsorgsleder  
|                                       Ragnhild Sollien 
| 
|___________________  Leder for rehabilitering 

                                       ledig 

 
 
Sektor for helse og omsorg,  er en sektor der 
omsorgen for det enkelte mennesket står i sentrum 
og den viktigste ressursen vi har er de ansatte. 
Slitasjen på personalet kan til tider bli stort.  
I 1996 var sykefraværet stort, spesielt i 
hjemmetjenestene. 
 
Aktiviteten i sektoren er stor. Forventningene og 
kravet til helse-og omsorgstjenestene er store og  
presset på tjenestene økende. 

 1996 startet med en noe uvanlig værsituasjon. Det  
var  ekstremt kaldt og mange av 
 pasientene/brukerne mistet vannet på grunn av 
 frosne vannrør eller tomme brønner.  De ansatte i 
 hjemmetjnestene fikk mange ekstra  oppgaver, 
 men sett i ettertid taklet de dette svært  bra.  
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VIKTIGE HENDELSER/POLITISKE 

VEDTAK: 
 
• Landmo bo-og servicesenter ble gjennåpnet i 

mars etter en mindre opp-pussing 
  
• Overgang til driftsavtale med de 5 

kommunelegene fra  1. januar . Kommunelege 
I fra 1.april.   

  
• Det er opprettet døgntjeneste i 

hjemmesykepleien i hele kommunen 
  
• SYSVAK som er et  sentralt registrerings-

program for vaksiner, er instalert på 
helsestajonen på Dokka. 

  
• Aktivitetssenteret for psykisk 

utviklingshemmede  flyttet fra Graner til 
Parken i desember. 

  
• Det er tilsatt  kjøkkensjef med ansvar for 

kjøkkendriften både ved Torpa bo-og 
servicesenter og Landmo. 

  
• Det er opprettet ei tverrfaglig prosjektgruppe  

som jobber med foreldre-veiledning med 
helsesøster Ona Myhre som koordinator. 

  
• Vaskeriet ved Landmo ble høsten 96 ombygd. 

All vask,  både sengetøy og arbeidstøy blir nå  
utført i eget vaskei.   

  
  

 
  
 Ordfører Ødegård på besøk på Landmo 
  
• Det er instalert nytt sentralbord ved Dokka 

helsehus. Dette har bedret tilgjengeligheten for 
publikum. 

  
• Det ble inngått samarbeidsavtale med Oppland 

fylkeskommune om finansieringen av 
skolehelsetjenesten ved Dokka videregående 
skole. 

  

• Det er opprettet nytt driftstilskudd for 
fysioterapeut ved Torpa fysikalske institutt. 

  
• Serveringsbevillinger er gitt til: 

• Godbiten Pizza og Kiosk 
• Hugulia Fjellstue 

  
• Hovedutvalget har vedtatt nye retningslinjer 

for den administrative gruppa for tildeling av 
helse og omsorgstjenester. 

  
• Høsten 1996 begynte det lærlinger i både 

aktivitørfaget og omsorgsfaget. Disse skal 
være ved forskjellige avdelinger i sektoren i 2 
år. 

  
   

MÅL SOM IKKE ER NÅDD: 
 
• Fastlønnstillingen for fysioterapeut er ubesatt. 
  
• “Plan for tiltak og tjenester for mennesker med 

psykiske lidelser” ble ikke ferdig. 
  
• Arbeidet med “plan for skolehelsearbeid” ble 

lagt “ på is “ da ledende helsesøster ble syk. 
  
 
HOVEDKONKLUSJON: 
 

I mars ble  Landmo bo-og servicesenter 
gjennåpnet. Dette ga dersverre ikke den raske 
lettelsen på de andre tjenestene som forventet. 
Rehabiliteringsplassene i sykehjemmet er  derfor 
bare delvis gjennopprettet. 

Bemanningssituasjonen i ergoterpeuttjenesten og 
fysioterapitjenesten har vært ustabil og usikker og 
dette har preget  rehabiliteringstilbudet i 
kommunen.  

Habilitering og rehabilitering er en lovpålagt 
oppgave og plan for dette er nå under arbeid. 
Regnskapet for sektoren viser et negativt resultat 
på kr. 310.000.  

Områdene 330, 340 og 350 er pleie-og 
omsorgstjenesten  og må sees under ett da 
pasientene/brukerne svært ofte beveger seg 
mellom  områdene og går ut og inn av sykehjem. 

Driftsavtalen med legene viste seg å bli dyrere enn 
først beregnet. Den vesentligste årsaken til  
avviket er  at inntektene ikke ble riktig justert i 
forbindelse med at kommunelege I gikk over til 
driftsavtale med kommunen 01. april. 

 Nordre Land kommune 
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I tillegg er syke-og ferievikarbudsjettet for 
pasientmottakere overskredet med ca. 100.000. 
 

STATISTIKK: 

 
Antall fødte:       1995         89 
                           1996        74 
 
Vedtaksgruppa fattet enkeltvedtak i 1003 saker  
 
Det ble i tillegg fattet 497 enkeltvedtak om 
hjemmesykepleie. 
 

INFORMASJON: 
Gaver til sektoren: 
 
• Landmo sykehjem har i løpet av året mottatt 

flere pengegaver . 
 Av ting som er kjøpt for gavepenger kan 

nevnes: 
 - leselamper til stuene 
 - bokhylle og lesepult til lesekroken 
 - liturgibok til kapellet 
 - piano til avd. Soltun 
 - pasientløfter 
 - treningsapparater 
 - trykkavlastningsmadrasser 
 - kjøleskap til avdelingene for å oppbevare 

pasientenes private mat 
  
• Dagsenteret i  Torpa  fikk en betydelig 

pengegave fra lokale lag og foreninger som i 
sin helhet har gått til 
“ballbasseng/treningsbasseng”. 

  
• Ergoterapien fikk kr. 15.000 av  Nordre Land 

Helselag som er brukt  til innkjøp av tekniske 
hjelpemidler som lånes ut. 

 
 
Sektor for helse ogomsorg administrerer tjenester 
etter:  
Lov om helsetjenester i kommunene 
• Allmenlegetjeneste og legevakt 
• Miljørettet helsevern 
• Fysioterapitjeneste 

• Helsesøstertjeneste - skolehelsearbeid og 
helsestasjonsvirksomhet 

• Hjemmesykepleie  - psykiatrisk sykepleie 
• Jordmortjeneste 
• Medisinsk rehabilitering 
• Sykehjem 
  
 Lov om sosiale tjenester mv. 
• Praktisk bistand og opplæring - herunder 

hjemmehjelp og ambulerende vaktmester 
• Avlastningstiltak (Avlastningsbolig) 
• Støttekontakt 
• Omsorgslønn 
• Botilbud 
  
 Andre tiltak 
• Vaktsentralen 
• Transporttjeneste for forflytningshemmede 
  
  
 HOVEDUTVALGET FOR HELSE OG 

OMSORG 
  
 Ole Klokkersveen                              A 
 Aage Strømsjordet                             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 
  
  
 NORDRE LAND ELDRERÅD: 
  
 Leder Aage Børresen 
  
  
 DET KOMMUNALE RÅDET FOR 

FUNKSJONSHEMMEDE: 
  
 Leder Bjørn Erik Ekrem 
 
 
 

Helse og 
omsorg 

  I hele 1.000 

Navn Regnskap Budsjett Avvik 
Adm. - Omsorg 1.639 1.557 82 
Legetjenesten 3.136 2.634 502 
Helsesøstertj. 609 568 41 
Sykehjem 17.618 17.951 -333 
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Sone Dokka 10.964 11.357 -393 
Sone Torpa 7.846 7.435 411 

 41.812 41.502 310 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LANDBRUK-MILJØ-TEKNISK  
 
 
 
LANDBRUK 
 
Jordbruk 
 
Bruk, areal og dyretall : 
Bruk godkjent for produksjonstillegg 300 stk. 
 
Samlet areal etter søknader om produksjonstillegg : 
Engvekster 29.401 da 
Grønnforvekster   2.466 da 
Potet        60 da 
Korn   6.320 da 
Sum areal 38.157 da 
 
Vinterforede dyr : 
Hester     57 stk. 
Mjølkekyr 1377 stk. 
Ungdyr 1222 stk. 
Kalver 1484 stk. 
Sau 4992 stk. 
Verpehøns 4287 stk 
Griser - avlspurker   154 stk. 
 
Dertil kommer noe geit, rev og kaniner. 
 
Landbruksvikarene 
 
Det er totalt utført 29 oppdrag som utgjør 290 dagsverk. 
Det kommunale tilskuddet til ordningen utgjør kr 
157.176,-. 
 
Statlige overføringer 
 

Tilskuddsordninger over jordbruksavtalen som 
administreres av jordbruksetaten utgjorde kr 
28.014.400,-. 
De to største tilskuddsordningene var 
produksjonstillegget med kr 21.716.979,-  og refusjon 
av avløserutgifter ved ferie, fritid og sjukdom med kr 
6.079.511,-.  Avløserdelen utgjorde 9650 dagsverk. 
 
Miljøtiltak  
 
Tekniske miljøtiltak, tetting av gjødselkjellere og siloer 
er i året utført med fire tiltaksplaner med samlet 
kostnadsoverslag på kr. 600.857,- 
 
Det er utarbeidet  30 gjødselplaner som omfatter    
3.400 dekar. 
 
 
Bygdeutviklingsfondet / Landbruksbanken 
 
Det er innvilget tilskudd til seks søkere med i alt kr. 
164.500,-  To søkere har fått investeringslån på 
tilsammen kr. 208.000,- Samlet kostnadsoverslag var 
kr. 1.532.897,- 
 
Skogbruk 
 
Av en tilvekst på 130 - 140.000 m3 er det avvirket 
86.500 m3 til salg og industriell produksjon. Total 
bruttoverdi er ca. 30 mill. kroner. Det bør være et mål å 
avvirke over 100.000 m3 i Nordre Land.  
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Det er satt ut ca. 490.000 planter, og det er drevet 
ungskogpleie på ca. 4.500 dekar. 



 
 
 
Av innestående skogavgift er det brukt 4.1 mill. kr i 
1996. Herav er 2,4 mill. kr. brukt til skogkultur og 1,4 
mill. kr. til veger. 
 
I Nordre Land kommuneskog er det avvirket ca 450 m3 

til en bruttoverdi på ca 155.000,- og det er satt ut ca 
17.000 planter 
 

 
 
 
Saker behandlet i hovedutvalg for landbruk   
 
I 1996 var det totalt ni møter i hovedutvalg for 
landbruk, inkludert temamøte i januar, og møte med 
formannskapet i mai, og det ble totalt behandlet 68 
saker.  
 
I tillegg kommer delegerte saker, herunder 
forpaktningskontrakter, fradelings- og 
omdisponeringssaker ut over de som er nevnt ovenfor, 
orienteringssaker samt referatsaker, herunder saker 
behandlet av fylkeslandbruksstyret og 
landbruksdepartementet. 
 
KOMMUNEPLAN/MILJØVERN 
 
Kommueplan: 
Kommuneplanens langsiktige del ble fullført i 1996. 
Planen sluttbehandles i løpet av første halvår  1997. 
Arbeidet med kortsiktig del (handlingsprogram) og 
arealdel ble igangsatt. 
Vassdragsplan for Etna er vedtatt og danner grunnlag 
for videre planlegging i og langs vassdraget. 
 
Sektorovergripende miljøvernarbeid: 
Miljøvernlederen deltar i ei gruppe som utreder lokal 
kompostering av husholdningsavfall og i ei gruppe som 
arbeider med tiltak i nedre deler av Dokka, etter 
kraftutbygging. 
 
Friluftsliv: 
Ca halvparten av Dokkastien (tursti mellom Dokka og 
Dokkadeltaet) ble planert og istandsatt. Resten vil bli 
fullført i 1997. 

Det er igangsatt arbeid med videre planlegging av 
turstier i Dokka nærområde. 
Det ble igangsatt et felles turkartprosjekt i samarbeid 
med NGO (Norges Geografiske Oppmåling), Gausdal, 
Nord Aurdal og Lillehammer kommuner om 
utarbeidelse av turkartet “Jotunheimens forgård”. Kartet 
vil være ferdig i 1997. 
Ansvaret for tildeling av tilskudd til skiløypebrøyting er 
overført til kulturkontoret. 
 
 
Forvaltningsoppgaver: 
De viktigste forvaltningsoppgavene knytter seg til 
hjorteviltforvaltningen, motorferdsel i utmark, 
innlandsfiskeforvaltningen og behandlingen av 
søknader om bygging av skogsbilveger og traktorveger 
i kommunen. 
 
Hjorteviltforvaltningen:  
 
Elg: 
Det ble gitt fellingstillatelse på ialt 247 dyr i 1996. 
Dette er 6 dyr mer enn i 1995. Det ble felt 221 dyr, dette 
gir en fellingsprosent på 89. 
Det råder en viss usikkerhet mht. elgstammens størrelse 
og utvikling. Det  ser imidlertid ut til at den fortsatt er 
økende i kommunens sydlige deler, men at den er stabil 
eller minkende lengre nordover i kommunen. Totalt sett 
er det ennå en stor elgstamme i kommunen. 
 
Hjort: 
Det ble gitt fellingstillatelse på ialt 20 dyr i 1996, men 
ingen ble felt.  
 
 
 
Rådyr: 
Det ble gitt fellingstillatelse på ialt 264 dyr i 1996 og 
felt 84. Dette gir en fellingsprosent på 32. 
 
Gaupe: 
Gauperegistreringa i 1996 måtte avlyses p.g.a. 
manglende sporsnø i den aktuelle perioden. Med 
bakgrunn i de meldinger vi har fått om 
sporobservasjoner og sau tatt av gaupe kan en slå fast at 
det er en viss gaupebestand i vårt område. 
 
Bjørn: 
Det foreligger en sikker sporobservasjon av bjørn 
høsten 1996. 
 
Fallvilt/skadet: 
I 1996 ble det foretatt 30 ettersøk etter skadede dyr. 
Dette var i det alt vesentlige elg og rådyr som var 
påkjørt av bil. Iregulær avgang i 1996: 5 rådyr,  22 elg,  
1 kongeørn.    
 
Rovdyrskader på husdyr: 
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Det er i 1996 utbetalt rovdyrskade-erstatning for ialt 61 
sau og lam i Nordre Land. Samtlige 
erstatningsutbetalinger gjelder skader forårsaket av 
gaupe. 
 
 
Innlandsfiskeforvaltning: 
Det er i 1996 innvilget 5 søknader om tilskudd fra de 
kommunale fiskestellmidlene. 
I samarbeid med Etnedal kommune er det satt ut ca 
7.000 merkede ørrettunger av Randsfjordaure i Etna.  
N. Land JFF er gitt praktisk støtte til prøvefiske og 
vannkjemiske prøver av vann på Nordsinniåsen. 
 
Motorferdsel i utmark: 
Det er 7 løyver til ervervsmessig kjøring med 
snøscooter i kommunen. 
Det er registrert og anmeldt et forhold med ulovlig 
kjøring. Dette forholdet er pådømt av 
påtalemyndighetene. 
 
PLAN,  BYGG- OG OPPMÅLINGS-
AVDELINGEN:  
 
På  Plan og bygg, så er  året 1996 sannsynligvis det 
mest  aktive i kommunens historie.  
Av de 226 sakene som ble behandlet i Hovedutvalget 
for teknisk drift,  er majoriteten  plan- og 
bygningssaker. I tillegg  er det behandlet 91 meldinger 
om byggearbeid. 
Arbeidet med forberedelse til bygging av Miljøgata har 
tatt  langt mer tid enn forutsatt.  I tillegg har vi selv 
planlagt parkeringsplassen for bl.a. skolebussene,  ny 
parkeringsplass bak Sentrumsbygg,  veg inn fra 
Storgata til  skolebussparkeringen og byggeplan for 
Bondlidtorget. Arbeidet har vært krevende, men har 
spart oss for  meget store beløp i leiet konsulenthjelp, 
og gitt oss et godt “push” mot å kunne utføre 
planleggingsarbeide selv basert på bruk av EDB. 
Kommunedelplanen for Synnfjell syd er 
ferdigbehandlet og godkjent, og bebyggelsesplaner i 
dette området er under utarbeidelse.  Det er arbeidet 
med reguleringsendring av  reguleringsplanene Løkka-
Døhl og  Elverom,  og bebyggelsesplaner for Aksjøen-
Rundtjern og Liseth hytteområde.  Det er arbeidet med å 
få godkjent områder for “infolommer” for Dokka i 
forbindelse med omleggingen av RV 33.  
 
Utførte oppmålingsforretninger  er  68 stk. mot 
henholdsvis 65 og 60 i de to forutgående år.  Av disse 
er det  utstedt 17 midlertidige forretninger, - d.v.s. at 
oppmålingsarbeidet i “marken” igjenstår, som sammen 
med 20 stk. igjenstående ved årsskiftet gir 37 ventende 
oppmålingsforretninger mot det nye året.  Det er 
etablert 30 nye polygonpunkter i 1996.  En av 
stillingene i oppmåling har også i 1996 vært mye 
beskjeftiget med videreføringen av det digitale 
ledningskartverket. Det er utført et vesentlig arbeid for å 

tilrettelegge den pågående ajourføringen av  Økonomisk 
kartverk. 
 
Beredskap 
 
Det er foretatt 42 brannutrykninger i -96. Den største 
brannen skjedde ved gamle Dokka Bruk hvor det ble 
totalskade og skader for flere millioner. Ellers var det 
utrykninger av mindre art. 
 
Utrykninger i brannvesenet de siste årene: 
 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 
 44  57  40  41  59  42 
 
Ingen endringer forøvrig i brannvesenet. 
 
Det ble ikke gjennomført noen brannsyn i dette året. 
 
Innen feiervesenet ble feieavgiften innlagt inn i faste 
kommunale avgifter som faktureres ut 2 ganger pr. år. 
I tillegg til den faste feierstillingen har Trond Klevmoen 
vært engasjert i full stilling siden mai mnd.  
 
Eiendomsavdelingen 
 
Eiendomsavdelingen står for kommunens samlede 
eiendomsforvaltning. 
Avdelingen administrerer ca. 100 boligenheter og ca. 90 
leieavtaler. 
Alle boligenhetene har i året vært utleid så godt som 
hele tiden. 
Avdelingen har vært sterkt preget av reform 97 og 
planlegging av skoleutbyggning ved Dokka og Torpa. 
 
Drift- og anleggsavdelingen 
 
Første halvdel av året ved avdelingen ble sterkt belastet 
med kulde og vannproblemene i kommunen. 
 
Veger: 
Vi har ca. 90 km med kommunale veger med tildels 
sterkt behov for større vedlikeholdstiltak. 
 

 
 
Vann: 
Vannmengde målt ved de kommunale vannverkene de 
siste årene (i 1000 m3): 
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Dokka   633  638  748  824 
  
Elverum:   15   21    22 
 
Vannkvaliteten ved vannverkene er generelt god. Ved 
Elverum ble det i 1996 boret en ny grunnvanns- brønn 
som sammen med oppmontering av nytt 
vannfilteranlegg ble tatt i bruk. 
Det ble i forbindelse med vannmangelen i kommunen 
etablert tappepunkter på Dokka og i Åmot, som var 
tilgjengelig for publikum.  Ved Dokka vannverk ser en 
derfor en kraftig økning i antall  m3 vann som er 
forbrukt. 
 
Kloakk: 
Avløpsmengder ved de kommunale renseanleggene de 
siste årene (i 1000 m3): 
 
  1993 1994 1995 1996 
 
Dokka   320  349  350 324 
Elverum                 16   22   17 18,5 
Riisby     2    3    3   2,6 
 
Alle renseanleggene har gode renseresultater. 
 
Septikmengder tilført Dokka renseanlegg de siste årene 
 (i m3): 
 
1993 1994 1995 1996 
4381 4596 5100      5151   
 
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) 
 
1993 1994 1995 1996 
2571 2660 2630 2600 
 
 

 

 
Følgende mengder fordelt på fraksjoner er gått til 
gjenbruk de tre siste årene (i tonn): 
 1994

  
1995 1996 

Papp/papir: 208 200 223 
Glass:    24   23    23 
Batteri:    13,5    0,18   30 
Spesialavfall:      3,6     7,8    6,0 
Landbruksplast:    29,5   18   32 
Metall: 418,5 332 870 
Hvitevarer:   84   40   45 
Matavf,- storhush.:    58   65 
Melkekartonger:    50   50 
 
Dessuten leverer noen bedrifter avfall direkte til 
gjenbruk. 
 
 
 
KOMMUNAL SYSSELSETTING 
 
I 1996 var det totalt 38 personer på kommunale 
sysselsettingstiltak - fordelt på til sammen 160 
månedsverk. I tillegg hadde vi i virksomhet en 
ungdomsgruppe som består  av skoletrøtte elever, samt 
diverse andre attføringstiltak, sosialhjelpsmottakere 
m.m. 
Av arbeidsoppgaver som ble utført, kan det nevnes: 
 
* Bygging av broer. 
* Rydding av stier. 
* Vedlikehold/rydding Dokka Camping. 
* Bygging av bord og benker - utsatt i nærmiljøet. 
* Assistenter i barnehager/institusjoner. 
* Bilcrossprosjekt (ungdomsgruppa). 
* Opprusting av uteområde Molia. 
 
Arbeidsmarkedsetaten har bidratt med ca. 2 mill. kr. til 
delvis dekning av lønnsutgifter. Kommunens andel er 
ca 1100,- kr pr. månedsverk for ordinær KAJA-plass, 
og ca. 5.000,- kr. pr månedsverk for arbeidsleder. 
 
 
 
 
 
 

Landbruk, miljø, teknisk  I hele 1.000 
Navn Regnskap Budsjett Avvik 
Adm. - Teknisk 1.663 1.716 -53 
Bygningsavd. 449 496 -47 
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Oppmålingsavd. 305 232 73 
Eiendomsavd. 11.366 11.650 -284 
Driftsavd. -3.728 -3.688 -40 
Beredskapsavd. 1.090 968 122 
Sysselsetting 261 299 -38 
Landbruk -35 -103 68 
Miljøvern 134 111 23 
Sum 11.505 11.681 -176 
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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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VAKTSENTRALEN 
 
 

NB ALLE HENVENDELSER TIL VAKTSENTRALEN SKAL NÅ 
SKJE PÅ TELEFON 

 
 

61 11 42 00 
 
 
 
 
 

SENTRUMSSERVICE 
Nordre Land kommunes servicekontor 

1. etg. Sentrumsbygg 
 

Tlf.: 61 11 41 00 
Åpningstid: Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.30 

 
 

- Vi er til for PUBLIKUM 
- Vi er ALLTID til stede 

- Vi kan tilby tjenester LETT TILGJENGELIG 
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