
 
 

NORDRE LAND KOMMUNE - ÅRSMELDING 1997 
 
 
 

INNLEDNING 
 
 
Årsmeldinga for 1997 er ferdig og skal nå 
distribueres til alle husstander i N. Land. 
 
Den gir et tverrsnitt av all virksomhet i året vi har 
lagt bak oss. 
 
Igjen har dere muligheten av å sette dere inn i alle 
områder en kommune som vår arbeider innenfor. 
 
Mitt oppriktige ønske er at  kvaliteten på våre 
tjenester stadig blir bedre ovenfor våre 
innbyggere. 
 
1997 har vært et usedvanlig aktivt år. Reform ’97 
og dermed en parallell skoleutbygging på Dokka 
og Torpa var en utfordring. 
 
Arbeidet med sanering av kloakknettet og derpå 
forbedringer fortsatt i fjor sommer. Forberedelse 
med oppstart av bygging av en ny barnehage kom 
i gang. Videre nevner vi vedlikeholdsplan og 
etappevis igangsetting av opprusting av 
kommunale veger ble påbegynt. Og vi nevner vårt 
voksenoppfølgingsprosjekt Cafe 2000 og 
organisasjonsgjennomgangen sammen med 
Agderforskning. 
 
Alt dette ved siden av den daglige driften, hjulene 
skal gå rundt 24 timer i døgnet i en bedrift som N. 
Land, som selvsagt er kommunens største bedrift, 
med ca. 540 ansatte. 
 
Jeg har ikke glemt Miljøgata. La oss håpe alt skal 
være klart til fellesferien starter i juni/juli. Vi 
gleder oss til å se Dokka fra en helt ny side! 
 
Også i fjor så vi synkende tall med hensyn til 
ledigheten, det er gledelig å se en slik utvikling på 
arbeidsmarkedet. 
 
Jeg sitter igjen med bare gode inntrykk fra 
arbeidsåret 1997, og har møtt mange og 
interesserte mennesker i min tjeneste. 
 
Jeg vil takke rådmannen og administrasjonen for 
lojal og konstruktivt samarbeid. 
 
Takk til politiske representanter i alle partier for 
samarbeid og positiv medvirkning. 
 

Til dere som står på i ulike frivillige 
organisasjoner i vår kommune sender jeg en 
hilsen og gode tanker. 
 
Vel møtt til samarbeid i 1998 
 
Rolf Ødegård 
ordfører 
 
 
GENERELT OM NORDRE LAND 
KOMMUNE 
 
*Folketallsutvikling. 
 
I 1989 til og med 1997 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 
1997 64       89       - 25    207  236    -29     - 54 
 
 
Folketallet pr. 01.01 1998 var 6.956  personer. 
 
Som det går fram av tallene ovenfor har det vært 
en relativt stor nedgang i folketallet i 1997. 
 
* Bolig og tomtetilbud 
 
Boligtilbud: 
 
Nordre Land Kommune har gjennom mange år 
ført en liberal politikk i forhold til spredt 
boligbygging. 
 
Den feltmessige utbyggingen foregår på Dokka og 
i Elverom i Torpa. 
 
ORGANISASJON OG 
ØKONOMI 
 
Rådmannens kommentarer 
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* Bakgrunn for årsmeldingen 
 
ÅRSMELDINGEN I NORDRE LAND kommer 
nå ut for 11. gang på rad.  
 
Hensikten med rapporten er at administrasjonen 
skal gi politiske organer en samlet oversikt over 
hvordan budsjettmidlene er brukt, og hva som er 
oppnådd av resultater. 
Rapportering til politiske organer ser vi i 
administrasjonen som en viktig oppgave. Jeg vil 
presisere at rapporten er uttrykk for 
administrasjonens vurdering av forholdene i året 
som gikk. 
 
Det meste av rapporten er utarbeidet av hver 
enkelt sektor-/avdelingsleder, som etter min 
vurdering har gjort en utmerket innsats. 
Sentraladministrasjonen har "sydd sammen" det 
materialet som er kommet inn, men totalansvaret 
for rapporten ligger likevel hos rådmannen. 
 
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?  
 
Vi har fått svært få tilbakemeldinger fra 
innbyggerne på de forrige årsrapportene. Det ville 
være til nytte for oss i senere år om dere ga 
Sentrumservice noen tips når dere likevel er 
innom. Hva er interessant stoff som vi bør utvide, 
og hva er mindre interessant og kan innskrenkes? 
 
I 1997 har vi fullført rullering av kommuneplanens 
hoveddel og startet arbeidet med rullering av 
arealplandelen. Skal denne bli til beste for en god 
utvikling av kommunen, trenger vi medvirkning 
fra innbyggerne. 
 
* Noen hovedområder 
 
* Økonomien - fortsatt positiv utvikling 
Analyse og kommentarer til kommunens 
økonomiske situasjon er gitt av økonomisjefen. 
 
Regnskapet for 1997 avlegges med et overskudd.  
Det er foretatt gode og riktige avsetninger. Våre 
fond er økt med et beløp på omtrent 2 mill. kr. 
 

Avvik fra budsjettet er forklart under den enkelte 
sektor og avdeling. 
 
Utfordringen for kommunen framover blir å 
opprettholde gode tjenester samtidig som vi skal 
gjennomføre handlingsplan for eldreomsorgen og 
ruste opp inneklimaet for våre skoleelever. 
Dette er de tyngste investeringene selv om det er 
mange andre store og små planer og satsinger som 
skal ha sin finansiering. 
 
*Arbeidsledigheten  
Næringsdrivende i kommunen har også i 1997 
gjort en god jobb. Dette holder sysselsettingen 
oppe og gir trivsel og optimisme i lokalsamfunnet. 
 
Det vises ellers til nærmere kommentarer under 
kommunal sysselsetting og engasjement i 
næringslivet. 
 
*Kommunens organisasjon 
I 1997 har vi gjennomført en omfattende 
organisasjonsgjennomgang, BALANSE, 
OMSTILLING OG KVALITET MOT 2001. 
(BOK 2001) 
Dette er kommentert nærmere senere i 
årsmeldingen. Arbeidet som avdelingene og hver 
enkelt ansatt har gjennomført gir oss et godt 
grunnlag for oppfølging. Vi skal bruke dette 
arbeidet i senere planverk og budsjettarbeid. 
Allerede har vi hatt stor nytte av det, særlig i 
handlingsplanen for eldreomsorgen. 
Agderforskning deltok sammen med oss i en av 
fasene i dette arbeidet. Deres rapport om 
sammenlignbare tall har vakt interesse i hele 
fylket. I store trekk viste denne analysen at vi har 
en effektiv organisasjon. Som vi har visst fra før er 
det områder som synes å ha større handlingsfrihet 
enn andre, men Agderforskning sier vi er i forkant 
blant norske kommuner i arbeidet med å 
effektivisere oss. 
 
Arbeidet med internkontroll (helse, miljø og 
sikkerhet) har vært viet mer interesse i 1997 enn 
tidligere. Vi er på framgang, men dette er et viktig 
arbeidsområde som fortsatt trenger høy 
prioritering. 
 
Fokuseringen på mål og resultat i årsmeldingen er 
bevisst og skal utvikles enda bedre. På denne 
måten vil årsmeldingen kunne være et viktig 
hjelpemiddel til å videreføre prinsippene om 
målstyring og resultatvurdering, og vi vil kunne 
effektivisere virksomheten og gjøre den vesentlig 
enklere å styre. 
 
1997 har vært et år med svært stor aktivitet. Vi har 
gjennomført store prosjekter uten å øke 
bemanningen eller kjøpe tjenester i vesentlig grad. 

 Nordre Land kommune 
 2 



 
 
Til sine tider har vi arbeidet på grensen av det 
forsvarlige med de menneskene vi disponerer.  
Både investeringer, arbeid med organisasjonen og 
daglig drift har hatt et høyere aktivitetsnivå enn vi 
noen gang tidligere har opplevd. 
Resultatene er etter mitt syn altoverveiende gode. 
Likevel er det ting vi kan gjøre bedre i 1998. Vi 
må stadig strekke oss mot større måloppnåelse og 
bedre kvalitet på vårt arbeide. 
 
Jeg vil takke innbyggere, politikere og ansatte for 
samarbeidet i 1997.  
 
 
Per Kind 
rådmann 
 
 
 
Økonomisjefens kommentarer 
 
Innledning. 
Budsjettet er en plan for kommunens utgifter og 
inntekter i kommende år. Budsjettet gir også 
bindende forskrifter for finansforvaltningen i 
kommunen. De enkelte budsjettposter er bindende 
for administrasjonens økonomiske handlefrihet. 
Budsjettet setter således en bestemt grense for 
størrelsen av de enkelte utgifter. Det skal også gi 
de bevilgede  og kontrollerende myndigheter den 
nødvendige oversikt til å kunne bedømme den 
økonomiske stilling i kommunen. 
 
Administrasjonen  må tilstrebe å kunne følge opp 
de mål og krav som ligger i et vedtatt  årsbudsjett. 
Først og fremst vil dette være å styre innenfor de 
gitte rammer.  Dernest vil det være å rapportere til 
den politiske ledelse  slik at disse er informert om 
den økonomiske situasjon til enhver tid.  
 
Økonomiforvaltning/rapportering. 
Regnskapet er datert avsluttet den  12.02.98.  
Økonomiavdelingen legger stor vekt på å være 
løpende ajour med regnskapsføringen for å  kunne 
gi  nødvendig økonomisk informasjon. De 
rapporteringsmuligheter som økonomisystemet gir 
sammen med eget ledelsesinformasjonssystem skal 
gi de budsjettansvarlige  informasjon som gir gode 
muligheter til å styre innen gitte rammer.    
 

              
 
Kommunens  inntekter 
Budsjettet for 1997 ble bygget på forutsetninger  
som  inneholdt usikre elementer. Dette gjelder  
eksempelvis  skatteinngangen, uavklart 
eiendomsskattetakst på kraftanlegg, 
rentesituasjonen, igangsetting av 6-års reformen, 
m.m.  
 
Eiendomsskatten  
Det var knyttet stor spenning til utfallet av 
klagebehandlingen på eiendomsskattetaksten av 
Dokka-anleggene. Taksten som klagenemnda for 
eiendomsskatt vedtok på våren 1997 ble stående. 
Selv om denne førte til tilbakebetalinger til 
klageren med  nærmere 1,8 mill. kr. inkl. renter,  
må dette betegnes som  et heldig utfall. 
 
Skatt på formue og inntekt 
Særregnskapet for skatt har fordelt til Nordre Land 
 kommune kr. 68.339.411,-  I forhold til 1996 er 
dette en økning på 3,66 %, mens inngangen i 1997 
ligger under anslaget  med kr. 660.589,-  d.v.s.  
0,96 %. Regjeringens anslag for skatteveksten i 
1997 innebærer en økning til primærkommunene 
på 6,4 %,  noe vår kommune ligger vesentlig 
under.  
 
Salg av konsesjonskraft 
Kommunens avtale med VOKKS om salg av den  
konsesjonskraften som  kommunen ble tilstått  ved 
Dokka-utbyggingen sikret oss en  nettoinntekt på  
vel 2,5 mill. kr. som er vel  200 tusen kr. mer enn  
revidert budsjett. 
 
Driftsregnskapet har et netto driftsresultat på kr. 
3,932 mill kr.  eller  2,02 % av driftsinntektene. 
Driftsresultatet tilfredsstiller kommunelovens krav 
om balanse, men ligger under anbefalt nivå på  3 - 
5 % av driftsinntektene. 
Netto driftsresultat er  nærmere 1,8 mill. kr. 
høyere enn budsjettert og kan forklares slik: 
 
 
 
• - Mindre inntekter skatt/eiendomssk.                 

 1,620 mill. kr. 
• - Mer innt. rammetilsk./tilskudd flyktn.            

-  0,331 mill. kr. 
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• - Mindre utgifter renter/avdrag            

-  2,671 mill. kr. 
• - Mindre utgifter på  driftsområdene          

-  0,386 mill. kr.  
 
Ikke disponert del av netto  driftsresultat  
(overskudd)  fremkommer med kr. 116.798,57 
 
Bevilgningsregnskapet viser at  vi i året har 
anskaffet midler med kr. 227.341.119,87, mens 
anvendelse av midler utgjør kr. 227.443.807,53 
noe som forteller at vi har redusert vår 
arbeidskapital med kr. 102.687,66. 
 
Kapitalregnskapet er avsluttet med  overskudd 
på kr. 38.463.77  som er avsatt til  kapitalfond. 
Investeringer og anskaffelser  utgjør  kr. 29.5 
mill.kr.    Ca. 27 % av disse er finansiert ved 
tilskudd og egne midler. Totalt har 
kapitalregnskapet utløst et finansieringsbehov på 
nærmere 34.9 mill. kr. Ekstraordinære avdrag og 
innfrielser på lån utgjør vel 2 mill. kr. Tilskudd fra 
driften er overført med  vel 1.2 mill. kr.     
 
 

 
 
 
Balansens aktivaside  viser  at omløpsmidlene  er 
redusert med omlag  2.8 mill kr.  Utestående 
fordringer har økt med ca. 0,5 mill. kr. noe som 
bl.a.  skyldes  fordringer som har forfall i 1998. 
Endring i ubrukte lånemidler utgjør  nesten  6.4 
mill. kr. Kommunens anleggsmidler har økt med  
vel 76 mill. kr.  noe som skyldes aktivering av 
kommunens andeler i VOKKS og Storbrofoss, 
samt nye investeringer i året.  Økningen i 
kortsiktig gjeld  skyldes i stor grad  
interimsposteringer i forbindelse med  
regnskapsavslutningen .  Kommunens fond har 

hatt en netto tilvekst på   nesten 2.2 mill. kr. i året. 
 Tidligere års overskudd er disponert i året  og 
utgjør vel 2.4 mill. kr. 
 
BOK 2001 
 
Agderforsktning har i sin rapport kommet med 
forslag om tiltak som det kan være naturlig å 
vurdere nærmere som en oppfølging av de 
resultatene som er fremkommet. 
 
Dette gjelder bl.a.: 
 
1.Refinansiering, av eventuelt  forlenge 
nedbetalingstid for langsiktig gjeld. 
Nedbetalingstiden på et lån blir vurdert for hvert 
enkelt tilfelle når det tas opp lån. Utgangspunktet 
ved slik vurdering er at nedbetalingen ikke må 
strekkes lenger enn levetiden på tiltaket det lånes 
til, og ikke lenger enn 40 år. Dette er i samsvar 
med gitte forskrifter. Det siste året har vi 
refinansiert og slått sammen mange lån for å få en 
oversiktlig lånemasse og nedbetalingstiden er 
vurdert i denne sammenheng. Selv om jeg ser at vi 
ved å refinansiere hele lånemassen kanskje ville få 
godkjent en noe lengre nedbetalingstid totalt, har 
jeg den bestemte mening at dette ikke er god 
økonomiforvaltning. 
 
2. Vurdere likviditetsstyringen  Vi har etablert 
betalingsrutiner som sikrer at våre utbetalinger 
skjer på forfallsdag. Like viktig som dette er det å 
planlegge innkjøp nøye, ved å foreta de riktige 
kjøp og til riktig tidspunkt i året. Detaljert 
periodisering av budsjettet er tilrettelagt for å 
kunne ivareta dette. Når det gjelder oppfølging av 
kommunens krav jobber vi hele tiden med å bli 
bedre. Vi har i dag etablert rutiner som gir 
kontinuitet i arbeidet, og vi har en restansemasse 
som jeg vurderer som reell. 
 
3. Vurdere effektiviteten i langsiktige 
finansinvesteringer. Kommunens fondsmidler er 
plassert på konto i bank. I løpet av året ble det 
vurdert å plassere deler av denne på annen måte 
for å øke avkastningen, men beslutning og dette er 
ikke tatt. For øvrig har vi i svært liten grad fri 
kapital som kan plasseres over noen tid. 
Kommunen har inngått avtale med bank som bl.a. 
samlet for innskudd og innlån gir resultater som 
jeg vurderer som positivt. 
 
4.Øke brukerbetalinger. Prissetting av de tjenester 
som kommunen produserer blir vurdert hvert år i 
budsjettarbeidet. For flere tjenester er prissetting 
regulert ved lov/forskrift. Dette gjelder bl.a. 
betaling for vann, kloakk, renovasjon, 
eiendomsskatt m.m.. Når det gjelder f.eks. 
husleiesatser synes det som om kommunen 
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benytter pris som samsvarer godt med det som 
ellers gjelder i markedet. 
 
Sluttkommentar. 
Stor aktivitet på både drifts- og anleggssiden  gjør 
 at økonomien  blir “ stresset”. Et særdeles gunstig 
rentenivå bidrar sterkt til at årets resultat allikevel  
blir positivt.  Situasjonen stiller krav til hver enkelt 
av oss om å holde  god oversikt i tida framover for 

raskt å kunne foreta omstillinger/ endringer. Etter 
min mening har vi fortsatt bra grunnlag for solid 
drift og styring av vår kommune.   
 
 
Magne Berget 
økonomisjef 

 

 
 
 
 
 

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

1995 1996    1997 1997  
        

-75.470 -78.195 Skatteinntekter   -77.795 -76175 1.620 
-45.527 -50.743 Rammeoverføringer   -56.849 -57197 -348 
-66.406 --63.683 Øvrige driftsinnt. (eks. renter)   -56.136 --61.149 -5.013 

-187.403 -192.621 Sum driftsinnt. ekskl. renter   -190.780 -194.521 -3.741 
169.732 171.378 Sum driftsutg. ekskl. renter   175.074 179.719 4.645 
-17.671 -21.243 BRUTTO DRIFTSRESULTAT   -15.706 -14.802 904 

5.969 4.244 Netto renteutgifter   4.823 3.221 -1.602 
8.387 7.234 Netto gjeldsavdrag   8.719 7.649 -1.070 

-3.315 -9.765 NETTO DRIFTSRESULTAT   -2.164 -3.932 -1.768 
        
  ANVENDELSE av netto driftsresultat     
  - overføring til kapitalregnskapet   1.234 1.240 6 
        
  Avsetninger og overskudd      
  *Avsatt til fond 6.557 9.229    
  *Regnskapsoverskudd  117    
  Sum 6.557 9.346    
        
  Bruk av tidl. avsetninger/undersk.      
  *Bruk av fond -5.627 -6.654    
  Sum -5.627 -6.654    
        
  Netto avsetninger/forbruk   930 2.692 1.762 
  SUM ANVENDELSE   2.164 3.932 1.768 

 
 
 
 
 
* Arbeidskapitalens utvikling. 
 
Arbeidskapitalen blir definert som omløpsmidler 
fratrukket kortsiktig gjeld. 

 
Grafisk kan de siste års utvikling framstilles slik: 
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* Skatteinngang. 
 
Utvikling i inntekter av skatt på formue og inntekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÅNEGJELD: R93 R94 R95 R96 R97 
Lånegjeld pr 01.01 137.421 134.077 124.785 119.404 119.924 
Bet. avdr. I året -7812 -13.996 -10.328 -13.697 -10.734 
Nye lån i året 4.468 4.704 4.947 14.217 15.249 
Lånegj. pr. 31.12 134.077 124.785 119.404 119.924 124.439 
Herav lån til videreutl. 18.883 17.658 15.748 14.003 13.469 
Lån til invest. 115.194 107.127 103.656 105.921 110.970 
Invest.gjeld pr innb. 16.570 15.238 14.723 15.045 15.875 
Tot. lånegj. pr innb. 19.290 17.750 16.960 17.035 17.802 
 
  
KONTROLLUTVALGET 
 
Kontrollutvalgets sammensetting: 
Medlemmer:     
 Hans I. Bjerke, leder  
 Kari Nordal   
 Hans Moon   
Varamedlemmer: 
 Roger Brattsveen 
 Harald Åsødegård 
 Edin Rosenberg 
 
 
Utvalget har i 1997 avholdt 6 møter. 
 
Av de saker som er behandlet kan nevnes: 
-  Kommuneregnskapet for 1996 
-  Skatteregnskapet 2. halvår 1996 
-  Skatteregnskapet 1. halvår 1997 
-  Revisjonens årsrapport for 1996 
-  Rapport om gjennomgang av IT-kontroll 
-  Distriktsrevisjonens årsplan for 1997 
-  Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Boligforvaltning 
 
I tillegg har Hans I. Bjerke deltatt på  
seminar for kontrollutvalgsledere på Lillehammer 
 
 
PLANOMRÅDENE 

 
INNLEDNING 
 
 
I de etterfølgende kapitlene vil de enkelte sektorer 
bli presentert. Presentasjonene vil gjennomgående 
følge følgende mal: 
 
- Viktige hendelser 
- Måloppnåelse 
- Hovedkonklusjon 
- BOK2001 
- 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 20.037      6.025 
Oppv.,familie og kultur 59.101    14.476 
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Helse og omsorg  61.978    15.189 
Landbr., miljø, teknisk 38.604    23.578 
 
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 1997 
 
Følgende større investeringer ble gjort i 1997 (i 
hele 1.000): 
 
Dokka Barneskole, ombygging 11.691 
Torpa B/U-skole, ombygging   6.314 
Torpa B/U-skole, ventilasjon 910 
Div Edb-kjøp 401 
Landmo, utstyr vaskeri 130 
Landmo, vaskeri 216 
Østsinni kirkegård, utvidelse 209 
Kloakksanering 1.621 
Avfallsplan 1.769 
Kommunale veger, opprusting 1.288 
Dokka Sentrum, miljøtiltak 2.327 
Opparb.  av gate - torg 444 
Kjøp av brannbil 515 
Anlegg Møllervegen 425 
ENØK-tiltak svømmehall 101 
 
I tillegg er det gjort en rekke mindre investeringer. 
Det  vises her til de respektive sektorenes egne 
kommentarer for ytterligere informasjon.  
 
 

TILTAKSARBEID, 
NÆRINGSUTVIKLING OG 
BRUK AV KOMMUNENS 
NÆRINGSFOND 
 
Arbeidsledigheten i Nordre Land har hatt følgende 
utvikling: 
 
             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 
1997     34    35          69 
 
Ved utgangen av desember 1997 var i tillegg 154 
personer ute på tiltak slik at den faktiske 
ledigheten ved årsskiftet var 223 personer. 
 
ENGASJEMENT I 
NÆRINGSLIVET 
 
Nordre Land Næringsselskap AS har i driftsåret 
1997 i første rekke utført dette arbeidet : 
 
• Revidert “Strategisk Næringsplan” for Nordre 

Land kommune, vedtatt av styret i november 
1997; planen inneholder nitten forskjellige 
tiltak som skal bidra til å nå de fem 
målsettingene som er satt opp i planen 

• Veiledning , oppfølging og bistand til 
etablerere og bedrifter; samarbeid med 
Oppland Fylkeskommune, Oppland 
Bedriftsutvukling AS ,AS Bedriftsrådgivning 
og de kommunale sektorene 

• Saksbehandling av næringssaker for 
kommunen 

• Vaktmester/fagarbeid utført for Lands 
Museum(Tingvollbygningen o.a. spesialarbeid) 
, Dokka Camping AS(campingplassen)  og for 
kommunen(Dokkastien, ryddearbeid m.v.) 

• Styresekretariat for Dokka Camping AS 
• Drift av Dokka Turistkontor 
• Administrasjon/drift av Dokka 

Stadion(bruksplan m.v.) 
• Forvaltningen av vennskapskommuneavtalen 

mellom Præstø, Tomelilla, Rantasalmi og 
Nordre Land  

• Forvaltningen av tilskottsordningen for tur- og 
skiløyper   
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(Det vises for øvrig til årsmelding og regnskap for 
1997 som behandles i generalforsamlingen i mai -
98) 
 
Kommunale fellestiltak/            
Kraftfonddisponering 

   Miljøvern   "        200.000 

 
 
I 1997 ble det benyttet kraftfondsavkastning til 
bl.a. følgende tiltak: 
 
Overføring til N. Land Næringsselskap kr.1.466.000 
Tilskudd til vegen Bakkebygda - Hugulia kr.      
50.000 

Sysselsetting   "       370.000 
Planlegging   “         20.000 
EDB    “       150.000 
Årsmelding   “         30.000 
Kartverk    “        150.000 

Gatelys    «        100.000 
 
 
* Kraftfondets totalansvar  
 
Ved årsskiftet er det gitt lån fra fondskapitalen på  
i alt kr 1.844.023.- 
 

 
 

SENTRALADMINISTRASJONEN 
 

Administrativ oppbygging: 
 
 

Geir S. Loeng
ass. rådmann

Magne Berget
økonomisjef

Inger B. Heimdal
persjonalsjef

Per Kind
rådmann

 
 
 
 
 
Administrasjons- og EDB-avdelingen, 
Fellestjenesten og Sentrumsservice er alle 
administrativt underlagt ass. rådmann.  
 
Avdelingene har i 1997 hatt det første året med 
“normaldrift” etter et par år med innkjøring. Nå 
har rutinene kommet på plass og den daglige 
effektivitet bedret i takt med dette.  Spesielle tiltak 
i 1997 kan nevnes: 
 
Cafe 2000, Oppgraderingsprosjekter på et par 
fagsystemer, utarbeidelse av informasjonsplanen 
og ikke minst  
BOK 2001. Foruten å kjøre en full gjennomgang 
på linje med de øvrige i avdelingene har  
avdelingene vært preget av at koordinering og 
ledelse av prosjektet lå her. Ass. rådmann var 
prosjektleder som, sammen med personalsjefen, 
konsentrerte mye ressursinnsats mot forberedelse, 
 koordinering og gjennomføring av prosjektet.   
 
Siste del av året ble våre “kriseløsninger” satt på 
prøve. EDB-systemet kollapset like før kjøring av 
desemberlønningen. Anlegget lå nede i nærmere 
tre uker. Organisasjonen fikk her igjennom en stor 

utfordring, men vi føler i ettertid at vi som 
organisasjon bestod prøven. Det har imidlertid 
reist en mengde spørsmål mht. hvordan vi skal 
organisere og utvikle vår IT-funksjon.  
 
Informasjonsformidling har blitt en lovpålagt 
oppgave og vi bruket i 1997 mye tid på å diskutere 
hvordan vi skulle forholde oss til dette. 
Konklusjonene munnet ut i et forslag til 
informasjonsplan. Denne planen er så 
retningsgivende for tiltakene vi iverksetter i 1998. 
Måloppnåelse 
Vi gjennomførte BOK 2001 innen de rammer som 
ble satt.  
Tjenesteproduksjonen overfor ombudssida og 
publikum ble tilfredsstillende ivaretatt. 
Vi har  utarbeidet en informasjonsplan., som  vil 
bli satt ut i livet i 1998 gjennom et eget prosjekt, 
under ledelse av ordføreren. 
 
BOK 2001 
Antall arbeidsgrupper 
I sentraladmininstrasjonen ble prosessen  
gjennomført med 5 arbeidsgrupper.  
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Hovedkonklusjon 
Arbeidsmiljø -  det mellom menneskelige er 

svært bra, men det ligger en del 
utfordringer i de fysiske forhold! 
Arbeidsplan for HMS under 
utarbeidelse. 

Organisering -  dagens organisering vurderes 
gjennomgående hensiktsmessig. 
Rutiner - inngående diskutert og er under 

løpende vurdering/evaluering. 
Ekspedisjonen som lenge var et 
«problem» fungerer nå 
tilfredsstillende. 

Kompetanse -  jobbes videre med internt i de 
respektive avdelinger 
 
Videre oppfølging er satt i system og vil bli 
videreført gjennom bl.a. medarbeidersamtaler. 
 
Agderforsknings konklusjoner 
Agderforskning har følgende konklusjon for 
sentraladministrasjonens del: 
 
* Vurdere kapasitet og organisering av 
fellestjenesten.   
 
Kommentarer til AF 
Agderforskning (AF) baserer sitt forslag til 
anbefaling på at vi i Nordre Land sammenlignet 
med Nord-Fron, Nord-Aurdal og Gausdal bruker 
relativt mye ressurser på sentraladministrasjonen. 
Et viktig moment mht. vurdering av denne 
konklusjonen er AFs merknad “Nordre Land har 
en annen organisering”. Det de her sikter til er at 
vi i motsetning til de øvrige kommuner har etablert 
et kundetorg, sentralisert sekretariat og merkantile 
tjenester, sentralisert personalfunksjonen osv.  Det 
er da selvfølgelig naturlig at et det følger et høyere 
utgiftsnivå på området “Sentraladministrasjonen” 
som følge av dette. I tillegg har vi sentralisert en 
flere utgiftsarter f.eks. telefon, porto og kopiering 
++ som det er usikkert hvordan de øvrige 
kommunene har valgt å utgiftsføre. Alt dette er 
elementer som må analyseres nøyere før vi kan 
trekke en endelig konklusjon på det reelle 
utgiftsnivået iflg. de øvrige kommunene.  
 
Hovedkonklusjon 
Prosessen har vært svært nyttig. Den har hjulpet 
oss å sette fokus på jobben og arbeidsforholdene 
på en helt ny måte. Det har også ført til at 
målsettingsjobbing er satt i system. Her ligger det 
mye potensiale. En hovedutfordring generelt er å 
få overføring av prosjektets konklusjoner på våre 
planverk framover.   
 
Statistikk 
Antall saker behandlet i f-skap/kst.  
Formannskap 132 saker 

Kommunestyret   88 saker 
 
Informasjon 
Fra nyttår er fellestjenesten og sentrumsservice 
slått sammen til èn enhet. Målet er å få frigjort 
ressurser slik at vi får satt gjennomføringen av 
informasjonsplanen i system. Med den nye 
kommuneloven ble informasjonsformidling en 
lovpålagt oppgave. Gjennomføringen av 
informasjonsplanen  blir derfor et hovedmål i 
1998.  
 
 
PERSONAL OG ORGANISASJON 
 
Kommuneorganisasjonen hadde 396 årsverk og 
538 ansatte i 1997. 
 
Med disse ressursene skal vi produsere service og 
tjenester av god  kvalitet og til lavest mulig 
kostnad.     
Ca 60% av driftsutgiftene våre er knyttet opp mot 
den menneskelige arbeidskraften; de ansatte er 
derfor nøkkelen til forbedring og tjenesteutvikling 
i kommunen.  Den store utfordringen blir hvordan 
vi klarer å frigjøre og utvikle den menneskelige 
ressursen.  Dette var utgangspunktet for våre 
satsingsområder i 1997. 
 
 
 
OPPLÆRING OG UTVIKLING 
 
Vi startet året med kurs i Helse Miljø Sikkerhet. 
(HMS)  HMS-forskriften  fokuserer på å 
ansvarliggjøre hver enkelt arbeidstaker når det 
gjelder et systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheten.  Etter kurset har 
avdelingene gjort ferdig sine arbeidsbøker; det er 
dermed lagt et grunnlag  for at dette området blir 
ivaretatt. 
 
Strategien videre i 1997 var å utvikle 
mellomlederne når det gjelder personalledelse.  Vi 
gjennomførte derfor Mellomlederprogrammet - et 
kursopplegg utviklet av Kommunenes 
Sentralforbund - for 50 mellomledere.  Dette var 
en oppfølging av Topplederprogrammet som var 
gjennomført tidligere.   Neste trinn var å kjøre hele 
organisasjonen med alle ansatte gjennom et 
utviklingsprogram.  Dette ble kalt BOK 2001 - 
Balanse gjennom Omstilling mot Kvalitet i år 
2001. 
Alle ansatte har gjennomgått dette 
arbeidsopplegget - hvor det ble satt fokus på vår 
funksjon som ansatt i Nordre Land kommune, 
overordnet målsetting, viktige arbeidsområder, 
personlige arbeidsmål, kompetanse og 
stillingsbeskrivelser. 
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Forventningene fra de ansatte er nå å bli fulgt opp 
av sine ledere og bli tatt på alvor. 
 
Et av verktøyene vi skal benytte til oppfølging av 
de ansatte er medarbeidersamtaler  - dette har vi 
kjørt opplæring på.  Et mål i 1998 blir å 
gjennomføre medarbeidersamtaler i hele 
organisasjonen.  Videre må vi utvikle 
rapporteringsrutiner på hele driften vår, også når 
det gjelder tiltak overfor våre ansatte. 
 
Kommunal Opplæring ble nedlagt 31.12.96.  Vi 
har derfor i 1997 “vært på leting” etter et alternativ 
når det gjelder opplæring i kommunen. 
KS har i 1997 arbeidet med en strategi for 
kompetanseutvikling i kommunesektoren som skal 
legges fram for Landstinget i 1998. 
Samtidig har Buer-utvalget kommet med sin 
innstilling når det gjelder  handlingsplan for 
voksenopplæring og kompetanseutvikling.  Dette 
vil bli et tema mellom partene i arbeidslivet i 
1998, og vil prege vårt arbeid med 
kompetanseutvikling i framtiden.   
 
Når det gjelder fagopplæring i arbeidslivet har vi i 
1997 hatt en del arbeidstakere på 
teoriundervisning for å kunne ta fagbrev som 
privatister.  Disse har gjennomført og holder på å 
gjennomføre fagprøve.  Disse fagarbeiderne vil 
være viktige brikker i arbeidet med å veilede 
lærlinger.  
Vi har i 1997 hatt 12 lærlinger innen fagene 
aktivitør, barne- og ungdomsarbeider, kokk og 
omsorgsarbeider.  Vi ønsker i 1998 å få inn 
lærling i renholdsfaget. 
 
HELSE OG VELFERD 
 
Kommunen er tilknyttet Land 
bedriftshelsetjeneste.  Sykefraværet var i 1997 på 
7,4 %. 

 
Bedriftshelsetjenesten er behjelpelig i arbeidet 
med å redusere sykefraværet.  Bedriftslegen deltar 
i attføringsarbeidet vårt; dette blir et stadig mer 
omfattende arbeid.   
Videre deltar bedriftshelsetjenesten i 
gjennomføring av arbeidsmiljkonferanser på våre 
arbeidsplasser. 
 
Fortsatt har vi tilbud om gratis svømming og 
aerobictrening som et ledd i det forebyggende 
helsearbeidet. 
Andre velferdstiltak er førjulsfesten i Dokkahallen 
for alle ansatte. 
Tradisjonen med overrekkelse av gavekort til 
arbeidstaker som påskjønnelse for lang tjeneste 
opprettholdes med en tilstelning før jul hvert år. 
 
UTVALG 
 
Formannskapet i administrative saker er 
kommunens partsammensatte utvalg.  Her ble det 
behandlet 20 saker i 1997. 
 
Det administrative tilsettingsutvalget - kommune - 
behandlet 117 saker, samme antall som i 1996.  
Tilsettingsutvalget - skole - behandlet 16 saker.  
Personalavdelingen behandlet totalt 968 søkere til 
ledige stillinger. 
 
Forhandlingsutvalget gjennomførte 18 
forhandlingsmøter med de ulike arbeidstaker- 
organisasjonene.  De fleste i forbindelse med 5.1- 
forhandlinger tilknyttet det sentrale oppgjøret. 
Dette var et mellomoppgjør som nesten endte i 
streik våren 1997.  Vi kan nok vente oss et like 
vanskelig oppgjør våren 1998.   
 
 
 

 
 

HOVEDKONKLUSJON FOR PLANOMRÅDET. 
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Sentraladministrasjonen   
Navn Regnskap Budsjett Avvik 
Politisk 1.470 2.522 -1.051 
Revisjon 0 0 0 
Rådmannen 4.182 3.962 220 
Økonomi 2.319 2.383 -63 
Personal 2.792 3.007 -215 
Fellesadm. 5.450 5.092 358 
Næring -2.202 -1.794 -408 

SUM 14.012 15.171 -1.159 

Fond, netto avsetning/forbruk 0 Netto avvik -1.159 



 
 

 
 

 
OPPVEKST FAMILIE OG KULTUR 

 
 
INNLEDNING 
Sektor for Oppvekst, Familie og Kultur har i 1997 hatt 
et arbeidsomt og utviklende år som organisasjon.  
Generelt har bemanningen vært tilfredsstillende på de 
fleste avdelinger og alle stillinger er besatt. Sektoren 
fikk ny sektorsjef  høsten 1996 og vi har dermed hatt et 
år med stabil sektorledelse. 
 
På slutten av året  1995 endret sektoren  

organisasjonsstrukturen og opprettet fagledere innenfor 
områdene  økonomi, skole og barnehage, sosial og 
kultur. 
I likhet med 1996 så har denne modellen fungert meget 
bra og det er nå etablert gode og effektive 
samarbeidsrutiner både faglederne imellom såvel som 
innenfor det enkelte fagområde. 
 

 
Organisasjonskart 

 

Bjørn E. Myhre
fagl. økonomi

Aage Sandlie
fagl. oppvekst

Finn A. Jakobsen
fagl. familie

Svein Ladehaug
fagl. kultur

Øystein Lauen
sektorsjef

 
 

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 barnehage-
konsulent i halv stilling på permanent basis. Dette er av 
stor betydning for den faglige utviklingen av 
barnehagene.  

 
         OFK - familien i sentrum 
 
 
Tilrettelegging  av reformen  som en barne-, familie, 
kultur og skolereform  har vært en av de store 

utfordringene på sektoren i 1997. Mye av det 
forberedende arbeidet har vært  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 
1997 ble et år sterkt preget av Grunnskole- reformen, 
R`97. Utbyggingen av skolene, både på Dokka og i 
Torpa  har vært prioriterte oppgaver. 
 
I tillegg har en del av den eldre bygningsmassen vært 
rehabilitert og det er lagt stor vekt på å bedre 
inneklimaet, slik at de tilfredsstiller de nye forskriftene 
på området 
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        Klassetallsutviklingen i grunnskolen 
 
 
R`97 har også medført en betydelig økning av 
elevtallet og klassetallet ( fra 31 til 38 kl. på 5 år) i 
skolen og Dokka barneskole er nå en av Opplands 
største barneskoler med 400 elever og 19 klasser. 
Samlet elevtall 1997/98 =  798 elever. 
 
 
ANDRE  HENDELSER 
SKOLER 
R`97  har  også preget mye av de øvrige aktivitetene 
ved skolene.  
Heving av de ansattes kompetanse er en forutsetning 
for å lykkes med R97. 
 

 
Tilbygg ved Dokka barneskole 
 
Plan for kompetanseutvikling for alle  ansatte i 
skoleverket er utarbeidet og satt i verk og følges 
kontinuerlig opp av en egen kompetansegruppe. 
Skolelederne har vært igjennom  en kursrekke med 
skolering innenfor ulike områder innenfor ledelse og 
pedagogikk  og  mange ansatte har nå tatt 
videreutdanning i 6 til 10  årspedagogikk. Vi har 
gjennomført skolering i tema- og prosjektarbeid, som 
blir en viktig arbeidsform i den nye grunnskolen og 
mange har fått hevet sin kompetanse  innenfor kunst og 
formingsfagene. 
 
Grunnskole har utarbeidet og fått vedtatt egen EDB-
plan. Første år, både på investeringssiden og driftsiden 
er gjennomført og det har gitt oss: 

    
    * Nytt EDB rom på Dokka ungdomsskole   
    * Nytt EDB rom på Torpa barne- og      
       ungdomsskole 
    * EDB-veileder på skole- og kommunenivå. 
    * Etterutdanningstilbud på 42 timer til alle lærere. 
 
For øvrig deltar Dokka ungdomsskole, gjennom 
Nasjonalt læremiddelsenter, i et EU-prosjekt om bruk 
av IT (data)  som internasjonalt 
kommunikasjonsmedium. 
 
Dokka barneskole leder et prosjekt, med delevis 
finansiering fra Statens Utdanningskontor, som går på 
bruk av IT i begynneropplæringen. Torpa barne- og 
ungdomsskole har deltatt i et pilotprosjekt igangsatt av 
Statens utdanningskontor, som  går på innføring av de 
nye læreplanene i grunnskolen og har levert sin 
sluttrapport. 
 
 
VOKSENOPPLÆRING 
Innen voksenopplæringen er prosjektet 
“Voksenopplæring - arena for samordning, utvikling 
og nytenkning” avsluttet og prosjektet har fått meget 
positiv evaluering fra statlig hold. Oppfølgingen i egen 
kommune skjer nå gjennom Cafe 2000  - en 
samordningsmodell for livslang læring  -  med aktører 
fra kommune, fylke og stat. 
 
Voksenopplæringen har vært igjennom sitt første år  i 
lokaliteter på Parken. Dette har bidratt positivt  til 
synliggjøring av voksenopplæringen, men lokalitetene 
er for øvrig ikke tilfredsstillende for virksomheten. 
 
I 1997 har Voksenopplæringen gitt 
opplæringstilbud/deltatt  innenfor følgende områder: 
    
     * norskopplæring for fremmedspråklige 
     * særskilt opplæring for funksjonshemmede 
     * delansvar for oppfølgingstjenesten 
     * grunnskoleundervisning for voksne 
     * Folkeuniversitet for Land 
     * Cafe 2000, utdanning og kurs for voksne 

• oppfølgingsbase for enslige forsørgere 

 

 

 

BARNEHAGER 
Kommunens barnehagetilbud pr. 1/8-97 er som følger: 
  Dæhli bh.  1 avd. 2,3 og 5 dg 33 barn 
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  Tonlia bh 2 avd. 2,3 og 5 dg 56 barn 
  Mariringen bh 1 avd 2,3 og 5 dg 35 barn    
  Lundhaug bh 1 avd. 3 dg  18 barn 
 Graner bh 2 avd 2,3 og 5 dg 52 barn 
 Gry bh  1 avd 3 dg  18 barn 
 Sum                  212 barn 
===================================== 
Graner barnehage har flyttet ut fra Graner og 
virksomheten er nå midlertidig lagt til Speiderhuset og 
Østmo.  
 
Det er imidlertid vedtatt å bygge ny 2 avd. barnehage 
på Furulund  og den er planlagt ferdig i løpet av høsten 
1998. 
 

 
Solheim barnehage er inntil videre lagt ned som 
kommunal barnehage, men det er opprettet privat 
barnehage i lokalene med tilskudd og faglig veiledning 
fra kommunen. 
 
1997 har faglig sett vært et meget spennende år  hvor 
kompetanse og omstilling har stått i fokus. R`97 har 
også berørt barnehagene i sterk grad ved at 
barnegruppene har fått ny alderssammensetting. 
 
 
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK 
TJENESTE 
PPT - den pedagogisk/psykologiske tjenesten har 3 
fagstillinger: 
   
  * Pedagogisk psykologisk  rådgiver 
    * Spesialpedagog 
    * Logoped 
 
Alle 3 stillinger  er besatt med kvalifisert fagpersonell. 
Det forebyggende arbeidet er sterkt vektlagt i PP-

tjenesten. Dette arbeidet fått et kraftig løft gjennom 
arbeidet i  BUF- barn og unge i fokus; et 
koordinerende tverrfaglig forum. 
Ellers er følgende områder viktige arbeidsfelt for PP-
tjenesten: 
   
   * Tilpasset fysisk opplæring 
   * Opplæringsplaner for barn med spesielle behov. 
   * Foreldre veiledning 
   * Sakkyndighetsvurderinger 
   * Lese/skrivevansker  
   * Etterutdanning og skolering 
 
Arbeidet med kommunal plan for spesialundervisning 
er ferdig revidert og avd. har utarbeidet sin egen 
virksomhetsplan.  
 
MÅLOPPNÅELSE 
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 
som konkretiseres gjennom virksomhetsplaner på 
avdelings- og sektornivå. Sektoren har i 1997 arbeidet 
aktivt med å innføre målstyring som ledelsesform. 
Spesielt har dette arbeidet vært viktig sett i relasjon til 
avdelingenes arbeid med sin virksomhetsplan. Arbeidet 
er ikke avsluttet og vil bli videreført i 1998. 
 
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 
1997 arbeidet aktivt  både i forhold til 
kulturavdelingen, sosial/barnevern -avdelingen  og på 
egen sektor, og i forhold til andre sektorer/etater. 
 
SOSIAL- FLYKTNINGE- OG 
BARNEVERNSTJENESTEN 
 
SOSIALTJENESTEN 
Sosialtjenesten  har prioritert arbeidet med å få 
mottakere av sosialhjelp ut av sosialhjelpssystemet. 
For ungdommene betyr det tilbud om 
praksisplass/opplæring, og for de eldre tiltak/arbeid 
eller mulighet for uførepensjon. Et tett samarbeid 
mellom arbeidskontoret, trygdekontoret, 
sysselsettingskoordinatoren og sosialkontoret er det 
viktigste virkemidlet. Arbeid for sosialhjelp ble brukt 
der andre tiltak ikke var mulig. 
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I løpet av et par år er et tjuetalls personer gått over på 
uførepensjon, og kommunen har fått inn ca. 1,5 million 
i trygderefusjon. Sosialtjenesten har deltatt i 
Oppfølgningstjenesten for ungdom. Formannskapet  
har bestemt at det skal gjennomføres et prosjekt: 
Meddisponering av klienters midler. 25 personer har 
fått gjeldsrådgivning/saksbehandling, og i tillegg har 
mange fått muntlig veiledning. 
 
Antall sosialhjelpsmottakere og netto utgifter (unntatt 
flyktninger): 
 
Årstall  1994 1995 1996 1997 
Personer 387 351 350 337 
1000 kr  5323 4785 4295 4582 
 
Ved årsskiftet hadde vi 37 flyktninger bosatt, 27 
bosniere og 10 kosovo-albanere. Det er nesten full 
sysselsetting blant de voksne. 11 ungdommer er i 
videregående opplæring, fire barn i grunnskolen og to i 
barnehage. I samarbeid med Søndre Land er det et 
kultur/aktivitetstilbud for de eldste. 
 
Husbankgruppa fordeler boligtilskudd og 
etableringslån til bl.a. unge barnefamilier i 
etableringsfasen, funksjonshemmede og sosialt 
vanskeligstilte. 17 personer har fått utbedringstilskudd 
på i alt kr 220 000.-, tre har fått etableringstilskudd på 
kr 309 000.- og 14 har fått etableringslån på kr 
724000.-. Husbankens bostøtte og sosialdepartementets 
botilskudd ble fra 1997 slått sammen til en ordning. I 
den nye bostøtteordningen ble det utbetalt kr 3 140 
334.- til 255 mottakere. 
 
BARNEVERNTJENESTEN 
I 1997 ble det meldt 19 nye saker, og lovens krav til 
tidsfrister for nye meldesaker og  undersøkelse er 
overholdt. 
Pr. 31. desember var 38 barn i hjelpetiltak, fem bor i 
fosterhjem og tre er i institusjon. Vi har i tillegg 
tilsynsansvar for seks barn plassert i fosterhjem her i 
kommunen fra andre kommuner. Fire saker ble sendt 
til 
Fylkesnemnda for sosiale saker i Hedmark/Oppland. 
Virksomhetsplanen for barneverntjenesten ble 

gjennomgått og utvidet med revidert plan for 
forebyggende arbeid og ny informasjonsplan. 
Tverrfaglig samarbeid skjer bl.a. gjennom Barn og 
Unge i Fokus og Barn og Helse. Hjelpetiltak som 
brukes er støttekontakt, barnehageplass, 
besøkshjem/støttefamilie, økonomisk hjelp, hybel med 
tilsyn, hjemmekonsulent og råd og veiledning. 
 
KULTURAVDELINGEN 
Bemanningen på kulturkontoret ble redusert fra to 
stillinger i 1996 til en stilling i 1997. 
 
Bygdeboka for Nordsinni kom på markedet i desember 
1997. Kulturkontoret har hatt det administrative 
ansvaret for rulleringen av kommunedelplan for anlegg 
og områder for idrett og friluftsliv.  
 
På biblioteket var oppstart av databasert registrering av 
boksamlingen, utlån av videofilm og innføring av 
internett for publikum viktige hendelser i 1997. 
 
Musikkskolen tok i bruk nye, egne og større lokaler 
ved Dokka Ungdomsskole fra 01.01 og fikk plass i 
nybygget ved Torpa Barne- og Ungdomsskole fra  
15.08. Musikkskolen hadde 135 elever på 
instrumentalundervisning i 1997. 
 
Antall medlemmer på Parken Ungdomsklubb var i hele 
1997 på i underkant av 250.  Klubben var for første 
gang med på å arrangerte Ungdommens 
Kulturmønstring i Sentrum kino. Mønstringen 
engasjerte til sammen 56 ungdommer, hvor av 15 gikk 
videre til til fylkesfinalen.  
 
På Sentrum kino ble det solgt 7005 billetter i 1997 mot 
7046 i 1996. En beskjeden nedgang i forhold til resten 
av landet. I 1997 ble det vist 211 forestillinger mot 205 
i 1996. 
 
Nordre Land Næringsselskap AS hadde hovedansvaret 
for vennskapskommunearbeidet, som i 1997 
hovedsakelig var knyttet til Ungdomsleiren i 
Rantasalmi og skolesamarbeidet med Præstø. 
 

 
HOVEDKONKLUSJON FOR PLANOMRÅDET. 

 
DRIFTSRESULTAT  
Område Navn Utgifter Inntekter Netto r.skap Budsjett Avvik 

200 Adm. skole 2 384 556 1 828 2 223 -395 
205 Skole 28 720 3 311 25 409 24 708 700 
210 PP - tjeneste 1 000 0 999 1 008 -9 
220 Barnehager 8 270 7 221 1 049 1 316 -266 
250 Kultur 4 346 1 022 3 324 3 670 -345 
255 Idrett 1 497 605 893 912 -19 
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270 Sosial 8 207 1 244 6 963 7 095 -132 
271 Flyktninger 1 370 82 1 288 1 264 24 
290 Barnevern 3 308 435 2 873 2787 86 

  SUM 59 101 14 476 44 625 44 982 -357 
 Fond,avset./forbruk   242 Netto avvik -115 
 
 

Regnskapet Hovedkap. 1.2 (Område 200-220) 
balanserer  med et underskudd på kr. 30.000,-. 
Dette skyldes summen av økte utgifter og inntekter 
på flere områder og er i sum så liten at en ikke kan 
peke på noen bestemt årsak.  
 
Regnskapet Hovedkap. 1.3 (Område 270,271 og 
290)Sosiale tjenester har et driftsoverskudd på kr. 
22.000,-. Overskuddet er ubetydelig og har ikke 
noen bestemt årsak.        
 
Regnskapet Hovedkap. 1.5 Kultur og idrett har 
gått med et overskudd på kr. 364.000,-. Dette 
skyldes inntekter ved salg av bygdebok, 40% 
lønnsmidler og lånegaranti som er belastet et annet 
h. kap. 
 
Samlet har sektoren gått med et overskudd på kr. 
115.000,- Av disse skal kr. 73.000,- overføres til et 
annet hoved.kap. slik at sektorens overskudd blir 
på kr. 42.000,- Dette utgjør et avvik i forhold til 
netto budsjett på 0,09%  og sektoren er svært 
fornøyd med den budsjettdisiplin som er vist i 
1998. 
BOK 2001 
OFK sektoren har gjennom 13 arbeidsgrupper 
involvert samtlige medarbeidere i BOK-arbeidet. 
Konklusjonene vil følges opp i en sektorplan og 
medarbeidersamtaler.  
For sektoren har prosessen vært lærerik og 
spennende. Agderforsknings delkonklusjoner vil 
følges opp på vårparten / gjennom 
budsjettarbeidet. 
 
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 
- 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 Bjørneng 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 
1997 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 1997 er det utarbeidd virksomhetsplaner for de 
fleste fagområde, og vi arbeider nå med 
virksomhetsplan for hele sektoren. 
Virksomhetsplaner er nødvendige 
arbeidsredskaper for ∆ utnytte ressursene på en 
best mulig måte. 
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. 
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HELSE OG OMSORG 

 
INNLEDNING 
 
Sektor for helse og omsorg er administrativt  

organisert med sektorsjef og 6 avdelinger/områder 
med hver sin faglige/administrative leder. 
 

 
 

Ole Th. Westrum
kommunelege I

Jorun Ø. Bjerke
ledende helsesøster

Kjetil Bjerke
pleie- og oms.leder

Bodil H. Fischer
pleie- og oms.leder

Ragnhild Sollien
pleie- og oms.leder

(ubesatt)
leder rehab.avd.

Anne Grethe Kamphaug
sektorleder

 
 
 

 

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. 
Godt tverrfaglig samarbeide er derfor viktig for at 
tjenestene skal bli best mulig for innbyggerne.  
 
Aktiviteten i sektoren i 1997 har som i tidligere år 
vært stor og tempoet er høyt.  Forventningene og 
kravet til helse-og omsorgstjenestene er store og  
presset på tjenestene øker bl.a. på grunn av at 
liggetiden i sykehus har blitt kortere. 

 VIKTIGE HENDELSER: 

• Våren 1997 fikk hjemmetjenestene 
tjenestebiler ved at Nordre Land kommune 
inngikk leasingavtale med et bilfirma. Ialt 18 
tjenestebiler samt en 10 seters minibuss. 
Bussen brukes hovedsakelig til transport til og 
fra dagsenter og mindre turer. 

  
• I mai 1997 ble Dokka vaktsentral godkjent av 

Statens helsetilsyn som legevaktsentral for 
kommunene Nordre og Søndre Land under 
forutsetning av at personalet blir oppgradert til 
 sykepleiere og hjelpepleiere etter egen 
opplæringsplan innen år 2000. 

  
• På bakgrunn av Stortingsmelding nr 50 ble alle 

landets kommuner bedt om å lage en 
Handlingsplan for eldreomsorgen i 
kommunene for perioden 1998 - 2001. 
Planarbeidet tok mye tid  utover høsten  og 
startet med en brukerkonferanse i oktober for å 
få innspill fra brukerne (eldrerådet m.fl.)    

Planen var ferdig og ble behandlet i Eldrerådet 
før jul. Behandlingen i hovedutvalget og 
kommunestyret var lagt til  januar 1998 

  
• Ergoterapeutene har hatt det faglige ansvaret 

for 2 aktivitørlærlinger i 1997. Høsten 1997 
tok  4 av aktivitørene i sektoren fagbrev og vil  
heretter overta som veiledere for lærlingene i 
dette faget . 

 I omsorgsarbeiderfaget har det  tilsammen vært 
4 lærlinger i 1997. 

  
• Det ble opprettet nytt driftstilskudd for 

fysioterapeut ved Torpa fysikalske institutt og 
sommeren 1997 ble det inngått driftsavtale 
med fysioterapeut Roy Allan Johansen som 
deler lokaler med Samsonstuen. 

  
• Det har vært arrangert temakvelder for 

“gravide par” hvor tilsammen 19 gravide 
deltok. Etter at det er lagt om til temakvelder 
har flere vordende fedre  deltatt, noe som er 
positivt. På disse kveldene har jordmor, 
helsesøster og fysioterapeut vært tilstede. 

• Som en del av foreldreveiledningen har det 
vært forsøkt å sette igang fedregrupper.  
Frammøte har imidlertid vært så lavt at det i 
stedet er gitt et tilbud om “pappatime” for 
vordende fedre på en temakveld på 
helsestasjonen. 

  
• For å styrke samarbeidet rundt det 

forebyggende og helsefremmende arbeidet i 
grunnskolen,  er det opprettet “skoleteam” ved 
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den enkelte skole. I disse teamene er skolen, 
skolehelsetjenesten, barnevernet og PPT 
representert. 

  
• Det er installert nytt sentralbord ved Torpa 

helsehus/legestasjon. Dette har bedret servicen 
til befolkningen. 

  
• Landmo sykehjem feiret 10 års jubileum med 

mange celebre gjester på besøk. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markering av 10-års jubileum for Landmo sykehjem 
Ordf. R.Ødegård og pleie- og oms.leder K. Bjerke 
 
 
BOK 2001: 
 
Prosjektet  BOK 2001, som skulle evaluere hele 
den kommunale organisasjonen, engasjerte alle 
ansatte i sektor for helse og omsorg. Ialt 30 
arbeidsgrupper var i sving på ettersommeren 1997 
for å gjennomgå sine arbeidsområder. 
Konklusjonen var at det er positivt å komme 
sammen i grupper og drøfte sitt arbeidsområde. De 
fleste sier at hverdagen er for travel og etterlyser  
tid til planlegging og samarbeide, og mer tid til 
personalmøter. Løsningen er økt bemanning, 
særlig i hjemmetjenestene, men også i 
helsesøstertjenesten og i sykehjemmet.  Det vil 
også være nødvendig med en del bygningsmessige 
endringer p.g.a. plassmangel og endrede krav. Her 
kan nevnes pasientmottaket ved Torpa helsehus. 
 
Kommunen står overfor flere utfordringer innen 
helse-og omsorgssektoren som kommunen må 
være rustet til å møte bl.a. ved å ha bemanning 
som innehar den rette kompetansen. 
*  Økningen i antall eldre over 80 år. Dette krever 
økte kunnskaper om aldring og eldres sykdommer.  
 
 *  Antall liggedøgn i sykehus er blitt færre og 
flere sykdommer/lidelser som før ble behandlet i 

2. linjetjenesten tas nå hånd om i kommune-
helsetjenesten. 
 
*  Det er og blir et økende antall mennesker med 
psykiske lidelser som skal tas hånd om i 
kommunen. 
 
*  Først nå ser vi virkningen av ansvarsreformen 
for psykisk utviklingshemmede og hva den krever 
av ressurser og tiltak. Alt dette krever en bred 
kompetanse og flere stillinger innen helse og 
omsorgstjenesten i åra framover, noe som bl.a. 
kommer til uttrykk i Handlingsplan for 
eldreomsorg. 
 
En av hovedkonklusjonene i Agderforskings 
rapport var også at Nordre Land kommune har lav 
bemanning  for hjemmetjenester. 
 
En annen av Agderforsknings konklusjoner er at  
Nordre Land kommune har høy, men synkende 
legedekning og høye utgifter til legetjenesten. 
Tallmaterialet Agderforskning har brukt i sin 
rapport er fra 1994 og 1995. I 1995 ble det 
nødvendig å benytte utenlandske leger i 
kommunehelsetjenesten i stor grad på grunn av 
manglende søkere til fastlønnsstillinger. Vikarbruk 
er ustabilt og dyrt og kan ha på virket 
tallmaterialet fra Agderforskning.  
 
Fra 1996 gikk kommunen over fra fastlønte leger  
til driftsavtale med den enkelte lege. Dette 
medførte en noe dyrere legetjeneste, men med god 
og stabil legedekning.  
 
1997 var et stabilt år da kommunen hadde 6 leger 
med driftsavtale, 2 ved Torpa helsehus og 4 ved 
Dokka helsehus. 
 
HOVEDKONKLUSJON: 

Prosjekt BOK 2001 tok mye tid på ettersommeren 
og høsten, men kom også til nytte da 
Handlingsplanen for eldreomsorg ble utarbeidet 
senere. 
 
Bemanningssituasjonen i ergoterpitjenesten og 
fysioterapitjenesten har vært ustabil og usikker 
også i 1997 og dette har preget  

rehabiliteringstilbudet i kommunen. 
Habilitering 

og rehabilitering er en lovpålagt oppgave og Plan  
for medisinsk habilitering og rehabilitering er 
ferdig og vil bli politisk behandling i februar/mars 
1998. 
 
 
Arbeidet med  Handlingsplanen for mennesker 
med  psykiske lidelser ble tatt opp igjen høsten 
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1997 og skal være ferdig politisk behandlet innen 
01.06.98. 
 
Et mål for 1998 er å komme igang med plan  
for det forebyggende og helsefremmende arbeidet 
i kommunen  
Det blir også viktig å få på plass EDB- 
programmer både innen omsorgstjenesten og  ved 
helsestasjon/skolehelsetjenestenen, og det må 
arbeides videre med helse-miljø-sikkerhet og få på 
plass systemer for internkontroll. 
 

Pr. 31.12 97 sto 3 personer på venteliste for 
korttidsopphold i sykehjemmet og 1 person ventet 
på det samme i bo-og servicesenter. 7 personer 
ventet på langtidsopphold i sykehjemmet, mens 12 
personer søkte om rom i bo-og servicesenter. 12 
personer hadde søkt om trygghetsalarm, en del av 
disse var vurdert til ikke å ha et akutt behov for 
alarm.. 
 
* Antall vedtak om pleie-og omsorgstjenester: 
1995               1996               1997 
968                 1003               976 
 
Omfatter enkeltvedtak etter Lov om helsetjenester i kommunen 
og Lov om sosiale tjenester med unntak av hjemmesykepleie. 
 
* Utnyttelse av sengekapasiteten ved 
sykehjemmet: 
1995               1996               1997 
101%               102%             98,5%        
 
Dette viser at det i 1997 har vært vesentlig mindre overbelegg  i 
sykehjemmet enn de to foregående år. 
 
 
* Aldersutviklingen i sykehjemmet i % PR. 31.12 
pr.år. 
Aldersgr.     1994                    1995          1996          1997 
18 - 66 år     7,4%                    1,4%           2,9%          2,9% 

67 - 79 år     28.0%               20.0%         18.8%        27.9% 
80 - 89 år    53,0%                55,8%         56,5%        50.0% 
 > 90 år       11,8%                22.9%         21,7%        19,1% 
 
 
* Antall fødsler: 
1995                1996               1997 
89                     74                     62 
 
Dette viser at 1997 har vært et “lavår” med hensyn til fødsler, 
noe som sannsynligvis vil ta seg opp igjen i kommende år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapet for sektoren viser et positivt resultat 
på kr. 17.000. 

Etter at avsetninger og bruk av fond er tatt med 
viser sektoren et positivt netto avvik på kr. 
135.000.  

Dette skyldes bl.a at budsjettrammene har vært 
mer realistiske i 1997 enn hva som har vært tilfelle 
tidligere år. 

Sektoradministrasjonen - område 300  

Helsetjenesten består av områdene 310 og 320. 

Pleie- og omsorgstjenesten består av områdene 
330, 340 og 350. 
 

 
 

HOVEDKONKLUSJON FOR PLANOMRÅDET. 
 
DRIFTSRESULTAT  
Område Navn Utgifter Inntekter Netto r.skap Budsjett Avvik 

300 Adm. Omsorg 6.300 2.558 3.742 3.955 -213 
310 Legetjenesten 3.405 205 3.200 3.005 195 
320 Helsesøstertjenesten 849 171 678 625 53 
330 Sykehjem 25.231 6.574 18.657 18.932 -275 
340 Sone Dokka 14.672 3.018 11.654 11.711 -57 
350 Sone Torpa 11.522 2.663 8.859 8.578 281 

  SUM 61.978 15.189 46.789 46.806 -17 
 Fond,avset./forbruk   -118 Netto avvik -135 
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INFORMASJON: 
Gaver til sektoren: 
 
• Landmo sykehjem har i løpet av året mottatt 

flere pengegaver som bl.a. har gått til innkjøp 
av: 

 - møbler til stuene 
 - bilder til rommene for korttidsopphold 
 - mynttelefon til bruk for pasienter som ikke 

har telefon selv 
 - diverse pyntegjenstander til stuer /fellesrom 

og pasientrom  
  
• Fra Russen 97 mottok sykehjemmet penger til 

å kjøpe pasientløfter. 
  
• Fra foreningen “Dansens venner” har 

sykehjemmet fått forsterkeranlegg til å bruke 
ved tilstelninger, fester o.l. 

   
• Torpa bo-og servicesenter fikk pengegave fra 

Russen 97 som i sin helhet gikk til å installere 
peis i stua til hygge og nytte for beboerne på 
kjølige vinterdager og kvelder. 

  
• Helselaget i Torpa ga elektrisk brystpumpe til 

helsestasjonen. 
 
Sektor for helse og omsorg 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 

 
 
 

LANDBRUK-MILJØ-TEKNISK  
 
 

Sektoren er administrativt organisert på følgende måte: 
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Geir A. Engen
drift/beredskap/eiendom

Hans Brattrud
bygg/oppmåling

Kjartan Th. Stensvold
miljøvern

Merete Glorvigen
jordbrukssj.

Halvor Askvig
skogbrukssj.

Lars M. Vange
økonomiansv

Kjell Erik Hatterud
sektorleder

 
 
 

 
 

Jordbruk 
 
Bruk areal og dyretall : 
Det er 300 bruk som er godkjent for 
produksjonstillegg. 
 
 
 
 
 

 94 95 96 97 
Antall bruk 301 300 300 300 

Engvekster (da) 27323 28029 29401 27439 

Grønnforvekster (da) 2178 2338 2466 2411 

Poteter (da) 92 83 60 67 

Korn (da) 6497 6320 6320 6094 

Totalt jordbr.areal (da) 36090 36770 38157 36011 

 
 94 95 96 97 
Hester 69 77 57 51 

Mjølkekyr 1394 1305 1377 1297 

Ungdyr 1040 993 1222 1138 

Kalver 1512 1440 1484 1486 

Sau 4944 4800 4992 4789 

Verpehøns 4368 4368 4287 4198 

Griser   154 135 

 
 
Landbruksvikarer 
Det er totalt utført 38 oppdrag som utgjør 380 
dagsverk.  Det kommunale tilskuddet til ordningen 
utgjør kr 178.346 
 
Miljøtiltak : 
Det er utarbeidet 57 gjødselplaner som omfatter 
5242 dekar. 
 
Bygdeutviklingsfondet / Landbruksbanken : 
Det er innvilget tilskudd til 3 søkere med i alt kr 
281.700,- 

 
Hovedutvalg for landbruk  : 
Det har vært 8 møter der det er behandlet totalt 
77saker. I tillegg kommer 26 delegerte saker. 
Herunder forpaktningskontrakter, fradelings- og 
omdisponeringssaker. 
 
Skogbruk 
 
Det ble avvirket 82.000 m3 til salg 
og industriell produksjon i 1997 
mot 87.000 i 1996. Avvirkningen 
ligger på gjennomsnittet av 
tidligere år. Bruttoverdi av dette 
er: 28 mill. kroner. 
 
Det var innestående 7,1 mill kr på 
skogavgiftskontoene på slutten av 
året. Gjennom året har skogeierne 
investert 3,7 mill i ulike 
skogbruksformål mot 4,1 mill i 
1996. Nedgangen skyldes små 
investeringer til vegformål. 
  
Det ble satt ut 535.000 planter, 
og dette  er  50.000 over 
resultatet i 1996. Det er 
registrert ungskogpleie på 3500 
dekar i 1997 mot 2900 i 1996. 
Sprøyting omfattet ca 200 dekar. 
Som figurene under viser har årets 
skogkultursesong vært meget bra.  
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Det ble avvirket 680 m3 i Nordre 
Land kommuneskoger. Verdi av dette 
er: 249.000,- kr. 

 
Kommuneplan/miljøvern 
 
Kommuneplan: 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt første 
halvår  1997. Samtidig startet arbeidet med 
rullering av arealdelen. Det er avholdt flere åpne 
møter i planprosessen for å oppnå medvirkning. 
Kommuneplanens arealdel vil bli forelagt 
kommunestyret til behandling i første halvår 1998. 
 
Friluftsliv: 
Dokkastien (tursti mellom Dokka og 
Dokkadeltaet) ble stort sett fullført i 1997. Enkelte 
mindre arbeid igjenstår lengst i syd. 
Turkartet “Jotunheimens forgård” er ferdig og i 
salg i bl.a. Sentrumsservice. 
Arbeidet med reguleringsplan for 
Møllerstuefossen er godt igang. Planen vil bli lagt 
ut til offentlig ettersyn våren 1998. 
 
Hjorteviltforvalningen:  
      Elg        Hjort     Rådyr  
Fellingstillatelse:  273 10   378 
Felte dyr:  241   0    77 
 

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. 
 
Gaupe: 
Gauperegistreringa i 1997 foregikk under gunstige 
sporingsforhold og det ble registrert ferske spor 
etter ett dyr på Nordsinni. Totalt i 
sporingsprosjektet (Etnedal, Sør Aurdal, Nordre 
Land) fikk vi indikasjoner på minimum 3 dyr, 
muligens 4. 
 
Bjørn: 
Det foreligger en sikker sporobservasjon av bjørn 
høsten 1997. 
 
Rovdyrskader: 
Fylkesmannen har i 1997 utbetalt rovdyrerstatning 
for i alt  10 sauer og 60  lam. Samtlige dyr er tatt 
av gaupe. 
 
Fallvilt/skadet: 
I 1997 ble det foretatt 31 ettersøk etter skadede 
dyr. Dette var i det alt vesentlige elg og rådyr som 
var påkjørt av bil. 
 
Innlandsfiskeforvaltning: 
Høsten 1997 ble det gjennomført et forsøk med 
radiomerking av randsfjordaure på gytevandring 
opp i Dokka og Etna elver. I skrivende stund har 
en imidlertid ikke mottatt noen rapport om 
resultatet. 
 
Det er i 1997 innvilget 4 søknader om tilskudd fra 
de kommunale fiskestellmidlene. 
 
Motorferdsel i utmark: 
 
Etter ny søknadsrunde på ervervmessig kjøring 
med snøscooter - de gamle var utgått - ble det gitt 
13 løyver i 1997.  
 
TEKNISK 
 
Investeringer: 
 
* Kloakksanering Snertin 
* Renovasjon - gjenvinningstasjon Åmot 
* Opprustning kommunale veger 
* Oppstart hovedplaner vann og kloakk 
*  Miljøgate - Dokka - ferdig 1998 
* Opparbeidelse torv og veg  - ved  Bondlid - 
ferdig 1998 
* Skolebussparkering Torpa - ferdig 1998 
 
Viktige politiske beslutninger: 
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Hovedutvalg for teknisk drift har behandlet 202 
saker - derav 115 delegerte saker. 
 
Større saker er bl. annet: 
 
* Reguleringsplan Møllerstufossen 
* Styringsgruppe hovedplan vann og avløp 
* Vedlikeholdsplan kommunale veger 
* Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998 - 2007 
* Bebyggelsesplan for områder i 
kommunedelsplan for Synnfjell syd 
* Kjøp av brannbil 
* Rullering av kommuneplanens arealdel 
* Barnehageutbygging Dokka - tomtevalg 
* Reguleringsplan Bjørklykka boligområde 
* Søknad om ny veg - Snauhaug skistadion 
* Innbruddsalarmer kommunale bygg 
* Avfallsplan 
* Budsjettjustering 1997 
* Budsjett 1998 
* Levering av slam til Rambekk renseanlegg 
* Terskel- og tiltaksplan for Dokka elv ved Dokka 
* Omregulering på Øygarden 
* Avsetninger 1998 
* Årsmelding 1996 
 
Plan,  bygg- og oppmålingsavdelingen: 
 
Byggingen av Miljøgata i Storgata ble igangsatt i 
juni, og skulle etter planene vært ferdig til 1. 
novenber. Samtidig ble også torget detaljplanlagt 
og  delvis ferdigbygget. Dette har vært et 
tidkrevende arbeid. 
Av flere årsaker ble ikke arbeidet med Miljøgata 
avsluttet etter planen, og skal fullføres våren 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsplanen for Bjørklykkja boligområde er 
ferdigbehandlet og godkjent.  Bebyggelsesplaner 
for Aksjøen/Rundtjern hytteområde og 5 av 
bebyggelsesplanene i kommunedelplanen for 
Synnfjell syd er også ferdigbehandlet og godkjent. 
 
Utførte oppmålingsforretninger i året er 68 stk. 
Det samme som forrige år. Av disse er det utstedet 
25 midlertidige forretninger. I tillegg gjenstår 30 
oppmålingforretninger ved årsskiftet. 

 
Det er også i år utført vesentlig arbeid med å 
tilrettelegge for den pågående ajourføringen av 
økonomisk kartverk. 
 
Drift- og anleggsavdelingen 
 
Veier: 
 
Det ble i 1997 bevilget ekstraordinære 
vegvedlikeholdsmidler - kr. 1.2 mill kr - til 
opprusting av kommunale veger. Dette arbeidet vil 
bli videreført i 1998. 
 
 
Vann/Kloakk: 
 
Vann- og kloakkmengden ved de kommunale 
anleggene de siste årene (i 1000 m3): 
 
 
Vann:        

              1994    1995     1996    1997 
Dokka                 638       748      824       886 
Elverum:               21         31       22         23 
 
 
Kloakk: 
Dokka                  349        350     324      405 
Elverum                22          17       19        24 
Riisby                     3            3         3          2  
  
Vannkvaliteten ved vannverkene er generell god. 
Alle renseanleggene har gode renseresultater. 
 
 
Renovasjon: 
 
Det ble nedlagt mye arbeid i planlegging og 
forberedelse for gjennomføring av den nye 
avfallsplanen som innebærer kildesortering av 
avfall fra 1998. 
 
Avfallsmengder (i tonn) til deponi: 
 
1994               1995           1996          1997 
2660               2630          2600         2754 
 
 
 
Følgende mengder fordelt på fraksjoner er gått til 
gjenvinning de tre siste årene (tonn): 
 
                    1995 1996 1997 
Papp/papir:  200 223 232 
Glass:     23   23  23 
Batteri:     0,18  30 0,8 
Spesialavfall:         7,8   6 4,6 
Landbruksplast:      18   32  29 
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Metall:      332  870 753 
Hvitevarer              40          45  10 
Matavfall-storhush.              58  70 
 
Dessuten leverer noen bedrifter avfall 
direkte til gjenbruk. 
 
Beredskap 
 
Utrykkninger i brannvesenet de siste årene: 
 
1994 1995 1996 1997 
  41   59   42   50 
 
Avdelingen  har arbeidet mye med 
risikokartlegging i forbindelse med den nye 
brannordningen, og dessuten foretatt noen 
brannsyn. 
. 
Det er registrert 3078 piper i Nordre Land 
kommune. 
 
 
Eiendomsavdelingen 
 
Året ble preget med bemanningsreduksjon og stor 
arbeidsbelastning pga. mange store prosjekt -  bl. 
annet: Miljøgata, skoleutbygging -Torpa /Dokka 
inkl. utearealer og skolebussparkering - Torpa. 
 
2 kommunale boliger/leiligheter ble solgt. 
3 kommunale boligtomter ble solgt. 
 
Kommunal sysselsetting 
 
Dette året var i gjennomsnitt 7-8 personer innen 
kommunale sysselsettingstiltak fordelt på ca. 100 
månedsverk. Arbeidet har bestått i: Praksisplasser. 
attføring, arbeidstrening sosialhjelpsmottaker m.m. 
 
Følgende er bl. annet blitt utført: 
 
* Bygging bruer på Dokkastien 
* Rydding stier 
* Vedlikehold grøntareal 
* Mekanisk verksted 
* Div. assistenter  
 
BOK 2001 

 
På sektoren har 8 grupper arbeidet seg gjennom 
organisasjonsprosessen, og har levert hver sin 
delrapport. 
Hovedkonklusjonen for sektoren er at 
aktivitetsnivået er for høyt i forholdet til 
personalressursen. 
 
 
 
Andre konklusjoner er bl. annet: 
 
* økte ressurser til drift og utstyr 
* ønske om noe endret organisasjonsoppbygging 
* kompetansebehov/opplæring 
* bedring av inneklima/miljø 
* gjennomføring av delegering 
* medarbeidersamtaler 
 
Konsulenten hovedkonklusjon for sektoren: 
Sektoren har stor produktivitet og liten 
handlefrihet. Dessuten høy finansieringsgrad av de 
kommunale tjenester. 
 
Det er derfor samsvar mellom konsulentens og 
sektorens konklusjoner. 
 
 
Hovedutvalg for Teknisk drift: 
 
Rudi Thorstensen, leder  A 
Wenche Eimann   A 
Terje Øiom   A 
Hans Haugen   A 
Mary Anne Sveen  A 
Bernt Øistad   SP 
Tor Olav Fredlund  SP 
Astrid Ulimoen   H 
Kjetil Bjørklund   SV 
 
Hovedutvalg for Landbruk: 
 
Knut Skartlien, leder  AP 
Svein Rønningsveen  AP 
Grethe Sørbønsveen  AP 
Marianne Bjerke   SP 
Johannes Gjerdalen  SP 
 

 
 
 
 

HOVEDKONKLUSJON FOR PLANOMRÅDET. 
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Landbruk, miljø og teknisk
Område Navn Utgifter Inntekter Netto regnsk. Budsjett Avvik

600 Adm. - Teknisk 2 115 140 1 975 1 763 212
610 Bygningsavd. 934 375 559 505 54
620 Oppmålingsavd. 935 723 212 296 -84
630 Eiendomsavd. 20 093 7 179 12 914 12 505 409
640 Driftsavd. 9 386 12 712 -3 326 -3 826 499
650 Beredskapsavd. 1 628 558 1 070 838 232
660 Sysselsetting 922 750 172 333 -161
670 Landbruk 2 001 745 1 256 1 189 68
680 Miljøvern 591 397 194 276 -82

SUM 38 604 23 578 15 026 13 879 1 147
Fond, avsetn./forbruk -319 Netto avvik 828  
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KOMMUNESTYRETS SAMMENSETNING 
1996 - 1999  

 
 
Kommunestyret har i perioden 1996 - 1999 følgende sammensetning: 
 
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 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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