
 
 

NORDRE LAND KOMMUNE - ÅRSMELDING 1998 
 
 
 

INNLEDNING 
 
Årsmeldinga for 1998 er utarbeidet. Mye arbeid 
ligger bak denne. Håper noe av dette fanger din 
interesse. 
 
Årsmeldinga gir et bilde av hele vår aktivitet i året 
vi har bak oss. 
 
Har møtt mange interessante og hyggelige 
mennesker i min off. gjerning som har gitt meg 
mye i året som  er gått. Felles for alle er at hver 
og en ønsker å ta et tak for kommunen de bor i og 
er glad i. Dette er verdifullt. Virketrang og 
arbeidsglede er sentrale og sterke trekk hos 
landinger og torpinger. 
 
Administrasjonen har fortalt meg at aldri har 
aktiviteten vært slik som i 1998. Hvis du blar i 
årsmeldinga finner du virksomheter i alle sektorer, 
og kanskje den  som interesserer deg aller mest 
kan du nå sette deg bedre inn i. 
 
Takk til dere alle for godt samarbeid i 1998! Dette 
gjelder alle i organisasjonen, indre og ytre etater. 
Et godt arbeid er utført. 
 
Videre vil jeg takke administrasjonen for lojalitet 
og innsats. 
 
Til politiske representanter i alle utvalg og styrer, 
takk for samarbeid og medvirkning. 
 
En hilsen og takk til alle dere rundt i Nordre Land 
kommune for stort arbeid og frivillig innsats i 
frivillige organisasjoner og foreninger. Dere er 
uhyre verdifulle for oss alle. 
 
Rolf Ødegård 
ordfører 
 
 
Rådmannens kommentarer 
 
* Bakgrunn for årsmeldingen 
 
Årsmeldingen i Nordre Land kommune legges nå 
ut for 12. 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 mitt syn 
har gjort en god jobb for å få dette til. Sentral-
administrasjonen har satt sammen det materialet 
som er kommet fra sektorene, men totalansvaret 
for rapporten ligger likevel hos rådmannen. 
 
I de siste årene har vi sendt årsmeldingen ut som 
egen trykksak til alle kommunens husstander. I år 
vil vi informere på en annen måte. Nå blir 
årsmeldingen bekjentgjort og omtalt i den nye 
Landavisa. Dette har sammenheng med at 
kommunen har kjøpt informasjonsplass i denne 
nye ukeavisa som skal distribueres gratis til alle 
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 det skape en større  
interesse blant innbyggerne for hva som foregår i 
kommunen. Sammen med pressefolk bør vi ha 
gode muligheter for å få til en interessant 
informasjon. 
 
Aktiviteten og økonomien i 1998. 
 
Vi har også i 1998 hatt svært høy aktivitet. Mange 
prosjekter er gjennomført og den daglige driften 
har hatt større omfang av tjenester enn noen gang 
tidligere. Som vanlig har vi i svært liten grad 
benyttet oss av kjøpte tjenester. Vår opplevelse har 
vært at både investeringer, arbeid med 
organisasjonen og tjenesteyting øker for hvert år 
som går. Dette har nok sammenheng med at 
kommunen får utfordringer på nye områder 
samtidig som kravet til utvidet drift på 
tradisjonelle områder utvikler seg. Det gir oss en 
følelse av både utfordring og utvikling, men de 
ressurser vi har til rådighet er begrensede, og vi 
må hele tiden finne balansepunktet mellom ønsker 
og muligheter. 
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Resultatene er etter mitt syn jevnt over gode, men 
det er ting vi kan gjøre bedre i 1999. Klarere 
måldefinering og bedre måloppnåelse er hele tiden 
noe vi må strekke oss mot. Her kan årsmeldingen 
være et viktig hjelpemiddel for å peke på både 
svake og sterke sider og dermed indikere 
satsingsområder framover. Altså et viktig verktøy 
for å styre bedre. 
 
Arbeidet med internkontroll (helse, miljø og 
sikkerhet) har vært et vesentlig arbeidsområde 
også i 1998. Særlig har flere arbeidsmiljø-
konferanser i regi av bedriftshelsetjenesten etter 
mitt syn vært gode bidrag. Som tidligere  er jeg 
rimelig fornøyd med innsatsen, men dette er et 
arbeidsområde der vi aldri bør være helt fornøyde 
med oss selv. Potensialet er stort. Nærmere 
kommentarer til organisasjonen er gitt av 
personalsjefen. 
 
Økonomien i 1998 har vært til enda større 
bekymring  enn tidligere år. Av de seks år jeg har 
vært rådmann i Nordre Land har dette året vært 
den tøffeste utfordringen økonomisk. 
Rammevilkårene har vært vanskelige. Jeg tenker 
særlig på lønnsoppgjøret, pensjonskostnader og 
rentesituasjonen. Dette har påvirket den 
økonomiske situasjonen for alle kommuner.  
 
Lønnsoppgjøret var nødvendig for at offentlig 
sektor ikke skulle sakke akterut og bli et B-lag, 
men sammen med ekstra pensjonskostnader fra 
KLP (Kommunal LandsPensjonskasse) kostet det 
Nordre Land kommune mer enn 10 mill. kroner. 
Særlig ble ekstraregningen til KLP på 1.8 mill. 
helt på slutten av året vanskelig å takle. Dette har i 
vesentlig grad påvirket årsresultatet vårt. Den 
balansen vi prøvde å finne på slutten av året, ble 
for en del enheter umulig å oppfylle. Dette har ført 
til at vi må avlegge regnskapet for 1998 med et 
underskudd på vel 60.000 kroner.  
 
Et så lite underskudd er svært nær balanse på et 
budsjett på nesten 200 mill. , men når vi samtidig 
ser på balansen finner vi ut at vi ikke har like gode 
avsetninger til fond som i tidligere år. Vi har avsatt 
nesten 2 mill. mindre enn vanlig til fond samtidig 
som vi har forbrukt av våre fond til formål som 
var vedtatt i budsjettet. Dette gir oss vesentlig 
mindre reserver for framtidig bruk enn det vi har 
vært vant med de siste årene. Når vi da vet at 
Regjering og  Storting gjennom Statsbudsjettet har 
funnet det nødvendig å stramme inn ytterligere på 
kommuneøkonomien i 1999, forstår vi at 
utfordringene for framtida er store. 
  
Selv om både investeringsønsker og  forventninger 
til økt drift står i kø, må vi husholdere meget 

forsiktig for ikke å ødelegge handlefriheten for 
framtida. 
 
Jeg vil ellers benytte anledningen til å takke både 
innbyggere, politikere og ansatte for samarbeidet i 
1998. 
 
 
Per Kind 
rådmann 
 
 
GENERELT OM NORDRE LAND 
KOMMUNE 
 
*Folketallsutvikling. 
 
I 1989 til og med 1998 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 
1998 (tallene foreligger ikke enda) 
 
Folketallet pr. 01.01 1999 var ca 6.980  personer. 
 
 
ORGANISASJON OG 
ØKONOMI 
 
Økonomisjefens kommentarer 
 
Et vedtatt årsbudsjett er en bindende plan for 
kommunens utgifter og inntekter i kommende år, 
og de rammer som er gitt er bindende for 
administrasjonens økonomiske handlefrihet. 
 
Økonomibestemmelsenes utgangspunkt for 
driftsbudsjettet er at løpende driftsinntekter skal 
dekke driftsutgiftene samt gi rom for avsetninger, 
og det gis anbefaling om at kommunen skal 
tilstrebe et så stort netto driftsresultat at det kan gi 
muligheter for handlefrihet. Det skal sikre 
avsetninger til likviditet, være en "buffer" ved 
inntektssvikt, sikkerhet ved uforutsette utgifter og 
gi rom for avsetninger til bl. a. disposisjonsfond.  I 
vedtatt årsbudsjett for  1998 er  dette i stor grad 
ivaretatt.  
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Selv om de forutsetninger som årsbudsjettet er 
bygget på blir reelt vurdert, kan disse raskt måtte 
endres av påvirkninger som skjer i økonomien 
ellers i samfunnet. Driftsåret 1998 har med stor 
tydelighet vist oss dette. Av elementer som har 
slik påvirkning kan nevnes vårens lønnsoppgjør 
med påfølgende endring i pensjonsutgiftene, og 
ikke minst stigende rente. Uforutsatte merinntekter 
på driftssiden,  samt disponering av avsetninger  i 
tillegg til noen endringer på driftsområdene har 
gjort det mulig å tilpasse merutgiftene i budsjettet. 
  
 
Raske endringer i budsjettets forutsetninger krever 
rutiner for ajourhold og rapportering som gjør oss 
i stand til raskt å kunne foreslå endringer i 
budsjettet. I løpet av året er det foretatt flere 
budsjettendringer. 
 
Driftsregnskapet er avsluttet med et underskudd 
på kr. 62.693,59. Resultatet fremkommer etter at 
det er foretatt strykninger av avsetninger med 
1.862 mill. kr. Strøkne avsetninger tilsvarer 
tilbakebetaling av renter og avdrag  på lån av egne 
fond, samt avkastning av fondskapitalen 
tilhørende ubundne fond. Kompensasjon fra staten 
som gjelder pensjonsordningen for lærere er 
beholdt som avsetning  med  158 tusen kr.  
Begrunnelsen for dette er at tilskuddet skal  
kompensere for utgifter som påløper i 1999. 
Dersom en hadde valgt å stryke deler av denne 
avsetningen  kunne driftsregnskapet vært gjort opp 
i balanse. Regnskapsansvarlig har valgt å  ikke 
foreta strykninger  i denne.     
 
Netto driftsresultat fremkommer positivt med kr. 
3.583.537,-  Dette er nærmere 1.1 mill. kr.  mindre 
enn budsjettert resultat.   Ser en bort fra et mottatt 
utbytte i året på 5 mill. kr. som inngår i dette , og 
som i sin helhet er avsatt til fond samt til likv. 
reserven, kan vi utlede et negativt netto 
driftsresultat med nærmere 1.5 mill. kr. 
 
Finansinntekter/utgifter viser at vi for disse er 
kommet bedre ut enn budsjettert, mens 
tjenesteområdene samlet har negativt avvik .  
 
Driftsinntektene og de anslag som ligger i 
budsjettet samsvarer bra.  Skatteinntektene - både 
skatt på formue og inntekt og eiendomsskatt viser 
positivt avvik i forhold til budsjettet.  Inntekter på 
salg av konsesjonskraft  har en økning  på  hele 
1,3 mill. kr. Dette har sammenheng med at  OED 
fastsatte en lavere kjøpspris enn  vi hadde beregnet 
for året. 
 
Bevilgningsregnskapet viser at  vi i året har 
anskaffet midler med  vel  235.4 mill. kr.  mens  vi 
har  brukt nærmere 238,6 mill. kr.  Dette viser oss 

at vi har redusert  vår arbeidskapital med  nærmere 
3,2 mill. kr. (Regulert for endring i ubrukte lån)   
 
 
Kapitalregnskapet  har utløst et 
finansieringsbehov på   vel 29 mill. kr.  Av dette 
utgjør  investeringer og anskaffelser  vel 26,8 mill. 
kr.  Ca. 37 % av dette er finansiert  ved tilskudd og 
ved bruk av egne  fonds.  Det er ikke overført 
midler fra driftsregnskapet  til deldekning av 
investeringer eller avsetninger i kapitalregnskapet 
i året. Kapitalregnskapet er avsluttet med et 
overskudd på kr. 80.891,75. Overskuddet er avsatt 
til likviditetsreserven. 
 
Eiendeler/gjeld. 
Omløpsmidlene  er i året redusert med vel 4.5 mill 
kr. Kortsiktige fordringer viser en økning med  vel 
1 mill. kr., mens kortsiktig gjeld er blitt redusert 
med  vel 0,8 mill kr. 
Langsiktig gjeld  har øket i året med vel 4,8 mill 
kr.  til  vel  129,2 mill. kr. 
 
Egenkapitalen er i året redusert  med vel  3,1 mill. 
kr. 
 
Fondsoversikten viser at det i året har forbrukt vel 
17,1 mill kr. og det er avsatt  vel 11,4 mill. kr. - en 
reduksjon i fondskapitalen på nærmere 5,7 mill. 
kr.  
 
Fondskapitalen utgjør  ved årets utgang vel 23,9 
mill. kr.  Av dette er nærmere 10,2 mill. 
avsatt/bevilget til bestemte formål. Videre er 6,7 
mill. kr. ikke disponibel kapital i det den utgjør 
grunnkapitalen i Kraftfondet. I tillegg til dette 
utgjør  øremerkede fond  nærmere 2,6 mill. kr. 
 
Sluttkommentar. 
Året 1998 har vist oss hvor sårbar 
kommuneøkonomien er overfor de skiftninger  
som skjer i samfunnet. Alle ønsker å bevare stor 
grad av handlefrihet, og  skal vi få dette til må vi 
også sikre  en egenkapital og en likviditet som kan 
være en buffer. Det er etter min mening  svært 
viktig  at vi gjennom fremtidige budsjettet kan 
finne rom  for avsetninger.  Det er videre min 
mening at den sikreste måten å få dette til på er 
gjennom budsjetter å være bevisste på at årets 
driftsinntekter  - i det minste -  skal dekke løpende 
driftsutgifter. Kommunen har fremdeles  gode 
forutsetninger for inntekter. Ved å  beholde god 
oversikt, streng budsjettdisiplin og  vilje og evne 
til raske omstillinger,  skal grunnlaget  etter min 
mening  fortsatt være tilstede for solid drift.      
 
Magne Berget 
økonomisjef 
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* Noen nøkkeltall fra regnskapet. 
 
Beløp i hele tusen       
Regnskap     Budsjett Regnskap Avvik 

1996 1997    1998 1998  
        

-78.195 -76.175 Skatteinntekter   -76.521 -77.168 -647 
-50.743 -57.197 Rammeoverføringer   -65.886 -66.013 -127 
-63.683 -61.149 Øvrige driftsinnt. (eks. renter)   -56.285 -61.750 -5.465 

-192.621 -194.521 Sum driftsinnt. ekskl. renter   -198.692 -204.931 -6.239 
169.732 179.719 Sum driftsutg. ekskl. renter   184.552 192.615 8.063 
-21.243 -14.802 BRUTTO DRIFTSRESULTAT   -14.140 -12.316 1.824 

4.244 3.221 Netto renteutgifter   335 -1.486 -1.821 
7.234 7.649 Netto gjeldsavdrag   9.141 10.219 1.078 

-9.765 -3.932 NETTO DRIFTSRESULTAT   -4.664 -3.584 1.080 
        
  ANVENDELSE av netto driftsresultat     
  - overføring til kapitalregnskapet   502  -502 
        
  Avsetninger og overskudd      
  *Avsatt til fond 8.080 8.177    
  *Regnskapsoverskudd      
  Sum 8.080 8.177    
        
  Bruk av tidl. avsetninger/undersk.      
  *Underskudd  -62    
  *Bruk av fond -3.918 -4.531    
  Sum -3.918 -4.593    
        
  Netto avsetninger/forbruk   4.162 3.584 -578 
  SUM ANVENDELSE   4.664 3.584 -1080 

 
 
* 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. 
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LÅNEGJELD: R93 R94 R95 R96 R97 R98 
Lånegjeld pr 01.01 137.421 134.077 124.785 119.404 119.924 124.439 
Bet. avdr. I året -7812 -13.996 -10.328 -13.697 -10.734 -11.873 
Nye lån i året 4.468 4.704 4.947 14.217 15.249 16.699 
Lånegj. pr. 31.12 134.077 124.785 119.404 119.924 124.439 129.265 
Herav lån til videreutl. 18.883 17.658 15.748 14.003 13.469 12.904 
Lån til invest. 115.194 107.127 103.656 105.921 110.970 116.361 
Invest.gjeld pr innb. 16.570 15.238 14.723 15.045 15.875 16.695 
Tot. lånegj. pr innb. 19.290 17.750 16.960 17.035 17.802 18.546 
  
KONTROLLUTVALGET 
 
Kontrollutvalgets oppgaver:  
I forskrifter for kontrollutvalg § 1 framgår det at 
kontrollutvalget skal: 
 

a)Føre et løpende tilsyn med 
forvaltningen i kommunen. 
 
b)Påse at revisjonen fungerer på en 
betryggende måte.  

 
I samme forskrifts § 4 er formålet nærmere 
presisert til bl.a. : 

• «På grunnlag av revisjonens rapporter 
og annen informasjon føre tilsyn med 
at forvaltningen er i samsvar 
gjeldende bestemmelser og vedtak.» 

• «Foreta en systematisk vurdering av 
bruk og forvaltning av de kommunale 
midler..» 

• «Holde seg løpende underrettet om 
revisjonens virksomhet og føre tilsyn 
med at revisjonsarbeidet er a´jour og 
foregår i samsvar med gjeldende 
forskrift og andre bestemmelser.» 

 
Sammensetning  
Medlemmer: Varamedlemmer: 
Hans I. Bjerke Roger Brattsveen  
Kari Nordal  Harald Åsødegård 
Hans Moon Edin Rosenberg 
 
Aktivitet 
Utvalget har i løpet av 1998 hatt 5 møter og 
behandlet 22 saker.  
 
Av de sakene som er behandlet nevnes: 
 
• Skatteregnskapet 2. halvår 1997. 
• Distriktsrevisjonens årsrapport for Nordre 

Land kommune - 1997. 
• Kommuneregnskapet for 1997. 
• Distriktsrevisjonens årsplan for Nordre Land 

kommune - 1998. 

• Organisering av kommunal revisjon - 
Aureutvalget. 

 
 
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 20.521      7.326 
Oppv.,familie og kultur 62.767    13.206 
Helse og omsorg  68.732    16.489 
Landbr., miljø, teknisk 40.591    22.875 
 
 
 
Når det gjelder hvor kommunen får sine inntekter 
fra og hva midlene benyttes til skulle vel 
nedenforstående "bløtkaker" gi et visst bilde: 
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* Driftsutgiftene fordelt på art: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Driftsinntektene fordelt på art: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Større investeringer i 1998 
 
Følgende større investeringer ble gjort i 1998 (i 
hele 1.000): 
 
EDB-kjøp 2.006 
Dokka Barnesk. - ombygging 628 
Torpa Barne-/ungd.skole - luftbeh. 2.752 
Torpa Barne-/ungd.skole - ombygg. 479 
Enøk-tiltak - svømmehall 1.598 
Inventar/utstyr - barnehager 386 
Inventar/utstyr - omsorg 199 
Kirker, div. tiltak 440 
Orgel Lunde 325 
Utvidelse Østsinni kirkegård 500 
Innbruddsalarmer 111 
Kjøp av shovel - utestaben 1.826 
Kloakksanering 1.563 
Avfallsplan 1.788 
Kjøp av brannbil 514 
Komm. veger - opprusting 881 
Gate og miljøtiltak - Dokka sentrum 3.959 
 
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: 
 
             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 
1998     49    55       104 
 
Ved utgangen av desember 1998 var i tillegg 76 
personer ute på tiltak slik at den faktiske 
ledigheten ved årsskiftet var 180 personer. 
 
ENGASJEMENT I 
NÆRINGSLIVET 
 
Nordre Land Næringsselskap AS har i driftsåret 
1998 i første rekke utført dette arbeidet : 
 
• Oppfølgingsarbeid knyttet til "Strategisk 

Næringsplan 1997 - 2000"; planen innholder 
19 forskjellige tiltak. 

 
• Veiledning, oppfølging og bistand til atablerere 

og bedrifter; samarbeid med Oppland 
Fylkeskommune, Oppland Bedriftsutvikling 
AS og AS Bedriftsrådgivning og de 
kommunale sektorene. 

 
• Saksbehandling av næringssaker for 

kommunen. 
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• Vaktmester/fagarbeid utført for Grønvold Sag 

& Mølle(sanitæranlegg), Dokka Camping 
AS(campingplassen), Lands 
Museum(teateranlegget) og for 
kommunen(Dokkastien, ryddearbeid m.m.). 

 
• Styresekretariat for Dokka Camping AS. 
 
• Drift av Dokka Turiskontor. 
 
• Administrasjon/drift av Dokka 

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

mellom Præstø, Tomelilla, Rantasalmi og 
Nordre Land. 

 
• Arbeid med tilskottsordningen for tur- og 

skiløyper. 
 
• Det vises forøvrig til årsmeldingen og renskap 

for 1998 som behandles i generalforsamlingen 
i mai 1999. 

 
 
Kommunale fellestiltak/               
Kraftfonddisponering 
 
 
I 1998 ble det benyttet kraftfondsavkastning til 
bl.a. følgende tiltak: 
 
Overføring til N. Land Næringsselskap kr.1.300.000 
Tilskudd vegen Bakkebygda - Hugulia kr.      50.000 
Sysselsetting   "       370.000 
Planlegging/Årsmelding  “       130.000 
EDB    “       150.000 
Kartverk    “       150.000 
 
 
* Kraftfondets totalansvar  
 
Ved årsskiftet er det gitt lån fra fondskapitalen på  
i alt kr 1.193.735.- 

 

 
 

SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
 

Administrativ oppbygging 
 
            Per Kind 

           rådmann  
 
 

      Geir S. Loeng 
      ass. rådmann 

        Magne Berget 
         økonomisjef 

     Inger B. Heimdal 
         personalsjef  

 
 
 
 
Sentraladministrasjonen omfatter 
følgende virksomheter: 
 
Admininstrasjonsavdeling, Personalavdeling, 
Økonomiavdeling samt Service og 
Informasjonsavdelingen (Fellestjenesten og 
Sentrumsservice). 
 
1998 var preget av omstillinger, bl.a. 
sammenslåing av Fellestjenesten og 
Sentrumsservice til en avdeling, og gjennomføring 
av Informasjonsplanen. 
 

Informasjonsplanen ble vedtatt i Formannskapet i 
sak 32/98. Et hovedelement i denne planen var IT-
basert utvikling. Et element var oppkobling av alle 
kommunale enheter i ett felles nett. Dette ble valgt 
gjennomført med en utstrakt bruk av trådløs 
teknologi og kommun har i dag et av skandinavias 
største trådløse nett. Videre ble de tidligere 
fagsystemeneløsningene på lønn, personal, 
økonomi og sosial skiftet ut til fordel for løsninger 
levert av IBM. For å lette driftssituasjonen og 
sårbarheten som følger av lokale løsninger, ble 
disse nye løsningene i vesentlig grad basert på on-
line kjøring mot IBMs stormaskin på Hamar. I 
tillegg ble det innført IT-løsninger på områdene 
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barnevern og omsorg. Som følge av disse 
investeringen måtte også kommunens servere 
oppgraderes.  
 
For å bedre den interne informasjon ble det 
etablert et intranett og internett er tatt i bruk som 
informasjonskanal både til og fra kommunen. 
Kommunens egen Web-presentasjon vil være 
ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 1999.   
 
I 1999 blir hovedoppgaven å videreføre arbeidet 
med å utvikle de investeringene som er foretatt og 
bli enda bedre på informasjon. Overgangen til år 
2000 byr dessuten på en rekke utfordringer og 
hvilke er delvis kartlagt og vil bli kartlagt 
ytterligere (i samarbeid med Telenor og med fokus 
på skjult elektornikk, dvs. alarmer, pumpe-
stasjoner, medisinsk utstyr o.l.).Noe utstyr vet vi 
ikke er år 2000-kompatibelt, men disse vil bli tatt 
hånd om eller er uten vesentlig betydning. Et 
hovedprodukt som ikke tåler overgangen til et nytt 
år-tusen er vårt sak/arkiv-system. Her må vi 
begynne en prosess med omlegging inn mot jul 
1999. 
 
Statistikk: 
 
Antall saker behandlet 
Formannskap  110 saker 
Kommunestyre  101 saker 
 
Merknader: 
 
Generelt hadde årets lønnsoppgjør og 
lønnsrelaterte utgifter et sterkt press på 
driftsbudsjettet.  
 
Politisk: Merforbruket på omlag kr 

100.000,- ligger i det vesentlige 
i godtgjøringer og kostnader 
forbundet med representasjon. 
Bl.a. er en ekstra heldagssamling 
for kommunestyret enn 
medvirkning til dette.  

Personal: Merforbruket på kr 137.000,- (se 
nærmere under personal) 

 
Fellesutgifter: Budsjettavviket her skyldes en 

sprekk på portobudsjettet på 
omlag kr 45 000,-. Dette 
området ble i utgangspunktet 
redusert med kr 50 000,- da det 
var uttalte ambinsjoner om å 
redusere aktiviteten for å få disse 
kostnadene ned. Dette har vi da 
ikke lyktes med. Bl.a. har vi ikke 
utnyttet mulighetene som nå 
ligger i ny teknologi godt nok. 
Videre har edb-budsjettet et 

overforbruk bl.a. som følge av 
investeringer i div. lisenser, 
virusprogram og ikke-
budsjetterte  kommunikasjons-
kostnader mot våre ytre 
avdelinger.  

 
 
PERSONAL OG ORGANISASJON 
 
Kommuneorganisasjonen hadde 386,18 årsverk og 
525 ansatte i 1998. 
 
Alle ansatte gjennomførte i 1997 prosjektet BOK 
2001, der det ble satt fokus på den enkeltes 
arbeidsoppgaver og arbeidsmål, kompetanse og 
stillingsbeskrivelser.  I 1998 skulle dette arbeidet 
følges opp,  med for eksempel 
medarbeidersamtaler. 
 
OPPLÆRING OG UTVIKLING 
 
Som en oppfølging av BOK 2001 ble det 
gjennomført kurs i medarbeidersamtaler for alle 
mellomlederne.  Målsettingen var å gjennomføre 
medarbeidersamtaler  i hele organisasjonen i 1998. 
Denne målsettingen er ikke nådd.  En av årsakene 
er andre utviklingsprosjekter som er igang, 
hovedsaklig innen informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi.   
Kommunen har gått over til en annen IT-plattform 
i 1998. I løpet av 1998 og 1999 skal vi over til 
IBM på alle områder.  Dette  har medført mye 
prosjektarbeid, der mange ledere har vært 
involvert.  Og alle brukere av nye systemer har 
gjennomført  opplæring i stort omfang.  Dette har 
vært arbeidsbelastende, og har ført til at andre 
utviklingstiltak har måttet vente. 
Derfor må målsettingen om å gjennomføre årlige 
medarbeidersamtaler med alle ansatte utsettes til 
1999. 
 
Innen Helse- og omsorgsektoren har det vært et 
hektisk år med mye planleggingsarbeid.  Med 
bakgrunn i dette og BOK-prosjektet er det 
utarbeidet kompetanseplaner i sektoren.  Mange 
opplæringstiltak er allerede satt i gang og 
gjennomført i 1998.  Dette gjelder opplæring av 
ufaglærte, tilleggsutdanning for hjelpepleiere, 
lederopplæring og annen etterutdanning. 
 
I forhold til den nye etter- og videreutdannings- 
reformen, må det arbeides  aktivt med 
kompetanseplaner i alle sektorer og avdelinger. 
Med nye muligheter for alle ansatte til etter- og 
videreutdanning, er det viktig at arbeidsgiver tar 
initiativ med hensyn til hvilket kompetanse- behov 
som bør dekkes i framtiden. 
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I løpet av året har 19 arbeidstakere tatt fagbrev 
innen områdene renhold, barne- og ungdom, 
omsorg, aktivitør og feier. 
 
Vi økte antall lærlinger i 1998 fra 6 til 7 pr. år; slik 
at vi totalt har 13 lærlinger dette året.   
Den nye lærlingen skal ta fagbrev innen 
kontorfaget. 
 
HELSE OG VELFERD 
  
Kommunen er tilknyttet Land bedriftshelse- 
tjeneste.  Sykefraværet var i 1998 på 7,6 %.  Dette 
er en liten økning fra 1997; men det har vært 
stabilt de siste 3 årene. 
 
Vi drar nytte av bedriftshelsetjenesten på mange 
områder. Vi har blitt flinkere til benytte 
bedrifthelsetjenesten til forebyggende arbeid.  I 
1998 er det gjennomført mange 
arbeidsmiljøkonferanser. Dette tiltaket  blir tatt 
godt imot av både arbeidstakere og arbeidsgiver; 
og er en fin oppfølging av BOK- 
prosjektet. 
 
Andre forebyggende tiltak er gratis tilbud om 
svømming og trim med instruktør. 
Det er også mange arbeidstakere som benytter seg 
av tilbudene ved Parken Treningssenter. 
 
Andre velferdstiltak er førjulsfesten i Dokka- 
hallen for alle tilsatte. Tradisjonen med 
overrekkelse av gavekort til arbeidstakere som 
påskjønnelse for lang tjeneste opprettholdes med 
en tilstelning før jul. 
 
ØKONOMI 
Området “Personalet - felleskostnader” 
har gått med et underskudd på kr 137.000,- 

i 1998.  Dette gjelder inntak av lærling i henhold 
til kommunestyrevedtak, uten budsjetterte midler.  
I tillegg er det ved vedtak i formannskapet-adm 
gitt utvidet frikjøp av tillitsvalgte i henhold til 
Hovedavtalen, utover det som var budsjettert.  Litt 
ekstrahjelp er benyttet i forbindelse med ny IT-
plattform. 
I forbindelse med informasjonsplanen, ble ny PC 
belastet dette området uten at det var dekning på 
budsjettet.  Ordningen med vikarplass gjennom 
arbeidsmarkedsetaten opphørte midt i året, slik at 
kommunen selv måtte dekke vikarplassene. 
 
UTVALG 
 
Formannskapet - administrative saker er 
kommunens partsammensatte utvalg.  Her ble det 
behandlet 26 saker i 1998.  Antallet delegerte 
saker var 99. 
 
Personalavdelingen behandlet totalt 1.214 søkere 
til ledige stillinger.  Tilsettingsutvalget behandlet 
146 saker.   
Vi hadde en turnover på 7,4 % i 1998. 
 
Arbeidsmiljøutvalget behandlet 6 saker. I tillegg 
har vi 10 lokale arbeidsmiljøutvalg ute på 
arbeidsplassene, som arbeider aktivt. 
 
Lønnsutvalget behandlet 5 saker i 1998.  
Forhandlingsutvalget gjennomførte 20 
forhandlingsmøter med de ulike arbeidstaker-
organisasjonene.   
 
Personalavdelingen har hatt et svært hektisk år, 
med blant annet overgang til nytt lønnsdata- 
system fra 01.01.99. Takket være ekstra stor 
innsats, har omleggingen fungert meget bra. 
 
 

 
Økonomi: 

    

Sentraladministrasjonen     
Område Navn Utgifter Inntekter Netto 

regnsk. 
Budsjett Avvik 

100 Politisk 1 665 80 1 585 1 454 131 
104 Revisjon 0 0 0 0 0 
105 Rådmannen 4 627 152 4 475 4 465 10 
110 Økonomi 2 763 144 2 619 2 637 -18 
115 Personal 3 404 227 3 177 3 040 137 
120 Fellesadm. 5 891 883 5 008 4 848 160 
125 Næring 2 171 5 840 -3 669 -3 358 -311 

SUM  20 521 7 326 13 195 13 086 109 
 Fond, avsetn./forbruk  0 Netto avvik 109 
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OPPVEKST FAMILIE OG KULTUR 
 
 

INNLEDNING 
Sektor for Oppvekst, Familie og Kultur har i 1998 
hatt et godt og utviklende  arbeidsår, selv om det til 
tider har vært meget arbeidssomt.    
Generelt har bemanningen vært noe mangelfull på 
flere avdelinger, og det har vært skifte i en del 
ledende stillinger, bl.annet  fikk vi igjen ny 
sektorsjef like før sommerferien. Aage Sandlie ble 
tilsatt i stillingen, og med lang erfaring fra skole og 
OFK fra før bør vi se frem mot en tid med stabil 
ledelse. 
  

På slutten av året har vi hatt en gjennomgang av 
ledelsesstruktuern og det er gjort noen få mindre 
endringer. Bl.annet er stillingen fagleder økonomi 
endret til kontorsjef og har nestlederfunksjonen på 
sektoren. 
Karen Lunde Lybeck er, etter at Finn Arne 
Jacobsen sluttet, tilsatt som fagleder for 
Familieavdelingen  og Ingjerd Thon Hagaset er 
tilsatt som fagleder for Oppvekstavdelingen. 
Vi har stor tro på at dette vil være en organisasjons- 
struktur for OFK sektoren som vil kunne fungere 
stabilt og bra over en lengre periode. 

 
ORGANISASJONSKART 

 

 Aage Sandlie 
Sektorsjef 

Bjørn Erik Myhre 
Kontorsjef/nestleder 

Ingjerd T.  Hagaseth 
Fagl. Oppvekst 

Karen L. Lybeck 
Fagl. Barnev./sosial 

Svein Ladehaug 
Fagl. Kultur 

 
 

OFK - familien i sentrum 
 
GENERELT 
Barneverntjenesten og PP- tjenesten er fullt 
bemannet  
med  utdannet fagpersonell. Laila Gladbakke er 
tilsatt som spesialpedagog i PP-tjenesten fra 1/1-99 

og erstatter Carl Gustav Follestad som har begynt i 
ny jobb . Innenfor skole og  kultur er det nå full 
bemanning i henhold til vedtatt stillingsnorm og 
Roar Kvernsveen er engasjert i deltidsstilling i 
forbindelse med 2000 års jubileet. På  sosial er noe 
ledighet i sosionomstillingene.   

 

Barnehage-konsulent i halv stilling er bestatt og har 
stor betydning for den faglige utviklingen av 
barnehagene.  
 
Tilrettelegging  og oppfølging av reform R-97 som 
en barne-, familie, kultur og skolereform  har også i 
1998 vært  en stor utfordring på sektoren. Mye av 
arbeidet i den første fasen har vært  konsentrert om 
fysisk tilrettelegging av skolemiljøet, mens det nå  
rettes en stor innsats mot personalet i arbeidet med 
kompetanseplaner og etterutdanning knyttet til 
reformen. 
 
Spesielt bør nevnes den satsingen som er gjort når 
det gjelder bruk av IT i skolen. Alle datarommene, 
2 på Torpa barne- og ungdomsskole, 2 på Dokka 
barneskole og 1 på Dokka ungdomsskole er nå 
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knyttet opp mot internett. Elevene bruker daglig IT 
som et naturlig verktøy i undervisningen. 
Lærerene har fått tilbud om leie av hjemme PC 
inkl. bredt opplæringstilbud. 
 
SKOLER/VOKSENOPPL. 
BARNEHAGER/PPT 
 
Investeringer 
1998 ble som 1997 sterkt preget av at skoleverket 
var inne i en innføringsperiode av Reform 97 
(R`97).  Nybygg/tilbygg  og ombygging i nøktern 
stil ble ferdig i 1997 mens div. etterarbeid ble 
fullført i 1998. Dokka barneskole har likevel 
mangelfulle / manglende spesialrom i forhold til 
L`97. 
Uteanleggene er tilnærmelsesvis ferdige også takket 
være noe dugnadsinnsats fra foreldre. 
 
Når det gjelder inneklima er det gjort diverse 
utbedringer på samtlige skoler, men det står 
fremdeles forholdsvis omfattende tiltak igjen for at 
inneklimaet på skolene kan defineres som 
tilfredsstillende etter nye forskrifter. Skolene har 
søkt godkjenning  iht forskrift Miljørettet helsevern 
i barnehager og skoler. 
 
Skolene har tatt et løft og investert i lærebøker etter 
L`97.  For øvrig er det investert i inventar og utstyr 
i utbyggingsprosessen for å tilpasse seg nye de nye 
kravene. 
 
Klassetallsutviklingen i grunnskolen 

 
 
Tabell 1. 
 
Totalt er det skoleåret 1998/99  801 elever fordelt 
på 38 klasser.  Skolene har et godt kvalifisert og 
stabilt personale.   

Andre prioriterte oppgaver 
Naturlig nok er det R`97 som har preget mye av 
den øvrige aktiviteten i skolen i 1998.   
 
Samarbeid med biblioteket har ført til en styrking 
av dette tilbudet.  Dette er et videre satsingsområde 

for skolene for å ivareta kravet om skolebibliotek i 
L`97 og å utnytte den bibliotekfaglige kompetansen 
som finnes. 
 
Heving av de ansattes kompetanse er en 
forutsetning for å lykkes med innføringen av ny 
læreplan.  Behov fra personalet og de overordnede 
retningslinjene har styrt dette arbeidet.  
 
Skolelederne har bla vært skolert i forhold til ny 
opplæringslov som i sin helhet trår i kraft i 1999. 
Mange ansatte har nå tatt videreutdanning i 6- til 
10-årspedagogikk.  Vi har gjennomført 
etterutdanningskurs i norsk, kurs i tema- og 
prosjektarbeid, kunst og håndverk, IKT, natur- og 
miljøfag og heimkunnskap.  

Vurdering har vært et sentralt begrep i forhold til 
utviklingsarbeidet i skolene.  Den skolebaserte 
vurderingen har fungert som et hjelpemiddel til å 
foreta prioriteringer innenfor den enkelte 
virksomhet.  Det er egne veiledere i vurdering.  
 
Det nye tilbygget ved  Dokka barneskole 
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På hver skole fungerer plangruppene godt.  De har 
regelmessige møter og er bindeledd mellom den 
pedagogiske og den administrative virksomheten.  
Skolene har utviklet et utstrakt teamarbeid på bolk- 
eller klassetrinn.  Dette forsterker også helhetlig 
utviklingsarbeid i det enkelte klasserom. 
 
Sammen med PPT utvikler skolene nå individuelle 
opplæringsplaner og har regelmessige møter med 
systematisk gjennomgang av tilrettelagt 
undervisning. 
 
Skolene har i tillegg til tradisjonell undervisning, 
lagt opp til ulike temadager, kulturelle aktiviteter, 
idrettsdager/-aktiviteter.  I tillegg blir det prioritert 
tid til holdningsskapende arbeid i samarbeid med 
elever, foreldre og andre etater.  
 
Alle skolene har foreldre-hjem samarbeid som ett 
av sine viktigste satsingsområder.  FAU er en viktig 
samarbeidspartner i forhold til det som skjer i 
skolen. 
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Alle skolene har elevråd der elevenes 
representanter har muligheter for å påvirke 
utviklingen på den enkelte skole. 
 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
(IKT) 
Grunnskolen fikk utarbeidet en egen IKT-plan i 
1997.  Satsingen på IKT har resultert i ett eller to 
egne datarom på samtlige skoler med elevmaskiner 
tilknyttet Internett.   
Det administrative nettverket på den enkelte skole 
er nå knyttet opp mot anlegget på Sentrumsbygg. 
Det finnes en IKT-veileder på hver skole i tillegg til 
en kommunal veileder.  Det pedagogiske personalet 
er skolert i forhold til pedagogisk programvare og 
tekstbehandling.  Etter en kartlegging viser det seg 
imidlertid at behovet for mer skolering er til stede 
innenfor dette området. 
 
Dokka Pedagogiske IT senter - DPIT har i 1998 
vært knyttet opp mot Dokka Ungdomsskole.  De 
har jobbet mye med utadrettet kursvirksomhet. 
I løpet av 1999 vil en se på en videre utviklingen av 
DPIT. 
Både Dokka barneskole og Dokka Ungdomsskole 
deltar i prosjekter i forhold til bruk av IKT. 
 
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. 
 
 
VOKSENOPPLÆRING 
I voksenopplæringen har rektor permisjon og 
Eyvind Myhre fungerer nå i stillingen. 
 
Oppfølgingen av Cafè 2000 - en 
samordningsmodell for livslang læring har foregått 
gjennom året med aktører fra kommune, fylke og 
stat. 

Voksenopplæringen har lokaliteter i Parken. 
Lokalitetene er ikke tilfredsstillende for 
virksomheten og forbedringer står høyt på 
prioriteringslista. 

 

 
 
 
Voksenopplæringen har i 1998 gitt  
tilbud innenfor områder som: 
 
• voksenopplæring  for fremmedspråklige 
• særskilt opplæring for funksjonshemmede  
• delansvar for oppfølgingstjenesten  
• grunnskoleundervisning for voksne 
• Folkeuniverstitetet for Land 
• Cafè 2000 - utdanning og kurs for voksne 
• oppfølgingsbase for enslige forsørgere 
 
BARNEHAGER 
Kommunens barnehagetilbud pr. 1/8-98 er som 
følger: 
Dæhli bh.   1 avd. 2,3 og 5 dg 33 barn 
Tonlia bh  2 avd. 2,3 og 5 dg 55 barn 
Mariringen bh 1 avd 2,3 og 5 dg 30 barn 
Lundhaug bh 1 avd. 3 dg  17 barn 
 Graner bh 2 avd 2,3 og 5 dg 51 barn 
 Gry bh  1 avd 3 dg  15 barn 
 Sum                       201 barn 
===================================== 
 
Dette er en nedgang på 11 plasser fra 1997 og  
utgjør et betydelig beløp i  reduserte inntekter. 
 

 
 
VIKTIGE HENDELSER 
Graner barnehage har fremdelse tilhold i 
Speiderhuset og på Østmo. Imidlertid ser det nå 
endelig ut til at vi skal få en ny barnehage på 
Dokka i løpet av 1999. Det er lagt ned mye arbeid i 
å planlegge den nye Furulund barnehage. 
 
• Barnehagene har åpnet  dørene for barn ned til 

½ år. Dette har gitt personalet store nye 
utfordringer. 
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• Personalet og barnehageadministrasjonen har 
utarbeidet  egne stillingsbeskrivelser for alle 
stillingskategorier. 

• Arbeidet med kompetanseplan for barnehagene 
ble påbegynt i 1998, dette arbeidet forventes 
avsluttet våren 1999. 

• Det er gjort en stor innsats fra kommunens side 
for å oppjustere barnehagenes utelekeplasser ut 
fra nye forskrifter for lekeplassutstyr. 

• Som følge av forskriften Miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler, har alle barnehagene søkt 
om ny godkjenning av lokalene. Denne 
forskriften fokuserer på innemiljøet i barnas 
oppholdsrom. 

• Kontantstøtteordningen har kommet igang. 
Denne hadde ikke noe merkbar invirkning på 
søkermassen ved opptak våren 98 og det knytter 
seg stor spenning til om den vil innvirke på 
neste års barnehageopptak. 

 
Det gis tilskudd til følgende private barnehagert / 
parker: 
• Solheim barnehage 
• Åvelle dagmammasenter 
• Skogvang barnepark 
• Valatun barnepark 
 
1998 har faglig sett vært et meget spennende år  
hvor kompetanse og omstilling har stått i fokus. 
 
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK 
TJENESTE 
PPT – den pedagogisk/psykologiske tjenesten har 
tre fagstillinger: Pedagogisk psykologisk rådgiver, 
spesialpedagog og logoped.  Etter en periode med 
ledighet i en stilling er pr. 1.1.99 alle tre stillingene 
besatt med kvalifisert fagpersonell.  Det 
forebyggende arbeidet er sterkt vektlagt i PPT.  
Dette arbeidet har fått et løft gjennom det 
tverrfaglige arbeidet i BUF – barn og unge i fokus. 
 
Viktige arbeidsfelt for PPT er: 
• Tilpasset fysisk opplæring 
• Opplæringsplaner for barn med spesielle 

behov 
• Foreldreveiledning 
• Sakkyndighetsvurderinger 
• Lese/skrivevansker 
• Kompetanseutvikling 
 
PPT deltar i ulike prosjekter i forhold til 
holdningsskapende arbeid, tverrfaglig arbeid i 
skolen og foreldreveiledning. 
PPT har faste møter med skole og barnehage.  
Skolene har egne spes.ped. veiledere. 
 

På IKT-fronten er PPT koblet opp til både lukket 
og åpent datanett, men har stort behov for å 
oppdatere avdelingens IT-utstyr. 
 
Avdelingen har sin egen virksomhetsplan. 
 
MÅLOPPNÅELSE 
Våre virksomheter gir  tjenestetilbud på områder 
som i hovedsak er sterkt regulerte gjennom lovverk, 
forskrifter og nasjonale planer. Allikevel vil det 
være slik at de lokale tiltak og engasjement vil være 
avgjørende for kvaliteten. I 1998 har hovedvekten 
vært lagt på innhold og kompetanseutvikling. I 
store trekk er våre mål nådd. Vi har maktet å gi et 
tjenestetilbud på av rimelig god kvalitet på alle 
områder, på noen områder til og med av svært god 
kvalitet. 
 
Den årlige kvalitetsvurderingen fra Statens 
utdanningskontor bekrefter dette. 
Arbeidet med et innføring av nytt planverk og 
utviklingsarbeide har blitt videreført. En løpende 
vurdering av kvaliteten på våre tjenester, er i ferd 
med få fast innpass. 
 
Økonomiske innstramminger i høsthalvåret har 
vært årsak til at vi har måttet legge aktiviteten på et 
lavere nivå enn det som er ønskelig, og har nok 
hemmet oss en del på utviklingssiden. 
 
Samarbeid med andre etater, både kommunale, 
fylkeskommunale og statlige er en forutsetning for 
at vi skal nå våre mål. Av ikke-kommunale 
samarbeidspartnere nevnes: Arbeidsmarkedsetaten, 
lensmannsetaten, trygdeetaten og Dokka 
videregående skole. 
 
Vi har dessuten et utmerket samarbeid med  våre 
nabokommuner på flere områder. Dette 
samarbeidet er både efffektiviserende og 
kostnadsbesparende. 
 
 
SOSIAL- FLYKTNINGE- OG 
BARNEVERNSTJENESTEN 
 
SOSIALTJENESTEN 
 
Sosialtjenesten har følgende bemanningsplan: 
sosialleder 100% 
ekspedisjon 140% 
mottak/tiltakskonsulenter 200% 
økonomiske saksbehandlere 200% 
gjeldsrådgiver/bostøtte og Husbankens 
støtteordninger 100% 
 
Sosialtjenesten har i løpet av året utarbeidet en 
virksomhetsplan som skal være et hjelpemiddel til 
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mer systematisk å styre virksomheten og den 
daglige driften ved sosialavdelingen. Vi har videre 
laget en driftsperm som inneholder bl.a. konkrete 
rutiner for vårt arbeid. 
Prosjektet Meddisponering av klienters midler er 
avsluttet. Resultatet foreligger i egen rapport og 
viser at det er stort behov for slik hjelp og vil være 
lønnsomt for kommunen på sikt. 
 
Vi har et fast og hyppig samarbeid med 
trygdekontor, arbeidskontor og 
sysselsettingskoordinator i kommunen. Målet er at 
mottagere av sosialhjelp skal komme ut av systemet 
raskest mulig. Da arbeidskontoret har færre 
praksisplasser enn tidligere år og dermed færre 
utprøvingsarenaer for hvordan den enkelte fungerer 
i en arbeidssituasjon, har vi hatt flere klienter dette 
året som har jobbet mot sosialhjelp. 
 
Sosialtjenesten har også dette året deltatt i 
Oppfølgingtjenesten for ungdom. 
 
Antall sosialhjelpsmottagere og netto utgifter 
(unntatt flyktninger): 
 
Årstall  1995 1996 1997 1998 
Personer   351   350   337   376 
1000 kr.  4785 4295 4582 3700  
 
FLYKTNINGETJENESTEN 
Ved utgangen av 1998 var 27 flyktninger bosatt i 
Nordre Land, disse kommer fra Bosnia og Kosovo. 
I august vendte en person tilbake til Bosnia. Vi har 
ikke bosatt nye flyktninger det siste året. Bosnierne 
som ble bosatt i 1994 er stort sett økonomisk 
selvhjulpne og 9 personer har skaffet seg arbeid og 
bolig i andre kommuner i løpet av året.  
 
HUSBANKGRUPPA 
Husbankgruppa fordeler boligtilskudd og 
etableringslån til bl.a. unge barnefamilier i 
etableringsfasen, funksjonshemmede og sosialt 
vanskeligstilte. 9 personer har fått 
utbedringstilskudd på i alt kr 111.000.-, tre har fått 
etableringstilskudd på kr 190.000.- og 7 har fått 
etableringslån på kr 597000.-. 
Gjennom den nye bostøtteordningen ble det utbetalt 
kr 3.817.522,-.- til 269 mottakere. 
 
 
BARNEVERNTJENESTEN 
Barneverngruppa som arbeider etter Lov om 
barneverntjenester, har 3,8 årsverk. I 1998 har 3,6 
vært besatt. 
 
I henhold til opplæringsdelen av virksomhetsplanen 
har to av medarbeiderne gjennomført 
etterutdanning i nettverksintervensjon i løpet av 
året. 

 
Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte 
barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved å gi 
råd/veiledning og hjelpetiltak.  
 
Pr. 31.12.98 mottok  39  barn  hjelpetiltak, 8 barn 
bor i fosterhjem og 1 på institusjon. Vi har 
tilsynsansvar for 6 barn som er plassert i fosterhjem 
fra andre kommuner. I.f.t disse enkeltpersonene er 
våre målsettinger for godt barnevernsarbeid i 
hovedsak oppnådd. 
 
I 1998 mottok barneverntjenesten  22 nye 
meldinger, i de aller fleste klarte vi å overholde 
lovens krav til tidsfrister for å undersøke. 
Meldinger mottas fra andre offentlige tjenestemenn, 
men også fra barna selv eller fra deres familie. 
Saker ble forberedt hos oss, og behandlet i 
Fylkesnemnda for sosiale saker  og av 
rettsapparatet. 
 
I desember hadde vi driftsstart på Barnevern 2000, 
et dataverktøy, som skal effektivisere arbeidet vårt, 
 og styrke rettssikkerheten til familiene vi arbeider 
med. 
 
Vi ønsker at vi hadde større kapasitet til å arbeide 
med forebyggende tiltak, jfr  Plan for forebyggende 
barnevernsarbeid, hvor vi ikke har nådd de målene 
vi har satt oss. 
 
Handlingsplan for fosterhjemsarbeidet er utarbeidet 
og behandlet i hovedutvalg for oppvekst, familie og 
kultur. 
 
Våren og sommeren ’98 gjennomførte vi en aksjon 
mot rusmisbruk blant ungdom, i tett samarbeid med 
lensmannen. Tiltakene var rettet seg mot 
enkeltpersoner i form av undersøkelser av mottatte 
meldinger fra lensmannen, og i form av 
opplysningsarbeid på skolene, og i samarbeid med 
andre fagavdelinger i kommunen ga vi tilbud om 
ferieaktiviteter. 
 
Barneverntjenesten opplever at mange av sakene vi 
arbeider med er svært sammensatte og kompliserte, 
og at det er nødvendig med  samarbeid med mange 
andre faggrupper. Dette er tidkrevende. 
 
KULTURAVDELINGEN 
 
De kommunale kulturtiltakene fungerer etter 
intensjonene og fyller langt på veg dagens behov 
innenfor sine områder. Bortsett fra i 
prosjektsammenheng er kulturkontoret fortsatt 
“enmannsbetjent”. Dette fører bl.a. til at det tidvis 
er vanskelig å gi publikum den service som er 
ønskelig.  
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Fra Riksteaterets forestilling: Brakar og Johannes 
av Geir Lystrup 
 
Arbeidet med bygdeboka for Torpa startet 1. januar 
1998 og har så langt gått etter planen. 
 
Biblioteket hadde en positiv utvikling i 1998. Et 
tettere samarbeid mellom Nordre Land 
folkebibliotek og Torpa barne- og ungdomsskole 
har ført til bl.a. økt åpningstid ved 
kombinasjonsbiblioteket i Torpa fra 8t til 20t pr 
uke! Biblioteket har fått to nye ansatte slik at 
biblioteket er bemannet hele åpningstiden. Tilbud 
om internett til publikum er etablert. Bibliotekets 
totale utlån økte med over 3000 fra 1997 til 1998. 
Arbeidet med elektronisk registrering av samlingen 
går som planlagt. 
 
Musikkskolen har hatt et godt driftsår der antall 
elever har økt med ca. 20. Dette skyldes i stor grad 
at interessen for tangentinstrumenter er økende. 
Antall elever på korpsinstrumenter er stabilt, og på 
et nivå langt over kommuner det er naturlig å 
sammenligne med.  
 
På tross av tilsettinger høsten -98 har vi forsatt 
ubesatte stillinger, og det er ventelister på flere 
korpsinstrumenter. 
Musikkskolen er i startfasen på arbeidet med å 
utvide aktiviteten til også å kunne gi tilbud innen 
andre kunstformer enn musikk slik den nye 
opplæringsloven pålegger oss. 
 
I 1998 hadde Parken Ungdomsklubb 224 
medlemmer i 1. halvår og 276 medlemmer 2. 
halvår. Gjennomsnitts-besøket var 107 på tirsdager 
og 140 på fredager. Tilsammen hadde klubben 
9343 besøkende i 1998. 
 
I sommerferien hadde ungdomsklubben åpent 5 
ganger med gjennomsnittbesøk på 63 ungdommer. 
Det var stor aktivitet ute med basket og skating. 
Klubben hadde følgende grupper i gang: 
Mekkeverksted, musikk-verksted, jentegruppe, 

kiosk/kjøkkengruppe, avisgruppe, 
diskjockeygruppe, datagruppe og foto-
/videogruppe. 
 
Ungdommens Kulturmønstring ble avviklet i januar 
med full kinosal og 65 ungdommer på scene og 
utstilling. 11 ungdommer gikk til 
fylkesmønstringen og 2 av disse gikk også videre til 
landsfinalen i Trondheim. 
 
Det var i 1998 nødvendig å skifte ut en del mindre 
partier med dødt gras på Dokka stadion. Dette 
arbeidet var vellykket og i høstsesongen var banen i 
topp stand. I august ble det spilt to u-landskamper 
på Dokka stadion.  
  
Nordre Land IL arrangerte NM i skiskyting på 
Snauhaug i mars. Kommunen støttet arrangementet, 
som var svært vellykket, med bl.a. kr. 100.000,- 
over kulturbudsjettet. 
 
Det ble solgt 7325 billetter på Sentrum Kino i 1998 
mot 7005 i 1997. I år som i fjor ble det vist 211 
kinoforestillinger, av disse var kun 1 
skoleforestilling. 
 
Titanic og Solan, Ludvig og Gurin med reverompa  
var de best besøkte filmene. 
 
Nordre Land Næringsselskap hadde i 1998 
hovedansvaret for ivaretakelsen av 
vennskapskommuneavtalen med Præstø, Tomelilla, 
Rantasalmi og Harku. Arbeidet var i hovedsak 
knyttet til ungdomsleiren som ble arrangert i 
Tomelilla i august. 
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HOVEDKONKLUSJON FOR PLANOMRÅDET. 

 
DRIFTSRESULTAT  
Område Navn Utgifter Inntekter Netto r.skap Budsjett Avvik 

200 Adm. skole 2 021 254 1 767 1 729   38 
205 Skole 31 829 2 767 29 062 28 559 503 
210 PP - tjeneste   981 0 981   995 -14 
220 Barnehager 8 578 6 479 2 099 1 691  408 
250 Kultur 4 895   930 3 965 4  027 - 62 
255 Idrett 1 603 499 1 104 998 106 
270 Sosial 7 801 1 688 6 113 6 664 -551 
271 Flyktninger 1 080 127   953 1 000 -47 
290 Barnevern 3 979 462 35173 3 415 102 

  SUM 52 767 13 206 49 561 49 078  483 
 Fond,avset./forbruk   1 069 Netto avvik -586 
 
 
Regnskapet Hovedkap. 1.2 (Område 200-220) 
balanserer  med et underskudd på kr. 935.000,-. 
Dette skyldes summen av økte utgifter til pensjon 
lærere, lokale forhandlinger , div uforutsette 
vedlikeholdsutgifter. Resten dekkes av avsatte 
midler til skolebøker og prosjekter. 
 
Regnskapet Hovedkap. 1.3 (Område 270,271 og 
290)Sosiale tjenester har et samlet driftsoverskudd 
på kr. 496.000,-. Overskuddet skyldes i hovedsak 
mindre utgifter enn forutsatt til økonomisk 
sosialhjelp. 
 
Regnskapet Hovedkap. 1.5 Kultur og idrett har 
gått med et underskudd på kr. 44.000,-. Dette 
skyldes uforutsette utgifter til lys på Parken, 
skateboardrampa og heis på cena i kinosalen. 
 
Samlet har sektoren gått med et overskudd på kr. 
586.000,- Ser en bort fra overskuddet pga redusert 
utbetaling til sosialhjelp på 551.000,- er 
overskuddet kr. 35.000,-. Dette utgjør 0,07% av 
netto driftsbudsjett og er et resultat som sektoren 
er svært godt fornøyd med. 
 
INFORMASJON 
Sektor for Oppvekst, familie og kultur gir 
informasjon og veiledning på følgende områder: 
 
Oppvekst: 

• Grunnskole 
• Solefritidsordninger 
• Voksenopplæring 
• Barnehager 
• Skoleskyss 

 
 

Familie 
• Sosiale tjenester 
• Rusmiddelarbeid 
• Boligformål 
• Flyktningeformål 
• Barne- og ungdomsvern 

Kultur 
• Bibliotek 
• Kulturvern 
• Kino 
• Musikkskole 
• Parken ungdomsklubb 
• Tilskudd til lag og foreninger 
• Dokka stadion 
• Dokkahallen 
• Vennskapskommunearbeid 
 

 
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 
   (Fritatt  fra 8/9-98) 
   Arvid Skjølås nestleder  A 
   (Ny leder fra 8/9-98) 
   (Fritatt  fra 1/12-98) 
   Gerd Raabel           A 
   John Helge Lande    A 
   (ny leder fra 1/12-98) 
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   Anne Britt Bjørgo Rossland   A 
   Jon N Rønningen    A 
   (Nytt medlem fra 8/9-98) 
    Elin Rosenberg    A 
   (Nytt medlem fra 1/12-98) 
   Gunnar Ryttersveen   SP 
   Liv Hustveit           SP 
   Kari Løken Rognerud   KRF 
   Arnfinn Eng     V 
 
 
HOVEDKONKLUSJON 
1998  har vært et år svært arbeidskrevende år. Det 
har vært en del endringer i personalet, og dette har 
ført til at det i perioder har vært lite bemanning og 
et svært stort press på de ansatte.  
Men takket være stor fleksibilitet og innsats fra 
den enkelte, har vi likevel greid å opprettholde 
tjenestetilbudet. 

 
Alle avdelingene er i en positiv utviklingsfase, 
dette gjelder både på de ytre etater og internt på 
sektoren. En av de store utfordringene er 
helhetstenkning og samhandling på tvers av fag og 
profesjoner for å sikre et best mulig tjenestetilbud 
til våre brukere, og en effektiv utnyttelse av 
menneskelige og økonomiske innsatsfaktorer. Det 
oppleves stadig framgang på dette feltet. 
 
Arbeidet for øvrig er preget av at det planlegges på 
lang sikt og stor profesjonalitet i utførelsen. 
 
Samarbeidet med øvrig kommuneadministrasjonen 
og med politikerne er meget godt og konstruktivt. 
 
Det framgår av regnskapet at vår sektor i 1998 
totalt sett kom ut med en lite overskudd.   

 

 
 

HELSE OG OMSORG 
 

 
INNLEDNING 
 
SEKTOR HELSE OG OMSORG 
 

 
Sektor for helse og omsorg er administrativt 
organisert med sektorsjef og 6 avdelinger med 
hver sin faglige/administrative leder 
 

 
 
  Anne Grethe Kamphaug 

omsorgssjef 
  

      
Legetjenesten 
Leder Ole Th. 
Westrum 

Helsesøstertj. 
Leder Jorun Ø. 
Bjerke 

Landmo sykehj. 
Leder Kjetil 
Bjerke 

Sone Dokka 
Leder Bodil H. 
Fischer 

Sone Torpa 
Leder Ragnhild 
Sollien 

Rehabilitering 
Leder Terje 
Opdahl 

 
 
I sektor for helse og omsorg står omsorgen for det 
enkelte mennesket sentralt og tjenestene som ytes 
involverer ofte mange forskjellige faggrupper. 
Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø og samarbeide er 
derfor viktig for at tjenestene skal bli best mulig 
for brukerne. Kravet til kvaliteten på tjenestene og 
kompetansen til de ansatte øker. 
 
Aktiviteten i sektoren i 1998 har som i tidligere år 
vært stor. Forventningene til hva helse-og 
omsorgstjenestene kan gjøre er store og  presset på 
tjenestene er ikke mindre enn før.  

Pasienter som tidligere ble behandlet i sykehus og 
spesiallisthelsetjenesten tas i dag hånd om av 
kommunehelsetjenesten. 

 
VIKTIGE HENDELSER: 
 
• I juni 1998 flyttet kommunens sentralbord til 

Landmo og ble en del av Dokka vaktsentral. 
Vaktsentralen fungerer fremdeles som 
legevaktsentral for kommunene Nordre og 
Søndre Land og er godkjent som dette. 

 
• Handlingsplanen  for eldreomsorgen er rullert. 
 
I tråd med denne er det opprettet nye stillinger i 

hjemmesykepleien på øremerkede midler fra 
Staten.  
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Planen legger bl.a. opp til at LHL 

(Landsforeningen for hjerte/lungesyke) i 1998 
skulle ha begynt å bygge 24 omsorgsleiligheter 
i Rudsgata. Dette er utsatt et år.  

Torpa helselag skal etter eldreplanen føre opp 3 
omsorgsboliger i tilknytning til de eksisterende 
aldersboligene i Elverom, disse er påbegynt og 
vil bli ferdige i 1999.  

 
• Plan for medisinsk habilitering og 

rehabilitering ble vedtatt i kommunestyret i 
mars. 

På bakgrunn i denne er det opprettet et 
rehabiliteringsteam i kommunen hvor det sitter 
lege, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere 
og representant fra PP-tjenesten. 

  
Plan for psykisk helse ble vedtatt i kommunestyret 

i mai 1998. Som et resultat av denne er Astri 
Hartveit ansatt som miljø-terapeut for å 
videreutvikle dagtilbudene. 

 
• Det har tilsammen vært 8 lærlinger i sektoren i 

1998, 2 i aktivitørfaget, 4 i omsorgs-
arbeiderfaget og  2 kokkelærlinger på 
kjøkkenet på Landmo. 

 
• Innføringen av EDB programmet Pro-Gerica 

2000 ble gjennomført høsten 1998. Mange 
ansatte har vært involvert i dette prosjektet og 
det vil ennå ta noe tid før alle brikkene er på 
plass. 

 
• Kommunen står overfor flere utfordringer 

innen helse-og omsorgstjenestene som vi må 
være rustet til å møte bl.a. ved å ha bemanning 
som innehar den rette kompetansen. Det er 
utarbeidet en egen kompetanseplan for 
sektoren. Flere av de ansatte begynte i 1998 på 
etter-og videreutdanning. Alle på deltid. 11 
hjelpepleiere etterutdanner seg i geriatri, 1 tar 
sykepleier videreutdanning i psykiatrisk 
sykepleie. 4 ledere på ulike nivåer i sektoren 
tar utdanning i administrasjon og ledelse. I 
tillegg  går 3 personer for tiden på 
saksbehandleropplæring. 

 
• I mars ble det gjennomført en konferanse for å 

styrke det tverrfaglige arbeidsmiljøet i 
sektoren. Alle fagmiljøene var representert. Til 
å hjelpe oss med å gjennomføre denne dagen 
hadde vi Land Bedriftshelsetjeneste. Resultatet 
ble en handlingsplan for arbeidsmiljøet. Denne 
skal nå evalueres. 

 
• Høsten 1998 ble det holdt en 

motivasjons/inspirasjonsdag for alle ansatte i 

sektoren. Tema for dagen(e) var: “Det positive 
menneskesyn” 

 
HELSETJENESTENE: 

Legetjenesten: 

Minna Savioja sluttet i sin stilling høsten 1998.  
Stillingen har siden vært betjent av danske vikarer. 

På grunn av stort press på legevakt har det ved 
Dokka legestajon vært forsøkt med assistert 
legevakt 3 timer på kvelden. 

Også ved legestasjonen i Torpa har det vært 
vanskelig å få ansatt fast lege og tilsammen 4 
danske vikarer var innom legestasjonen første 
halvår. 2. halvår har stillingen vært bemannet med 
turnuslege. Dette har medført en del ekstraarbeid 
for den faste legen og hjelpepersonell. 

Turnuslegen Ingar Bareid søkte og ble ansatt i den 
faste stillingen etter endt turnustjeneste. 

 

Miljørettet helsevern: 

Mange offentlige lovpålagte oppgaver innen 
forebyggende helsearbeid er fortsatt uløst på grunn 
av for knappe ressurser.  Noen eksempler er 
smittevernplan, godkjenning av skoler og 
barnehager, røykeloven og diverse 
hygienekontroller  

 

Helsestasjonstjeneseter: 

Helsestasjonstilbudet består av helsesøster og lege. 
På Dokka bruker helsestasjonslegen  4 timer/uke 
til direkte arbeid med barn, i Torpa går 2 timer/uke 
til dette arbeidet. 

I 1998 ble det registrert 84 nyfødte i kommunen 
noe som er en økning på 22 fra året før. Av disse 
hadde 22 adresse Torpa og 62 adresse Dokka. Det 
ble utført hjemmebesøk til alle.  
 
Antall fødsler de siste 4 årene 
1995 1996 1997 1998 
  89  74   62   84 
 
 
Vaksinasjonsprogrammet er fortsatt en høyt 
prioritert oppgave, og i Nordre Land kommune har 
det vært 100% oppslutning om 
helsestasjonstilbudet og vaksinasjonsprogrammet. 
Gruppekonsultasjoner velges forsatt av de fleste. 

Det ble i 1998 arrangert temakvelder for  vordende 
foreldre, hvor tilsammen 12 gravide deltok. 
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Skolehelsetjenesten: 

Skolehelsetjenesten består av helsesøster og lege. 
Skolehelsetjenesten deltar i skoleteamene ved den 
enkelte skole.  Antall henvendelser fra lærere ved 
Dokka barneskole ang. psykososiale problemer har 
økt. 

Alle elevene i 9. klasse har fått tilbud om 
“9.klassesamtalen”. Skjemaet som brukes i 
forbindelse med denne samtalen er godkjent av 
Datatilsynet og Statens helsetilsyn. 

Henvendelser fra videregående skole dreier seg 
vesentlig om prevensjon. Det er egen helsesøster 
ved videregående skole. 

 

REHABILITERINGSAVDELINGEN: 

Avdelingen består av vernepleiefaglige veiledere, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykiatriske 
sykepleiere har vært uten leder i lengre tid. Leder 
er nå på plass. Fysioterapeut Terje Opdahl ble 
ansatt våren 1998 og er også leder av 
rehabiliteringsavdelingen. 

Vernepleiefaglige veiledere: 

Det har vært en del gjennomtrekk av 
vernepleiefaglige veiledere på grunn av 
permisjoner, noe som til dels har preget 
arbeidssituasjonen i 1998. Det er allikevel  
utarbeidet nye habiliteringsplaner og flere er 
påbegynt. 

Ergoterapitjeneste: 

Ergoterapeutene har deltatt på tverrfaglig 
etterutdanning innen rehabilitering og på 
etterutdanningskurs i kvalitetssikring i 
kommuneergoterapi. Rehabilitering og tverrfaglig 
samarbeid har stått i fokus i 1998 og det 
kommunale rehabiliteringsteamet bestående av 
lege fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere og 
PP-tjeneste er etablert. 

Psykisk helsevern: 

Pågangen på den psykiatriske sykepleietjenesten 
har vært stor. Tjenesten har vært redusert p.g.a. 
permisjoner og det har vært behov for bruk av 
vikarer. Støttekontakttilbudet til mennesker med 
psykiske lidelser er øket gjennom øremerket 
tilskudd fra Staten. 

 

 

 

 

 

PLEIE-OG OMSORGSTJENESTENE: 

 

Landmo sykehjem: 

1998 har vært preget av ordinær sykehjemsdrift. 
Pågangen har vært stor og alderen på pasientene 
øker. ( se tabell) 

 
Aldersfordeling i pasientgruppen i prosent ved årets slutt de siste  
5 årene: 
Aldersgr.     1994       1995          1996             1997            1998 
18 - 66 år      7,4            1,4           2,9                 2,9                1,4 
67 -74 år       5,9            7,1           5,8               10,3             10,0 
75 -79 år      22,1         12,9         13,0              17,6              18,8 
80 - 84 år     30,9         22,9         20,3              11,8              15,7 
85 - 89 år     22,1         32,9         36,2              38,2              32,9 
 > 90 år        11,8         22.9         21,7              19,1              21,4  
 

Dagtilbudet er utvidet med 6 brukere i løpet av 
året. Dagtilbudet er et godt og nødvendig bidrag i 
tjenestekjeden. 

Ved årets slutt ventet 14 på korttidsplass i 
sykehjemmet og 26 ventet på langtidsplass. 3 
ventet på dagplass, mens 31 sto på venteliste til 
trygdeleilighet. 

Det er 121 trygghetalarmer med tilhørighet i  
Nordre Land som var tilknyttet Dokka vaktsentral 
ved årsskiftet. Av disse var 25 private og resten 
disponeres av kommunen. 

Landmo sykehjem har i løpet av året mottatt 
pengegaver på tilsammen kr. 33.750. Disse har  
bl.a. har gått til innkjøp av: 
- stemming og ettersyn av pianoer 
- bilder fra Art supply 
- treningsutstyr, tredemølle 
- kjøleskap til bruk for beboerne 
- verandadør til avd. Soltun 
 
 

Dokka vaktsentral: 

Kommunens sentralbord ble sommeren 1998 
flyttet til vaktsentralen. Det er installert ny sentral 
som dekker de fleste kommunale instansene og 
vaktsentralen.  

 

Sone Dokka: 

1998 har vært et travelt år med mange “baller i 
lufta”. Vi føler allikevel at vi har klart å ivareta 
våre arbeidsoppgaver og brukere på en 
tilfredsstillende måte 

Bemanningen i hjemmesykepleien er styrket 
gjennom handlingsplan for eldreomsorgen. 
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Alle faste stillinger både i hjemmesykepleien og 
miljøtjenesten er besatt med fagutdannet 
personale. 

Parken dagsenter gir aktivitetstilbud til 5 brukere. 
Flere kunne hatt behov for et slikt tilbud dersom 
plassen hadde vært større. 

Avlastningsboligen i Åsligata 17 som har  hatt 
åpent hver 3. helg og enkelte døgn i uka har i 1998 
gitt tilbud til 8 personer.   

 

Sone Torpa: 

Sone Torpa er tillagt store oppgaver og nye 
brukere og oppgaver har kommet til i løpet av året. 
Etterspørselen etter hjemmetjenester er økende. 

Takket være godt samarbeid mellom ulike 
faggrupper og kommunale sektorer har vi kunnet 
gi brukerne et godt tilbud. 

Bemanningen i hjemmesykepleien styrket på 
bakgrunn av eldreplanen. 

 

 

 

Felles for begge soner: 

Mottakere av støttekontakt pr. 31.12.98: 

0-17 år  18-49 år 50-66 år 67-79 år  > 80 år I alt 

6 23 3 2 1 35 

 

Mottakere pr 31.12.98: etter alder: 

                  Hjemmesykepleie               |  Praktisk bistand § 4.2.a 

alder menn kvinner menn kvinner 

0-17 år 0 0 0 0 

18-49 år 4 4 9 6 

50-66 år 5 9 1 6 

67- 74 år 4 6 4 11 

75-79 år 17 13 6 18 

80-84 år 7 6 5 25 

85-89 år 4 4 7 12 

90 år og 
over 

1 3 2 3 

I alt 42 45 34 81 

 

 

REGNSKAP 1998: 

Helse og omsorg      

Område Navn Utgifter Inntekter Netto regnsk. Budsjett Avvik 
300 Adm. - Omsorg 6 149 1 622 4 527 4 475 52 
310 Legetjenesten 3 850 579 3 271 3 181 90 
320 Helsesøstertj. 969 103 866 853 13 
330 Sykehjem 27 706 7 550 20 156 19 466 690 
340 Sone Dokka 17 160 4 040 13 120 13 229 -109 
350 Sone Torpa 12 898 2 595 10 303 9 613 690 

SUM  68 732 16 489 52 243 50 817 1 426 
 Fond, avsetn./forbruk  -59 Netto avvik 1 367 

 

 

Regnskapet for sektoren viser et negativt resultat 
på kr.1.367.000 

OMRÅDE 300: kr. 52.000; årsak er statlige midler 
til opplæring av ufaglærte som på nederste linje i 
oversikten står oppført under bruk av fond. 

OMRÅDE 310: kr. 90.000; skyldes først og fremst 
overforbruk  til kjøp av medisinske forbruksvarer. 

OMRÅDE 320: kr. 13.000; Kr. 7.000 av disse er 
overførte midler fra 1997 til 1998 vedrørende 
foreldreveiledningsprosjekt, oppført under bruk av 
fond. 

OMRÅDE 330: kr. 690.000; forårsaket av 
lønnsoppgjøret og KLP, samt nye forskrifter 
angående farmasøytisk tilsyn i sykehjem og 
legebesøk utenom tilsynstidene. Område 330 må 
også sees sammen med område 340 på grunn av 
fysiske tilknytningen har en del fellesutgifter. 

OMRÅDE 340: kr. - 109.000; viser til 
kommentarene til område 330. 

OMRÅDE 350: kr. 690.000; skyldes først og 
fremst lønnsoppgjøret, men også et merforbruk på 
støttekontakt og omsorgslønn etter lov om sosiale 
tjenester. 
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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, leder                     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  

 
 

ADMINISTRASJON 
 
Sektoren fikk ny leder som registrerte en betydelig 
arbeidsbelastning som påvirker flere i sterk grad. 
Dette har tidligere kommet fram gjennom BOK 
2001-prosessen og inntrykket ble forsterket etter at 
det hadde vært gjennomført medarbeidersamtaler 
med alle. Forholdet bekreftes også i en rapport fra 
Land Bedriftshelsetjeneste.  
 
 
Landbruksavdelingen 
 
Skogbruk 
Aktiviteten i skogbruket har vært bra. En fuktig 
sommer har vært gunstig for skogen med hensyn 
til nye planter, vitaliteten på eldre skog og har gitt 
lite skader av barkbiller. 
 
Det er behandlet 25 søknader om bygging av land-
bruksvei, 19 søknader om hogst i vernskog og 13 
søknader om helikoptersprøyting. Det er utført 9 
foryngelsesfeltkontroller, seks 5-års vedlikeholds-
kontroller på skogsbilvei, prøvetaking av 
barkbillebestand og skogskadeovervåkning. 

 
År Avvirkning 

(m3) 
Ungskog-

pleie (dekar) 
Antall 
planter 

1998 86.310 3586 548.240 
1997 81.659 3719 532.567 
1996 86.281 3106 489.780 
1995 125.804 2681 553.325 
 
Det er omsatt tømmer til en bruttoverdi på 30 mill. 
og investert i skogkultur og veier for ca. 4 mill. 
 
Oversiktsplan for skogbruk ble vedtatt. Prioriterte 
mål i planen er: Øke avvirkningen til 100.000 m3 

pr år, gjennomføre hovedplan for skogsbilveier, 
arbeide for bioenergianlegg i kommunen, øke 
skogkulturaktiviteten og stimulere til bruk av 
manuelle hogstmetoder. 
 
Jordbruk 
Det ble godkjent 288 bruk for produksjons-
tilskudd, dvs. en nedgang sammenliknet med fore-
gående år. Trenden er som på landsbasis; bruks-
enhetene blir færre og større. Totalt areal som det 
søkes produksjonstilskudd på, holder seg likevel 
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stabilt. I tillegg til at dyrket areal opprettholdes 
fordelt på færre brukere, kan dette også skyldes at 
dyrket mark som går ut av drift oppveies av ny-
dyrket areal. Innmarksbeite utgjør også en stor del 
av arealet det søkes produksjonstilskudd på. 
 
Arealtall i tidsrommet 1995 - 1998 
Areal 1995 1996 1997 1998 
Ant. bruksenheter 300 300 300 288 
Engvekster (da) 28029 29401 27439 31403 
Grønnfôrv. (da) 2338 2466 2411 1941 
Poter (da) 83 60 67 54 
Korn (da) 6320 6320 6094 6197 
Andre vekster (da)    50 
Totalt areal (da) 36770 38247 36011 39645 
 
 
Dyretall i tidsrommet 1995 - 1998 
Dyr 1995 1996 1997 1998 
Hester 77 57 51 49 
Mjølkekyr 1305 1377 1297 1346 
Ungdyr 993 1222 1138 1174 
Kalver 1440 1484 1486 1495 
Sau 4800 4992 4789 4782 
Verpehøns 4368 4287 4198 4383 
Griser - avlspurker  154 135 138 
 
Vekstsesongen 
Vekstsesongen ble preget av mye nedbør. Gras-
avlingene ble store, men ugunstige innhøstings-
forhold gjorde at lite gras ble berget som høy; 
ensilering ble alternativet for de fleste. Korn-
avlingene ble også bra, tross vanskelige forhold. 
 
Statlige overføringer til jordbruket 
Det ble utbetalt vel 33,2 mill. kroner gjennom 
ulike tilskuddsordninger til kommunens 
jordbrukere, hvorav produksjonstilskuddet 
utgjorde 26,6 mill. 
 
Landbruksvikarordningen 
Det ble utført 32 oppdrag som utgjør 391,5 dags-
verk. Det kommunale tilskuddet til ordningen ut-
gjorde kr. 214.906,-. 
 
Kjøp og salg av melkekvoter 
Det ble solgt 228.110 liter melk fordelt på 5 
produsenter. Det var totalt 50 kjøpere av 
tilsammen 107.397 liter. 
 
Forum for bygdeutvikling i Nordre Land 
Forumets hovedmålsetting er å være en uavhengig 
organisasjon som stimulerer til videreutvikling 
innen eksisterende næringer og til utvikling av nye 
produkter og tjenester. Forumet startet opp med to 
store prosjekter; “Registrering av ledige hus og 
arealer” med formål utleie/salg og “Alle gode ting 

er tre” med formål å få en felles markedsføring av 
produsenter av treprodukter for bolighus/hytter. 
 
 
Oversikt over utviklingen av antall saker i Hoved-
utvalg for landbruk: 
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Miljøvern/kommuneplan 
 
Kommuneplan  
Det har vært arbeidet med kommuneplanens areal-
del i 1998. Planforslaget ble sluttført i desember 
og skal vedtas i mars -99. Kommunen deltar i et 
interregionalt kommunedelplanarbeid for 
Jotunheimens forgård. Målet er å komme fram til 
retningslinjer for arealbruk i områdene begrenset 
av Valdresflyveien og veien Torpa/Vingrom samt 
Gudbrandsdalsføret og Valdresdalføret. Forslaget 
vil komme til kommunal behandling i mai -99. 
 
 
Hjorteviltforvaltning 
 
Elg 
Det ble gitt fellingstillatelse på 298 dyr og felt 255 
dyr. Dette gir en fellings-% på 86. Elgstammen sør 
for Etna (Veståsen) er for stor i forhold til beite-
grunnlaget. Elgen gjør betydelig skade på skogen 
lokalt på Nordsinni. I et forsøk på å redusere 
konflikten elg/bil har kommunen i samarbeid med 
Statens Vegvesen satt ut duftampuller med 
ulveurin for å skremme vekk elg langs veien fra 
Klopp til Høljarast. Forsøket fortsetter vinteren 
1998/99. 
 
Hjort 
Det ble gitt fellingstillatelse på 9 dyr. Det ble felt 2 
dyr, et på Veståsen og et på Østsinniåsen. 
Fellingsresultatet og andre observasjoner tyder på 
at hjortestammen har økt i 1998. 
 
 
Rådyr 
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Det ble gitt fellingstillatelse på 375 dyr og felt 94. 
Dette gir en fellings-% på 25. Rådyrbestanden må 
betegnes som god i 1998. 
 
Rovdyrforvaltning 
 
Gaupe 
Det ble høsten 1998 observert ei hunngaupe med 3 
unger i Dokkaområdet. Disse dyrene har med 
jevne mellomrom vist seg fram i et område som 
strekker seg fra Lausgarda i sør til Høljarast i nord. 
I tillegg er det gjort observasjon av enkeltdyr. Det 
er rimelig å anta at vi har hatt en gaupestamme i 
kommunen på minimum 3 dyr og maksimum 5 
dyr. Da gaupa bruker store områder må en regne 
med at vi har denne stammen sammen med 
nabokommunene. 
 
Bjørn 
Det foreligger én sikker sporobservasjon av bjørn. 
 
Rovdyrskader 
Det ble søkt om erstatning for 109 sauer/lam som 
ble meldt rovdyrtatt. Det ble gitt erstatning for 47 
sauer/lam. Samtlige dyr var tatt av gaupe. Årsaken 
til de høye tapene skyldes bl.a. at revebestanden 
har vært økende de senere år. For husdyr tatt av 
rev gis det ikke erstatning. 
 
Fallvilt/skadet 
Det ble foretatt 27 ettersøk etter skadede dyr, 
hvorav 22 ettersøk etter elg i området Dokka-
deltaet - Høljarast. Irregulær avgang i 1998: 3 
rådyr, 6 elg. 
 
Innlandsfiskeforvaltning 
Også høsten 1998 ble det gjennomført et forsøk 
med radiomerking av Randsfjordaure på gyte-
vandring opp i Dokka og Etna. I skrivende stund 
har en imidlertid ikke mottatt noen rapport om 
resultatet. Det er i 1998 innvilget 4 søknader om 
tilskudd fra de kommunale fiskestellmidlene. 
 
Motorferdsel i utmark 
Med bakgrunn i innkommende søknader ble det 
gitt 13 løyver til ervervskjøring. 
 

 
 

Teknisk 
 
Oversikt over utvikling av antall saker i Hoved-
utvalg for teknisk drift: 
 
 

Saker i HTD

0
50

100
150
200
250

19
95

19
96

19
97

19
98

antall saker

 
 
Større saker er blant annet: 
Budsjett-99 og budsjettjustering -98 
Innføring og bearbeiding av KOSTRA 
Godkjenning av bebyggelsesplan - Hugulia 
Forslag til bebyggelsesplan - Øygarden 
Endring av vedtekter for GLT-avfall 
Forskrifter for innsamling av forbruksavfall m.m. 
 
Større investeringer: 
Gjenvinningsstasjon Torpa 
Kjøp av brannbil samt shovel med utstyr 
Kloakksanering Jevnakerveien og Snertinn 
Vann/kloakk- Nedre Nerli 
Drift 
 
Veier 
Det ble i 1998 videreført arbeid med 
ekstraordinært veivedlikehold som startet i 1997. 
Det ble bevilget 1.1 mill. kr. til opprusting av 
kommunale veier. Arbeidet blir avsluttet i 1999. 
 
Vann/ kloakk 
Vann- og kloakkmengder ved de kommunale 
anleggene de siste årene (i 1000 m3): 
 
Vann 1995 1996 1997 1998 
Dokka 748 824 886 929 
Elverum 31 22 23 21 
 
Kloakk 1995 1996 1997 1998 
Dokka 350 324 405 461 
Elverum 17 19 24 22 
Riisby 3 3 2 2 
 
Vannkvaliteten ved vannverkene er generell god. 
Alle renseanleggene har gode resultater. 
 
 
Renovasjon 
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I januar startet en ny epoke for renovasjon i 
Nordre Land. Kildesortering av avfall ble innført 
og alle husstander i kommunen fikk i løpet av årets 
3 første måneder tildelt beholdere for restavfall, 
kjøkkenavfall og bøtte for spesialavfall. 
Gjennomføring av ny renovasjonsordning har 
sterkt preget avdelingen, og har til tider krevd 
større ressurser enn tilgjengelig, noe abonnentene 
også har fått føling med. Transport av avfall i 
kommunal regi opphørte 31.12.97 og ble da satt 
bort til privat transportør. 
 
Avfallsmengder (i tonn) til deponi: 
 
1995 1996 1997 1998 
2630 2600 2754 1466 

 
Det ble transportert 278 tonn matavfall til 
kompostering ved anlegget hos GLØR. 
 
Følgende mengder fordelt på fraksjoner er gått til 
gjenvinning de 3 siste årene (i tonn): 
 
Fraksjon 1996 1997 1998 
Papp/papir 223 232 227 
Glass 23 23 28 
Spesialavfall 6 4,6 1,5 
Landbrukplast 32 29 50 
Metall 945 764 1370 
Matavf. storhush. 58 70 73 

 
 
Beredskap 
Utrykninger i brannvesenet de siste årene: 
 
1995 1996 1997 1998 
59 42 50 57 

 
Ny brannordning har vært et hett tema. Dette har 
vært et felles prosjekt med Søndre Land 
kommune. 
 
Feiervesenet utførte en del kontroll av montering 
av ildsteder i tillegg til feiing av 3100 piper. 
 
Eiendom 
Disse prosjekter er avsluttet: Utbygging ved 
Dokka barneskole (DBS) og Torpa barne- og 
ungdomsskole (TBUS); bl.a. utomhusanlegg, 
ventilasjonsanlegg klasseromsfløy TBUS (noe 
gjenstår), parkeringsplass TBUS, asfaltering Furu-
holtet og Dokka helsehus, opprusting av 
lekeområder DBS (noe gjenstår), ventilasjon i 
svømmehall Dokka ungdomsskole (DUS), ut-
bedring av dusjer og garderober DUS. 
Ellers har det pågått planlegging av ombygging 
ved Torpa helsehus, ny barnehage på Dokka, om-

bygging/tilbygg vedrørende Plan for eldre-
omsorgen, ventilasjonsanlegg i Mariringen barne-
hage og i voksenopplæringen i Parken. 
 
Det ble solgt 5 kommunale boligtomter og 2 
kommunale boliger/leiligheter. 
 
Avdelingen ble bemanningsmessig styrket med en 
stilling i løpet av året. 
 
 
Kommunal sysselsetting 
Det var rundt 7 personer innen kommunale syssel-
settingstiltak fordelt på ca. 100 månedsverk. 
Arbeidet har omfattet praksisplasser, attføring, 
arbeidstrening sosialhjelpsmottaker m.m. 
 
Følgende er bl.a. blitt utført: 
• Rydding av stier 
• Bygging av bruer 
• Vedlikehold av grøntareal 
• Mekanisk verksted 
• Div. bistand. 
 
Plan-, bygg og oppmåling 
To forhold dominerte arbeidet i 1998: Miljøgata 
og innføring av nye byggeregler. 
Miljøgata ble åpnet den 29. august etter at arbeidet 
hadde pågått siden mai. Utforming og oppfølging 
av gata ble utført uten økt bemanning. I tillegg er 
det tatt ut avtalefestet pensjon (AFP) som tilsvarer 
60 % stilling uten at dette er kompensert. 
Innføring av nye byggeregler har ført til at få føler 
seg i stand til å fylle ut søknadspapirene uten å ha 
fått betydelig veiledning/bistand. Dette har gitt 
langt mer arbeid med søknader i stedet for mindre. 
Konsekvensene er at det har magasinert seg opp et 
betydelig antall søknader som ikke er behandlet, 
og at det ble en større svikt i gebyrinngangen. 
Det ble gjennomført kurs for ca. 30 lokale hånd-
verkere og konsulenter i ny Plan- og bygningslov 
m/forskrifter. 
Det er ansatt en ny oppmålingsingeniør, og tatt i 
bruk ny teknologi. Dette er et såkalt GPS-system 
og består i at vi tar i bruk satelitter og radio for å 
finne koordinatene. 
Det er utført ca. 80 kart- og delingsforretninger og 
utstedt 30 midlertidige forretninger; noe som har 
gitt en gebyrinngang på ca. kr. 100.000,- over det 
som var budsjettert. Antall midlertidige 
forretninger har økt til ca. 70, og innsatsen med å 
få disse målt må økes p.g.a. 3-årsfristen for 
gjennomføring. 
Det er fortsatt mye å rette opp i GAB-registeret, 
noe som krever økt innsats om en nødvendig 
pålitelighet skal oppnås. Det er et raskt tiltagende 
behov for riktige GAB-opplysninger på stadig 
flere områder; bl.a. kommunal fakturering.
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ØKONOMISK REGNSKAP 1998 (tall i 1000 kr) 
 
Område Navn Netto regnskap Budsjett Fondsbruk Avvik 
600 Adm. LMT 2.214 2.525  -311 
610 Plan/bygg  519 498 28 -7 
620 Oppmåling 231 270 28 -67 
630 Eiendom 13.656 13.612  44 
640 Drift -2.503 -3.471  968 
650 Beredskap 1.599 1.828  -229 
660 Sysselsetting 153 221  -68 
670 Landbruk 1.392 1309 20 63 
680 Miljø 450 395 105 -50 
Sum LMT 17.711 17.187 181 343 
 
Hovedutvalg for teknisk drift 
 
Rudi Thorstensen, leder  AP 
Wenche Eimann   AP 
Terje Øiom   AP 
Hans Haugen   AP 
Mary Anne Sveen  AP 
Bernt Øistad   SP 
Tor Olav Fredlund  SP 
Astrid Ulimoen   H 
Kjetil Bjørklund   SV 

 
 
 
Hovedutvalg for landbruk: 
 
Knut Skartlien, leder  AP 
Svein Rønningsveen  AP 
Grethe Søbønsveen  AP 
Marianne Bjerke   SP 
Johannes Gjerdalen  SP 
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KOMMUNESTYRETS SAMMENSETNING 

1996 - 1999  
 
 
Kommunestyret har i 1999 følgende sammensetning: 
 
Arbeiderpartiet: 
 
* Rolf Ødegård 
* Liv Solveig Alfstad 
* Anne Britt Bjørgo Rossland 
* Rudi Thorstensen 
* Ole Midthaugen 
* Rolf Rønningen 
* Wenche Eimann 
* Terje Øiom 
* Ole Klokkersveen 
* Kari Bjørkeli 
* John Helge Lande 
* Svein Rønningsveen 
* Åge Strømsjordet 
* Gerd Marit Raabel 
* Kari Torunn Nordby 
* Torfinn Arnesen 
*.Elin Rosenberg 
*.Edin Rosenberg 
 
Uavhengig: 
 
* Arnfinn Eng 
 
  
Formannskapet: 
 
Rolf Ødegård, ordfører 
 
Rolf Rønningen, varaordfører 
 
Liv Solveig Alfstad 
 
Gerd Marit Raabel 
 
Høyre: 
 

* Astrid Ulimoen 
* Jan Viggo Eidissen 
 
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 61 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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