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NORDRE LAND KOMMUNE - ÅRSMELDING 1999 
 
 
 

INNLEDNING 
 
Rådmannens kommentarer 
 
* Bakgrunn for årsmeldingen 
 
Årsmeldingen i Nordre Land kommune legges nå 
ut for 13 gang. 
 
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 mange år har vi sendt årsmeldingen ut som egen 
trykksak til alle kommunens husstander. I fjor ble 
årsmeldingen bekjentgjort og omtalt i den nye 
Landavisa. Dette har sammenheng med at 
kommunen har kjøpt informasjonsplass i denne 
ukeavisa som har vært distribuert gratis til alle 
husstander. Vi har fått positive tilbakemeldinger 
på denne måten å informere på. 
 
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 1999. 
 
Vi har igjen et år med svært høy aktivitet bak oss. 
Mange prosjekter er gjennomført og den daglige 
driften har hatt stort omfang av tjenester. 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. 
 
Resultatene er etter mitt syn jevnt over gode, men 
det er likevel et stort potensiale for forbedring.. 
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. Det blir viktig for oss å 
finne fram til best mulige beskrivelser av 
servicenivået på alle våre tjenester. Dette kan i stor 
grad føre til at forventninger og muligheter 
nærmer seg hverandre. 
 
Vårt arbeid med opplæring og utvikling i 
organisasjonen har i 1999 vært preget av en 
hektisk aktivitet på IT-området. Utfordringen med 
overgangen til et nytt årtusen har lagt press på 
dette arbeidet. Nærmere kommentarer til 
organisasjonen er gitt av assisterende rådmann og 
personalsjefen. 
 
Økonomien i 1999 har vært vanskelig i 1999. 
Forventningene om tjenester fra kommunen øker 
for hvert år, mens budsjettrammene har blitt 
mindre. Dette har ført til nødvendige innsparinger 
på flere områder.  Presset har vært særlig følbart i 
omsorg. På bakgrunn av  sykehusenes rett til å 
kreve refusjon av kommunen for eldre mennesker 
som kan overføres til det kommunale apparatet, 
har det vært nødvendig med overbelegg  på våre 
institusjoner og økt innsats i hjemmetjenestene. 
Dette har igjen ført med seg budsjettsprekker.   
 
Vi har avlagt et regnskap i balanse, men med 
fondsavsetninger på 1,5 mill. kr  mindre enn 
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forutsatt.  Dette gir oss mindre reserver for 
framtidig bruk . Investeringene i forhold til 
eldreplanen sammen med en redusert og fastlåst 
fondsmasse gir oss svært liten handlefrihet.  
Utfordringen blir å ta et tak for å tilpasse 
tjenestenivået til våre inntekter og 
gjeldsforpliktelser. Vi må husholdere meget 
forsiktig selv om både investeringsønsker og 
forventninger til økt drift står i kø. 
  
 
Jeg vil ellers benytte anledningen til å takke både 
innbyggere, politikere og ansatte for samarbeidet i 
1999. 
 
Per Kind 
rådmann 
 
 
GENERELT OM NORDRE LAND 
KOMMUNE 
 
*Folketallsutvikling. 
 
I 1989 til og med 1999 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 82  78     4 242   240    2    6 
1999 48  82   -34 207   179    28   -6 
(Tallene for 1999 er pr. 01.10.99) 
 
Folketallet pr. 01.10 1999 var ca 6.961  personer. 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISASJON OG 
ØKONOMI 
 
Økonomisjefens kommentarer 
. 
Regnskapsføringen. 

Ved økonomiavdelingen føres regnskapene for  
kommunen - kommuneregnskapet og det særskilte 
skatteregnskap, samt regnskap for  Nordre Land 
Næringsselskap, Nordre Land Kirkelige fellesråd, 
Overformynderiet, legater og stiftelser 13 ialt. Det 
ytes i tillegg noe bistand på  regnskapene for 
menighetsrådene. 
  
KOSTRA. (Fork: KOmmune, STat, 
RApportering) 
I kommunestyrets møte den  15.12.98, sak nr. 
85/98  vedtok Nordre Land kommunestyre 
”Forskrifter for forsøk med alternativ rapportering 
av økonomi- og tjenestedata ”, fastsatt av 
Kommunal- og arbeidsdepartementet.  
Forskriftene hadde virkning for kommunens 
budsjett og regnskap fra 01.01.99. 
 
KOSTRA`s primære siktemål er: 
• å frembringe relevant, pålitelig og 
sammenlignbar styringsinformasjon om 
kommunens prioriteringer, produktivitet og 
dekningsgrader. 
• å samordne og effektivisere rutinene og 
løsningene for datautveksling og forvaltning av 
data, slik at statlige og kommunale myndigheter 
sikres rask tilgang til data med minst mulig 
ressursbruk.  
 
Siden  KOSTRA arbeidet krevde omlegging til en 
ekstern kontoplan ble det viktig for oss å  bruke 
anledningen  til å tilpasse intern kontoplan  til 
organisasjonen og den virksomhet som drives. 
I året er det utarbeidet ny kontoplan basert på 
en intern og en ekstern del.  
 
Den interne kontoplanen skal sikre egne politikere 
og administrasjon  god oversikt og tilstrekkelig 
informasjon gjennom regnskapet. Planen synes så 
langt å fungere som forutsatt  og det vil bare bli 
gjort  mindre endringer på denne i år. 
 
IT-LØSNINGER. 
Parallelt med innføring av ny kontoplan  er det 
gjennomført overgang til nye EDB-systemer for 
bl.a. regnskap, kommunal fakturering, innlån, 
utlån, lønn og personal. Oppgavene med å få disse 
endringene på plass har vært en stor utfordring for 
oss. Målsettingen  har  vært å etablere 
styringsverktøy som gir rask informasjon og 
oversikt og derved mulighet for å gjøre raske og 
riktige beslutninger.  Selv om vi er kommet langt i 
dette arbeidet  er dette en løpende prosess som 
stadig må utvikles.  
 
Likviditet. 
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Kommunens totale fondsmidler er redusert i året 
med nesten 2,2 mill. kr., mens likviditetsreserven  
har fått tilført vel 251 tusen kr. Dersom en også 
regner ubrukte lånemidler som en del  av 
kommunens likviditet, har kommunens likviditet 
økt  med vel 3 mill. kr. Kommunens likviditets- 
messige situasjon  er tilfredsstillende og den er 
fortsatt i stand til å betjene sine økonomiske 
forpliktelser. 
  
Driftsregnskapet er avsluttet i balanse.  
Netto driftsresultat fremkommer positivt med kr. 
573.844,- Selv om dette vel 700  tusen kr. bedre 
enn budsjettert resultat, utgjør det bare 0,27 % av 
driftsinntektene. Resultatet gir ikke rom for netto 
avsetninger til fond. Tvert om har driften i året 
netto forbrukt  nærmere 571 tusen kr. av fond 
. 
Som i forrige år fremkommer resultatet  etter at det 
er foretatt strykninger av avsetninger med vel  1, 5 
mill kr. I det alt vesentlige tilsvarer strøkne 
avsetninger  tilbakebetaling av renter og avdrag  
på lån av egne fond, samt avkastning av 
fondskapitalen tilhørende ubundne fond. 
 
Frie inntekter og de anslag som ligger i budsjettet 
samsvarer bra.  Skatteinntektene,  både skatt på 
formue og inntekt og eiendomsskatt, samt 
rammetilskudd har bare mindre avvik i forhold til 
budsjettet. 
 
Overforbruk på tjenesteområdene i forhold til 
forutsetningene utgjør nærmere 1,7 mill kr. 
 
Ikke disponert netto driftsresultat for 1997 på 
kr.116.798,57  er disponert i året og avsatt til 
likviditetsreserven.  
  
Finansinntekter/utgifter viser at vi for disse er 
kommet bedre ut enn budsjettert. 
  
Driftsresultatet oppfyller kommunelovens 
minimumskrav til  balanse, men kommunens 
handlefrihet er sterkt redusert i forhold til et 
brukbart nivå i 1996. 
 
Driftsnivået kan være vanskelig å forsvare på sikt. 
På den bakgrunn er det viktig at arbeidet  for å 
styrke  den langsiktige handlefriheten prioriteres i 
tiden framover 
 
 
Bevilgningsregnskapet viser at  vi i året har 
anskaffet midler med  vel  238.6 mill. kr.  mens  vi 
har  brukt vel 240,6 mill. kr.  Dette viser oss at vi 
har redusert  vår arbeidskapital med  vel 2 mill. kr. 
(Før regulering av endring i ubrukte lån)   

 
Kapitalregnskapet  har utløst et 
finansieringsbehov på   vel 17,4 mill. kr.  Av dette 
utgjør  investeringer og anskaffelser  vel 15,7 
mill.kr. Nærmere 11,5 mill. kr. av dette er  
finansiert  ved lånemidler.  Det er overført midler 
fra driftsregnskapet  til deldekning av 
investeringer eller avsetninger i kapitalregnskapet 
i året med vel 1.082 mill.kr. Netto fondsmidler  
brukt i kapitalregnskapet utgjør  vel 1,6 mill kr. 
Kapitalregnskapet er avsluttet med et overskudd 
på kr. 72.142,42 som er  avsatt til 
likviditetsreserven. 
 
Langsiktig gjeld  har øket i året med vel 2 mill kr. 
 til  vel  131,4 mill. kr.  Renter og avdrag på faste 
lån er belastet driften med  19,88 mill kr. Dette 
utgjør  9,25 % av driftsinntektene. 
 
Fondsoversikten viser at det i året har forbrukt 
nærmere 12 mill kr. og det er avsatt  nærmere 9,8 
mill. kr. - en reduksjon i fondskapitalen på 
nærmere 2,2 mill. kr. Fondskapitalen utgjør  ved 
årets utgang  vel 21,7 mill. kr.  Av dette er 
nærmere 6,1 mill. kr. avsatt/bevilget til bestemte 
formål. Videre er 6,7 mill. kr. ikke disponibel 
kapital i det den utgjør grunnkapitalen i 
Kraftfondet. 
 
Sluttkommentar. 
I sin kommentar til budsjettet for 1999 sier 
fylkesmannen bl.a. følgende:” Kommunen har et 
relativt høyt lånegjeldsnivå, og  utviklingen i 
handlefriheten (netto driftsresultat) gir i den 
sammenheng grunn til bekymring, og innebærer at 
driftstiltakene bør vurderes nøye for å sikre rom 
for fremtidige renter og avdrag” 
 
De siste års budsjetter/regnskaper  har, mer enn 
noen gang , vist oss at det går klare grenser for hva 
kommunen kan tåle av tiltak og nivå på tiltak. Slik 
situasjonen er i dag er handlefriheten svært liten. 
Vår styrke, slik jeg ser det,  ligger i at vi ikke har  
negative driftsresultat fra tidligere år å  forsvare, 
og at vi derfor kan bruke all vår energi  i økonomi- 
planarbeidet til omstillinger og  tilpassinger  for på 
en enda bedre måte utnytte de totalressursene vi 
har. Dette kan vi få til ved at alle  holder god 
oversikt, krever streng budsjettdisiplin og  viser 
vilje  til raske omstillinger.      
 
Magne Berget 
økonomisjef 
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* Noen nøkkeltall fra regnskapet. 
 
Beløp i hele tusen       
Regnskap     Budsjett Regnskap Avvik 

1997 1998    1999 1999  
        

-76.175 -77.168 Skatteinntekter   -80.680 -80.323 357 
-57.197 -66.013 Rammeoverføringer   -67.496 -67.752 -256 
-61.149 -61.750 Øvrige driftsinnt. (eks. renter)   -55.827 -66.740 -10.913 

-194.521 -204.931 Sum driftsinnt. ekskl. renter   -204.003 -214.815 -10.812 
179.719 192.615 Sum driftsutg. ekskl. renter   189.237 201.053 11.816 
-14.802 -12.316 BRUTTO DRIFTSRESULTAT   -14.766 -13.762 1.004 

3.221 -1.486 Netto renteutgifter   3.208 2.371 -837 
7.649 10.219 Netto gjeldsavdrag   11.745 10.816 -929 

-3.932 -3.584 NETTO DRIFTSRESULTAT   126 -573 -699 
        
  ANVENDELSE av netto driftsresultat     
  - overføring til kapitalregnskapet   1.475 1.082  
        
  Avsetninger og overskudd Budsj Regnsk.    
  *Avsatt til fond 2.665 6.524    
  *Regnskapsoverskudd      
  *Likviditetsreserve 117 179    
  Sum 2.782 6.703    
        
  Bruk av tidl. avsetninger/undersk.      
  *Bruk av overskudd -117 -117    
  *Bruk av fond -4.266 -7.095    
  Sum -4.383 -7.212    
        
  Netto avsetninger/forbruk   -1.601 -509  
  SUM ANVENDELSE   126 -573  

 
 
* Arbeidskapitalens utvikling. 
 
Arbeidskapitalen blir definert som omløpsmidler 
fratrukket kortsiktig gjeld. 
 
Grafisk kan de siste års utvikling framstilles slik: 
 

Arbeidskapitalens utvikling
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* Skatteinngang. 
 
Utvikling i inntekter av skatt på formue og inntekt. 
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UTVIKLING AV SKATTEINNGANG NORDRE LAND KOMMUNE 1981-1999 
 

 
ÅR 

 
   INNGANG 

 
    ØKNING          
        I 
   KRONER 

 
   ØKNING  
         I 
   PROSENT 

 
SKATT DOKKA-

ANLEGGENE     
 (MILL.KR) 

 
 
      1981 
      1982 
      1983 
      1984 
      1985 
      1986  
      1987 
      1988 
      1989 
      1990 
      1991 
      1992 
      1993 
      1994 
      1995 
      1996 
      1997 
      1998  
      1999                 

 
 
    23.683.288 
    26.711.841 
    27.615.575 
    28.441.446 
    32.686.042 
    37.476.683 
    42.409.222 
    46.938.306 
    52.792.241 
    52.402.675 
    59.662.527 
    58.949.166 
    60.760.376 
    60.522.795 
    63.850.259 
    65.928.782 
    68.339.411 
    67.608.919  
    70.646.063 

 
    
 
     3.028.553 
        903.734 
        825.871 
     4.244.596 
     4.790.641 
     4.932.539 
     4.529.084 
     5.853.936 
       -389.566 
     7.259.852 
       -713.361 
     1.811.210 
       -237.581 
     3.327.464  
     2.078.523    
     2.410.629 
   -    730.492         
     3.037.144          
            

 
 
  
      12,78 
        3,38 
        3,00 
      14,92 
      14,66 
      13,16 
      10,67 
      12,47 
       -0,73  
      13,85 
       -1,19 
        3,07 
       -0,39 
        5,50 
        3,26 
        3,65 
      - 1,07 
         4,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1,9 
         2,9 
         2,1 
         6,5 
         8,3 
         7,6 
         6,5 
         7,0 
         7,0 
         7,0 
         4,8 
         5,7 

 
 
KOMMUNENS SAMLEDE LÅNEGJELD 
 
 

 R93 R94 R95 R96 R97 R98 R99 
Lånegjeld pr 01.01 137.421 134.077 124.785 119.404 119.924 124.439 129.265 
Bet. avdr. I året -7812 -13.996 -10.328 -13.697 -10.734 -11.873 -14.574 
Nye lån i året 4.468 4.704 4.947 14.217 15.249 16.699 16.730 
Lånegj. pr. 31.12 134.077 124.785 119.404 119.924 124.439 129.265 131.421 
Herav lån til videreutl. 18.883 17.658 15.748 14.003 13.469 12.904 12.909 
Lån til invest. 115.194 107.127 103.656 105.921 110.970 116.361 118.512 
Invest.gjeld pr innb. 16.570 15.238 14.723 15.045 15.875 16.695 17.010 
Tot. lånegj. pr innb. 19.290 17.750 16.960 17.035 17.802 18.546 18.863 
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KONTROLLUTVALGET 
 
 
Kontrollutvalgets oppgaver: 
I forskrifter for kontrollutvalget § 1 framgår det at 
kontrollutvalget skal: 

• Føre et løpende tilsyn med forvaltningen i 
kommunen 

• Påse at revisjonen fungerer på en 
betryggende måte 

 I samme forskrifts § 4 er formålet nærmere 
presisert: 
 

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

• Foreta en systematisk vurdering av bruk 
og forvaltning av kommunale midler… 

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

 
Innfallsvinkelen i kontrollarbeidet har vært å se 
kommunen som en organisasjon som skal 
produsere tjenester til og forvalte verdier for 
innbyggerne. Kontrolloppgavene begrenser seg 
derfor ikke bare til økonomisk kontroll og 
legalitetskontroll. 
 
Sammensetning 
Før valget: 
Medlemmer Varamedlemmer 
Hans Ingv. Bjerke, leder Roger Brattsveen 
Kari Nordal, n.leder Harald Åsødegård 
Hans Moon Edin  Rosenberg 
 
Etter valget 
Medlemmer Varamedlemmer 
Gunnar Ryttersveen, leder Bernt Øistad 
Hans Moon, n.leder Karin Torunn 

Nordby 
Bodil Røstelien Oddvar Håkenstad 
 
Aktivitet: 
Kontrollutvalget har i løpet av 1999 hatt 5 møter 
og behandlet 20 saker. 
 
Sakene fordeler seg slik: 
 

• 7 orienteringssaker, bl.a. Gjennomgang 
av Helse- og Sosialetaten, og 
gjennomgang av OFK 

• 2 kontrollsaker. Kommunens regnskap 
for 1998. Skatteregnskap 1998. 

• 11 interne saker, bl.a.: 
o Kontrollutv. årsrapp. for 1998 
o Kontrollutv. budsjett for 2000 
o Revisjonens planmemo for 1999 
o Revisjonens årsrapp. for 1998 
o Revisjonens statusrapp. pr. 

311.10.99 
 
Samarbeid med kommunens ledelse har vært god. 
 
Tilsyn med revisjonen 
Som vist ovenfor har kontrollutvalget behandlet 
revisjonens årsrapport for 1998 og årsplanen for 
revisjonsåret 1999. I tillegg har utvalget behandlet 
statusrapport pr 31.10.99 og revisjonen har gitt 
løpende informasjon i møtene. 
 
Gunnar Ryttersveen 
leder 
 
 
 
 
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): 
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Utgift   Inntekt 
Sentraladministrasjonen 22.349      6.837 
Oppv.,familie og kultur 66.236    15.449 
Helse og omsorg  75.416    21.368 
Landbr., miljø, teknisk 44.850    27.751 
 
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: 
 

Lønn/sos. utg

Tjen. som erst. egenprod.

Varer og tjen.

Overføring

Finansutg.

 
 
 
 
 
 
 
* Driftsinntektene fordelt på art: 
 

Salgsinn

Overførin

Refusjoner

Finansinn

 
 
* Større investeringer i 1999 
 
Følgende større investeringer ble gjort i 1999 (i 
hele 1.000): 
 
EDB-inv. 4.520 
Furulund Barnehage 5.361 
Landmo Sykehjem 492 
Grangard  198 

Ekstraord. Vedl bygg 820 
Vannlekasjekontroll 162 
Ny brannordning 485 
Inneklima 173 
Lekeplasser 100 
Tonvegen 156 
Vann/kl. – Nedre Nerli 418 
 
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 
1999  40  35 75 
 
Ved utgangen av desember 1999 var i tillegg 74 
personer ute på tiltak slik at den faktiske 
ledigheten ved årsskiftet var 149 personer. 
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ENGASJEMENT I 
NÆRINGSLIVET 
 
1999 var sluttåret for arbeidet med Strategisk 
Næringsplan 1997 - 2000. Planen inneholdt 19 
forskjellige tiltak som vil bli rapportert i 
forbindelse med årsmeldingen som legges fram for 
generalforsamlingen i mai 2000. 
 
 
Næringsselskapet har to ansatte(to årsverk : 
næringssjef og vaktmester). Ressursene(tid og 
penger) i selskapet har i 1999 i hovedsak blitt 
brukt til : 
 
Næringssjef 
 
* etablererveiledning 
* etablererrådgivning 
* bedriftsutvikling 
* styrearbeid: Dokka Camping AS, Stiftelsen 
Grønvold Sag & Mølle og GLT   
Næringsutvikling AS. 
* driftsoppgaver : Dokka Stadion(spilleplaner 
m.m.), arbeidet med         
vennskapskommuner(Nordisk Ungdomsleir m.m.) 
og saksbehandling for     kommunen. 
 
 
Vaktmester 
 
* arbeid med friluftsteater-anlegget på Lands 
Museum(næringsselskapets 

  bidrag) 
* drift av Dokka Camping f.o.m. 16.10.99 og 
bygging av servicebygg for Dokka       Camping 
AS 
 
Det blir nærmere redegjort om arbeidsoppgavene i 
behandlingen av årsmeldingen for 1999(mai 
2000). 
 
 
Kommunale fellestiltak/ 
Kraftfonddisponering 
 
 
I 1999 ble det benyttet kraftfondsavkastning til 
bl.a. følgende tiltak: 
 
Overføring til N. Land Næringsselskap kr.    950.000 
Tilskudd vegen Bakkebygda - Hugulia kr.      50.000 
Sysselsetting   "       300.000 
Årsmelding   “         30.000 
EDB    “       190.000 
Kartverk    “       150.000 
Sentraladm.   ”       150.000 
Vaktsentral   ”       200.000 
Vaktselskap   ”         80.000 
Landbruksvikar   ”       150.000 
Miljøvern   ”         50.000 
 
 
* Kraftfondets totalansvar  
 
Ved årsskiftet er det gitt lån fra fondskapitalen til 
andre på i alt kr 1.160.735.- 

 

 
 

SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
 

Administrativ oppbygging 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

           Per Kind 
           rådmann 

     Geir S. Loeng 
      ass. rådmann 

        Magne Berget 
         økonomisjef 

     Inger B. Heimdal 
         personalsjef 
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Sentraladministrasjonen omfatter følgende 
virksomheter: 
 
Administrasjonsavdeling, Personalavdeling, 
Økonomiavdeling samt Service og Informasjons-
avdelingen (Fellestjenesten og Sentrumsservice). 
Sistnevnte avdeling server det indre administrative 
apparat samt fungerer som førstelinjetjeneste for 
bygget mot publikum. Målinger viser en god 
måloppnåelse mht. antall henvendelser som 
“ferdigbehandles” i vårt serivcetorg.  
 
1999 var et hovedfokus gjennomføring og 
ferdigstillelse av Informasjonsplanen. Denne var 
vedtatt i 1998 og hadde et tungt fokus på 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 kommunen har i dag et av 
skandinavia’s største trådløse nett.  
 
For å bedre den interne informasjon ble det 
etablert et intranett og internett er tatt i bruk som 
informasjonskanal både i, til og fra kommunen. 
Kommunen lanserte sin egen Web-presentasjon, 
men to uker før produktet var planlagt endelig 
ferdigstilt trakk A-pressen, som var eier av 
Lokalnett, selskapet som hadde levert løsningen, 
seg ut av firmaet og slo det konkurs. Produktet har 
derfor ikke helt hatt den funksjonalitet som vi 
forventer, men innen dette leses har vi forhåpentlig 
løst problemet. Adressen er: www.nordre-
land.kommune.no Uansett har denne handlingen 
skapt problemer for oss og påført oss mye ekstra 
kostnader. Internettsidene vil ha en vesentlig plass 
for kommunal informasjon også i framtida.  
 
1999 var også preget fokuset på overgangen til år 
2000 og hva det kunne by på av utfordringer av 
teknologisk art. Dog var utfordringen størst rent 
organisatorisk og av beredskapsmessig art. I 
samarbeid med Telenor foretok vi en kartlegging 
der vi fokuserte på skjult elektronikk, dvs. alarmer, 
pumpestasjoner, medisinsk utstyr o.l. Noe utstyr 
var ikke år 2000-kompatibelt og disse ble 
oppgradert. De mest vesentlige funksjonene som 
måtte oppgraderes var ventilasjonsanlegget i 
Sentrumsbygg, ventilasjonsanlegget i Landmo 
sykehjem og det sentrale sak/arkiv-systemet. 
Overgangen til det nye året gikk greit og uansett 
hva man mener om problematikken og det som ble 
gjort/ikke gjort ble det et fokus på temaet 
“beredskap” som man antagelig ellers ikke ville 
fått. Heri ligger det uansett en betydelig 
nytteverdi!! 
 

Lisensproblematikk har stått sentralt og det ble 
nedlagt mye tid og arbeid i å få dette inn i 
ordentlige former. Det er derfor greit nå å ha 
skriftlig bekreftelse fra lisensrevisjonsfirmaet at 
våre ting er i orden.  
 
Statistikk: 
 
Antall saker behandlet: 
 
Utvalg Ant. saker 
Kommunestyre 151 
Formannskap 122 
Form.skap – adm.utv 19 
Tilsettingsutv. 146 
Beredskapsråd 5 
Arbeidsmiljøutv. 10 
Lønnsutvalg 2 
 
Økonomi (se tabellen nedenfor): 
 
Generelt viser området “Sentraladministrasjonen” 
et “positivt” resultat på i underkant av 1,2 
millioner kroner. Dette må korrigeres for ca. 990 
000,- kroner i ubrukte lønnsmidler slik at 
nettoresultatet ligger ca. kr 200 000,- under det 
budsjetterte. På de ulike områdene kan følgende 
kommenteres: 
 
Politisk: Området totalt går ut med et 

betydelig underforbruk. Dette 
har imidlertid sammenheng med 
de over nevnte ubrukte 
lønnsmidlene. Korrigert for disse 
er det på området ert 
merforbruket på omlag kr 100 
000,-. Dette dreier seg i det 
vesentligste om kostnader 
forbundet med annonsering, 
bevertning og representasjon.  

 
Personal: (Se nedenfor) 
 
Fellesutgifter: EDB-budsjettet har et forbruk 

som ligger kr 135.000,- under 
det budsjetterte. En vesentlig del 
av dette er gevinster som følge 
av det trådløse nettet som er 
etablert som erstatning for leide 
linjer fra Telenor. Vi la et 
ambisiøst mål mht. besparelser  
av porto. Disse nådde vi ikke, 
men det er udiskutabelt et stor 
besparelse- og effektiviserings-
potensiale. Det vil imidlertid 
kreve et nært samarbeide med 
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ombudssida. Dette kommer vi 
tilbake til i en egen sak.  

 
 
PERSONAL OG ORGANISASJON 
 
Kommuneorganisasjonen hadde pr. 31.12.99, 413 
årsverk, herav 80,94 i statlig avtaleverk. 
Antall ansatte var 599. 
 
Det har ikke vært noen store administrative 
organisasjonsendringer siste året. 
 
OPPLÆRING OG UTVIKLING 
 
Det har vært stor opplæringsaktivitet.  Dette 
gjelder alt fra kurs for ufaglærte til etter- og  
videreutdanning på høgskole- og universitetsnivå. 
 Størstedelen av utdanningen skjer på deltid. 
 
Vi har opprettholdt antallet på lærlinger, slik at vi 
tar inn 7 nye hvert år.  I tillegg til de “ordinære” 
fagene, har vi i 1999 hatt en kontorlærling, som nå 
har avlagt prøve med meget bra resultat.  Fra 
høsten 2000 vil vi ta inn en ny type lærling, i 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi.  Det 
er utviklende og lærende for organisasjonen å ha 
lærlinger. 
 
Mellomlederutvikling kjøres kontinuerlig gjennom 
året, med flere interne samlinger.  I 1999 
gjennomførte vi utviklingsdager med følgende 
temaer:  Sykefravær - årsaker og muligheter og 
Serviceledelse.  I tillegg har vi andre 
utviklingstiltak for ledere. Dette er et prioritert 
område for å forbedre oss som arbeidsgivere. 
 
På bakgrunn av mellomledersamlingen har vi 
endret rutinene for sykefraværsoppfølging i tråd 
med de forslag som kom, slik at vi på en bedre og 
sikrere måte kan følge opp våre syke 
medarbeidere. 
 
Gjennomføring av medarbeidersamtaler er nå godt 
i gang på alle arbeidsplasser. 
 

HELSE OG VELFERD 
Kommunen er tilknyttet Land bedriftshelse-
tjeneste.  Sykefraværet var i 1999 på 7,4 %, en  
nedgang på 0,2 % fra 1998. 
Medlemskapet utgjør en stor kostnad, men vi er  
flinke til å benytte tjenesten.  I 1999 benyttet vi 
bedriftshelsetjenesten til konferanser, som sparte 
oss for to -tre  hundre tusen kroner i 
konsulenthonorarer.  I tillegg kommer alle 
ordinære tjenester Land BHT utfører for oss. 
 
Vi viderefører tiltak om gratis trim med instruktør 
som forebyggende tiltak, samt førjulsfesten i 
Dokkahallen for alle tilsatte som velferdstiltak.  
Tradisjonen med overrekkelse av gavekort til 
arbeidstakere som påskjønnelse for lang tjeneste 
opprettholdes med en tilstelning før jul. 
 
UTVALG 
Formannskapet - administrative saker er 
kommunens partssammensatte utvalg.  Her ble det 
behandlet 19 saker i 1999.  Antallet delegerte 
saker var 118. 
 
Personalavdelingen behandlet totalt 1.210 
søknader til ledige stillinger.  Tilsettingsutvalget 
behandlet 146 saker, samme antall som i 1998. 
Vi hadde en turnover  på 5,34 % i 1999. 
 
Arbeidsmiljøutvalget behandlet 10 saker.  I tillegg 
har vi 10 lokale arbeidsmiljøutvalg ute på 
arbeidsplassene, som arbeider aktivt. 
 
Lønnsutvalget behandlet 5 saker i 1999, og 
forhandlingsutvalget gjennomførte 19 
forhandlingsmøter med de ulike arbeidstaker-
organisasjonene.  Vi har dyktige tillitsvalgte, slik 
at forhandlinger og samarbeidet for øvrig går godt, 
og med respekt for hverandre. 
 
Personalavdelingen har hatt et travelt og vanskelig 
år med en del sykefravær; men takket være godt 
arbeidsmiljø, samhold og stor innsats har det 
fungert bra. 
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OPPVEKST FAMILIE OG KULTUR 
 
 

INNLEDNING 
Årsmeldingen for Oppvekst, familie og kultur vil gi et 
overblikk over tjenesteområder, tiltak og resultater for 
1999. Som det vil framgå er sektoren i utvikling på nær 
sagt alle områder. Det er et mangfold av tjenester som 
ytes og det er høy aktivitet på alle områder. 
Økonomisk sett er sektoren i tilnærmet full balanse.  

 
Den høye aktiviteten, det målstyrte utviklingsarbeidet 
og den gode styringen  og resultatorienteringen på alle 
felt er et resultat av dyktige medarbeidere, som tar 
selvstendig ansvar både for egne resultater og for at vi 
skal lykkes på den enkelte avdelingen og avdelingene 
samlet.    

 
 

 
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 

ORGANISASJONSKART 
 

Aage Sandlie 
Sektorsjef 

Bjørn Erik Myhre 
Kontorsjef/nestleder 

Ingjerd T.  Hagaseth 
Fagl. Oppvekst 

Karen L. Lybeck 
Fagl. Barnev./sosial 

Svein Ladehaug 
Fagl. Kultur 
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KONKLUSJON 
Sektor for Oppvekst, Familie og Kultur har i 1999 hatt 
et godt og faglig sett et innholdsrikt  arbeidsår, selv om 
det til tider har vært meget arbeidsomt.  
  
Generelt har bemanningen vært noe mangelfull på flere 
avdelinger, For det meste skyldes dette sykdom, men 

det har også vært problemer med å få faglært 
arbeidskraft i alle ledige stillinger. Grunnet generell 
økonomisk innstramninger har en også vært nødt til å 
la noen deltidsstillinger stå ubesatt. 
 
Oppvekst Familie Kultur  har for første gang på mange 
år hatt en stabil ledelse, og  den ledelses- strukturen vi 
har nå synes å fungere rimelig bra.  
Imidlertid er samfunnet i stadig endring og krever at vi 
er fleksible både i tjenesteproduksjonen og 
organisasjon. 
 
Oppvekst, Familie og kultur har som hovedmål å gi 
best mulig tjenester til kommunens innbyggere 
innenfor gitte rammer. Årsmeldingen viser at vi i 
rimelig grad har lykkes i denne målsettingen og at vi er 
i stadig utvikling  innenfor en tilpassningsdyktig 
organisasjon.

ØKONOMISK DRIFTSRESULTAT: 
Ansvar Tekt Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % 

121 Adm. OFK 1 820 456,82 1 813 200,00 7 256,82 100 
122 Grunnskolen 31 158 338,73 30 612 593,00 545 745,73 101 
123 Kom. Barnehage 1 489 055,87 1 584 800,00 -95 744,13 93 
124 Ikke kom. Barnehage 239 832,66 100 000,00 139 832,66  239 
126 PP-tjenesten 1 072 655,90 1 042 100,00 30 555,99 102 
127 Kultur 4 973 807,23 4 679 100,00 114 707,23 102 
128 Sosial 10 213 068,70 10 157 600,00 55 468,70 100 
12 OFK - underskudd 50 787 215,91 49 989 393,00 797 822,91 101 

 Netto inn / ut fra fond   -245 300,00  
 Flykt. Kap.   -606 000,00  

12. OFK Driftresoverskudd    53 477,09  
 

 
Sektor Oppvekst, Familie og Kultur er svært fornøyd 
med driftsresultatet for 1999. Før bruk av fond / 

avsetning til fond samt merforbruk på ansvar 
flyktninger har vi et driftsmessig underskudd på kr. 
797 822,91. 
  
Avsetninger til fond og bruk av fond gir et netto 
resultat på 245 300,- i overskudd. Mottak av nye 
flyktninger lå ikke inne i sektorens budsjett. Økte 
kostnader på 606 000,- skal dekkes av økt tilskudd fra 
staten eller av eksisterende flyktningefond. 
Sektorens netto driftsresultat gir dermed et lite 
overskudd på kr. 53 477,09 et driftsmessig avvik på 
0,1%. 
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OPPVEKST  AVD. 
Oppvekstavdelingen dekker ansvarsområdene  
skoleadministrasjon, grunnskoler og voksenopplæring, 
barnehage og PP-tjeneste. Denne avdelingen har et 
driftsmessig underskudd på ca. kr. 626.000,- Av dette 
er ca. kr. 545.000,- knyttet til skolen hvorav hele 
260.000,- skyldes merutgifter til skyss, resten kr. 
285.000,- skyldes merutgifter til lønn på Dokkaskolene 
grunnet klassedeling. Resten av underskuddet kr. 
81.000,- fordeler seg med ca. kr. 30.000,- på PP-
tjenesten og ca. kr. 7.000,- på skoleadm. og ca. kr. 
44.000,- på barnehagesektoren, inkl. ikke-kommunal 
barnehage. 
Deler av avdelingens underskudd dekkes ved bruk av 
fond, ca. kr. 108.000,- (avsatt pensjon til lærere fra 
1998 - kompetansetilskudd på ca. kr. 50.000,-). 
 
 
 
 
FAMILIE AVD. 
Familieavdelingen dekker ansvarsområdene sosial, 
barnevern og flyktninger. Avdelingen har et 
driftsmessig underskudd på ca. kr. 55.000,-. Av dette  
kommer sosialavdelingen ut med et overskudd på ca. 
kr. 754.000,-, flyktningeavdelingen med et underskudd 
på ca. kr. 606.000,- og barnevern med et underskudd 
på ca. 203.000,-. 
Overskuddet på sosialavdelingen ligger for det meste 
på kap. økonomisk sosialhjelp og skyldes systematisk 
og målrettet jobbing med å få disse utgiftene ned. 
Overforbruket på ansvar flyktninger skyldes mottak av 
nye flyktninger og utvidelse av stillingen som 
flyktningekonsulent. 

Barnevernsavdelingen har et driftsmessig underskudd 
på ca. kr. 203.000,- og skyldes i sin helhet økte utgifter 
på tiltakssiden rettet mot barn under omsorg. 
 
 
 
KULTURAVD. 
Kulturavdelingen  har et driftsmessig underskudd på 
ca. kr. 115.000,- . Underskuddet fordeler seg over flere 
ansvarsområder, men viktigste er Tilskudd alm. 
kulturarb., Kino, Kulturskole og Parken 
ungdomsklubb.  
Avdelingens underskudd dekkes i sin helhet av  avsatte 
midler på fond med ca. kr. 137.000,- og gir i realiteten 
et lite overskudd. 
 
 
 
SKOLER, VOKSENOPPLÆRING  
OG PP-TJENESTEN 
GRUNNSKOLENE 
Høsten 1999 startet det siste av tre skoleår for 
innføringen av grunnskolereformen. 
Ny  opplæringslov ble gjort gjelden fra skolestart 
høsten 1999. 
På Dokka barneskole og Torpa barne- og 
ungdomsskole har en i løpet av året lagt foreløpig siste 
hånd på uteområdene. Bl.a er nye lekeapparater er 
montert. Skolen i Torpa har kommet langt når det 
gjelder ventilasjon / inneklima i klasserommene, men 
på de andre skolene og Voksenopplæringen er dette 
ikke løst i den eldre bygningsmassen.  
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Antall elever og klasser fortsetter å øke. Høsten 1999 
var det 826 elever i våre grunnskole, en økning på 25, 
og klassetallet hadde økt med én til  39 klasser. 
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Tabellen viser elevtallsutviklingen siste 4 år. 

Alle skolene har nå i løpet av 3 år foretatt en 
fullstendig utskifting av lærebøker i tråd med de krav 
den nye læreplanen(L97) stiller.  

 
OPPGAVER I FOKUS 
Det siste året har hatt fokus på  innholdet i skolen og 
kvaliteten av læringsaktivitetene:  

* videreutvikling av tema- og prosjektarbeid 
* skolebasert vurdering  
* utvikling av bibliotek/mediatek 
* skolemiljø 
* sosiale- og idrettslige aktiviteter 
* tilrettelagt undervisning og   
   spesialundervisning 
* bruk av IKT i undervisningen 
* fortsatt kompetanseheving for de ansatte 

Et godt samarbeid foreldre - hjem er en forutsetning 
for å drive en moderne skole. Foreldrene blir en stadig 
mer aktive som medspillere i utvikling av skolens 
innhold, fysiske forhold, miljø og sosiale aktiviteter. 
Alle skolene har elevråd som er med på å påvirke 
utviklingen 

OFK setter familien i fokus 
 
 

INFORMASJONS- OG 
KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (IKT) 
Bruk av IKT er en forutsetning for gjennomføring av  
den nye læreplanen. 
Her har vår kommune lenge vært i forkant av 
utviklingen. Og bruken av IKT som et hjelpemiddel i 
undervisningen er økende. Vi har imidlertid ikke greid 
å fornye maskinvaren, som elevene  bruker, i takt med 
utviklingen, og står foran en betydelig utfordring her.  
 
En del kompetanseheving blant de ansatte er 
gjennomført, men også dette må videreutvikles. 
 
 
KOMPETANSE OG KOMPETANSEUTVIKLING 
Det ser ut til å bli stadig vanskeligere å fylle alle 
stillinger med lærere med godkjent utdanning. Antall 
søknader på ledige lærerstillinger har gått ned. Dette er 
en trend som gjør seg gjeldende over hele landet. 
Grunnskolereformen krevde en intensivert 
kompetanseheving. Denne er gjennomført i samsvar 
med planene, både i forhold til fag og i forhold til 
arbeidsmåter. Dette videreføres. 
VOKSENOPPLÆRINGEN 
Voksenopplæringen  har lite tilfredsstillende lokaler i 
Parken. Det har ikke vært foretatt investeringer på 
lokalene i løpet av det siste året. 
Tilbudene er fortsatt konsentrert om: 

• særskilt opplæring for funksjonshemmede 
•  norskopplæring for fremmedspråklige 
•  delansvar for oppfølgingstjenesten 
•  Folkeuniversitetet for Land 
• Cafe 2000- utdanning og kurs for voksne 

 
 
Inntaket til kommunen av nye flyktninger har ført til 
økt aktivitet på området norskopplæring for 
fremmedspråklige.  I tilknytning til dette er 
Internasjonal cafe etablert. Dette er en arena, lagt til 
Parken, der våre nye landsmenn får presentere sin 
kultur: mat, musikk etc.  

Voksenopplæringen arbeider kontinuerlig med å 
utvikle seg. Fjernundervisning har vært og er et  

satsingsområde og  kurstilbudet til kommunens voksne 
befolkning er under stadig utvikling. 

Voksenopplæringen har imidlertid fått stadig snevrere 
rammer å arbeide innenfor.   

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK 

TJENESTE 
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PPT har hatt full bemanning i 1999, dvs. tre 
fagstillinger. I tillegg har vår kommune i løpet av året 
blitt med i en regional tjeneste, lokalisert til Vestre 

Toten. Denne skal være en delvis erstatning for  
nedleggelse av statlige kompetansesentra, og skal gi 
tjenester til GLT-kommunene. 
 
 
 
PPT´s arbeidsfelt er: 
• opplæringsplaner for barn med spesielle 
behov 
• foreldreveiledning 
• sakkyndighetsvurderinger 

• lese- og skrivevansker/fagvansker 
• atferdsvansker  
• kompetanseutvikling 
• deltakelse i rehabiliteringsteam 
• ledelse av BUF (barn og unge i fokus) 
 
 
Forebyggende arbeid har en viktig plass i arbeidet. Ny 
opplæringslov har medført at PPT har engasjert seg i 
systemrettet arbeid overfor skolene. Målet er å gi flest 
mulig elever undervisning gjennom  tilrettelegging av 
den ordinære undervisningen heller enn 
spesialundervisning. Samarbeidet innad med skoler, 
barnehager og andre etater er i god utvikling. Det 
samme gjelder samarbeidet med andre kommuner i 
regionen. Totalt sett har 1999 vært et godt arbeidsår for 
PPT. 
 
 
BARN OG UNGE I FOKUS 
Barn og ung i fokus er et tverretatlig samarbeid som 
hovedsaklig retter sin virksomhet mot forebyggende 
arbeid overfor barn og unge. Her nevnes: 
• rusforebyggende arbeid 
• fritidstilbud til ungdom (også i skoleferier) 
• barn uten barnehagetilbud (lekegruppe) 
• røykeforebygging 
 
En del av det forebyggende arbeid skjer gjennom 
nattevandrerordning, opprettelse av utekontakt, 
nettkafé, middagsservering for hybelboende ungdom, 
lekse- og klubbkafé. 
1999 har vært et godt arbeidsår. Samarbeidet innad og 
utad er godt og det skapes aktivitet. 
Effekten av det forebyggende arbeidet vil en kunne 
vurdere på noe lengre sikt.  

 
 
 
 
BARNEHAGER 
 
RAMMEBETINGELSER: 
Åpningstid: Kl. 07.00 - (16.30)17.00 
Barn: ca. 210 
Etterspørsel: God dekning, merker noe sviktende 
etterspørsel etter 2-dagersplass.  
Først nå ser vi virkningen av Kontantstøtten og Reform 
-97. 
 
Bemanning: 13 pedagoger 
                     24 assistenter 
Vikarer: 
Har inngått vikaravtale med Arbeidsmarkedsetaten. 
Dette har vært et gratis tilbud i 1999. Samarbeidet har 
fungert godt, og har vært til god nytte for  

barnehagene. 
 
 
 
VIKTIGE HANDELSER 
• Barnehagene har fått behandlet sine søknader om 

godkjenning etter forskrift om “Miljørettet 
helsevern”. Alle ble godkjente, med mindre 
kommentarer. I Lundhaug kreves det i noe større 
grad tilpassing før godkjenning kan gis. Dette 
arbeidet vil vi ta fatt på i løpet av våren 2000. 

• Flere av barnehagene har merket sterkt store 
utskiftninger i barnegruppene, dette ved at 
hovedtyngden av barna er små. De minste krever 
mer av personalet. 
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• Det avsluttende arbeidet med utelekeplassene er 
avsluttet denne høsten. I enkelte av barnehager er 
det noe “finpuss” igjen. 

• Barnehagenes kompetanseplan ble i stor grad 
utarbeidet og avsluttet dette året. 

• Forarbeidet til brukerundersøkelse i februar 2000, 
ble utarbeidet. 

• Vi startet opp med ”Faglig barnehageforum”. Dette 
er et fagforum for assistenter  og pedagogiske 
ledere, der vi diskuterer relevante faglige emner. 

• Vi har arbeidet med de avsluttende forberedelser og 
planlegging av Furulund barnehage. 

• Barnehageadministrasjonen og barnehagene har 
videreutviklet samarbeidet i “SØVN” regionen. 
Hovedvekten har her gått på kompetanseutvikling 
og erfaringsutveksling. 

• Arbeidet med nytt ventilasjonsanlegg er påbegynt i 
Mariringen, dette vil bli avsluttet i 2000. 

• Vaktmesterordningen i barnehagene har fungert 
dårlig. 

• Tusenårsskiftet ble markert med utstilling av barnas 
arbeider på Dokka. 

• Styrerne har fått nye og omfattende IT-oppgaver. 
• Barnehagene har startet opp arbeidet med 

serviceplakat. 
 
Ny stortingsmelding for barnehagedrift kom i 
desember, st. meld. 27, (1999 - 2000), “Barnehage til 
beste for barn og foreldre”. Stikkord: Barnehage for 
alle, - opprettholdelse og videreutvikling av det faglige 
innholdet, - kompetent personale, - bevisstgjøring av 
kommunens rolle. 
 
MÅLOPPNÅELSE 
Som grunnlag for måloppnåelse har barnehagene: 
• Barnehageloven med rammeplan. 
• Kommunale lover og vedtekter. 
• Barnehagens virksomhetsplan / årsplan. 
• Stortingsmelding 27 
•  

• . 
 

Nye Furulund barnehage vil være  
innflyttningsklar ca. 15. februar 

 
 
Et motivert personale er på riktig veg mot 
rammeplanens “gode barnehage”. Dette arbeidet har 
støtte i en bevisstgjøring av personalet gjennom 
utarbeidelse av kompetanseplan. Barnehagene i 
kommunen vår har vist at de ønsker å videreutvikle seg 
både faglig og på organisering av barnehage- tilbudet. 
Vi har snart nådd målet med ny 2.avdelingsbarnehage 
på Furulund. 
Arbeidet med nytt ventilasjonsanlegg i Mariringen er i 
gang. 
 
 
KONKLUSJON 
1999 har vært et interessant barnehageår. Samlet mener 
vi at barnehagene i det faglige er på riktig veg. Mye er 
meget bra, men forbedring og kompetanseutvikling er 
et mål, og et arbeidsredskap. På tross av stort 
arbeidspress, er personalet motivert for de 
utfordringene som vil komme i 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
SOSIAL- FLYKTNINGE- OG 
BARNEVERNSTJENESTEN 
 
SOSIALTJENESTEN 
Sosialtjenesten har følgende bemanningsplan: 
sosialleder 100% 
ekspedisjon 140% 
mottak/tiltakskonsulent 200% 
økonomiske saksbehandlere 200% 
gjeldsrådgiver/bostøtte og Husbankens støtteordninger 
80% 
 

Sosialtjenesten har brukt svært mye tid på oppfølging 
av rusmisbrukere. Mange av disse er  ganske 
nyetablerte i kommunen. Flere av rusmisbrukerne har 
dette året vært innlagt i behandlingsinstitusjoner for 
rusmisbrukere. Arbeidet og diverse tiltak i forhold til  
denne gruppen krever mye tid og koster mye. 
Vi har i forhold til disse klientene et tett og godt 
samarbeid med  bl.a. rusmiddelteamet og  psykiatrisk 
sykepleiertjeneste i kommunen 
 
En annen klientgruppe som krever mye oppfølging, er 
unge personer med sammensatte vansker/problematikk. 
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Denne gruppe forsøker vi å prioritere ved tett 
oppfølging samt sette inn diverse tiltak så raskt som 
mulig, eventuelt  i samarbeid med andre instanser. 
 
Sosialkomiteen på Stortinget vedtok i statsbudsjettet 
for 1998 å ta et løft for å styrke den kommunale 
sosialtjenesten. Sosial- og helsedepartementet fulgte 
opp med handlingsplanen “ Kunnskap og brubygging”. 
Vi har i den forbindelse deltatt på faste samlinger 
sammen med  Toten kommunene og S.Land.  Det er 
opprettet en stilling ved hvert fylkesembete som skal 
arbeide med gjennomføringen av handlingsplanen. 
Virkemidler som skal brukes er: Faglige fora, 
veiledning og opplæring 12 dager over to år. 
 
Vi har et  fast og hyppig samarbeid med trygdekontor, 
arbeidskontor og sysselsettingskoordinator i 
kommunen. Målet er at mottagere av økonomisk 
sosialhjelp skal komme ut av sosialsystemet raskest 
mulig og dermed bli selvhjulpne. Da arbeidskontoret 
har få praksisplasser til disposisjon og dermed færre 
utprøvingsarenaer, har det vært mange klienter også 
dette året som har jobbet mot sosialhjelpen. 
 
Sosialtjenesten har også dette året deltatt i 
Oppfølgingstjenesten for ungdom (OT) 
 
Vi har i løpet av året justert Virksomhetsplanen vår 
som er et hjelpemiddel til mer systematisk å styre 
virksomheten og den daglige driften ved 
sosialavdelingen. Vi har videre justert Driftspermen 
som bl.a. inneholder konkrete rutiner for vårt arbeid. 
 

Vi har de siste årene hatt gjennomsnittlig 350 klienter 
Sosialbudsjett, eksklusive flyktningtjenesten  og 
barneverntjenesten, for 1999 var på ca. 6,5 mill. Dette 
er for år 2000 redusert med kr. 220.000,-. 
 
 
HUSBANKGRUPPA 
Husbankgruppa fordeler boligtilskudd og 
etableringslån til bl. a. unge barnefamilier i 
etableringsfasen, funksjonshemmede og sosialt 
vanskeligstilte. Noen tall: 
 
Bostøtte: 
• Utbetalt bostøtte: kr. 14.022.314,-   

• 297 søknader 
 
 
Husbankgruppa: 
• Etableringslån  kr. 351.500   

• 7 søknader 
• Utbedringstilskudd kr. 241.000,-   

• 12 søknader 
• Etableringstilskudd kr. 131.500,-   

• 3 søknader 
 
I alt er det 29 personer som har mottatt 
gjeldsrådgivning  fra kontoret i 1999. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BARNEVERNTJENESTEN 
Barneverngruppa som arbeider etter Lov om 
barneverntjenester, har 3,8 årsverk. I 1999 har 3,6 vært 
besatt. Virksomhetsplanen, som omfatter mye 
informasjon om barneverntjenestens arbeid, er evaluert 
i løpet av året. 
 
Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn 
gode levekår og utviklingsmuligheter ved å gi 
råd/veiledning og hjelpetiltak. I noen få  tilfeller er det 
nødvendig å fremme forslag om omsorgsovertakelser 
for fylkesnemnda for sosiale saker.  
 
 
Pr. 31.12.99 mottok  32  barn  hjelpetiltak, 8 barn bor i 
fosterhjem og 2 på institusjon. Vi har tilsynsansvar for 
7 barn som er plassert i fosterhjem fra andre 
kommuner. Sakene fordeler seg omtrent likt på kjønn. 

 I.f.t disse enkeltpersonene er våre målsettinger for 
godt barnevernsarbeid i hovedsak oppnådd. 
Barneverntjenesten har mange tiltaksarbeidere som 
gjør en uvurderlig innsats i.f.t enkeltpersoner/familier. 
 
 
 
I 1999 mottok barneverntjenesten  22 nye meldinger, i 
de aller fleste klarte vi å overholde lovens krav til 
tidsfrister for å gjennomgå og undersøke. Meldinger 
mottas fra andre offentlige tjenestemenn, men også fra 
barna selv eller fra deres familie. Vi opplever at jo 
tidligere vi kommer inn i en sak , jo mindre har 
problemene fått tid til å utvikle seg, og desto lettere er 
det å hjelpe.  
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. 
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Vi bruker 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. 
 

Barnevernleder er utpekt til å være barn og unges 
representant for å ivareta deres interesser  i Teknisk 
hovedutvalg, jfr. Plan- og bygningslovens § 9-1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FLYKTNINGETJENESTEN 
 
Bosetting av flyktninger i NLK  - 
den politiske siden 
Kommunestyrets vedtak om å ta imot inntil 30 nye 
flyktninger i Nordre Land innen utgangen av 1999 
hadde sin bakgrunn i en konkret oppfordring fra 
Statens Utlendingsdirektorat (UDI). Denne gikk ut på 
at kommunene skulle ta imot flyktninger fra 
asylmottakene rundt om i landet fordi det ble et press 
på mottakene som følge av at Norge tok imot 6.000 
kosovo-albanere våren 1999.  
En rekke kommuner, inkl. Nordre Land, svarte positivt 
på UDIs oppfordring om bosetting. 
 
Nordre Land besluttet å ta imot somaliske flyktninger 
sommeren 1999. Til sammen er ni flyktninger bosatt 
direkte fra div. asylmottak. 
Flere av dem som er tatt i mot søker om 
familiegjenforening. Regnes alle barn og ektefeller til 
dem som er bosatt  pr. i dag, blir det totalt 34 personer 
som er ventet til kommunen.  
Til sammen, inkludert familiegjenforeningen, har 
kommunen ved utgangen av 1999 bosatt 15 flyktninger 
fra Somalia.  
 
 
 
Bosetting av flyktninger i NLK  - 
den praktiske siden 
Boligsituasjonen 
Alle flyktningene som er ankommet er innlosjert i 
kommunens boliger i Elgtråkket og i Molia.  Til 
sammen 7 leiligheter er pt. i bruk.  

 
Ankomsten/etableringen 
Alle nyankomne voksne får tilbud om tolket samtale 
med flyktningkonsulent og helsesøster ved ankomst. 
Dette følges opp med helsesjekk hos lege, tannlegetime 
oa. som måtte være nødvendig.  
 
Norskopplæring  
Straks flyktningene ankommer kommunen, blir de 
tilbudt videreføring/oppstart av norskopplæring med 
samfunnskunnskap på kommunens 
Voksenopplæringssenter.  
 
Flyktningbarnas vilkår 
Tre av de fem barna som kom på familiegjenforening i 
slutten av oktober 1999, begynte på Dokka barneskole 
allerede én måned etter ankomst. Flyktningtjenesten 
hadde et utmerket samarbeid med ledelsen på 
barneskolen og lærerne som skulle få somaliske barn 
inn i sine klasser (en i 7., en i 5. og en i 1. klasse). I 
januar fikk ett barn plass i barnehage (Østmo) to dager 
i uken, og det siste barnet skal begynne i samme 
barnehage to dager i uken fra mars måned. Det synes 
som at barna takler overgangen til den kalde norske 
vinteren og den nye livssituasjonen over all 
forventning. 
 
 
Økonomi 
Kommunen får overføringer fra staten ved bosetting av 
flyktninger (til sammen kr. 300.000 pr. flyktning i en 5 
års periode).

 
 
 
KULTURAVDELINGEN 
 De kommunale kulturtiltakene fungerer etter 

intensjonene og fyller langt på veg dagens behov 



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

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

19   

innenfor sine områder. Bortsett fra i 
prosjektsammenheng har kulturkontoret vært 
“enmannsbetjent” også i 1999. Dette gjør det vanskelig 
å gi publikum ønsket service.  
I mars inviterte kulturkontoret lag, foreninger og 
enkeltpersoner til kulturuke. “Uka” fikk god 
oppslutning fra arrangører såvel som publikum, og må 
betegnes som en suksess.  
 
Kulturkontoret ledet arbeidet med å planlegge og 
gjennomføre kommunens markering av overgangen til 
et nytt årtusen. Markeringen var vellykket, med 
overrekkelsen av lysglober til kirkene som et 
høydepunkt. Arbeidet med bygdeboka for Torpa gikk 
etter planen i 1999. 
 
Bibliotek 
Fordi registreringsarbeidet tok lenger tid enn antatt ble 
målet om å ta i bruk det automatiserte utlånet på 
biblioteket ikke nådd. I desember ble det endelig 
funnet midler å skifte ut den gamle nålefilten med nytt 
gulvbelegg. Alle ansatte ved Nordre Land 
folkebibliotek har deltatt på kurs innen bibliotekfag i 
1999. Nordre Land folkebibliotek har hatt en nedgang i 
utlånet på ca 3.5% fra 1998 til 1999. Det er vanskelig å 
finne en spesiell årsak til dette, og en regner det som 
naturlig at utlånet varierer fra år til år. 
 
Musikkskolen har hatt et jevnt godt driftsår uten de 
helt store hendelsene. En har også i 1999 greid å gi 
tilbud til alle som har søkt plass på 
tangentinstrumenter, mens det på blåse- og 
slagverksinstrumentene er ca. 10 elever som ikke har 
fått plass. Tilbudet til disse finansieres i sin helhet av 
kommunens skolekorps. Alle undervisningsrommene 
nå har piano. Utvidelsen av fagtilbudet til å omfatte 
andre uttrykksformer enn musikk ligger av 
økonomiske årsaker fortsatt på is. Dette gjør at 
musikkskolen pr. d.d. ikke har et tilbud som er i 
samsvar med kravene i opplæringsloven. 

Musikkskolen hadde 132 elevplasser og ca. 2500 
undervisningstimer i 1999. 
 
Parken Ungdomsklubb har hatt et aktivt år, med stort 
utvalg i aktiviteter. Klubben har fast åpningstid på 
tirsdag og fredag, i tillegg er det Klubbcafè første 
onsdag i hver måned. På disse kveldene er 30 - 60 
ungdommer innom. Dette viser at behovet for et 
utvidet tilbud er stort. I 1999 hadde Parken 
Ungdomsklubb 254 medlemmer i 1. halvår og 240 
medlemmer 2. halvår. Klubben hadde sommeråpent 4 
fredager med et gjennomsnitt på 60 ungdommer pr. 
kveld. Som en prøveordning før jul startet klubben opp 
2 timer før med Nettcafè. Det ble kjøpt inn 2 
datamaskiner og det ble satt av rom til å gjøre lekser. 
Disse tiltakene viste seg å være vellykket og det er et 
sterkt ønske fra ungdommene at de videreføres. 
Ungdomsklubben har hatt mekkeverksted, 
musikkverksted, jentegruppe, kiosk/kjøkkengruppe, 
diskjockeygruppe, datagruppe og foto/videogruppe i 
1999. I januar arrangerte klubben Ungdommens 
Kulturmønstring i Sentrum kino. 
 
Det var også i 1999 nødvendig å skifte ut en del 
mindre partier med dødt gras på Dokka stadion. I 
august arrangerte Nordre Land IL fotballgalla, med 
besøk av Rosenborg, til inntekt for “Stopp volden”.   
 
Det ble solgt 5568 billetter på Sentrum Kino i 1999 
mot 7325 i 1998. Nedgangen på hele 24% har sikkert 
flere årsaker, men trolig var omleggingen av 
kulturkalenderen hovedårsaken.   
 
Nordre Land Næringsselskap hadde i 1999 
hovedansvaret for ivaretakelsen av 
vennskapskommuneavtalen med Præstø, Tomelilla, 
Rantasalmi og Harku. Arbeidet var i hovedsak knyttet 
til ungdomsleiren som ble arrangert i Præstø i august. I 
tillegg organiserte Næringsselskapet tur for 10. klasse 
ved Dokka Ungdomsskole til Præstø i juni.  

 
 
 
 
INFORMASJON 
Sektor for Oppvekst, familie og kultur gir informasjon og veiledning på følgende områder: 
 
OPPVEKST FAMILIE KULTUR 
• Grunnskole • Sosiale tjenester • Bibliotek 
• Skolefritidsordninger • Rusmiddelarbeid • Kulturvern 
• Voksenopplæring • Boligformål • Kino 
• Barnehager • Flyktningeformål • Musikkskole 
• Skoleskyss • Barne- og ungdomsvern • Parken ungdomsklubb 
• PP-tjeneste  • Tilskudd lag og foreninger 
  • Dokka stadion 
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  • Dokkahallen 
  • Vennskapskommunearbeid 

 
 
  

Informasjon av generell art om sektorenes oppgaver 
gis i Sentrumsservice. Kulturkalenderen med 
kulturstoff fra sektoren kommer ut en gang i måneden 
gjennom publisering i Lands Avisa. Skolene og de 
fleste barnehagene utgir jevnlig skole/barnehageaviser. 
Informasjon gis også over kommunens hjemmesider på 
Internett. 
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HOVEDUTVALG 
Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur (OFK) har fra valget høsten 1999 bestått av: 
 
MEDLEMMER       VARAMEDLEMMER: 
 
AP og SV 
Wenche Eimann Leder  AP    Anne Britt Bjørgo Rossland   AP 
Ola Hellerud  Nestleder SV    Lillian Bang Hagen    SV 
Gerd Rabel    AP    Mona Walhovd    AP 
John Helge Lande   AP    Sigbjørn Nydahl    AP 
Svein Rønningsveen   AP    Bjarne Brattrud    AP 
 
SP, KRF, H og FRP 
Per Ole Lunde   SP    Nils Erik Lundon    SP 
Helga Engelien   KRF    Terje Sørensen    H 
Kjersti Mæhlum Lier   H    Rønnaug Bjerke   
 SP 
         Kari Løken Rognerud   KRF 
         Harry Jensvold    FRP 
 
BL 
Linda Mæhlum   BL    Knut Mo     BL 
         Heidi Strande Vikersveen   BL 
         Arnfinn Eng     BL 
          

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 
Fra juni 1999  gikk pleie- og omsorgsleder i sone 
Dokka, Bodil H. Fischer ut i permisjon. På 

bakgrunn av dette ble sektor for helse og omsorg til 
en viss grad omorganisert ved at man fordelte 
tjenestene i sone Dokka mellom de gjenværende 
avdelingene. Sektoren består nå av 5 avdelinger 
med hver sin faglige/administrative leder. 

Det ble ansatt kontorsjef som foruten å ha et 
overordnet  økonomisk ansvar også overtok den 
daglige ledelsen ved Dokka Vaktsentral. Denne 
organiseringen skal evalueres i løpet av 1. halvår 
2000. 
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Anne Grethe Kamphaug 

 sektorsjef 

                                                                                                                                             Rune Aaberg  

                                                                                                                                          Kontorsjef 

 

 

 
 

      Ole Thomas Westrum            Jorun Ø. Bjerke                   Terje Opdahl                           Kjetil Bjerke                        Ragnhild Sollien 
  Legetjenesten                      Helsesøstertj.                   Leder hab/rehab. avd.           Pleie og omsorg Dokka       Pleie-og omsorg Torpa 

                          
 
I sektor for helse og omsorg  er det 
enkeltmennesket som står i fokus og samarbeidet 
med brukeren selv og de pårørende er viktig. 
Tjenestetilbudene involverer ofte mange 
forskjellige faggrupper, og et godt tverrfaglig 
samarbeide innad i sektoren og på tvers av  
sektorgrenser er viktig for at tjenestene skal bli 
best mulig for brukerne. 

Kravet til standard og kvalitet på tjenestene er 
økende, det samme er kravet til kompetansen hos 
de som skal utføre tjenestene.  
1999 har som tidligere år vært et år med stor 
aktivitet og mange utfordringer. Forventningene til 
hva helse- og omsorgstjenestene kan gjøre er store 
og  presset på tjenestene blir stadig større, dette gir 
 seg bl.a. utslag i lange ventelister og overbelegg.  

Pasienter som tidligere ble behandlet i sykehus og 
spesiallisthelsetjenesten tas i dag hånd av  
kommunehelsetjenesten. I tillegg er liggetiden i 
sykehus gått betraktelig ned og ferdigbehandlede 
pasienter kommer raskt tilbake til hjemkommunen 
hvor de trenger å bli tatt hånd om. 

 
VIKTIGE HENDELSER: 
• Helsestasjonen gikk over til EDB- baserte  

journaler  i juli da helsestasjonsprogrammet 
HsPro ble installert. 

• Det ble opprettet 40% stilling for helsesøster 
med somaliske flyktninger og 
familiegjenforening som ansvarsområde. 

• I tråd med Handlingsplanen  for eldreomsorg: 

 - er det opprettet nye stillinger på bakgrunn av  
øremerkede midler fra Staten.  

 - Torpa helselag har bygget 3 nye omsorgsboliger 
i tilknytning til de eksisterende aldersboligene i 
Elverom og som sto  ferdige sommeren 1999. 

 - LHL (Landsforeningen for hjerte/lungesyke) 
begynte byggingen av 24 omsorgsleiligheter i 

Rudsgata. Første byggetrinn med 12 leiligheter 
vil stå ferdig i mars, og de siste 12 i juni 2000. 

 - planleggingen av ombygging/påbygging ved 
Landmo sykehjem og Torpa bo- og 
servicesenter startet 

• Gerica er det  nye databaserte fagsystemet for 
pleie- og omsorgstjenesten som ble innført i 
1998 og som alle i 1999 har gjort seg bedre 
kjent med. Ved årets slutt var  alle brukere 
registrert, og systemet brukes i 
saksbehandlingen ved tildeling av tjenester. 
Det er fortsatt stort behov for videreutvikling 
av personalet i bruken av dette systemet. Det 
planlegges omfattende opplæring i året som 
kommer. 

• Kommunen står overfor flere utfordringer 
innen helse- og omsorgstjenestene som 
kommunen må være rustet til å møte bl.a. ved å 
ha bemanning som innehar den rette 
kompetansen. Det er utarbeidet en egen 
kompetanseutviklingsplan for sektoren. Flere 
av de ansatte har i løpet av 1999 enten tatt eller 
påbegynt etter-og videreutdanning. En 
sykepleier  har tatt videreutdanning i 
psykiatrisk sykepleie. 5 ledere på ulike nivåer i 
sektoren holder på med  utdanning i 
administrasjon og ledelse. I tillegg  går 3 
personer for tiden på saksbehandleropplæring. 

• Som i 1998 gjennomførte sektoren også i 1999 
en tverrfaglig arbeidsmiljøkonferanse hvor alle 
fagmiljøene var representert. I tillegg har det 
vært  gjennomført arbeidsmiljøkonferanser på 
de fleste arbeidsplassene i sektoren. Målet er å 
få gjennomført dette i alle avdelinger. Til hjelp 
i gjennomføringen av disse konferansene er 
Land Bedriftshelsetjeneste sentral.  
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REHABILITERINGSAVDELINGEN: 

Avdelingen består av vernepleiefaglige veiledere, 
ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykisk 
helsetjeneste. 

Fra sommeren 1999 ble avlastningsboligen i 
Åsligata og dagtilbudet for utviklingshemmede i 
Dokka også lagt til denne avdelingen. 

Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid har stått i 
fokus i 1999 og det kommunale 
rehabiliteringsteamet bestående av lege 
fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleiere og PP-
tjeneste er etablert. 

Fysioterapitjenesten: 

Stillingen innebærer også lederansvar for Avd. 
Habilitering og rehabilitering. 

Dette har ført til at en stor del av stillingen blir 
brukt til administrativt arbeid og dermed en 
nedprioritering av det kommunale 
fysioterapiarbeidet.  Det har derfor ikke vært 
mulig å gi pasienter i Landmo sykehjem et 
akseptabelt tilbud,  ei heller har det vært mulig å 
følge opp barn som er henvist fra 
Helsesøstertjenesten. 

Fra 2000 er det opprettet 50% 
koordinator/lederstilling på 
omsorgtjensetetilskuddet, noe som vil frigjøre 
fysioterapeuten fra administrative oppgaver. 

4 uker i juni hadde vi en student fra Fysioterapi 
Høyskolen i Oslo. 

Fysioterapeuten er også representert i 10 
ansvarsgrupper. 

Ergoterapitjeneste: 

Ergoterapitjenesten  som i utgangspunktet består 
av 2 årsverk for ergoterapeuter har i 1999 vært 
bemannet  med ergoterapeut i til sammen 135% 
stilling samt hjelpepleier i 50% st.  

Av oppgaver som har preget 1999 kan nevnes 
pasienter på rehabiliteringsopphold i sykehjemmet, 
oppfølging av kronisk syke og 
funksjonshemmede, deltagelse i ansvargrupper, 
tilrettelegging og veiledning.  

Videre har tjenesten oppgaver som å være 
synskontakt og hørselskontakt, bindeledd mellom 
hjelpemiddelsentralen og det kommunale 
hjelpeapparat, i tillegg saker vedrørende søknader 
om forskjellige hjelpemidler og tilrettelegging for 
funksjonshemmede alt fra oksygenutstyr til biler 
og tilrettelegging av bolig. 

 

 

 

Rehabiliteringsteamet. 

Medlemmer: 

Terje Opdahl, leder og koordinator 

Gro Bergan, nest leder 

Marit Motrøen 

Marit Fossum 

Reidun Hatterud 

Ingar Bareid 

Teamets oppgaver er å koordinere 
rehabiliteringstilbudet i kommunen og å være 
pådrivere i rehabiliteringsarbeidet.  Teamet har 
utarbeidet et system som kan være til hjelp for å 
samordne tjenestene rundt mennesker med stort 
hjelpebehov og har utarbeidet individuelle 
rehabiliteringsplaner og søknadsskjema. 

Rehabiliteringsteamet er nå klart til å prøves ut og 
har hatt høringsrunde med aktuelle aktører i 
kommunen, samt interesseforeningene. Gjennom 
dette fikk teamet mange fine innspill som var til 
nytte for oss med resten av arbeidet. 

Målet framover er å få verktøyet ut i handling , 
jobbe opp mot rehabiliteringsavdeling på Landmo, 
og få på plass koordinatorstillingen. 

Det har skjedd endel innen rehabilitering i 
kommunene, det er blitt en aktiv bruk av 
ansvarsgrupper, samarbeid er mer i fokus, ordet 
rehabilitering og brukermedvirkning er blitt kjente 
og folk er mer beviste på å tenke i de baner. 

Psykisk helsevern: 

Sykepleier Anita Vikersveen har i 1999 fullført 
videreutdanning innen psykiatrisk sykepleie. 

Sosionom Astrid Hartveit er ansatt som 
miljøterapeut i 100% stilling fra juni-99. 

Nye tilbud igangsatt i 1999 er: 

• “Åpen dag” hver torsdag fra kl 10.00-14.00, 
som drives sammen med Frivillighetssentralen. 

• “Åpen dag” annenhver tirsdag fra kl. 13..00-
15.00. 

• “Æftas-kaffe-treff” annenhver onsdag kveld 
for en gruppe voksne damer. 

I tillegg drives ei gruppe hver tirsdag, og ei gruppe 
hver andre onsdag sammen med  Søndre Land. I 
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tillegg til behov for plass til grupper/åpen dag, er 
det et økende behov for aktivitetstilbud. Det 
samme gjelder behov for omsorgsboliger. 

Opplæringsprogrammet «Støtte og Lære” går over 
7 undervisningskvelder, startet opp høsten 1999, 
14 -15 støttekontakter deltar. 

Det har i 1999 vært en stor økning i  antall 
personer med kombinert rus/psykiatri-problemer. 
Antall innskrevne pasienter pr. 01.01.00 var 124.   

Vernepleiefaglige veiledere: 

Det har vært noe ustabilt i denne tjenesten på 
grunn av permisjoner, en vernepleieren kom 
tilbake fra permisjon 1. April i 60 % stilling, den 
andre vernepleieren jobbet da i 80 %. Denne gikk 
ut i permisjon 20 juni. Fra september ble denne 
stillingen besatt med 100 % vikar. 

Viktige arbeidsoppgaver i 1999 har vært  

• ny § i Sosialtjenesteloven angående rettigheter 
for og begrensning og kontroll med bruk av 
tvang og makt overfor mennesker med psykisk 
utviklingshemming. Dette innebar 
kursvirksomhet, utarbeiding av forslag til tiltak 
samt vedtak som ble oversendt Fylkesmannen 
for godkjenning. 

• Avvikling av 23 ansvarsgruppemøter i løpet av 
høsten. 

• 3 nye Habiliteringsplaner ble utarbeidet og 
godkjent og 8 Habiliteringsplaner ble påbegynt 
1999 og skal være ferdige i løpet av våren 
2000. Dette gjelder barn, ung og voksne. 

• Boveiledning i form av blant annet 
økonomistyring, generell veiledning i forhold 
til hjem, jobb og fritid ytes til 4 personer 
ukentlig og 1 person annen hver uke. 

• Arrangement for funksjonshemmede på Parken 
1 gang i måneden - i samarbeid med brukere 
selv og Frivillighetssentralen. 

• Veiledning av blant annet boligpersonale, 
avlastningspersonale samt pårørende samt en 
senvakt i uka i Åsligata. 

Avlastningsboligen i Åsligata. 

Åsligata avlastningsbolig ble lagt til Avd. 
Habilitering og rehabilitering fra og med juni 
1999. 

Avlastningsboligen holder stengt hver 3. helg  Pr. 
01.01.2000  var  8 brukere registrert. Disse har et 
tilbud om avlastning 1-2 dager i uka pluss hver 3. 
helg. Avlastningen er delt opp i voksen- og 
barnehelg, noe som er gunstig for brukerne. 

Alle brukerne har egne dags- og ukeplaner, samt 
oppfølging av Vernepleiefaglige veileder. 

Dagaktivitetstilbudene på Dokka. 

Aktiviseringstilbudene på Dokka er fra juni 
organisert i  Avd. Habilitering og rehabilitering. 

Det var pr 01.01.00 totalt 13 brukere med vedtak, 
hvorav 9 på vedsenteret og 4 på Parken. 

Vedsenteret har hatt en produksjon på ca. 5400 
sekker noe som tilsvarer salgsinntekter på  243 
850 kroner. Parken har solgt mat og 
handarbeidsprodukter for 16 400 kroner. 

 

 

 
HELSETJENESTENE: 

Legetjenesten: 

I perioden fra april til desember 1999 var Gerhard 
Niemeck ansatt som lege ved Dokka legestasjon. 

I tillegg har det fra juli 1999 og ut året vært 
turnuslege ved Dokka legestasjon 

På grunn av stort press på legevakt har det ved 
Dokka legestasjon vært forsøkt med 
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pasientmottaker på legevakt 3 timer hver kvelden. 
Denne ordningen opphørte fra nyttår 

Lege Ingar Bareid ble ansatt i den faste stillingen 
ved Torpa legestasjon etter endt turnustjeneste 
samme sted. 

Miljørettet helsevern: 

Det er i løpet av 1999 utarbeidet smittevernplan 
for Nordre Land kommune. Arbeidet med 
godkjenning av skoler og barnehager er godt i 
gang og vil bli ferdig i løpet av vinteren 
1999/2000 

Men fremdeles er mange lovpålagte oppgaver 
innen forebyggende helsearbeid uløst på grunn av 
for knappe ressurser. Nevnes kan håndheving av 
røykeloven og diverse hygienekontroller   

Helsestasjonstjenester: 

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 1999 ble det registrert 59 nyfødte i kommunen, 
noe som er en nedgang på 25 fra året før. Det ble 
utført hjemmebesøk til alle så nær som 2.   
 
Antall fødsler de siste 4 årene 
1996 1997 1998 1999 
 74  62  84  59 
 
Vaksinasjonsprogrammet er fortsatt en høyt 
prioritert oppgave i Nordre Land kommune og det 
har vært 100% oppslutning om 
helsestasjonstilbudet og vaksinasjonsprogrammet. 
Gruppekonsultasjoner velges forsatt av de fleste. 

Helsestasjonsprogrammet HsPro ble tatt i bruk og 
alle journaler ved Dokka helsestasjon er nå 
registrert på dette. Målet er at også helsestasjonen i 
Torpa skal ta i bruk det samme programmet i løpet 
av år 2000. “ 

Åpen lekegruppe” er et tiltak som drives i 
samarbeid mellom helsestasjonen og frivillige 
mødre en dag pr. uke. 

 

Skolehelsetjenesten: 

Skolehelsetjenesten består av helsesøster og lege.  

Ved Dokka barneskole har antall henvendelser fra 
lærere ang. psykososiale/atferdsmessige problemer 

økt. Denne problematikken er også økende i 
ungdomsskolen  

Skolehelsetjenesten deltar i skoleteamene ved den 
enkelte skole 

Elevene i 9. klasse fikk også i 1999 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. 

Andre oppgaver: 

Andre oppgaver i helsesøstertjenesten er bl.a.: 

• Reisevaksinering/rådgiving til 
utenlandsreisende. En oppgave som har vært 
økende fra 48 personer i 1998 til 85 personer i 
1999. 

• Hørselsundersøkelser av voksne etter 
henvisning fra lege 

• Influensa-/pnevmokokkvaksinering av 
risikogrupper 

 
PLEIE-OG OMSORGSTJENESTENE: 

OMSORG DOKKA: 

1999 har vært et travelt år i Omsorg Dokka. Det har 
vært merkbar økning i presset både på 
hjemmetjenestene og sykehjemmet. Det er økning av 
alvorlige lungelidelser og andre alvorlige 
hjertelidelser som setter store krav til tjenestene og til 
medarbeiderne. 

De økonomiske rammene  har vært knappe. Dette 
gjelder forbrukspostene, spesielt medisinske 
forbruksvarer. Det økte presset på tjenestene 
gjenspeiler seg også i utgiftene til vikarer og til 
ekstrahjelp, som er høye spesielt i hjemmesykepleien, 
men også i sykehjemmet. Presset fra 2. linjetjenesten 
og forverringen i pasientenes tilstand er en vesentlig 
årsak til overforbruket i 1999. 

Landmo sykehjem. 
Det har i 1999 vært opp mot fullt belegg på plassene i 
sykehjemmet hele året samt at det i deler av året har 
vært  overbelegg. Pr. 31.12.99 var det i alt 71 
pasienter i sykehjemmet. 

Prosentvis aldersfordeling sammenlignet med tidligere år: 

Aldersgr. 1994 1995 1996 1997 1998 
         

1999 

18-66 år 7,4 1,4 2,9 2,9 1,4         2,8 
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67-74 år 5,9 7,1 5,8 10,3 10,0       15,5 
75-79 år 22,1 12,9 13,0 17,6 18,6 21,1 
80-84 år 30,9 22,9 20,3 11,8 15,7 15,5 
85-89 år 22,1 32,9 36,2 38,2 32,2 25,5 
90 år og eldre 11,8 22,9 21,7 19,1 21,4          22,5 

 
Oversikten viser en liten nedgang i antall pasienter i 
de to eldste aldersgruppene, mens antallet i gruppene 
fra 75-85 år har økt. Dette viser at flere pasienter er 
innlagt på grunn av alvorlige medisinske lidelser mer 
enn generell alderdomssvekkelse. Dette igjen er 
pasienter som er generelt mer ressurskrevende. 

Dagtilbudet hadde ved årsskiftet 36 brukere fordelt 
på 3 dager. Etterspørselen etter denne type tilbud til 
eldre øker og bør satses mer på i framtida. 

I 1999 ble det ansatt assistenter i 
avdelingskjøkkenene, dette har bedret 
arbeidssituasjonen i avdelingene vesentlig. 

Tilgangen på kvalifisert personale har vært relativt 
god også i 1999 både når det gjelder sykepleiere og 
hjelpepleiere. I vikariater har det vært noen stillinger 
som er dekket med assistenter. 

Til rehabiliteringstilbudet i sykehjemmet er det 
opprettet  2,3 stilling etter eldreplanen. Av disse har 
1,7 stilling vært benyttet i dagavdelingen mens 0,6  
stilling har vært benyttet til HMS-og kvalitetsarbeid. 

Det ble i 1999 bevilget penger til kjøp av 
hurtignedkjølingsskap på kjøkkenet. Med dette skapet 
blir middagsmat til utkjøring kjølt ned fra 70 til 4 
grader på 1 ½ time, dette er svært viktig spesielt på 
varme dager 

Det er også et problem med varme i lokalene på 
varme sommerdager, noe en forventer skal bli bedre 
etter  den forestående ombyggingen. 

Høsthalvåret har vært preget av virksomheten rundt 
forprosjektet til et tilbygg ved Landmo Sykehjem. 
Tilbygget  vil  inneholde nye 18 plasser. Noen av 
plassene i det eksisterende bygget vil bli gjort om til 
fellesrom. 

Underetasjen skal inneholde rehabiliteringssenter og 
romme bl.a. fysioterapeut, ergoterapeut, 
avdelingssykepleier i tillegg til plass for 
dagrehabiliteringspasienter. 

Det er brukt mye tid til planlegging av framtidig drift 
og intern organisering av sykehjemmet.  

 

 

Hjemmetjenestene i Dokka 

Fra 1. juni ble det administrative ansvaret for 
Hjemmetjenestene på Dokka og Landmo Sykehjem 
slått sammen under en felles ledelse. Den nye 
avdelingen har hatt felles avdelingssykepleiermøter 
og hjemmetjenesten har i tillegg blitt en del av 
“Husmøtene”, det vil si internt møte med alle som har 
avdelings- eller annet meransvar innen avdelingen.  
Dette er møter som avholdes hver annen uke vekslet 
med avdelingssykepleiermøtet. 

Hjemmesykepleie:  

Hjemmesykepleien har pr. 31.12.99 -125 brukere. 
Det gis tjenester til hjemmeboende og beboere på 
Landmo bo- og servicesenter på lik linje. Det vil si at 
bemanningen er fullt integrert. Det er stort tempo 
også  i hjemmesykepleien. Pasientene  blir yngre med 
mer sammensatt medisinsk problematikk. Dette setter 
større krav til bemanningen . 

Prosentvis er det også i hjemmesykepleien gruppen 
mellom 75 og 85 år som er den aller største med  
45,6%, mens gruppen mellom 18 og 66 år  er liten 
med 12,8% i denne tjenesten. Gruppen 85 år og eldre 
er på 30,4%. 

Det er et vesentlig overforbruk økonomisk på dette 
området. Dette kan forklares av den utviklingen som 
er beskrevet,  men noe skyldes også feilbudsjettering 
som er rettet opp for år 2000. 

Hjemmehjelp: 

Hjemmehjelpen har hatt et stabilt år med 129 brukere. 
Det er vesentlig renholdsoppgaver, innkjøp og en del 
hjelp til personlig stell som er oppgavene. Det har 
vært en samkjøring av tjenestene i 1999 som vi 
ønsker å fortsette slik at hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp blir enda mer integrert.                           
                                                                                      

Ambulerende vaktmestertjenesten: 

Ambulerende vaktmestertjeneste har hatt redusert 
bemanning med  40% stilling p.g.a. delvis 
pensjonering i 1999. Dette har gjort at aktiviteten har 
vært noe mindre enn vi har hatt tidligere år. Dette 
gjør at vi til sammen har hatt 1,1 stilling i drift dette 
året. Antall brukere pr. 31.12 var 13. I tillegg til 
ordinære oppgaver i hjemmene går mye av  
ambulerende vaktmesters tid med til å kjøre ut 
hjelpemidler som formidles fra 
Hjelpemiddelsentralen, samt kontroll av 
trygghetsalarmer.  

HMS /kvalitetsarbeid : 
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Dette arbeidet har hatt stor plass i 1999. Ragnhild 
Gravem har jobbet med dette. Det er laget 
stillingsbeskrivelser for de fleste stillingene. Det er 
laget årsplan og oppfølging av HMS arbeidet i 
sykehjemmet. Det siste halve året  er e er dette 
arbeidet utvidet til også å gjelde hjemmetjenestene. 

Kvalitetsutvikling av medikamenthåndtering i 
sykehjemmet er fulgt opp, i tillegg er det startet 
tilsvarende arbeide i hjemmesykepleien. 

Brannberedskapen er kvalitetssikret, dette 
inkluderer også brannøvelsene i sykehjemmet og 
bo- og servicesenteret 

 

Omsorg Torpa 
Planleggingen omkring bygging av nye 
omsorgsboliger v/TBSS etter eldreplanen er godt i 
gang   

Hjemmesykepleie.  

Behovet for hjemmesykepleie er stadig økende, 
delvis som følge av økning i antall eldre, men mest 
pga. kortere liggetid på sykehusene. 

Sykepleiedekning i sone Torpa har vært 
mangelfull, noe som fører til at de sykepleierne 
som er må gå overtid og ekstra i perioder med 
dårlige brukere. 40 % av avd.sykepleierstillingen 
har vært “frosset” i 1999, noe som ikke har vært 
uproblematisk  

3 hjelpepleiere har tatt videreutdanning i geriatri. 
En sykepleier startet med etterutdanning i 
psykiatri. 

Hjemmehjelp:   

Her har det også vært et økt behov. Tradisjonell 
hjemmehjelp har vært noenlunde stabil, men det 
har vært mer behov for boveiledning og 
husmorvikarer enn tidligere. I henhold til 
handlingsplan for eldreomsorgen er det opprettet 
0,5 stilling for  hjemmehjelp 

5 personer har begynt på kurs for ufaglærte og 3  
holder på å samle seg praksis for å bli 
omsorgsarbeidere.  

Andre tjenester: 

• Avlastningstiltak: Det har vært økt 
etterspørsel etter avlasting. Det er gitt avlasting 
til pårørende med hjemmeboende eldre, og til 
familier med funksjonshemmede barn. 
Tjenesten blir gitt hjemme hos brukeren, eller 
hjemme hos avlastningsfamilier. 

• Støttekontakt: Dette er et tilbud først og fremt 
beregnet på personer med psykisk  

utviklingshemming. I 1999 ble antall timer til 
støttekontakt redusert i forhold til året før. Det 
medførte i alt 11 klager som ble behandlet i 
Klientutvalget og oversendt Fylkesmannen. I 2 
av sakene fikk klager medhold. 

• Omsorgslønn: 9 personer har mottatt 
omsorgslønn i 1999 med i gjennomsnitt 7 timer 
pr. uke.  

• Dagtilbud (dagsenteret):  ½ stilling  har vært 
“frosset” i 1999. Brukerne har derfor hatt  et 
noe redusert tilbud i forhold til tidligere. Dette 
er personer som burde hatt tettere oppfølging.  

Torpa bo-og servicesenter: 

Helsetilstanden til beboerne på TBSS er dårligere 
enn tidligere. Beboerne er blitt eldre. Et av 
delmålene i Kommuneplanen sier at de eldre skal 
få bo hjemme så lenge det er mulig. Dersom det 
ikke er medisinske årsaker som gjør at beboerne 
må på sykehus eller sykehjem, har vi tatt hensyn 
til dette og prøvd å ivareta den enkeltes ønske om 
å få bo og dø på TBSS. Det har heller ikke vært 
kapasitet på sykehjemmet til å flytte alle 
pleietrengende dit. Vedtaksgruppa har derfor 
vurdert de enkelte, og kommet til at vi må gi 
tjenester der brukerne bor. Dette har ført til at det i 
perioder har vært behov for ekstra bemanning. 

Ialt 28 personer har hatt korttidsopphold ved 
TBSS 1 gang eller flere. 

• Dagtilbud til eldre: Tilbudet gis  2 dager pr. 
uke og i 1999 har 18 personer hatt tilbudet. Her 
foregår det aktivisering, vedlikeholdstrening, 
sosial trening og samvær. Etterspørselen er 
større enn en hva vi har mulighet for å gi. 
Dagtilbudet er et godt alternativ til 
hjemmetjenester og døgnopphold. Brukerne av 
dagtilbudet virker også som ei vitaminsprøyte 
på de fastboende.  

• Aktivitetstilbudet: Aktivitetstilbudet til 
beboerne ved Torpa bo- og servicesenter har 
stort sett vært det tradisjonelle. 
Formingsaktiviteter, lappe/vaffelsteking, 
baking, spill, legge sammen tøy, støpe lys, 
lesing av aviser og bøker og turer. Av turer kan 
nevnes julebord på Vertshuset Åmot. I tillegg 
har det vært hyggekvelder med underholdning. 
Helselaget i Torpa er på besøk en gang pr. 
mnd. Barnehager og skoler har også vært på 
besøk. 

• Matutbringing: Hjemmehjelpere kjører ut 
varm mat 2 dager pr. uke til ca. 20 personer. 
Ønsket fra brukerne er også å få middag på 
søndager.  Det ble sendt en henvendelse til  
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pensjonistforeningene med forespørsel om 
hjelp til matutkjøring på søndager, men 
dessverre uten hell. Dagtilbud og 
matombringing er gode forebyggende tiltak. 
Uten disse tilbudene hadde presset på 
sykehjemmet og bo- og servicesenterene vært 
enda  større. 

Mål for 2000: Få en god byggeprosess som tar 
vare på beboere og personale. Dette gjelder både 
de som må flytte til andre steder, men også de som 
skal bo og arbeide på en “byggeplass”. 

 

 
 

VEDTAKSGRUPPA 
Vedtaksgruppa har siden juni 1999 bestått pleie- og 
omsorgslederne, kommunelege I, leder av 
rehabiliteringsavd.,  avdelingssykepleierne i 
sykehjemmet og for hjemmetjenestene og psykiatrisk 
sykepleier. Vernepleierne og ergoterapeuter innkalles 
etter behov. Dette har fungert bra og er en 

sammensetning som er tjenlig for tjenestene totalt. 
Vedtaksgruppa har hatt ukentlige møter og har 
behandlet ca. 1000 saker samt 5 klagesaker. 

 

 

 

 

Venteliste situasjon: Pr. 31.12.99 sto det følgende 
antall brukere på venteliste til våre tjenester: 

• Langtidsopphold sykehjem  
  11 

• Korttidsopphold sykehjem  
    6 

• Langtidsopphold bo- og servicesenter 
  25 

• Korttidsopphold bo- og servicesenter 
  20 

• Dagtilbud sykehjem   
    2 

• Trygghetsalarm   
  19 

• Trygdeleilighet   
  17 

• Hjemmesykepleie   
    0 

• Hjemmehjelp    
    0 

 
Antall brukere av hjemmetjenester i Nordre Land kommune fordelt etter alder og kjønn. pr. 31.12.99 

 Både 
hjemmesykepleie 
og hjemmehjelp 

Bare 
hjemmesykepleie 

Bare hjemmehjelp 

Alder Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
0-17 år 0 0 0 0 0 0 
18-49 år 3 6 4 1 4 3 
50-66år 1 4 5 6 2 5 
67-74år 6 12 4 4 4 5 
75-79 år 8 15 13 16 4 20 
80-84 år 8 21 14 8 4 14 
85-89 år 6 20 9 4 6 6 
90 år og over 4 16 2 4 0 2 
I alt 36 94 51 43 24 55 

 

Dokka vaktsentral: 

Ansvaret for driften av vaktsentralen ble 1. 
september flyttet fra ansvar 135 Sykehjem, med 
Kjetil Bjerke som leder, til 131 Administrasjon 
med kontorsjef som leder. 

I løpet av året har vaktsentralen mistet oppgaver 
innen nødmeldetjeneste. Det gjelder brannvarsling 
som nå går direkte til Gjøvik Brannstasjon (tlf. nr 
113) og ambulansevarsling som ble overtatt av 
AMK-sentralen på Gjøvik 1/10-99. 

Vaktsentralen utfører derved følgende tjenester: 
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• Kommunal legevaktsformidling for både S. 
Land og N. Land, fra kl 1530 - 0900 på 
hverdager, hele døgnet på hellig- og 
høytidsdager. 

• Formidling av oppdrag til hjemmesykepleien i 
S. Land og N. Land 

• Alarmmottak fra trygghetsalarmer i N. Land, S. 
Land, Etnedal og S. Aurdal. 

• Mottak av tekniske alarmer fra kommunene 

• Mottak av direkte koblede brannalarmer for 
kommunale bygg 

• Mottak av private alarmer 

• Varsling av viltnemnd 

• Skogsikringsradio 

 

Vaktsentralen kjennetegnes fortsatt av stor 
lokalkunnskap og erfaring i formidling av tjenester 
via både telefon og radio. 

2 av de ansatte fullførte i 1999 utdanning som 
hjelpepleier. Det er en viktig målsetting for 
vaktsentralen å øke den helsefaglige kompetansen 
for å tilfredsstille kravene ved en sentral for 
legevaktsformidling.  

I forbindelse med søknad om dispensasjon fra 
kompetansekravene i 1997, ble det utarbeidet en 
plan for kompetanseheving. Denne er bare delvis 
nådd, fortsatt gjenstår 5 personer uten helsefaglig 
utdanning, selv om disse til gjengjeld har lang 
erfaring innen formidlingstjeneste. 

 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2000 
ble vaktsentralen foreslått nedlagt som et tiltak for 
å redusere sektorens utgifter. Imidlertid har ikke 
dette vært mulig å gjennomføre, først og fremst på 
grunn behovet for legevaktformidling. For år 2000 
vil det være nødvendig å redusere bemanningen til 
1 person hele døgnet, samt å forsøke å øke den 
medisinskfaglige kompetansen til de ansatte for å 
tilpasse oss til kompetansekravene for medisinsk 
nødmeldetjeneste. 

 

REGNSKAP 1999: 

Regnskapet for sektor helse og omsorg viser et 
negativt resultat på kr. 2 109 000 

Overforbruket i sektoren skyldes presset på 
pleie- og omsorgstjenestene med overbelegg, syke 
og døende som trenger ekstra omsorg. Dette igjen 

har gitt økte utgifter til ekstrahjelp, i tillegg 
kommer dyrere ferievikarer og sykevikarer samt 
lønnsglidningen i løpet av året som det ikke er tatt 
høyde for i budsjettet 

 
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 

Sektor for helse og omsorg administrerer tjenester 
etter Lov om sosiale tjenester:  

• 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 

Rolf Rønningen                                 A 

Andre Sveen                                      A 

Elin Rosenberg                                  A 

Anita Monsebakken                           SV 

Reinert Ege                                        SP 

Majen Sjåheim                                   SP 

Øyvind Mæresmo                              Frp 

Ole Strand                                         BL 
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NORDRE LAND ELDRERÅD: 

Leder: Ivar Engeli 

 

DET KOMMUNALE RÅDET FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE: 

Leder Bjørn Erik Ekrem 
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LANDBRUK-MILJØ-TEKNISK  

Sektoren er administrativt organisert på følgende måte: 
 
 
 

 
 
ADMINISTRASJON 
 
Arbeidsbelastningen gjorde at sektoren tilpasset kvalitet 
og service til aktuell situasjon. For å ta hensyn til 
menneskelige forhold er det gjennomført medarbeider-
samtaler og arbeidsmiljøkonferanser. Videre er det 
opprettet én beredskapsavdeling og én driftsavdeling 
(disse var felles tidligere). I tillegg er det etablert en 
stabsavdeling. 
Året ble preget av planlegging. Kommunedelplan for 
vann og avløp, sikkerhets- og beredskapsplan for 
vannforsyning, trafikksikkerhetsplan samt andre planer 
ble administrert av ledelsen på sektoren. 
De økonomiske utsiktene for år 2000 er noe bedre enn for 
1999, men med år 2001 i horisonten ser det ikke lyst ut 
med tanke på finansiering av alle planlagte tiltak innen 
vann og kloakk. Kommunale avgifter må sannsynligvis 
økes betraktelig hvis målene skal nåes. 
 
 
LANDBRUKSAVDELINGEN 
 
Jordbruk 
 
Arealer og produksjoner i henhold til søknad om 
produksjonstilskudd 
 
Arealtall i tidsrommet 1996-1999 
Areal (da) 1996 1997 1998 1999 
Ant. bruksenheter 300 300 288 292 
Engvekster 29401 27439 31403 28406 
Grønnfôrvekster 2466 2411 1941 1822 
Poteter 60 67 54 52 
Korn 6320 6094 6197 6236 
Andre vekster   50 32 
Totalt (da) 38247 36011 39645 36840 
 
 

 
 
 
Dyretall i tidsrommet 1996-1999 
Dyr 1996 1997 1998 1999 
Hester 57 51 49 67 
Mjølkekyr 1377 1297 1346 1380 
Ungdyr 1222 1138 1174 1224 
Kalver 1484 1486 1495 1596 
Sau 4992 4789 4782 4741 
Verpehøns 4287 4198 4383 4203 
Griser-avlspurker 154 135 138 145 
 
Utbetalt produksjonstilskudd i 1999: 
kr. 24.192.183,-. 
 
Utbetalt avløsertilskudd i 1999: 
kr. 6.092.009,-. 
 
Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) 
 
BU Tilskudd 

(kr) 
Investeringslån 

(kr) 
Etableringstilskudd 
generasjonsskifte 

120.000,- - 

Etablererstipend 81.000,- - 
Trad. jordbruk 461.000,- 630.000,- 
Tilleggsnæringer 296.000,- 412.000,- 
Onnebarnehage 36.266,- - 
Praktikanter 75.876,- - 
Sum BU 1.070.142,- 1.042.000,- 
 
 
Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap inklusiv 
freda og verneverdige bygninger (STILK-midler)
   
 
Totalt utbetalt: kr. 176.550,-. 
 
Landbruksvikarordningen 

Sektorsjef 
Jan-Kristian Janson 

  
 
 

Økonomi (nestleder) 
Lars Melvin Vange 

  Eiendom 
Kjell Erik Hatterud 

    
Jordbruk 
Merete Glorvigen 

  Drift 
Gunnar Øversveen 

    
Skogbruk 
Halvor Askvig 

  Plan/bygg/oppmåling 
Hans Brattrud 

    
Miljøvern/kommuneplan 
Kjartan Th. Stensvold 

  Beredskap 
Geir Atle Engen 
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Våre to landbruksvikarer hadde til sammen 23 syk-
domsoppdrag og 3 andre oppdrag. Dette utgjorde 398 
dager med sykdomsavløsning og 12 dager med andre 
oppdrag. Staten gir kr. 100.000,- i tilskudd for at vi skal 
ha landbruksvikarordningen.  
 
Tidligst anbefalte slippedatoer for beitedyr 
1999 var første året vi prøvde ut ordningen med tidligst 
anbefalte slippedatoer for beitedyr. Ved for tidlig 
beiteslipp er den naturlige beitetilgang for liten, noe som 
bl.a. medfører mindre melk til lammene og mer jobb for 
dyra å finne mat. Dette resulterer i at de må ta til seg 
annen næring enn de ellers ville innta, som unge 
granplanter. Slik kan det oppstå konflikt mellom saue-
næringa og skogbruket. Dyrevernsnemnda i Nordre Land 
og Etnedal anbefalte to slippedatoer for kommunen, og at 
disse skulle fastsettes av en komité hvor ulike interesser 
og myndigheter skulle være representert. I 1998 ble det 
fattet vedtak om at sausankelagene selv skulle ta 
standpunkt til om tidligst anbefalte slippedatoer skulle 
fastsettes eller ei for sine områder og gi kommunen 
tilbakemelding om dette. Erfaringene fra denne 
ordningen blir evaluert våren 2000. 
 
Nordre Land Prestegard - leieforhold 
Jordleieforholdet vedrørende Rud, prestegarden, ble 
behandlet av kommunestyret ut fra at det har vært u-
tilfredsstillende leieforhold de siste tre årene. 
Driftsbygningen trenger renovering og leieforholdet har 
ikke vært i samsvar med forpaktningsloven. Kirke-, Ut-
dannings- og Forskningsdepartement har de tre siste 
årene operert med jordleieavtale som egentlig skulle vært 
behandlet som forpaktningskontrakt. Departementet er 
lite ivrig på å restaurere driftsbygningen og begrunner 
dette med at kostnadene ikke er i samsvar med 
lønnsomheten til jordbruksdrifta på eiendommen. Inn-
trykket er at de avventer situasjonen med tanke på 
muligheter for tomteutbygging. Kommunen har gitt klare 
signaler om arealplansituasjonen og at en eier av en land-
brukseiendom som skal forpaktes bort plikter å stå for 
nødvendig renovering av driftsbygninger som følger leie-
avtalen. Departementet er oppfordret til at de innen nyttår 
må ta stilling til disse forholdene og gi kommunen og 
forpakteren tilbakemelding om sine planer med 
prestegarden. 
 
Kulturlandskapsprosjekt Grangard-Gårdergutua 
I 1998 ble det søkt Fylkesmannens landbruksavdeling om 
tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap 
for Grangard og Gårdergutua. Tiltakene var rydding av 
Grangard beitehage, botanisk vurdering av beitehagen, 
oppsetting av skigard, opplegg for vann til beitedyr, 
informasjonstavler, oppsetting av risgard og rydding av 
Gårdergutua. Totalt fikk prosjektet innvilget kr. 63.500,- 
i tilskudd.  
Beitehagen og Gårdergutua ble ryddet, og risgard og 
skigard på Grangard ble satt opp. Samtidig begynte også 
skolene i Dokkaområdet å bruke Grangard. 
Ungdomsskoleelever deltok i rydding av kvist og 
oppsetting av risgard og barneskoleelever anla potetåker i 
den gamle frukt- og bærhagen. 
Med beliggenheten og potensialet for turer, natur-
opplevelser og bruk, er Grangard og Gårdergutua en 
ressurs for befolkningen og skolene i Dokka. 
 
Bygdemobiliseringsprogram 2000 - 2002 

Kommunen er som en av fem kommuner i Oppland blitt 
tildelt midler for å delta i et treårig bygde-
mobiliseringsprogram. Dette betyr at kommunen mottar 
kr. 100.000,- i statlig tilskudd i tre år, mot en egenandel 
på kr. 50.000,- årlig i treårsperioden.. Programmet vil i 
hovedsak være et samarbeidsprosjekt mellom 
landbruksavdelingen, Forum for bygdeutvikling og 
Nordre Land Næringsselskap. 
 
 
 
Skogbruk 
 
Et prioritert handlingsprogram for skogbruket ble vedtatt 
i Oversiktsplan for skogbruk i 1998: 
 

Pri. PROSJEKT 
1 Øke avvirkningen til 100.000 m3 
1 Gjennomføring av hovedplan for skogsbilveier 
1 Arbeide for et bioenergianlegg i Nordre Land 
2 Økt planteaktivitet - 600.000 planter pr. år 
2 Økt aktivitet ungskogpleie - 4000 dekar pr år 
2 Økt markberedningsaktivitet - 2000 dekar pr år 
2 Økt aktivitet tynning - tynne 2000 dekar pr år 
2 Stimulere til bruk av manuelle hogstmetoder, og 

herunder treffe tiltak for å øke rekrutteringen til 
skogsarbeideryrket 

 
I prioritetsklasse 3 finner vi: Vernskogforvaltning, 
videreutvikle eksisterende bygdesager, kurs i “Biologisk 
mangfold“, elgprosjekt, prosjekt storfugl, orrfugl og 
juletreprosjekt. 
 
Avvirkningstall og statistikk fra skogavgiftsregnskapet 
over aktiviteten på skogkultursiden: 
 

År Avvirk. 
(m3) 

Ungskog-
pleie (da) 

Planter 
(antall) 

Markberedning 
(da) 

1999 85.225 3374 378.735 1011 
1998 86.310 3586 548.240 946 
1997 81.659 3719 532.567 775 
1996 86.281 3106 489.780 1529 
1995 90.000 2681 553.325 1199 
 
Avvirkningsnivået er stabilt, men lavere enn mål-
settingen. Hovedårsaken er lave massevirkepriser. 
 
Skogavgiftsregnskapet ble avsluttet 3 uker tidligere enn 
årene før. Resultatene er derfor noe bedre enn tabellen 
viser. For ungskogpleie har året vært meget bra og 
resultatet er nær målsettingen. Planteaktiviteten har vært 
lav, noe som henger sammen med stor innsats høsten -98 
og tørr høstsesong. Det kan bli aktuelt med tiltak for å 
sikre at hogstfelt blir forynget. Markberednings-
aktiviteten er stabil men kunne vært noe større. 
 
Tilskuddsordningen for nyanlegg og ombygging av 
skogsbilveier er gode. Det ble ferdigstilt 1 nyanlegg, 
mens 3 nyanlegg er i gang. Det burde vært høyere 
aktivitet med ombygging av eksisterende veier. 
Rammevilkårene for bioenergianlegg i skoleområdet på 
Dokka er foreløpig ikke slik at en utbygging er 
økonomisk lønnsom. Prosjektet er under vurdering slik at 
det kan bli aktuelt når rammevilkårene endres.  
 
For de andre tiltakene i planen er følgende gjort: 
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- Kommunestyret har vedtatt at kommuneskogen 
skal drives med manuelle hogstmetoder. 

- Trekatalogen “Alle gode ting er tre“ ble ferdig. 
- Det blir arrangert “Levende skog“-kurs og 

skogkveld med oppfølging av viltområdekartleggingen 
i løpet av vinteren 2000. 

 
Det er i løpet av 1999 behandlet bl.a: 
- 16 søknader om bygging av landbruksvei 
- 13 søknader om hogst i vernskog 
- 4 fem-års vedlikeholdskontroller av skogsbil-

veier 
- 5 søknader om tilskudd til drift i bratt terreng 
- 5 søknader om tilskudd til manuell tynning. 
- 9 plantefeltkontroller 
- 18 søknader om skogsprøyting 
- utbetaling og kontroll av kr. 3,5 millioner til 

langsiktige investeringer gjennom skogavgiftsmidler. 
- budsjettering og forvaltning av skogbrukets 

rentemidler, kr. 360.000,-. 
 
 
MILJØVERN OG KOMMUNEPLAN 
 
Kommuneplanen 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel ble avsluttet og 
vedtatt i løpet av året. 
Arbeidet med kommunedelplan for Jotunheimens forgård 
kom så langt at planforslaget ble lagt ut til offentlig 
ettersyn. Planforslaget vakte stor oppmerksomhet og det 
kom inn en rekke merknader som vil bli bearbeidet. 
Planen kommer tidligst til politisk behandling høsten 
2000. 
Revisjon av den kommunal planstatus ble startet opp og 
fullføres våren 2000. 
 
Prosjektarbeid 
Oppdatering av viltområdekartet er gjennomført. En 
database om observasjoner av arter er også opprettet. Den 
kan utveksle data med sentrale registre. 
Videre er arbeidet med registrering av kommunens 
biologiske mangfold startet opp. Rapport vil foreligge i 
april 2000. 
 
Hjortevilt-forvaltning 
 
Elg 
Det ble gitt fellingstillatelse på 355 dyr. En økning på ca. 
19% i forhold til 1998. Økningen har vesentlig skjedd på 
Veståsen som har for stor elgstamme i forhold til 
beitegrunnlaget. Det ble felt 286 dyr. Dette er en økning 
på 31 dyr i forhold til 1998. 
 
Hjort 
Observasjoner av hjort tyder på at stammen er økende. 
Det ble gitt fellingstillatelse på 18 og felt 2 dyr. Begge på 
Østsinniåsen. I tillegg er det anmeldt ulovlig felling av et 
dyr i samme område.  
Rådyr 
Det ble gitt fellingstillatelse på 445 dyr og felt 35. Den 
høye tildelingen skyldes mange små vald hvor det blir 
søkt, men jaktet svært tilfeldig. Rådyrjakta blir “kjekt å 
ha”-jakt. Det høye antall søknader fører til et omfattende 
arbeid for administrasjonen. Det bør derfor være et mål å 
få samlet denne jakta i større vald. Dette vil også øke 
effektiviteten i jakta på denne arten og ressursen blir 

bedre utnyttet. Det ser ut til at gaupa nå holder 
rådyrstammen nede på et lavere nivå enn tidligere. 
 
Rovdyrforvaltning 
 
Gaupe 
Kommunen samarbeider med Sør Aurdal og Etnedal om 
registrering av gaupe ved sportelling. I 1999 hadde vi 
ikke sporingsforhold før etter at gaupejakta hadde startet. 
Dette forstyrrer tellinga slik at tallene blir mer 
upålitelige. Resultatet av tellinga sammen med 
observasjoner i sommer tydet på at vi ved årsskiftet har 
mellom 4 og 8 dyr i kommunen. Gaupejakta 1999 førte 
til at det ble felt ett dyr. 
 
Bjørn 
Det foreligger sikre observasjoner av bjørn på Veståsen 
høsten 1999. 
 
Rovdyrskader 
Det ble meldt om 21 tilfeller av mulig rovdyrtatte dyr 
hvorav 20 dyr var sau/lam. Etter kontroll ble 14 dyr 
bedømt tatt eller mulig tatt av rovdyr. Disse fordelte seg 
med 4 dyr tatt av bjørn og 10 dyr tatt av gaupe. 
 
Fallvilt - skadet vilt 
Det ble foretatt 44 ettersøk etter skadet vilt. Skadeårsak 
var kollisjon med bil. Den irregulære avgangen var 14 
elger og 11 rådyr. Størst konflikt mellom bil og hjortevilt 
har vi på Rv 33 på Nordsinni. 
 
Innlandsfiske 
Undersøkelser av Randsfjordaurens gytevandringer ble 
avsluttet i sommer. Radiomerkingen viser at Dokkaelva 
fra samløp med Etna til Dokka mølle fortsatt er en av de 
viktigste gytestrekningene. De første meldingene om 
gjenfangst av den merkede Randsfjordauren som vi i 
samarbeid med Etnedal kommune har satt ut i Etna-
vassdraget, kom sommeren 1999. De største fiskene var 
ca. 2 kg. Det er ennå ikke dokumentert at fisken passerer 
fisketrappa i Høljarastfossen. 
 
Fra fiskestellfondet ble det innvilget 3 tilskudd til 
fiskekulturtiltak og oppsyn på totalt kr. 59.000,-. 
 
Motorferdsel i utmark 
På grunn av en relativt velorganisert ervervskjøring med 
13 løyver er det få søknader om dispensasjon til å benytte 
snøscooter. De fleste søkere blir henvist til å benytte de 
som har løyve til ervervsmessig kjøring. Når det gjelder 
bruk av motorbåt på mindre vann, er vi kjent med at det 
foregår en del ulovlig kjøring. Men vi har ingen mulighet 
til å gripe inn med mindre det foreligger konkrete 
anmeldelser. 
PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSAVDELING 
 
“Plan og bygg” har hatt 1,4 stilling til ordinær saks-
behandling for hovedutvalg, delegerte saker, grunn-
undersøkelser i forbindelse med utslippssøknader, 
oppdatering i GAB-registeret, omfattende veiledning og 
til ledelse og utvikling av avdelingen. I tillegg har vi 0,5 
stilling til etterbehandling og arkiv av saker, utsendelse 
av gebyrkrav, koordinatregistrering av alle nye bygg i 
GAB-registeret og behandling av meldingssaker. 
Imidlertid har ingen byggeprosjekter måttet vente på 
igangsettingsillatelse, selv om vi har improvisert i noen 
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tilfeller. Men det har gått ut over planoppgavene. 
Målsettingen i “Bok 2001”-prosjektet var at vi innen år 
2001 skulle produsere nødvendige planer digitalt med 
eget utstyr og bemanning. Vi er stolte over at vi allerede 
nå lager planer på data med eget mannskap. Vi har laget 
reguleringsplanen for utvidelse av Østsinni kirkegård 
digitalt og har også digitalisert reguleringsplanen for 
Dokka sentrum og Løkka-Døhl. 
Gebyr for behandling av Plan- og bygningsaker er gått 
inn med kr. 422.000,- (budsjett kr. 355.000,-). 
 
Når det gjelder oppmålingsseksjonen måtte mye av 
innsatsen settes inn på kart- og delingsforretninger. 
Resultatet er at det er utferdiget 66 målebrev og utstedt 
54 midlertidige forretninger. I tillegg er det utført opp-
målingsarbeider for interne og eksterne oppdragsgivere 
for ca. kr. 100.000,-. Disse oppdragene sammen med at 
det er innkrevd ca. kr. 270.000,- for midlertidige 
forretninger på 30 tomter i Postmannslagets hyttefelt i 
Hugulia, forklarer gebyrinngangen på kr. 727.000,- 
(budsjett kr. 400.000,-). Denne jobben har i noen grad 
gått ut over egeninnsatsen vi har påtatt oss som part i det 
pågående nykartleggingsprosjektet i kommunen. Neste 
etappe er kommunens største konsentrasjon av fritids-
bebyggelse i Nord-Torpa. Det må påregnes ekstra innsats 
både innenfor videre GAB-oppretting og generell kart-
kontroll. Parallelt må det etableres digitalt eiendoms-
kartverk for Dokka. 
Vårt “store” GPS-utstyr har i all hovedsak vært brukt i 
forbindelse med sluttføring av landsnettsprosjektet, mens 
det “lille” GPS-utstyret har vært brukt til innmåling av 
bygg og landbrukseiendommer, samt innretting av lokale 
nett. 
 
 
DRIFTSAVDELINGEN 
 
Veier 
Deler av Leppdalsveien er nedklassifisert til privat vei, 
men vedtaket skal prøves av Fylkesmannen. Nedre del av 
Tonveien ble utbedret, ellers har aktiviteten vært lav 
p.g.a. manglende ressurser. 
 
Vann/kloakk 
Vann- og kloakkmengder (1000 m3): 
 
Vann 1996 1997 1998 1999 
Dokka 824 886 929 877 
Elverum 22 23 21 20 
 
Kloakk 1996 1997 1998 1999 
Dokka 324 405 461 408 
Elverum 19 24 22 20 
Riisby 3 2 2 2 
 
Vannkvaliteten ved vannverkene er generelt god og alle 
renseanleggene har svært gode resultater. Nytt 
slambehandlingsanlegg på Rambekk i Gjøvik ble tatt i 
bruk. I gjennomsnitt leveres ca. 20 tonn avvannet slam 
hver uke fra Dokka renseanlegg. 
 
Renovasjon 
GLT-Avfall overtok driften av Vinjarmoen gjen-
vinningsstasjon i 1999. Åmodt gjenvinningsstasjon ble 
oppgradert med nye 30 m3 containere for mer effektiv 

drift. Deler av området på begge gjenvinningsstasjonene 
ble asfaltert.  
 
Det ble foretatt en gjennomgang av renovasjons-
ordningen for fritidsboliger. Antall containere ble 
ytterligere redusert og berørte eiendommer fikk egne 
dunker eller ble henvist til andre mindre plastbeholdere 
som ble satt ut. Mengden med restavfall fra 
husholdningene/fritidsboligene ble redusert fra 1357 tonn 
i 1998 til 1016 tonn i 1999. Målet er å redusere mengden 
restavfall til deponi ytterligere. 
Restavfallsmengder (i tonn) til deponi: 
 

1996 1997 1998 1999 
2600 2754 1466 1169 

 
Kjøkkenavfallsmengder (tonn) til kompostering: 
 

1996 1997 1998 1999 
ikke iverksatt 278 346 

 
Følgende mengder fordelt på fraksjoner er gått til 
gjenvinning de 3 siste årene (i tonn): 
 
Fraksjon 1997 1998 1999 
Papp/papir 232,0 227,0 272,0 
Glass/metallbokser 23,0 28,0 44,0 
Spesialavfall 4,6 1,5 3,8 
Landbrukplast 29,0 50,0 50,0 
Metall 76,4 137,0 41,0 
Matavf. storhush. 70,0 73,0 74,0 

 
Av mengden spesialavfall på 3,8 tonn var 1,8 tonn 
batterier som ble levert ved gjenvinningsstasjonene. 
 
 
KOMMUNAL SYSSELSETTING 
 
Det var rundt 7 personer innen kommunale syssel-
settingstiltak fordelt på ca. 100 månedsverk. Arbeidet har 
omfattet praksisplasser, attføring, arbeidstrening for 
sosialhjelpsmottaker m.m. 
 
Følgende er bl.a. blitt utført: 
• Rydding av stier 
• Skiltproduksjon 
• Vedlikehold av grøntareal 
• Mekanisk verksted 
• Div. bistand. 
BEREDSKAPSAVDELINGEN 
 
Utrykninger i brannvesenet de siste årene: 
 

1996 1997 1998 1999 
42 50 57 40 

 
Arbeidet har vært preget av tilrettelegging av ny 
brannordning på beredskapssiden og utredninger av 
Torpa brannstasjon. Vedtaket om nedlegging av Torpa 
brannstasjon skal prøves av Fylkesmannen. 
Felles overordnet vakt med Søndre Land startet i 
desember 1999. Vi ble også direkte tilknyttet 110-
sentralen på Gjøvik for melding av brann. 
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For første gang gikk vi gjennom et år uten 
bygningsbranner, samtidig var totale antall utrykninger 
lavt. 
 
Feiervesenet utførte feiing av 2800 piper, og startet opp 
første runde med tilsyn av piper og ildsteder. Tilsyn blir 
gjennomført i perioden november- mars.  
 
 
EIENDOMSAVDELINGEN 
 
Gjennomføring av en rekke større og mindre 
vedlikeholdsoppgaver 
Her kan nevnes utbedring av lokalene til skole-
fritidsordningen ved Dokka barneskole og nytt tak på 
mellombygget. 
Oppussing av en del rom på Landmo sykehjem og en god 
del generell oppussing av aldersboliger (ventilatorer, 
maling osv.). 
Utvendig beising av Dæhli barnehage og en bolig for 
psykisk utviklingshemmede på Dokka samt en del 
kommunale boliger i Tonlia. 
Tavlebelysning i alle klasserom ved Dokka barneskole og 
Torpa barne- og ungdomskole. 
Renovering av en dusj/garderobe og istandsetting av 
uteområder ved Dokkahallen. 
Utskifting av urinal og nytt gulvbelegg i to klasserom ved 
Torpa barne- og ungdomskole. 
Oppsetting av gjerde i Åsligata og noe asfalterings-
arbeider i tilknytning til Dokka ungdomskole og Landmo 
bo- og servicesenter. 
I tillegg kommer en rekke mindre prosjekter. Alle 
prosjektene er styrt innenfor budsjettrammene. 
  
Bygging av Furulund barnehage 
Gjennomføringen har stort sett fulgt den framdriften som 
ble satt, og bygget tas i bruk medio februar 2000. Så 
langt vi ser vil den økonomiske siden av prosjektet være 
innenfor de rammer som er vedtatt. 
Avdelingen har vært involvert både i prosjekterings- og 
byggeperioden inklusiv økonomisk oppfølging. 
 
Prosjektering av utvidelse Landmo sykehjem og 
omsorgsboliger Torpa bo- og servicesenter 
Her har avdelingen hatt et nært og omfattende arbeid 
sammen med konsulent og byggekomité. Dette 
prosjekteringsarbeidet gjorde at kommunestyret i 
november vedtok at disse to prosjektene skulle 
gjennomføres innenfor en ramme på mellom 45 og 50 
mill kroner. 
Opprettelse av ledende renholder-stillinger 
Dette har vært på behovslista over lengre tid, og vi har nå 
fått ledende renholdere for tre av de fire områdene våre. 

De som innehar disse funksjonen har etter hvert kommet 
i gang med sine oppgaver, og vi ser allerede nå hvilken 
betydning dette har, både for faget og for avdelingen. 
 
Fagbrev for renholdere 
I løpet av høsten ble det satt i gang kurs for renholdere 
med sikte på å ende opp med fagbrev. 
 
Overføring av vaktmestere 
Fra 01.05.99 ble vaktmestrene ved A/S Sentrumsbygg 
overført til kommunen. Det betyr at hele vaktmester-
korpset nå er samlet under Eiendomsavdelingen. Dette 
har vært en positiv tilvekst for avdelingen, samtidig som 
vi også har fått et enda tettere samarbeid mellom 
vaktmestrene på de forskjellige områder. 
 
Vaktmestersituasjonen for barnehagene 
Dette er en arbeidssituasjon som vi ikke er tilfreds med. 
For en del av barnehagene våre fungerer ikke dette slik vi 
ønsker. Dette er en oppgave som det må settes søkelys på 
i tida framover. 
 
Utleie av kommunale boliger 
Vi har hatt bra utleieprosent for boligene/leilighetene 
våre. En god del gjennomtrekk vil være naturlig med en 
så stor boligmasse, samtidig som slik gjennomtrekk også 
medfører en del ekstra vedlikehold og oppussing. Dette 
vil også resultere i noe opphold med tanke på utleie. 
 
Salg av leiligheter 
Det ble solgt 5 kommunale leiligheter i løpet av -99. 
 
KOSTRA 
Innføringen av det nye budsjett- og regnskapssystemet 
har medført svært mye arbeid. Nå har imidlertid alle 
ledende renholdere og vaktmestere kommet godt i gang 
med det nye systemet, slik at de krafttak som ble 
gjennomført først på året, etter hvert vil flate ut. 
 
Budsjett 
Regnskapet viser at Eiendomsavdelingen har klart å styre 
drifta innenfor de vedtatte budsjettrammer. Det er 
nødvendigvis en del variasjoner innenfor de forskjellige 
objekter, men totalt sett er resultatet meget gledelig. 
 
Generelt 
Året har vært preget av mange omfattende og utfordrende 
arbeidsoppgaver. Mange prosjekter er i startgropa og 
disse blir videreført i neste årtusen. Samtidig har vi lagt 
bak oss et år hvor vi føler at vi har klart å rette søkelyset 
mot mange forskjellige utfordringer, og hvor en del er 
løst, mens andre må videreføres. 
 

 
REGNSKAP 1999 (tall i 1000 kr) 
 
Ansvar Navn Netto regnskap Budsjett Fond Avvik 
1.41 Adm. LMT 1.366 1.468  - 102 
1.42 Eiendom 12.294 12.493  - 199 
1.43 Plan/bygg/oppmåling 636 684  - 48 
1.44 Drift - 583 - 776 50 243 
1.45 Beredskap 1.803 1.754  49 
1.46 Sysselsetting 154 255  - 101 
1.47 Landbruk 1.020 844 -3 173 
1.48 Miljø 410 402 15 23 
Sum LMT 17.100 17.123 62 38 
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Drifts- og eiendomsavdelingen dekket inn; uten tilleggsbevilgning; til sammen ca. kr. 140.000,- i beredskapsutgifter i 
forbindelse med År-2000-problematikken (Y2K) 
 
. 
 
Hovedutvalg for teknisk drift (HTD) 
 
Rudi Thorstensen, leder  AP 
Wenche Eimann   AP 
Terje Øiom   AP 
Hans Haugen   AP 
Svein Rønningsveen  AP 
Bernt Øistad   SP 
Tor Olav Fredlund   SP 
Astrid Ulimoen   H 
Kjetil Bjørklund   SV 
 
HTD behandlet 76 saker og 130 delegerte saker. 
 
Hovedutvalg for landbruk (HL) 
 
Knut Skartlien, leder  AP 
Svein Rønningsveen  AP 
Grethe Søbønsveen   AP 

Marianne Bjerke   SP 
Johannes Gjerdalen   SP 
 
HL behandlet 45 saker og 49 delegerte saker. 
 
 
Hovedutvalg for Landbruk-Miljø-Teknisk 
(H-LMT) (fra okt/nov-99) 
 
Rudi Thorstensen, leder  AP 
Knut Skartlien   AP 
Bente Stadsvoll Øiom  AP 
Grethe Søbønsveen   AP 
Kjetil Bjørklund   SV 
Målfrid Anita Rønningen  BL 
Tor Olav Fredlund   SP 
Marianne E Bjerke   SP 
Astid Ulimoen   H 
 
H-LMT behandlet 28 saker og 9 delegerte saker. 
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Kommunestyre 1999 - 2003 
 
Kommunestyre 
1999 - 2003 

  Formanns
kap 

  

   Alfstad Liv Solveig 61113676 Alfstad Liv Solveig 61113676 
Brenna Eleanor 61118000 Brenna Eleanor 61118000 
Ege Reinert 61110075 Eidissen Jan-Viggo 61111926 
Eidissen Jan Viggo 61111926 Ekrem Bjørn Erik 61110831 
Eimann Wenche 61111172 Eng Arnfinn 61119657 
Ekrem Bjørn-Erik 61110831 Ryan Karstein 61110093 
Eng Arnfinn 61119657 Ødegård Rolf 61116009 
Engen Helga 61113538 
Hellerud Ola 61111269 
Klokkersveen Ole 61110592 
Lande John Helge 61119050 
Lier Kjersti Mæhlum 61110154 
Lunde Per Ole 61119263 
Mæhlum Linda  
Mæresmo Øyvind 61110141 
Moe Knut 61119617 
Raabel Gerd 22305788/6

1118558 
Ryan Karstein Marius 61110093 
Rønningen Rolf 61110854 
Rønningsveen Svein 61113882 
Røstelien Ole Magnus 61118532 
Sjåheim Majen 61110919 
Skartlien Knut 61118270 
Strand Ole 61110498 
Sveen Andrè 61286911/6

1118145 
Sørbønsveen Grethe 61119071 
Tangen Ottar 61119170 
Thorstensen Rudi 61110460 
Ødegård Rolf 61116009 
Øiom Bente Stadsvoll 61119012 
Øversveen Odd 61113629 
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