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NORDRE LAND KOMMUNE 
- ÅRSMELDING 2000 
 
 

INNLEDNING 
* Bakgrunn for årsmeldingen 
  
Årsmeldingen i Nordre Land kommune legges nå 
ut for 14 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. Som et tillegg vil vi i år vedlegge 
en statusrapport på alle politiske vedtak som er 
gjort i kommunen 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 sendte vi årsmeldingen ut som egen 
trykksak til alle kommunens husstander. 
Årsmeldingen for 1998 ble bekjentgjort og omtalt 
i den nye Landavisa. I fjor var meldingen lagt ut 
på Internett. Dette vil bli gjort i år også, og i tillegg 
håper vi å kunne informere gjennom avisa “Land i 
sikte” der kommunen har kjøpt informasjonsplass. 
  
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.  
  
Aktiviteten og økonomien i 2000. 
  
År 2000 føyer seg inn i rekken av år med høy 
aktivitet. 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 gode, men det er 
likevel potensial for forbedring. Vi arbeider med 
klarere måldefinering og bedre måloppnåelse 
gjennom stadig større ansvarliggjøring i 
organisasjonen. 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 arbeides også med  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 2000 i noe grad vært preget 
av forberedelser til en organisasjonsgjennomgang 
som skal utarbeides i 2001. Nærmere kommentarer 
til organisasjonen er gitt av assisterende rådmann 
og personalsjefen. 
  
Økonomien i 2000 har vært preget av det store 
lønnsoppgjøret.  Forventningene om tjenester fra 
kommunen øker for hvert år, mens 
budsjettrammene har blitt mindre. Dette har ført til 
nødvendige innsparinger på flere områder.  Etter 
en budsjettjustering  høsten 2000 har alle 
sektorene arbeidet godt innenfor sine 
budsjettrammer og  kommet ut med positive 
resultater. I tillegg til dette har rammetilskudd, 
skatt, renter og avdrag bidratt med mesteparten til 
det som har gitt oss et positivt driftsresultat.  
  
Vi har avlagt et regnskap med et disponibelt 
overskudd på 3,3 millioner kr etter 
fondsavsetninger i tråd med budsjett og forskrifter. 
Dette gir oss litt reserver for framtidig bruk . 
Investeringene i forhold til eldreplanen sammen 
med en relativt fastlåst fondsmasse gir oss likevel 
liten handlefrihet.  Utfordringen blir å arbeide 
videre for å tilpasse tjenestenivået til våre inntekter 
og gjeldsforpliktelser. Vi må fortsatt husholdere 
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 
2000. 
 
Per Kind 
rådmann 
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GENERELT OM NORDRE LAND 
KOMMUNE 
 
*Folketallsutvikling. 
 
I 1989 til og med 2000 har utviklingen vært som 
følger: 
 
 
Endr. 
 i år 

Født Døde Fødsels 
oversk. 

Innfl. Utfl nto Tilv 

1989 72 83 -11 249 229 20 19 
1990 84 99 -15 234 207 27 10 
1991 74 79 -5 206 224 -18 -22 
1992 74 88 -14 211 233 -22 -35 
1993 71 88 -17 204 206 -2 -19 
1994 73 76 -3 269 196 73 70 
1995 86 96 -10 249 236 13 6 
1996 73 80 -7 183 206 -23 -28 
1997 64 89 -25 206 239 -33 -58 
1998 82 78 4 242 230 12 15 
1999 58 102 -44 265 238 27 -17 
2000 55 84 -29 185 190 -5 -34 
(Tallene for 2000 er pr. 01.10) 
 
Folketallet pr. 01.10 2000 var ca 6.916  personer. 
 
 
ORGANISASJON OG 
ØKONOMI 
 
Økonomisjefens kommentarer. 
 
Et vedtatt årsbudsjett er  veldig sårbart for  forhold 
som endrer seg i driftsperioden. De forutsetninger 
som ble lagt ved budsjettarbeidet kan kort tid etter 
være vesentlig endret. Dette er noe av spenningen 
med økonomistyringen.  Kravene til kommunal 
økonomisk planlegging er bl.a. at  budsjettet skal  
bygge på realistiske forutsetninger.  Derfor er  det 
et sterkt ønske om forutsigbarhet i elementer som - 
rammetilskudd, skatteøre, tilskuddsordninger, 
rentenivå, lønnsoppgjør, lovendringer. 
 
Siden forutsetninger raskt  endres  er det 
nødvendig å fange opp disse endringene  og om 
nødvendig foreslå tilpassinger i budsjettet. 
 
Kravet til balanse i budsjettet er overordnet! 
 
For oss er det nødvendig å organisere vårt apparat 
slik at vi fanger opp signaler tidlig og fortar de 
tiltak som er nødvendige for å bevare balanse. 
 
Flere forhold har gjort det nødvendig å forta 
justering av budsjettet i året. Et lønnsoppgjør 
som ble noe dyrere enn forventet, men også  
underbudsjettering på tjenesteområder er årsaker 
til dette.  Heldigvis har vi også  hatt inntekter 

utover det som er budsjettert slik at regnskapet 
kunne avsluttes med et positivt resultat. 
 
Økonomistyringen. 
For å styrke innsatsen på  dette området  er det 
etablert en egen økonomigruppe. Denne består av  
en  økonomiansvarlig fra hver av sektorene, 
økonomikonsulent og økonomisjef. Gruppen 
sammen med ledergruppa  utarbeider 
tertialrapporter som legges fram for formannskap 
og hovedutvalgsledere. Sammen med gode 
etablerte økonomisystemer er dette et godt 
grunnlag for å rapportere tidlig og derved gi 
muligheter for å styre bedre innenfor rammer. Det 
er min mening at økonomigruppen har arbeidet 
godt sammen i året noe  som sterkt har bidratt til 
det resultatet som vi kan vise til. 
 
Intern kontroll.  
Etter hvert er de fleste større rutiner tilpasset et 
edb-system. Dette gjelder selvsagt de store rutiner 
som lønn, regnskap, fakturering, men også for  
rutiner som innlån, utlån, pensjonsordninger, 
sykepengerefusjon .m.v.  er det etablert rasjonelle  
ordninger. Avstemming og kontroll av 
økonomidata er daglige oppgaver.  På finanssiden 
er det inngått avtaler som bl.a. regulerer renten på 
våre lån og innskudd i forhold til en markedsrente. 
Betalingsformidlingen er tilnærmet fullt 
elektronisk basert  og gebyrkostnader er regulert 
gjennom avtale. Oppfølging av våre fordringer går 
løpende og krav følges om nødvendig opp med 
tvangstiltak og sikring.  Selvsagt er dette oppgaver 
hvor vi kan bli enda  bedre  noe som gjør at vi hele 
tiden har fokus på hvordan oppgaver kan løses 
effektivt og rasjonelt.  
 
Kostra    
KOSTRA. (Fork: KOmmune,STat, RApportering) 
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 kommuale myndigheter 
sikres rask tilgang til data med minst mulig 
ressursbruk.  
 
Vår kommune har nå vært Kostra-kommune i to 
år. Samtidig med å tilpasse vår kontoplan til de 
krav forskriften krever, har  vi tilordnet intern 
kontoplan i samme. Erfaringen etter to års bruk  
synes å være god, og må kunne sies å gi godt 
grunnlag for økonomisk styring internt. 
I tillegg til økonomidata rapporteres vår 
produksjon av tjenester gjennom KOSTRA . 
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Etter hvert som alle kommuner blir knyttet til 
ordningen vil vi motta verdifull informasjon som 
gir grunnlag for å sammenligne  kommuner i 
mellom. KOSTRA vil bl.a. gi informasjon om 
hvilke tjenester som blir produsert, hvordan 
ressursbruken har vært og hvilke målgrupper som 
har mottatt våre tjenester.   
 
Driften i året. 
Det var knyttet stor spenning til om det vedtatte 
årsbudsjett ville holde. Tidlig ble vi klar over at 
vårens lønnsoppgjør ville bli kostbart. Renten 
fortsatte å stige. Vi så også  tjenesteområder hvor 
rammene var  vurdert for lavt. Samtidig var dette 
første året med løpende inntektsutgjevning. 
 
Våre anslag på inntekter i budsjettet har  stort sett 
holdt, samtidig som driftsutgiftene på 
tjenesteområdene er holdt nokså  bra innen 
rammene. Rapportering etter første og andre tertial 
ga imidlertid signal om at  justeringer måtte til. 
Avsatte midler til lønnsoppgjøret, bruk av 
merinntekter samt  stram styring  ga muligheter for 
dette. 
 
Årets netto driftsresultat  utgjør 2,82 % av  
driftsinntektene, og dette oppfyller 
kommunelovens minimumskrav til balanse. 
Resultat etter  interne finanstransaksjoner viser  
3.305 mill kr. (overskudd) 
 
Arbeidskapitalen. 
Gjennom årets bevilgningsregnskap er det 
anskaffet  midler med i alt vel 263.7 mill. kr., 
mens det er anvendt midler med i alt vel 257.7 
Etter regulering i endring av ubrukte lånemidler 
viser dette at arbeidskapitalen har hatt en positiv 
endring  på nær 5.3 mill. kr. 
 

Kapitalregnskapet. 
Kapitalregnskapet har prosjekter som  viser at 
investeringsutgifter utgjør  vel 25,1 mill. kr.  Av 
dette er vel 19,1 mill. kr. finansiert ved lån. Vel 
3,1   mill. kr. er finansiert ved  investerings- 
inntekter mens bruk av fond er benyttet med vel 
2,9 mill. kr. Av store prosjekter kan nevnes  
ombygging Landmo sykehjem, omsorgsboliger 
Torpa bo- og servicesenter og Furulund 
barnehage.  Avsetning til fond med vel 2,3 mill. 
kr. kommer fra investeringsinntekter.  Av tilskudd 
fra driften  som utgjør ca. kr. 832.000. er vel kr. 
762.000 avsetning til fond og gjelder renter og 
avdrag på lån av egne fond samt avkastning av 

fondskapitalen. Etter avsetninger til fond er 
kapitalregnskapet gjort opp med balanse. 
 
Fondsregnskapet. 
Fondsregnskapet viser at  fondene  er tilført netto 
vel 2,6 mill kr. i driftsåret slik at fondskapitalen pr. 
31.12 utgjør  vel 24,4 mill. kr.  Fondskapital  som 
ikke er disponibel utgjør vel 6,7 mill. kr., mens 
kapital som tidligere er avsatt til bestemte formål 
utgjør nesten 9,4 mill. kr.   Disponibel 
fondskapital utgjør etter dette  vel 8,3 mill. kr. 
 
Likviditet 
Det er ikke avsatt eller forbrukt av likviditets-
reserven i driftsåret.  Slik kontantstrømmen fortsatt 
løper  i driftsåret vurderer jeg den likviditets-
messige situasjonen til å være tilfredsstillende.  
 
Sluttkommentar. 
Slik fylkesmannen bl.a. uttaler i sin kommentar til 
årsbudsjettet for 2000 vil jeg også gjøre disse ord 
til mine, med følgende: « Kommunen har et høyt 
lånegjeldsnivå, og utviklingen i handlefriheten 
(netto driftsresultat) gir grunn til bekymring. Det 
innebærer at driftstiltakene og driftskonsekvensene 
av nye investeringer må vurderes nøye for å sikre 
rom for fremtidige renter og avdrag , og at 
kommunen er i stand til å opprettholde  
tjenestetilbudet for kommunens innbyggere». 
 
Årets netto driftsresultat ble heldigvis bedre enn 
budsjettert. 
 
 
Magne Berget 
økonomisjef 
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* Noen nøkkeltall fra regnskapet. 
 
Beløp i hele tusen       

Regnskap    Budsjett Regnskap Avvik 
1998 1999    2000 2000  

-77.168 -80.323 Skatteinntekter   -94.288 -94.873 -585 
-66.013 -67.752 Rammeoverføringer   -73.396 -75.140 -1.744 
-61.750 -66.740 Øvrige driftsinnt. (eks. renter)   -49.902 -62.222 -12.320 

-204.931 -214.815 Sum driftsinnt. ekskl. renter   --217.587 -232.234 -14.649 
192.615 201.053 Sum driftsutg. ekskl. renter   201.410 211.236 9.826 
-12.316 -13.762 BRUTTO DRIFTSRESULTAT   -16.177 -20.998 -4.821 

-1.486 2.371 Netto renteutgifter   3.615 1.945 -1.670 
10.219 10.816 Netto gjeldsavdrag   12.759 12.502 -257 

-3.584 -573 NETTO DRIFTSRESULTAT   197 -6.551 -6.748 
        
  ANVENDELSE av netto driftsresultat  
  - overføring til kapitalregnskapet   517 832  
        
  Avsetninger og overskudd Budsj Regnsk.    
  *Avsatt til fond 2.866 5.970    
  *Regnskapsoverskudd 0 3.305    
  *Likviditetsreserve 0 0    
  Sum 2.866 9.275    
        
  Bruk av tidl. avsetninger/undersk.      
  *Bruk av overskudd 0 0    
  *Bruk av fond -3.580 -3.556    
  Sum -3.580 -3.556    
        
  Netto avsetninger/forbruk   -714 5.719  
  SUM ANVENDELSE   -197 6.551  

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

Arbeidskapitalens utvikling
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Utvikling i inntekter av skatt på formue og inntekt. 
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UTVIKLING AV SKATTEINNGANG NORDRE LAND KOMMUNE 1981-2000 
 

 
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 
      2000 

 
 
    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 
    73.223.179 

 
    
 
     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 
     2.577.116 

 
 
  
      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 
         3,65 

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

 
 
KOMMUNENS SAMLEDE LÅNEGJELD 
 
 

 R 93 R 94 R 95 R 96 R 97 R 98 R 99 R 00 
Lånegjeld pr 01.01 137.421 134.077 124.785 119.404 119.924 124.439 129.265 131.421 
Bet. avdr. I året -7812 -13.996 -10.328 -13.697 -10.734 -11.873 -14.574 12.895 
Nye lån i året 4.468 4.704 4.947 14.217 15.249 16.699 16.730 18.771 
Lånegj. pr. 31.12 134.077 124.785 119.404 119.924 124.439 129.265 131.421 137.297 
Herav lån til videreutl. 18.883 17.658 15.748 14.003 13.469 12.904 12.909 12.099 
Lån til invest. 115.194 107.127 103.656 105.921 110.970 116.361 118.512 125.198 
Invest.gjeld pr innb. 16.570 15.238 14.723 15.045 15.875 16.695 17.010 18.100  
Tot. lånegj. pr innb. 19.290 17.750 16.960 17.035 17.802 18.546 18.863 19.849 
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PLANOMRÅDENE 
 
INNLEDNING 
 
I de etterfølgende kapitlene vil de enkelte sektorer 
bli presentert. Presentasjonene vil gjennomgående 
følge følgende mal: 
 
- Viktige hendelser 
- Måloppnåelse 
- Hovedkonklusjon 
- Statistikk 
- Informasjon 
- Hovedutvalg 
 
 
 
 
 
Når det gjelder resultatvurderingen så skal en være 
klar over at det er vesentlig vanskeligere å måle 
resultatet av en kommunens drift enn en privat 
bedrifts. En bedrift vil som regel ha et hovedmål - 
profitt. For en kommunes vedkommende vil målet 
være mer komplekst. Det er en politisk 
organisasjon og har derigjennom et mangfold av 
delmål som er mer eller mindre klart definert.  
 
Sektorene utgifter og inntekter er (i 1.000 kr): 

Utgift   Inntekt 
Sentraladministrasjonen 24.868    10.011 
Oppv.,familie og kultur 70.473    17.824 
Helse og omsorg  82.219    25.588 
Landbr., miljø, teknisk 48.861    31.399 
 
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 og 
sos. utg

Tjenester som erst. 
egenprod.

Varer og 
tjenester

Over-
føring

Finansutg

 
* Driftsinntektene fordelt på art: 

Salgsinnt.

Refusjoner

Overføringer, skatt og rammetilsk.

Finansinnt.

 
* Større investeringer i 2000 
 
Følgende større investeringer ble gjort i 2000 (i 
hele 1.000): 
 
Torpa Barne- og u.skole, inneklima 1.041 
Landmo Sykehjem, tilbygg 7.267 
Torpa Bo- og Services., 20 omsorgsb. 5.698 
Furulund Barnehage 1.806 
EDB, Div utgifter 1.740 
Vannverk, div tiltak 825 
Dokka U.skole, inneklima 326 
Komm. veger, vedlikehold 935 
Mariringen Barneh., inneklima 357 
Nerli, Vann/kloakk 374 
Østsinni kirkegård, utvidelse 305 
 
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 
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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 
2000  25  37 62 
 
Ved utgangen av desember 2000 var i tillegg 78 
personer ute på tiltak slik at den faktiske 
ledigheten ved årsskiftet var 140 personer. 
 
 
ENGASJEMENT I 
NÆRINGSLIVET 
 
I år 2000 ble tiltak fra Strategisk Næringsplan |997 
- 2000 videreført og rapport om planarbeidet vil 
foreligge i samband med årsmeldingen som legges 
fram for generalforsamlingen i mai 2001. 
 
Næringsselskapet hadde fram til 01.10.00 to 
ansatte(to årsverk : Næringssjef og 
vaktmester)01.10.00 sluttet vaktmester og gikk 
over i kommunal stilling. 
 
Ressursene(tid og penger) i selskapet har i 2000 i 
hovedsak blitt brukt til : 
 
Næringssjef 
 
* etablererveiledning 

* etablererrådgivning 
* bedriftsutvikling 
* styrearbeid : Dokka Camping AS, Stiftelsen 
Grønvold Sag og Mølle og GLT Næringsutvikling 
AS.  
* driftsoppgaver : Dokka Camping, Dokka 
Stadion(spilleplaner m.m.), arbeidet med 
vennskapskommuner(Nordisk Ungdomsleir m.m.) 
og saksbehandling for kommunen. 
 
Vaktmester 
 
* drift av Dokka Camping og bygging av 
servicebygg for Dokka Camping AS 
 
Det blir nærmere redegjort om arbeidsoppgavene i 
behandlingen av årsmeldingen for 2000(mai 
2001).  
Kommunale fellestiltak/ 
Kraftfonddisponering 
 
I 2000 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 
EDB    “       200.000 
Kartverk    “       150.000 
Vaktsentral   ”       200.000 
Vaktselskap   ”         90.000 
Landbruksvikar   ”       150.000 
Miljøvern   ”         50.000 
Komm. veger   ”       160.000 
Gatelys    ”       100.000 
 
 
* Kraftfondets totalansvar  
 
Ved årsskiftet er det gitt lån fra fondskapitalen til 
andre på i alt kr 978.212.- 

 

 
 

    -------------------------------------------------------------- 
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SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
 

Administrativ oppbygging 
 
            Per Kind 

           rådmann  
 
 

      Geir S. Loeng 
      ass. rådmann 

        Magne Berget 
         økonomisjef 

     Inger B. Heimdal 
         personalsjef  

 
 
 
 

 
 
Sentraladministrasjonen omfatter 
følgende virksomheter: 
 
Admininstrasjonsavdeling, Personalavdeling, 
Økonomiavdeling samt Service og 
Informasjonsavdelingen (Fellestjenesten og 
Sentrumsservice). 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.  
 
Etter et par år med tung satsning på teknologiske 
løsninger, ikke minst som følge av fokuset på 
foregående årskifte, ble 2000 et konsolideringsår. På 
informasjonssiden ble det lagt noe lokk på 
ambisjonsnivået pga. langvarig syke- og 
permisjonsfravær hos sentrale personer. Web-sidene, 
se www.nordre-land.kommune.no, var et vesentlig 
satsningsområde og etter en del tekniske problemer og 
inaktivitet ble de delvis “friskmeldt” på høsten og vil 
nå være et viktig område for kommunal informasjon.  
 
Med utvidelse av datanettet til stadig flere avdelinger 
har trykket på brukerstøtten blitt betydelig. Fra høsten 
begynte det en lærling i avdelingen som det har vist 
seg tilfører god kompetanse og avlastning.   
 
Et samarbeid ble også innledet med et lokalt firma om 
en månedsavis.   
 
AS Sentrumsbyggs aktivitetsnivå legger også mye 
premisser for arbeidsbyrden innad i 
Sentraladministrasjonen. Kjøp av bankbygget og 
arbeidet med å finne en rasjonell og hensiktsmessig 
utnyttelse av dette bygget stod sentralt. Utvikling og 
ombygging av rådhuset vil bli en tung sak også 
framover.  
 

 
Statistikk: 
 
Kommunestyresaker    78 
Formannskapssaker  102 
Formannskapets adm. Saker   14 
 
 
PERSONAL OG ORGANISASJON 
 
Kommuneorganisasjonen hadde i år 2000 
429 årsverk, herav 84,59 i statlig avtaleverk. 
Antall ansatte var  596, med følgende aldersfordeling: 
20-29:   60 personer 
30-39: 176      ”   
40-49: 156      ” 
50-59: 149      ” 
60-    :   55     ”  
 

OPPLÆRING OG UTVIKLING 
Organisasjonen har startet opp arbeidet med 
tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer.  
Dette arbeidet er kommet langt i Helse- og 
omsorgsektoren.  Men også de øvrige sektorene er godt 
i gang. 
I tillegg har Helse- og omsorgsektoren holdt på med  
omorganisering.  Den øvrige organisasjonen skal også 
foreta en administrativ omstilling.  Denne prosessen 
skal pågå i år 2001.  Omstillingen skal settes i verk for 
hele organisasjonen fra 01.01.02. 
 
Organisering har vært tema på mellomledersamlinger, i 
tillegg til budsjett, sykefraværsoppfølging  og Lokal 
Agenda 21. 
Ledelsen har gjennomført lederopplæring i 
teamutvikling. 
 

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

Vi gjennomførte seniorseminar over to dager i mars 
2000, for arbeidstakere over 55 år.  Dette ble meget 
godt mottatt, og hadde 37 deltakere. 
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Vi har hatt 14 deltakere på grunnopplæring i 
arbeidsmiljø. 
 
Alle ansatte har hatt tilbud om en kursdag med 
psykolog Jan A. Andersen i ”Skikk og uskikk på  
jobben”.  Mange benyttet seg av dette tilbudet. 
 
Vi opprettholder fortsatt antallet på lærlinger, med 7 
nye lærlinger hvert år.  Høsten 2000 tok vi for første 
gang inn lærling i IKT-faget, informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. 
 
For øvrig utdanner mange av våre ansatte seg til 
fagarbeidere innen de fleste ”offentlige” fagene,  
omsorgsarbeider, barne- og ungdomsarbeider, kokk, 
aktivitør og renholder. 
 
Medarbeidersamtaler er et viktig verktøy for å kunne 
drive god opplæring og utvikling av ansatte. 
Det er fortsatt arbeidsplasser som ikke gjennomfører 
medarbeidersamtaler; men målsettingen er at det skal 
gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte. 
 

HELSE OG VELFERD 
Kommunen er tilknyttet Land bedriftshelsetjeneste. 
Sykefraværet i år 2000 var på 9,1 %.  Sykefraværet  
stiger hos oss, slik det gjør i samfunnet for øvrig.  Fra 
01.01.00 innførte vi nye rutiner i arbeidet med 
sykefraværsoppfølging, som medfører at den nærmeste 
leder skal ta mer ansvar.  
Det må arbeides kontinuerlig med forbedringer på dette 
området.  I tillegg innførte vi utvidet rett til bruk av 
egenmeldinger.  Virkningen av dette skal evalueres i 
2001.  
 
Vi viderefører tiltak om gratis trim med instruktør som 
forebyggende tiltak, samt førjulsfesten i Dokkahallen 
for alle ansatte som velferdstiltak.  Tradisjonen med 

overrekkelse av gavekort og  KS` hedersmerke til 
arbeidstakere som påskjønnelse for lang tjeneste 
opprettholdes med en tilstelning før jul. 
 
UTVALG 
Formannskapet- administrative saker og F-adm-  
undervisning, er kommunens partsammensatte utvalg.  
Her ble det behandlet henholdsvis 14 og 9 saker i år 
2000, og henholdsvis 82 og 17 delegerte saker . 
 
Personalavdelingen behandlet totalt 909 søknader til 
126 ledige stillinger. 
Tilsettingsrådet behandlet 127 saker.   Vi hadde en 
turnover på 8 %. 
 
Arbeidsmiljøutvalget behandlet 15 saker; i tillegg er 
det stor aktivitet i de lokale utvalgene på 
arbeidsplassene.  På grunn av arbeidsmiljø- 
konferanser som blir gjennomført på arbeids- 
plassene, er det mange ”saker” som blir ordnet uten at 
det kommer opp i utvalgene.  Dette er godt HMS-
arbeid. 
 
År 2000 var et hektisk år av mange grunner.  Vi hadde 
stort sykefravær i avdelingen, samtidig som vi hadde 
stor aktivitet på forhandlingsområdet.  Vi forhandlet 
fram avtaler i forbindelse med fastlege- 
ordningen som skal gjennomføres fra 01.06.01. 
 
Vi hadde en rekordstor lønnspott som skulle forhandles 
lokalt med organisasjonene på kommunalt avtaleverk. 
For første gang gjennomførte vi forhandlinger på det 
statlige avtaleområdet, såkalte preliminære 
forhandlinger for skoleverket.  Dette var spennende 
og utfordrende. 
 
Vi har dyktige tillitsvalgte i alle organisasjoner, vi har 
respekt for hverandre, og dette fører til at forhandlinger 
og samarbeidet for øvrig går godt. 
 

 
Sentraladm. regnskap (i 1.000 kr.) 
  Ansvar Regnskap 2000 Budsjett 2000 Avvik % forbruk 

11 Sentraladm. 14.857,2 14.682,5 -174,7 101 
111 Politisk virksomhet 1.431,4 1.160,2 -271,2 123 
112 Rådmannskontor 13.237,2 13.560,3 323,1 97 
117 Næring -2.853,6 -2.777,0 76,6 102 
118 Kirke og trossamf. 3.042,2 2.739,0 -303,2 111 

 

    -------------------------------------------------------------- 
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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 
år 2000. Som det vil framgå er sektoren i utvikling på 
nær sagt alle områder. Det er et mangfold av tjenester 
som ytes og det er stor aktivitet på alle områder. 

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. 

Økonomisk sett har sektoren styrt godt og kommet ut 
med et lite overskudd. 

  
ORGANISASJONSKART 

  
 

Aage Sandlie 
Sektorsjef 

Bjørn Erik Myhre 
Kontorsjef/nestleder 

Ubesatt stilling 
Fagl. Oppvekst 

Karen L. Lybeck 
Fagl. Barnev./sosial 

Svein Ladehaug 
Fagl. Kultur 

 
 
 
 

KONKLUSJON 
Sektor for Oppvekst, Familie og Kultur har i år 2000 
hatt et godt og faglig sett et innholdsrikt  arbeidsår, 
selv om det til tider har vært meget arbeidssomt.  
  
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 stillinger, både heltids og deltids, stå ubesatt. 
 
Oppvekst Familie Kultur  har igjen mistet fagleder for 
oppvekstavdelingen, som har gått over i annen stilling 
utenfor vår kommune. Sektorens ledelsesteam samt 
administrasjon er dermed redusert og dette har klart 
medført betydelig merarbeid for de øvrige ansatte på 
avdelingen.  
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.

    -------------------------------------------------------------- 
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ØKONOMISK DRIFTSRESULTAT: 

Ansvar Tekt Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % 
121 Adm. OFK 2 144 371,59 1 978 808,00 -165 563,59 108,4 
122 Grunnskolen 32 671 154,22 32 314 340,00 -356 814,22 101,1 
123 Kom. Barnehage  1 184 837,18 574 255,00 -610 582,18 206,3 
124 Ikke kom. Barnehage 298 233,85 231 501.00 -66 732,85 128,8 
126 PP-tjenesten 1 091 927,47 1 171 616,00 79 688,53 93,2 
127 Kultur 5 034 001,61 5 121 670,00 87 668,39 98,3 
128 Sosial 10 224 312,48 11 900 960,00 1 676 647,52 85,9 
12 OFK - driftsresultat 52 648 838,40 53 293 150,00 644 311,60 98,8 

 
 

Sektor Oppvekst, Familie og Kultur er svært fornøyd 
med driftsresultatet for 2000. Inkl. bruk og avsetninger 
til fond, som gir  en netto finansieringsutgift  på       kr. 
669 031,37, har sektoren et driftsresultat på        kr. 
644 311,60 i overskudd. 
 

 

 

 
I løpet av året har sektoren fått en del uforutsette økte 
utgifter og reduserte  inntekter. 
 
Dette er:  

1)  Spesialundervisning    kr. 201 000,- 
2)  Skoleskyss                   kr. 300 000,-  
3)  Statstilskudd og .         kr. 114 000,- 

                foreldrebetaling i bh         
Sammen med en budsjettreduksjonen i november på 
kr. 800 000,- utgjør dette tilsammen kr. 1 415 000,-  i 
økte utgifter. Økningen av uforutsette inntekter er på 
kr. 1.250.000,- 
 

 
 
 
 

  

OPPVEKST  AVD. 
Oppvekstavdelingen dekker ansvarsområdene  
skoleadministrasjon, grunnskole, voksenopplæring, 
skoleskyss, barnehage og PP-tjeneste. Denne 
avdelingen har til sammen et driftsmessig negativt 
avvik på ca. kr. 595.000,- Av dette er ca. kr. 501.000,- 
knyttet til grunnskolen hvorav hele 300.000,- skyldes 
merutgifter til skyss, resten kr. 201.000,- skyldes 
merutgifter til spesialundervisning. Resten av avviket,  
kr. 115.000,- skyldes  svikt i foreldrebetaling og 
statstilskudd i barnehagene. 
I tillegg til et driftsmessig avvik på ca. kr. 595.000,- 
har avdelingen et finansieringsunderskudd på ca. kr. 
525.000,-, totalt kr. 1.120.000,-.  
 
FAMILIE AVD. 
Familieavdelingen dekker ansvarsområdene sosial, 
barnevern og flyktninger. Avdelingen har samlet et 
driftsmessig overskudd på ca. kr. 1.900.000,-. Av dette 
kommer sosialavdelingen ut med et overskudd på ca. 
kr. 763.000,-, flyktningeavdelingen med et overskudd 
på ca. kr. 976.000,- og barnevern med et overskudd på 
ca. 253.000,-. 

Overskuddet på sosialavdelingen ligger for det meste 
på kap. økonomisk sosialhjelp og skyldes systematisk 
og målrettet jobbing med å få disse utgiftene ned. 
Avvikett på ansvar flyktninger skyldes mottak av færre 
nye flyktninger enn budsjettert og avviket på 
barnevernsavdelingen skyldes vakanse i stillinger samt 
økte refusjonsinntekter. 
Overskuddet dekker avdelingens netto finansutgifter på 
ca. 300.000,- . Samlet driftsoverskudd på 1.676.000,- 
dekker underskuddet på oppvekst-avdelingen samt 
bidrar vesentlig til sektorens positive resultat. 
 
 
KULTURAVD. 
Kulturavdelingen  har et driftsmessig negativt avvik på 
ca. kr. 57.000,- . Avviket fordeler seg over flere 
ansvarsområder, men viktigeste er Kino, Parken 
ungdomsklubb, bygdeboka og Dokkahallen, til 
sammen ca. kr. 196.000,- 
Det meste av dette  avviket dekkes  av driftsoverskudd 
på Kulturskolen, ca kr. 142 000,-. Resten dekkes av 
midler fra fond slik at sektoren, samlet sett kommer ut 
med et positivt resultat på ca. kr. 87.000,-  
 

    -------------------------------------------------------------- 
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SKOLER, VOKSENOPPLÆRING  
OG PP-TJENESTE 
 
GRUNNSKOLENE 
Høsten 2000 startet det første skoleåret etter 
innføringen av L97. Alle trinnene har nå vært 
igjennom den nye læreplanen og har tatt i bruk de nye 
lærebøkene. 
Ny  opplæringslov ble gjort gjelden fra skolestart 
høsten 1999 og begynner etter hvert å bli kjent i 
skoleverket. 
Skolenes fysiske og miljømessige rammebetingelser 
jobbes det stadig med. På Dokka barneskole trengs det 
fremdeles  rom i forhold til naturfag og forming og  til 
klasse- og grupperom. Ved Torpa barne- og 
ungdomsskole arbeides det fremdeles med utbedringer 
i fyrrommet for fremføring av vannboren varme  til 
klasseromsfløyen. På Dokka ungdomsskole har det 
vært gjort mye teknisk arbeid, bl.a. er det lagt nytt 
undertak, det gamlebiblioteket er ombygget til klasse- 
og grupperom og et klasserom er ombygget til 
mediatek. Det gjenstår fremdeles betydelige 
vedlikeholdsarbeider ved skolen som det nå legges 
planer for å gjennomføre. 

Voksenopplæringen  har liten plass i sine nåværende 
lokaler og det er betydelige  problemer med 
inneklimaet. Leieavtalen for nåværende lokaler 
opphører ved slutten av dette skoleåret (1/7-01). 

Elevtalls- og ressursutvikling
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Tabellen viser elevtalls- og ressursutviklingen siste 6 år.       

 

Elevtallet  har igjen økt fra forrige år, fra 826 til 839. 
En økning på 13 elever. De to siste årene har elevtallet 
samlet steget med 38 elever. Klassetallet er det samme 
som for 1999 - 39 klasser. 

 
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 (SAMTAK) 
* 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 og på kommunenivå har en fått elevenes 
kommunestyre på plass. 
 
 

OFK setter familien i fokus 
 

 
 
 
 
INFORMASJONS- OG 
KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (IKT) 
 
Bruk av IKT er en forutsetning for gjennomføring av  
den nye læreplanen. 

    -------------------------------------------------------------- 
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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. 
Dette må ses i sammenheng med den øvrige IT-
utviklingen i kommunen som forhåpentligvis vil bli 
løst  i begynnelsen av 2001. 
Noen av de ansatte har etter hvert fått en betydelig IT-
kompetanse gjennom  etterutdanning og egenutvikling, 
men på generell basis står det fremdeles mye igjen. 
 
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, men pga av 
nedskjæringer i økonomien har aktiviteten  vært lagt på 
et lavere nivå. 
 

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 
• Pensjonistuniversitet 

Inntaket til kommunen av nye flyktninger har ført til 
økt aktivitet på området norskopplæring for 
fremmedspråklige.  I tilknytning til dette drives 
Internasjonal cafe. 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 og er nå nærmere halvert 
sett i forhold til aktiviteten for bare få år tilbake. 

 

 
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK  
TJENESTE 
 
PERSONALE 
PP-tjenesten har tre fulle stillinger, tre  
spesialpedagoger, hvorav en er logoped. En gikk ut i 
svangerskaps/barselpermisjon før jul og blir borte store 
deler av 2001 uten at vikar settes inn.   
Evaluering 
Etterspørselen etter tjenester er stor. Vi har klart å 
unngå ventelister også i år, til tross for at leder har tatt 
ut de siste dagene med studiepermisjon. Ventelister og 
mindre oppfølging i enkelte saker vil måtte bli en 
konsekvens av vakanse i den ene stillingen i 2001.   
 

 
 
 
 
 
 
LOKALER, INVENTAR OG UTSTYR 

    -------------------------------------------------------------- 
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Ingen vesentlige endringer er gjort på kontorene. 
Scanner og litt nytt diagnostiserings- og testmateriell er 
kjøpt. Bøker og informasjonsmateriell oppdateres og 
suppleres stadig.  
Evaluering 
Kontorene er små og overfylte på grunn av alt utstyret 
vi ikke har plass til å oppbevare andre steder. 
Arkivskap og mye materiell står i korridoren utenfor. 
Vi klarer oss imidlertid med det vi har, selv om et 
observasjons- og møterom hadde vært ønskelig. 
 
 
OPPGAVER OG SAMARBEID 
Virksomhetsplanen revideres hvert halvår. De 
halvårlige aktivitetsplanene fungerer godt som 
arbeidsredskaper og utgangspunkt for evaluering. 
Kompetanseheving (inkl SAMTAK), forebyggende 
arbeid, og kommunedelplan for OFK har vært 
satsingsområder i perioden. 
 
Kompetanseheving 
SAMTAK 
PP-tjenesten har deltatt på  4 todagers fellessamlinger 
og 3 lokale møter i forbindelse med SAMTAK. Vi har 
holdt 5 møter på Dokka ungdomsskole, 3 møter på 
Dokka barneskole og ett møte så langt på Torpa barne- 
og ungdomsskole om inkludering. Det arbeides noe 
med prosjektene på TBUS og DBS i skoleteamene. Se 
egen årsrapport. 
 
Kompetanseheving i PPT 
Logopeden tok eksamen som Marte-meo veileder i 
mai.  
PP-tjenesten har deltatt på kurs om Menneskeskolen, 
ART (Agression replasement training), Skikk og bruk 
på jobben, Narrativ terapi, ‘Min verden’, E-post og 
schedule, Sorg og kriser. Deltatt på internasjonalt 
seminar om inkludering og arbeidsmiljøkonferanse. Vi 
har vært på informasjonsdag på Øverby om kartlegging 
og læremidler. Opplæring på Solås om afasi. 
Leders hovedfagsarbeid er på det nærmeste avsluttet. 
Nettverksarbeid om sosial kompetanse er startet opp i 
GLT-regionen, to deltar herfra.  
Vi har hatt ‘GRØNN DAG’, med intern 
kompetanseutveksling og utvikling blant annet 
gjennomganger av kurs vi har deltatt på.  
 
Kompetanseheving i barnehage og skole 
Vi har arrangert kurs om bruk av word og regneark til 
‘multimedia’spesialundervisning, om kartlegging i 
barnehagen og Karlstadmodellen. Se ellers om 
SAMTAK og inkludering over. 
 
Evaluering 
De sentrale SAMTAK-samlingene bidrar ikke hele 
tiden til heving av kompetansen i PP-tjenesten, men gir 
grunnlag for videreutvikling lokalt fordi skolene har 
hatt rektorene med i fase I og de spesialpedagogiske 
veilederne i fase II. Det lokale arbeidet har ført til 

etableringen av et fellesforum for skolene, 
skoleadministrasjonen på kommunenivå og PP-
tjenesten som er svært nyttig.  
Grunnlaget for en inkluderingsdialog med skolene er 
lagt og den kurs/opplæringsvirksomhet vi har hatt 
ansvaret for, har vi fått positive tilbakemeldinger på. 
Karlstadmodellen brukes i arbeidet med to barn. 
Kursene vi har deltatt på, har i stor grad vært vel 
anvendt tid. ART og narrativ terapi er tatt i bruk i flere 
saker og ser ut til å gi resultater. 
Leders hovedfagsarbeid har tatt lang tid, men er 
direkte relevant og brukt i arbeidet for inkludering. 
 
Forebyggende arbeid  
BUF  
PPT har ledet BUF også i 2000. Se egen årsrapport. 
 
Skoleteam  
Torpa barne- og ungdomsskole og Dokka barneskole 
har skoleteam som PPT deltar i.  
 
RehabiliteringsFORUM  
Kommunalt rehabiliteringsteam er delt i et mindre 
TEAM som arbeider med personsaker og et FORUM, 
ledet av PPT, med 14 medlemmer som skal behandle 
prinsipielle og overordnede spørsmål.  
 
Samarbeidsforum for spes.ped.veilederne og PPT  
Forumet ledes av PPT og arbeider med prinsipielle 
spørsmål. 
Revidering av psykiatriplanen 
PPT har deltatt i gruppen som har arbeidet med 
revideringen. 
 
Evaluering 
Gjennom arbeidet i de ulike gruppene har PPT 
organisert samarbeid med alle aktuelle aktører innad i 
kommunen, noe vi opplever som en fordel for arbeidet 
med enkeltsaker. Vi har arenaer for drøfting av 
prinsipielle spørsmål og kontakter som gjør at vi når 
fram raskt når det kreves tverrfaglig samarbeid. 
 
Kommunedelplan for OFK 
På grunn av arbeidet med omorganisering til 
resultatenheter er arbeidet med kommunedelplanen 
stanset. 
 
MØTEVIRKSOMHET FORØVRIG 
PP-tjenesten har hatt kontormøter hver mandags 
morgen for å gå igjennom post, fordele oppgaver og 
ansvar, drøfte felles utfordringer og evaluere 
virksomheten. Noe tid har vi også brukt til 
saksamarbeid. 
Informasjonsmøter om PPT er holdt på skolene, 
primært for nytilsatte lærere og for 1.klasseforeldre. 
Vi har hatt samarbeidsmøter med administrasjonen på 
den enkelte skole og barnehagestyrerne. 
Økonomimøter i forbindelse med budsjettarbeidet er 
årvisse.
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Vi har deltatt på oppvekstteammøter og personalmøter 
på sektoren, rektormøter og administrasjonsmøter for 
barnehage/skole. 
PPT har deltatt på ansvarsgruppemøter og annen 
møtevirksomhet knyttet til enkeltelever og saker. 

Tverrfaglig samarbeid i BUF, RehabiliteringsFORUM 
og ellers knyttet til konkrete utfordringer eller saker.  
PPT er representert i skoleteam på barneskolen og i 
Torpa. 
Vi har deltatt på/arrangert PP-ledermøter og møter for 
PP-ansatte i GLT-regionen. 

 
Foreldremøter i skole og barnehage om ønskede tema 
er holdt. 
Vi har hatt samarbeidsmøter mellom alle ansatte på PP-
kontorene i Søndre- og Nordre Land og Dokka 
videregående skole.  
Plangruppemøter har vi deltatt på i forbindelse med 
oppleggene om inkludering. 
Sakkyndighetsarbeidet krever en god del 
møtevirksomhet både på individ- og systemnivå. 
 
Evaluering 
Svært mye tid brukes til møter, både individ- og 
systemrettet. På enkelte områder, som logopedi, hadde 
det vært ønskelig med mer tid til direkte arbeid med 
elever, men med den bemanningen vi har, må vi 
prioritere opplæring og veiledning. 
Det er vanskelig å si konkret om tiden brukt til 
forebyggende arbeid er godt anvendt, men et godt og 
systematisk tverrfaglig samarbeid antas å være av 
verdi for dem vi skal bistå. 
 

VURDERING 
2000 har vært et godt arbeidsår for PP-tjenesten, vi har 
vært tre det meste av året og har fått flere gode 
tilbakemeldinger på konkrete oppdrag og at vi er 
tilgjengelige. Arbeidsmengden har vært stor, men vi 
har klart å prioritere forebyggende og systemrettet 
arbeid også i år og har kommet et godt steg videre i 
riktig retning. Graden av tilrettelegging i skolene øker  
og enda færre elever får spesialundervisning etter 
enkeltvedtak. Samarbeidet i forbindelse med 
styrkingen av PP-tjenesten i GLT-regionen begynner å 
ta form og vi ser større mulighet for kompetanseheving 
gjennom nettverksarbeid og veiledning. Særlig på 
området intern kompetanseheving har vi kommet et 
godt stykke og mulighetene for å bidra til 
kompetanseheving i skolene er bedret gjennom 
SAMTAK. 
 
 

 
 
BARNEHAGER 
 
RAMMEBETINGELSER: 
Åpningstid: Kl. 07.00 - (16.30)17.00 
Barn: ca. 225 
Dekningsprosent: Effekten av kontantstøtten har nå 
blitt mer “etablert”. Med utgangspunkt i fødselstall, har 
vi en barnehagedekning på 62,3%. Beregner vi ut fra 
antall søkere som får plass, har vi dekning på 96%. 
 
Bemanning: 13 pedagoger 
                     24 assistenter.  
Personaltettheten er bla. pga. av den lange 
åpningstiden lav på 2,11. 
  
Vikarer: Vikar avtalen med A-etat fungerte godt for 
alle parter i løpet av hele 2000.  
Ordningen ble desverre lagt ned ved inngangen av 
2001. 
 
VIKTIGE HENDELSER 
• Offesiell åpning av Furulund barnehage  
12. mai 
• Gjennomførte brukerundersøkelse i barnehagene. 

Vi ønsket å finne brukernes egentlige 
barnehagebehov. Dette var starten på arbeidet med 

ny barnehagepolitisk plan for perioden 2001 - 
2006. 

 
 
 
• Vi startet arbeidet med den nye barnehage- planen. 

Store samfunnsendringer som Reform -97 og 
Kontantstøtten, har skapt nye behov for 
barnehageplasser. Vi tar høyde for at den nye 
planen fanger opp disse behovene, og skisserer 
hvordan vi planlegger å imøtekomme forventninger 
fra brukere og departementet. Målet er en enda 
bedre og tidsriktig barnehage. 

 

 
Furulund barnehage 
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• Som et resultat av brukerundersøkelsen, utvidet vi 

driften fra 11 til 12 måneder. Barnehagene hadde 
delvis “felles drift” i Mariringen og i Tonlia i løpet 
av felles- ferieukene i juli.  

 
• Vi hadde en nedgang i søkning i Lundhaug og Gry. 

Det ble opprettholdt full drift i disse 
grendebarnehagene ved tilbud om 2 dagers plass, 
og aktiv markedsføring i nærmiljøet. 

• Nytt ventilasjonsanlegg kom på plass i Mariringen. 
• Arbeidet med kompetanseplan for barnehagene ble 

fullført. 
• Tusenårsskiftet ble markert med utstilling av barnas 

arbeider på Dokka. 
• Serviceplakat for barnehagene ble ferdigstilt. 
• Økt samarbeid med den private barnehagen i 

kommunen. 
 

 
  Anita Herberg - fornøyd styrer med ny barnehage 
 
• Ny stortingsmelding for barnehagedrift kom i 

desember -99, 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. Denne ble vedtatt i Stortinget i 
juni 2000. 

• Opprettet i samarbeid med kulturavdelingen og 
skolene, et samarbeid som fikk navnet 
“Kulturformidlingsforumet”. Her arbeides det med 
støtte fra Fylkeskommunen, for  

tilrettelegging  av kulturarrangementer for barn og 
unge i kommunen. 
 
 
MÅLOPPNÅELSE 
Som grunnlag for måloppnåelse har barnehagene: 
• Barnehageloven med rammeplan. 
• Kommunale lover og vedtekter. 
• Barnehagens virksomhetsplan / årsplan. 
• Stortingsmelding 27. 
• Kompetanseplan for barnehagene i Nordre Land. 
 
KONKLUSJON 
2000 har vært et faglig spennende og utfordrende år. 
Store mål, - som bla. fullføring av en ny 2 - avdelings 
barnehage på Furulund.  
Vi har brukt mye tid og krefter på forarbeidet til 
barnehageplan for 2001 - 2006. Vi har med hensikt 
brukt lang tid på denne prosessen, for på den måten å 
fange opp signaler fra brukere, ansatte, 
samarbeidskommuner, samt lokale og sentrale 
politikere. 
 

 
 

Vinteraktiviteter på Holmenjordet 
 
Barnehagene har i løpet av 2000, utvidet fleksibiliteten 
i driften og “modnet  “ tanken om forventningene til 
den “moderne barnehage” inn i det nye årtusenet. Dette 
arbeidet er et godt utgangspunkt, for å arbeide  mot et 
barnehagetilbud som både i form og innhold, skal være 
et skritt imot en enda bedre og tidsriktig barnehage. 

 
 
SOSIAL- FLYKTNINGE- OG 
BARNEVERNSTJENESTEN 
 
Sosialtjenesten 
Sosialtjenesten  har følgende fast bemanningsplan: 
sosialleder 100 % 
ekspedisjon 140 % 
mottak/tiltak 200 % 

økonomiske saksbehandlere 200% 
gjeldsrådgiver 60% 
 
Vi har det siste året hatt ca. 340 klienter med svært 
ulikt hjelpebehov og dermed tiden de har vært i 
sosialsystemet. Av disse har ca. 240 klienter fått 
økonomiske hjelp i tillegg til råd og veiledning og 
oppfølging av ulike slag. Ca. 80 klienter  har fått råd, 
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veiledning og oppfølging, men ingen økonomiske 
ytelser. 
Gjeldsrådgiver har behandlet 32 saker i år 2000. 14 
saker er henvist fra sosialkontoret, 4 fra lensmannen  
og 14 personer har tatt frivillig kontakt. I tillegg er det 
gitt generell råd og veiledning i gjeldsspørsmål. 
Omfanget av sakene er svært forskjellig da antall 
kreditorer har variert fra 2-3 til 95 . 

Øk. sos.hjelp
i 1000 kr.
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2000
3000
4000
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6000

1997 1998 1999 2000

 
Sosialbudsjettet, eksklusive flykningtjenesten og 
barneverntjenesten for  år 2000  var på 
 kr. 6.463.968. For 2001 er budsjettet redusert til kr. 
5.949.128.  
 
Kunnskap og brobygging 
Sosialkomiteen på Stortinget vedtok i statsbudsjettet 
for 1988 å ta et løft for å styrke den kommunale 
sosialtjenesten. Sosial- og helsedepartementet fulgte 
opp med handlingsplanen «Kunnskap og brubygging» 
Det ble opprettet en stilling ved hvert fylkesembete 
med  overordnet ansvar for gjennomføring av 
handlingsplanen. Vi har også  dette året deltatt på faste 
samlinger, ca. 1 samling  pr.mnd., sammen med Toten 
kommunene og S.Land, samt deltatt på 
opplæringsdager hvor sosialkontor fra hele fylket har 
vært samlet. Videre er tre av våre ansatte igang med 
utdanning i Kunnskap og brobygging, 5 vekttall, med 
eksamen til våren. 
En av  mottak/tiltakskonsulentene er dessuten igang 
med videreutdanning i veiledning,  og skal i den 
forbindelse gi veiledning til en gruppe som tar 
ovennevte utdanning. 
 
Aktivisering/arbeidsopplegg for sosialhjelpsklienter 
Sosialkontoret har de siste årene svært ofte satt som 
vilkår for tildeling av økonomisk sosialhjelp, at 
vedkommende skal utføre passende arbeid i 
kommunen så lenge stønaden oppebæres. Dette har vi 
brukt aktivt også inneværene år. Spesielt forsøker vi å 
gripe raskt fatt i unge mennesker som henvender seg til 
sosialavdelingen av en eller annen grunn. Vi har svært 
gode erfaringer fra dette. Folk har kommet seg raskere 
ut av sosialhjelpsystemet  ved at mange har fått seg 
vanlig arbeid etter hvert, kommet igang med 
utdanning, eller gått over på en trygdeytelse, uansett 
fått en aktivitet å gå til som gir en mer meningsfull 

hverdag. For sosialkontoret kan det synes som  om at 
selv om arbeidsledigheten generelt har gått ned i 
landet, ser det ut til at det er det samme antall personer 
som tidligere at det er vanskelig å plassere. Gjennom 
arbeid for sosialhjelp får vi en mulighet til utprøving 
av den enkeltes arbeidsevne, motivasjon og dermed 
ståsted. Dette er et viktig kartleggingsarbeid for å vite 
hva som skal gjøres videre i arbeid mot å få klientene 
til å bli selvhjulpne økonomisk samt få en bedre 
livssituasjon generelt. Sosialkontoret mener at  
aktivisering av klienter er et område/tiltak vi må 
utvikle videre ved å få et bedre organisert opplegg for 
slikt arbeid. Arbeidsoppgavene må tilpasses den 
enkelte og ha et vel fundert siktemål.  
 
Rusmisbrukerproblematikk  - psykiske problemer 
Sosialkontoret merker en økning av klienter som sliter 
med psykiske og rusproblemer samtidig. Dette er en 
klientgruppe vi bruker svært mye tid og oppføling på. 
Arbeidet og diverse tiltak i.f.t. denne gruppen krever 
mye tid og koster mye. Dessuten opplever vi ofte at 
disse klientene lett synes å bli kasteballer i 
hjelpeapparatet. På sosialkontoret sitter vi med disse 
klientene i «fanget». De fungerer dårlig på mange 
områder, har problemer med økonomien, boforhold, 
arbeidsforhold, lite nettverk, dårlig sosial fungering 
generelt, sliter med psykiske problemer og ruser seg 
mye. Vi opplever ofte at de ikke får plass i 
rusinstitusjoner med begrunnelse at det er for mye 
psykiatri som må jobbes med først, at institusjonene 
ikke har kompetanse til å ta seg av denne 
problematikken. Videre blir de ofte også avvist i 
psykiatrien fordi rusproblemene er for store, dvs. at de 
først må få gjort noe med rusproblemet sitt. 
Sosialtjenesten har et stort ansvar i forhold til denne 
gruppa. Dvs. det er kommunen v/sosialtjenesteloven 
som har ansvaret for behandling og motivering før et 
institusjonsopphold og oppfølging og ettervern etter et 
institusjonsopphold. Også når det gjelder aktivisering i 
en eller annen form for denne klientgruppa er dette et 
vanskelig  arbeid som nok krever tålmodighet og 
nytenking og bedre oppfølging fra sosialkontorets side. 
 
Sosialkontoret har  også inntrykk av at vi det siste året 
har en økning av klienter, spesielt yngre voksne, som 
misbruker  illegale rusmidler. Det kan synes som om 
tilgjengeligheten er blitt lettere, samtidig som mange 
rusmidler er blitt billigere. Noen har tilbud fra 
hjelpeapparatet. Metadon og andre behandlingsmåter 
krever stadig ny kunnskap og at vi tenker annerledes 
i.f.t. behandling og  oppfølging. 
 
Vi har i forhold til klienter med rusproblematikk  et tett 
og godt samarbeid med bl.a. rusmiddelteamet på 
Gjøvik og psykiatrisk helsetjeneste i kommunen. 
Vi har dessuten et fast og godt samarbeid med 
trygdekontor og arbeidskontor overfor denne 
klientgruppa som overfor klienter ellers. 
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Noe av virksomheten ellers 
Vi har også dette året revidert Virksomhetsplanen vår. 
Dette er et nødvendig og godt 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. 
Revidering av rusmiddelplanen ble startet opp i slutten 
av året og vil bli ferdig i løpet av våren 2001. I 
forbindelse med arbeidet med denne er det satt ned en 
gruppe bestående av  politikerne Reinert Ege (HOM)  
og John Helge Lande (OFK) samt Rune Rønningen 
,leder  Ungdomsklubben, Astrid Hartveit, psyk. 
helsetjeneste samt Karen L.Lybeck, sosialleder. 

 
 
 
Sosialtjenesten har også dette året deltatt i 
Oppfølgingstjenesten for ungdom (OT) 
  
Sosialleder har gjennomført videreutdanning i psykisk 
helsearbeid som vil være nyttig i arbeidet på 
sosialkontoret både i direkte klientarbeid som i 
veiledning av de andre.  
  
 
 

FLYKTNINGETJENESTEN 
 
Bosetting av flyktninger 
 
Administrasjonen avventet mulige 
familiegjenforeninger for allerede bosatte flyktninger i 
første halvdel av 2000. Ved inngangen til 2000 hadde 
kommunen bosatt 15 somaliske flyktninger. Hadde alle 
familiegjenforeninger skjedd iht. søknadene fra 
flyktningene, ville kommunen hatt ansvar for 35 - 40 
flyktninger ved årets slutt. 
 
Det viste seg imidlertid at Utlendingsdirektoratets 
(UDI) regelverk for familiegjenforening for den 

gruppen flyktninger vi bosatte i 1999/2000 ble 
strammet inn, og det er nå svært vanskelig for de 
berørte å bli gjenforent med sine familier. 
 
Administrasjonen mottok i mars 2000 en anmodning 
fra UDI om å bosette ytterligere 20 flyktninger 
(familiegjenforeninger untatt). Kommunestyret fattet 
vedtak sent i 1998 om bosetting av 20 flyktninger over 
en tre års periode 1999 - 2001. Dette vedtaket ligger til 
grunn for bosettingen i 2000, bosetting av inntil 10 
personer i 2000 og tilsvarende i 2001 avhengig av 
boligtilgangen. 
 

 
I løpet av 2000 har kommunen bosatt syv nye 
flyktninger, tre fra Somalia, tre fra Afghanistan og en 
fra Kasakhstan. Ved utgangen av året var seks 
flyktninger i skolen (barne-, ungdom- og videregående 
skoler). Ingen av de voksne flyktningene var i fast 
arbeid. En hadde bestått norskprøven og var 

arbeidssøker, de øvrige deltok i norskundervisning 
med samfunnlære ved Voksenopplæringen.  
 
Fem av somalierne flyttet fra kommunen i løpet av 
året. Ved utgangen av 2000 var i alt 17 flyktninger 
bosatt. 
 

 
 

 
 
BARNEVERNTJENESTEN 
Barneverngruppa som arbeider etter Lov om 
barneverntjenester, har 3,8 årsverk. I 2000 har 3,6 vært 
besatt. Virksomhetsplanen vår omfatter mye 
informasjon om barneverntjenestens arbeid, og denne 
kan fås ved henvendelse til oss. 
 

 
 
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.  
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Pr. 31.12.2000 mottok  34  barn  hjelpetiltak, 5 barn 
bodde i fosterhjem og 1 på institusjon. 3 ungdommer 
over 18 år mottar hjelpetiltak. Vi har tilsynsansvar for 
6 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 slik som 
støttekontakter og besøkshjem,  som gjør en uvurderlig 
innsats i.f.t enkeltpersoner/familier. 
 
I 2000 mottok barneverntjenesten  11 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/skape endring i familien. 

Det har vært et hektisk år. 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.  
Barneverntjenesten har ikke mottatt ekstern veiledning 
i 2000, noe vi savner. 
Vi bruker Barnevern 2000, et dataverktøy, som skal 
effektivisere arbeidet vårt,  og styrke rettssikkerheten 
til familiene vi arbeider med. 
En av barnevernkonsulentene deltar i Barn og Unge i 
Fokus. Herfra er det initiert mange forebyggende tiltak 
for barn og unge, som også er i samsvar med 
barneverntjenestens Plan for forebyggende tiltak. 
 
Barnevernleder er utpekt til å være barn og unges 
representant for å ivareta deres interesser  i Teknisk 
hovedutvalg, jfr. Plan- og bygningslovens § 9-1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
KULTURAVDELINGEN 
Kulturkontorets faste bemanning økte i 2000 med en 
stilling på 20%.  
I februar inviterte kulturkontoret lag, foreninger og 
enkeltpersoner til ny kulturuke. “Uka” var den andre i 
rekken, og også denne gang var oppslutning fra 
arrangører og publikum god. Av øvrige arrangementer 
nevnes konsertene med Åge Aleksandersen og Jonas 
Fjeld. Arbeidet med bygdeboka for Torpa gikk etter 
planen i 2000.  
 
Biblioteket på Dokka tok i 2000 i bruk 
biblioteksystemet Mikromarc. Målet om å utbedre 
studierommet er ikke nådd, men biblioteket har bedret 
studiemulighetene noe inne i biblioteket ved å kjøpe ny 
lesepult. Bokbudsjettet økte fra kr 170.000 til kr 
200.000. Biblioteket jobber kontinuerlig med å styrke 
tilbudet til lånere med spesielle behov, og prioriterte 
derfor innkjøp av lydbøker i 2000. Begge de ansatte 
ved kombinasjonsbiblioteket i Torpa er nå på det 
nærmeste ferdige med sin grunnutdanning i 
bibliotekfag. Biblioteket på Dokka gjennomførte i 
2000 klasseorienteringer for 1., 5. og 8. klasse, samt 3 
kulturarrangementer. Dette er i tråd med målsetningen. 
Filialen i Torpa har også gjennomført flere aktiviteter. 
Biblioteket hadde i 2000 2,62 årsverk, hjelp utenom 
fast personale utgjorde 0,35 årsverk. Besøket  har gått  
ned fra ca. 17.000 i 1999 til ca. 16.000 i 2000, mens 
utlånet har sunket fra 31.709 til 28.161.  
 
Musikkskolen hadde et jevnt godt driftsår og en stabil 
lærerstab med høy faglig standard. Skolen klarte derfor 

å gi faglig tilbud som sikret framgang og 
nyrekruttering.  
Musikkskolen solgte undervisningstid til skoleverket 
(0,41 årsverk i høsthalvåret). Ressursen ble brukt til å 
utvide stillinger slik at alle søkere hadde fått et tilbud 
ved årets slutt. Likevel har skolen i deler av året hatt 
ubesatte stillinger pga. problemer med å rekruttere nye 
lærere. 
Musikkskolen hadde 8 lærere i hel- og deltidsstillinger 
med tilsammen 4.2 årsverk. Skolen hadde 123 
elevplasser og dirigentansvar for ca. 170 medlemmer i 
kor og korps. Det var  ca. 2500 timer undervisning og 
ca. 160 kor- og korpsøvelser. Musikkskolen bidro 
ellers med rådgiving til lag og foreninger, 
elevkonserter og deltakelse i konserter og konkurranser 
både lokalt og utenfor kommunen. Det ble i 2000 kjøpt 
inn et avansert keyboard slik at musikkskolen kan gi et 
forsvarlig tilbud også til viderekommende elever. I tråd 
med kommunestyrets vedtak startet en i 2000 arbeidet 
med å planlegge oppstart av undervisning i andre 
uttrykksformer enn musikk. 
Parken Ungdomsklubb har fast åpningstid på tirsdag 
og fredag, i tillegg er det Klubbcafè første onsdag i 
hver måned. Det er også gjort forsøk med å holde 
åpent på enkelte søndager. På onsdager og søndager er 
20 - 40 ungdommer innom. I oktober startet klubben 
med månedlige klubbkvelder på Torpa Barne- og 
Ungdomsskole. Gjennomsnittlig besøk i Torpa har til 
nå vært 65. I 2000 hadde Parken Ungdomsklubb 226 
medlemmer i 1. halvår og 249 medlemmer 2. halvår. 
Klubben hadde sommeråpent 4 fredager med et 
gjennomsnitt på 64 ungdommer pr. kveld. I samarbeid 
med Voksenopplæringen og Lions Club har klubben 
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internettcafe med fem maskiner. I 2000 ble det 
investert i nytt musikkanlegg, samtidig som 
mekkeverkstedet bel utvidet. I februar arrangerte 
klubben Ungdommens Kulturmønstring i Sentrum 
kino. Fra august 2000 har klubben hatt klubbleder i 
100% stilling. 
 
Det ble solgt ca. 500 færre billetter på Sentrum Kino i 
2000 enn i 1999. Besøkstallet er nå nede i under 5000 
pr. år.  
 

Vinteren var tøff for grasmatte på Dokka stadion. Dette 
førete til ekstra arbeid, samtidig måtte ekstern 
ekspertise leies sinn. Dette førte til unormalt høye 
vedlikeholdskostnader. 
 
Nordre Land Næringsselskap hadde i 2000 
hovedansvaret for ivaretakelsen av 
vennskapskommuneavtalen med Præstø, Tomelilla, 
Rantasalmi og Harku. Arbeidet var i hovedsak knyttet 
til ungdomsleiren som ble arrangert i Nordre Land 

 
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 
  • Dokkahallen 
  • Vennskapskommunearbeid 

  
Informasjon av generell art om sektorenes oppgaver 
gis i Sentrumsservice. Kulturkalenderen med 
kulturstoff fra sektoren kommer ut en gang i måneden. 

Skolene og de fleste barnehagene utgir jevnlig 
skole/barnehageaviser. Informasjon gis også over 
kommunens hjemmesider på Internett. 

 
 
HOVEDUTVALG 
Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur (OFK) har fra valget høsten 2000 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 
Knut Mo     BL    Heidi Strande Vikersveen   BL 
         Arnfinn Eng     BL  
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HELSE OG OMSORG 
 
 

Kontorsjef
Rune Aaberg

Vaktsentralen

Kvalitetsrådgiver
Ragnhild Gravem

Avd. pleie og omsorg Dokka
Pleie-og omsorgsleder

Kjetil Bjerke

Avd. pleie og omsorg Torpa
Pleie-og omsorgsleder

Ragnhild Sollien

Avd. hab./rehabilitering
Leder

Terje Opdahl

Legetjenesten
Kommunelege I,

Ole Thomas Westrum

Helsesøstertjenesten
Ledende helsesøster

Jorun Ø. Bjerke

Omsorgs
Omsorgssjef

Anne Grethe Kamphaug

 
 

 
 
Sektor for helse og omsorg har i år 2000 vært 
administrativt organisert med sektorsjef og 5 
avdelinger.  
I stab har vært plassert kontorsjef og 
kvalitetsrådgiver i 60% stilling. Kontorsjefen har 
også hatt ansvaret for Dokka vaktsentral. 
 
August  2000 sluttet leder for Hab./rehab. 
avdelingen. Senere på høsten sluttet også 
kontorsjefen. Begge stillingene ble holdt vakante 
p.g.a budsjettsituasjonen i sektoren.  
Sektoren har vært engasjert i “Prosjekt 
tjenestenivå”. Hensikten med dette prosjektet var å 
få utarbeidet  tjenestebeskrivelser og beskrivelse av 
nivået på de tjenestene som ligger i sektoren, noe 
som skal danne grunnlaget for serviceerklæringer. 
Denne prosessen viste seg å ta lengre tid enn 
planlagt i første omgang, og utarbeidelsen av 
serviceerklæringer vil fortsette utover i 2001. Så 
langt er serviceerklæring for helsesøstertjenesten 
den eneste som er politisk vedtatt. 
 
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.  
 
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 i sektoren dette året er de to store 
byggeprosjektene. Bygging av 20 nye 
omsorgsboliger ved Torpa bo- og servicesenter  og 
påbygging av Landmo sykehjem med ny 
rehabiliteringsavdeling. Begge byggeprosjektene 
skal stå ferdig sommeren 2001. Planlegging med 
hensyn til innflytting og tjenester er i full gang på 
begge plasser. 
 
Andre hendelser er : 
Rudsgata borettslag  bygget i regi av LHL 

(Landsforeningen for hjerte/lungesyke) i 
samarbeid med kommunen ble innflyttingsklart 
sommeren 2000 og praktisk talt alle leilighetene 
ble solgt. 

I tråd med Handlingsplanen  for eldreomsorgen  er 
det opprettet nye stillinger på bakgrunn av  
øremerkede midler fra Staten.  

 
 
Regnskap 2000 
Regnskapet viser et positivt avvik på 594 000 
kroner. Overskuddet er på pleie- og 
omsorgsområdene og skyldes bl.a. merinntekter i 
form av egenbetaling for tjenester slik som 
lantidsopphold i sykehjem og hjemmehjelp, men 
også steng styring i bruk av vikarer og ekstrahjelp. 
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  (i 1.000 kr.)    
 Ansvar Regnskap 2000 Budsjett Avvik % avvik 

13 HELSE OG OMSORG 56 631,0 57 225,4 -594,3 98 
131 H/O. ADM 1 799,1 1 510,3 288,8 119 
132 HABILITERING/REHAB. 2 821,4 2 764,8 56,6 102 
133 LEGETJENESTEN 3 602,3 3 341,8 260,5 107 
134 HELSESØSTERTJENESTEN 1 134,6 1 006,1 128,5 112 
135 SYKEHJEM 20 478,8 20 831,6 -352,7 98 
136 SONE DOKKA 15 521,1 15 820,3 -299,2 98 
137 SONE TORPA 11 273,7 11 950,6 -676,8 94 

 

HABILITERING/REHABILITERINGS
AVDELINGEN 
Avdelingen som består av vernepleiefaglige 
veileder, psykisk helsearbeid/sykepleietjeneste, 
ergo- og fysioterapitjenesten, ble i august uten leder 
da denne sluttet. Stillingen har vært holdt vakant 
dels p.g.a budsjettsituasjonen, dels p.g.a. at vi 
ønsket og omorganisere visse tjenester. Dette 
arbeidet er i gang. 

Fysioterapitjenesten 
I august begynte det ny kommunefysioterapeut i 
50% stilling samtidig som den forrige sluttet. 

Ergoterapitjenesten 
Året 2000 har vært preget av redusert bemanning. 
Fra februar til august var kun 60% stilling som 
ergoterapeut og 50% stilling som hjelpepleier i 
virksomhet. 
 
Tone Lise var 5 måneder som ergoterapeut på Solås 
Rehabiliteringssenter for å få faglig påfyll og lære 
mer om behandling av slagpasienter, rehabilitering 
og tverrfaglig samarbeide. 
I løpet av 2000 har vi hatt flere større 
rehabiliteringssaker. Yngre brukere med 
tilretteleggingen i forhold til arbeidsplasser og 
boligendring. Oppfølging i forhold til hjelpemidler 
til funksjonshemmede barn. Ergoterapitjenesten 
deltar i Kommunalt rehabiliteringsteam, 
boliggruppe vedr. omsorgsboliger for 
funksjonshemmede, arbeidsgruppe ang. ny 
rehabiliteringsavdeling, arbeidsgruppe ang. 
dagtilbud på Landmo, saksbehandling, 
utredningsarbeid. 
 
• Hørselsekontakt 
Aud Solberg er hørselskontakt. Hun gir tilbud om 
veiledning til høreapparatbrukere og treffes en dag 
pr. mnd ved Torpa bo- og servicesenter. Brukere av 
høreapparat kan få kjøpt batterier på 
ergoterapikontoret. 
 
 

 
• Synskontakt 
Den kommunale synskontakten har ansvar for 
oppfølging, formidling og søking av 
synhjelpemidler. Øyeleger sender henvendelser 
direkte til synskontakten i kommunen. 
 
• Tekniske hjelpemidler - hjelpemiddelsentralen 
Statistikk for hjelpemiddelsentralen i Opplandd 
viser: 
• Det er registrert 96 nye brukere fra Nordre Land 

i 2000. 
• Behandlede søknader fra kommunen er 542 stk 
• Antall utleverte hjelpemidler fra HMS er 1391 

stk. 
Formidling av hjelpemidler har vært økende i alle 
kommuner, og dette har medført at 
hjelpemiddelsentralen etter hvert overfører flere og 
flere oppgaver til kommunen, noe som igjen betyr 
økte arbeidsoppgaver for bl.a. ergoterapitjenesten 
og ambulerende vaktmester. 
 
• Kommunalt hjelpemiddellager 
Antall henvendelser ang. utlån i 2000 har vært 500. 
Personer med midlertidig behov etter sykdom/skade 
har krav på å få låne de nødvendige hjelpemidler 
fra kommunen. Utlån fra det kommunale 
hjelpemiddellageret har vært økende de siste årene, 
bl.a fordi  pasienter skrives ut stadig tidligere fra 
sykehus. Det jobbes med endring av utlånsrutiner 
for å kvalitetssikre tjenesten. 

Pykisk helsearbeid - psykiatrisk 
sykepleietjeneste 
I 2000 ble Eva Siristuen ansatt i 50% stilling som 
psykiatrisk hjelpepleier. 
Fra før er det avdelingssykepleier i 100% st., 
spesialsykepleier i 100% st. og miljøterapeut i 
100% st. 
 
Tilbud i år 2000: 
• «Åpen dag» hver tirsdag fra kl. 12.00-15.00. 
• «Åpen dag» hver torsdag fra kl. 12.00-15.00. 
• Tirsdagsgruppa hver uke. 
• “Æftaskaffe-treff” annenhver mandag. 
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• Interkommunal gruppe sammen med S. Land 
opphørte fra høsten  -00. 

 
Opplæringsprogrammet «Støtte og lære» er 
gjennomført for 14 -15 støttekontakter. Oppstart 
var november  -99, opplæringen gikk over 7 
kvelder, med avslutning våren -00. 
 
Samarbeidspartnere og arbeidsoppgaver er stort sett 
som tidligere år, men personer med 
dobbeltdiagnoser (rus/psykiatri) er stadig økende. 
Plan for Psykisk helse ble revidert og politisk 
behandlet høsten -00.  
Tjenesten er representert i revidering av 
rusmiddelplan og i arbeidsgruppa for å utarbeide 
Rutiner i forhold til å sette inn tiltak til 
rusmisbrukere i Nordre Land kommune. I tillegg 
har tjenesten fast  medlem både i det kommunale 
Rehab-teamet og Rehab-forum. 
 
Høsten -00 deltok 9 personer fra “Støttegruppa for 
mennesker i kriser” på et to-dagers kurs,  «Sorg og 
krise i familien - kommunal kriseberedskap». 
 

HELSETJENESTENE: 
Legetjenesten: 
• Torpa legekontor  
Lege Ingar Bareid ved Torpa legestasjon sluttet i 
juni 2000. Lege Malene Lundgren Andersen ble 
ansatt andre halvår 2000. 
I desember 2000 fattet kommunestyret endelig 
vedtak om påbygging/ombygging ved Torpa 
helsehus med byggestart våren 2001. 
 
• Dokka legekontor 
Ved Dokka legekontor har det vært turnuslege 
andre halvår 2000. I tillegg har en ledig legestilling 
vært dekket av danske vikarer.  
 
Danske vikarer har også i år vært brukt til å dekke 
opp i ferier og ved legevakt. 
 
Høsten 2000 begynte planleggingen av 
fastlegeordningen, dette arbeidet vil fortsette utover 
våren 2001.  
 

 
• Miljørettet helsevern: 
Også i 2000 er det mange lovpålagte oppgaver 
innen forebyggende helsearbeid som ikke er løst. 
Dette gjelder bl.a. håndheving av røykeloven og en 
rekke hygienekontroller som burde vært utført.  
Mangel på ressurser og mange nye pålagte 
oppgaver er årsaken. 
 

• Miljørettet helsevern: 
Mange lovpålagte oppgaver innen forebyggende 
helsearbeid er fremdeles uløste på grunn av for 
knappe ressurser. Nevnes kan håndheving av 
røykeloven og diverse hygienekontroller   

HELSESØSTERTJENESTEN. 
Helsesøstertjenesten har i 2000 hatt stillingshjemler 
til 2,5 stilling for helsesøster, 0,2 stilling for 
jordmor og 0,4 stilling for merkantilt personale.  
 
• Helsestasjonstjenesten 
Helsestasjonstilbudet består av helsesøster, 
helsestasjonslege og jordmor - se eget avsnitt om 
jordmortjenesten. I 2000 har vi også hatt eget tilbud 
til flyktninger og asylsøkere, fortrinnsvis til familier 
med barn. 
På Dokka er helsestasjonslegen ansatt ca. 5,0 time 
pr. uke, hvorav direkte arbeid med barn er ca. 4 
timer i uken. 
I Torpa har helsestasjonslegen konsultasjoner ca. 2 
timer pr. uke. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aktiviteter i helsestasjonstjenesten: 
AKTIVITET DOKKA TORPA 
Nyfødte 60 barn 15 barn 
Hjemmebesøk etter fødsel 53 familier 15 familier 
6-ukers konsultasjon 50 barn 14 barn 
2-års konsultasjoner 66 barn 18 barn 
4-års konsultasjoner 55 barn 17 barn 
 Det er en øking i fødselstallet på 16 barn fra 1999. 

5 av disse flyttet til kommunen (Dokka) etter 
fødsel. 
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Det ble tilbudt hjemmebesøk til alle familier med 
nyfødte barn, hvorav 7 valgte å ta 
“hjemmebesøket” på helsestasjonen (5 på Dokka). 
 
Vaksineprogrammet er fortsatt en høyt prioritert 
oppgave, og i Nordre Land kommune har vi 100 % 
oppslutning om helsestasjonstilbudet og 
vaksinasjonsprogrammet. Hvert barn blir 
grunnvaksinert med ti lsammen fire typer vaksine. 
 
Tilbudet om gruppekonsultasjoner velges fortsatt 
av de fleste.  
I foreldreveiledningsprogrammet er samspill 
mellom barn og foreldre vektlagt. Vi vet at en tidlig 
og god tilknytning mellom barn og foreldre virker 
beskyttende mot psykiske vansker senere i livet. 
Som en hjelp i dette viktige arbeidet deler 
helsesøstrene ut en perm til alle foreldre på 
hjemmebesøket. Innholdet i permen består av ulike 
ark med temaer tilpasset det enkelte alderstrinn fra 
svangerskap til 2-års konsultasjonen. Temaer fra 
permen tas opp på konsultasjonene. 
 
Det ble heller ikke i  2000 arrangert temakvelder 
for “vordende foreldre” da det ikke er midler til det. 
For å bedre litt på dette har jordmor i 2000 hatt fast 
tilbud til “vordende foreldre” om å samles til 
samtale om fødsel én gang i måneden på 
helsestasjonen. Mange har benyttet seg av dette 
tilbudet. 
 
I slutten av april 2000 ble datajournalprogrammet 
HsPro også tatt i bruk Torpa.  
 
• Helsestasjonstilbud til flyktninger: 
Helsestasjonstilbudet til flyktninger har vært 
nødvendig å ha i 2000. Kommunikasjonsproblemer, 
kulturforskjeller, etc. gjør at det trengs svært mye 
tid til veiledning og integrering av denne gruppen. I 
en overgangsperiode har de helt andre behov for 
helsestasjonsoppfølging enn befolkningen forøvrig.  
Vi har nå bosatt to familier med til sammen åtte 
barn. I tillegg til oppfølging av disse har Lise også 
vært med på inntaksintervju og oppfølging i forhold 
til helseproblemer med de voksne flyktningene. 
Hun har et tett samarbeid med 
flyktningekonsulenten. 
 
• Skolehelsetjenesten 
Grunnskolen: 
Skolehelsetjenesten består av helsesøster og 
skolelege. Vi samarbeider med foreldre, skole og 
andre etter behov. 
I 2000 var det ca. 50 kontakter med elever hos 
helsesøster og skolelege utenom det faste 
programmet i Torpa. På Dokka var det til 
sammenlikning ca. 250 kontakter, og mange av 
disse var etter initiativ fra eleven selv. 

Problematikken de kommer med er alt overveiende 
psykososiale problemer som: mistrivsel, 
atferdsproblemer, spiseproblemer, konflikter med 
foreldre, manglende nettverk, etc. Noen ble henvist 
videre til barne- og ungdomspsykiatrien, mens 
andre ble fulgt opp lokalt. En del elever har også 
konkrete somatiske problemstillinger. 
Elevene i 9. klasse fikk også i 2000 tilbud om 
“9.klasse samtalen”. Denne samtalen gir oss et godt 
bilde av situasjonen for kommunens 9. klassinger 
hvert år. Samtalen er en målrettet samtale med hver 
enkelt. Vi snakker med alle om holdninger til, og 
bruk av, rusmidler. 
 
Fem årskull har blitt vaksinert også dette året. 
 
82 5-åringer (22 i Torpa) var inne til 
skolestartundersøkelse høsten 2000. 
 
Skolehelsetjenesten hadde i mai 2000 tilsynsbesøk 
fra Fylkeslegen. 
 
Dokka videregående skole: 
Dokka videregående skole har en ressurs på 40 % 
stilling for spesialrådgiver. Kommunens 
skolehelsetjeneste (ved Dokka barneskole) har 
skolelegefunksjon for elevene. 
Ved skolestart om høsten får alle elevene utdelt et 
helseopplysningsskjema. Gjennom dette får de 
tilbud om å oppsøke tjenesten ved behov. I 2000 
benyttet ca. 11 % av elevmassen seg av dette 
tilbudet (41 elever). Problemer de slet med var: 
mistrivsel på skolen, spiseproblemer, graviditet, 
rusproblemer og alvorlige psykiske problemer. 25% 
av disse ble henvist videre til skolelegen.  
 
• Andre oppgaver i helsesøstertjenesten. 
Reisevaksinering/rådgiving blir gitt til 

utenlandsreisende. I 2000 ble det satt 200 
vaksiner fordelt på 83 personer. 

 

 
 
Hørselundersøkelser av voksne etter henvisning fra 

lege.  
Influensa-/pneumokokkvaksinering av 

risikogrupper. 
 “Åpen lekegruppe” drives fortsatt i samarbeid 

mellom helsestasjonen og frivillige mødre. 
Tilbudet finansieres av statlige midler gjennom 
opptrappingsplanen for psykisk helsearbeid.. 
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 Oppgaver innenfor miljørettet helsevern. 
 
• Jordmortjenesten 
Alle gravide har tilbud om svangerskapskontroller 
hos jordmor. I 2000 var det 71 nyinnskrevne 
gravide til dette tilbudet. Det er forsatt få fra Torpa 
som benytter seg av tilbudet, men det er god 
oppslutning fra Dokkaområdet.  
 

PLEIE OG OMSORG DOKKA 
Året 2000 startet med en stor lettelse over at de 
fryktede tekniske komplikasjoner i forbindelse med 
overgangen til nytt århundre ikke slo til. Vi hadde 
ingen problemer av noe slag. 
Driften har i året ikke hatt noen større avvik. Vi 
hadde et underskudd året 1999 som vi måtte foreta 
noen tiltak i forhold til. Det var først og fremst 
vikarbudsjettet som gikk galt, så vi satte strengere 
vurderinger på vikarbruk samtidig som 
vikarkrevende aktivitet, slik som kurs og 
møtedeltagelse, ble redusert til et minimum. Dette 
har gitt godt resultat og det går mot et positivt 
resultat for året 2000. 
 
Vi hadde en omfattende overflyttingsprosess fra 
TBSS på våren for å klargjøre til bygging. Dette 
greide vi å løse på en tilfredsstillende måte, ved at 
det ble overbelegg på LBSS samtidig som vi fikk 
med bemanning. 
 
Sommeren 2000 ble tilbygget ved Landmo 
sykehjem påbegynt etter lang tids planlegging. 
Bygget er løpet av året kommet godt i gang og det 
ser meget tilfredsstillende ut. En lang og våt høst 
gjorde at det var vanskelig med uttørking av 
betongen. Dette medførte at entreprenøren ba om 
utvidet byggetid. Ferdigstillelse ble sent på høsten 
endret til 02.07.01. 

LANDMO SYKEHJEM 
Belegg i sykehjemmet:  
  
Utskrivinger etter 
langtidsopphold 

51 

av disse dødsfall 51 
Utskrivinger etter 
korttidsopphold 

96 

av disse dødsfall 13 
Utskrivinger i alt 147 
 
 
Antall beboere pr. 31.12.2000 
Beboere totalt  i senge avdelingene........... 66 
Beboere på  langtidsopphold.......................
 56 
Beboere på korttidsopphold .......................
 10 
Brukere av dagtilbudet .............................  36       
- av disse var 13 på avdelingen på Torpa bo-og 
servicesenter 
.  
Fordeling av beboere pr. 31.12.00 etter alder og 
kjønn 
Alder i år Menn Kvinner 
18-66 år 1 0 
67-74 år 4 3 
75-79 år 3 5 
80-84 år 4 15 
85-89 år 5 10 
90 år og over 3 13 
I alt 20 46 
 

Prosentvis aldersfordeling i sykehjemmet sammenliknet med tidligere år. 
ALDRESGR. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
18-66 ÅR 7,4 1,4 2,9 2.9 1.4 2,8 1,5 
67-74  ÅR 5,9 7,1 5,8 10.3 10.0 15,5 10,6 
75-79  ÅR 22.1 12,9 13,0 17,6 18.6 21,1 12.1 
80-84  ÅR 30.9 22,9 20,3 11,8 15.7 15,5 28.8 
85-89  ÅR 22,1 32.9 36,2 38,2 32.9 25,5 22.7 
90 ÅR OG ELDRE 11,8 22.9 21,7 19,1 21.4 22,5 24.2 
 
Det har de siste årene vært en tendens til at 
aldersfordelingen i pasient gruppen har dreid fra at 
hovedvekten har ligget over 85 år til at  
hovedvekten nå ligger  mellom 75 og 85 år. Denne 
tendensen fortsetter også i år. 
Dagtilbudet har fortsatt tilbud tre dager pr. uke. 
 
• Bemanningen i pleieavdelingene 
Bemanningen har i store trekk vært stabil selv om 
vi fortsatt har en del vansker med å få faste 

tilsettinger i helgestilligene. Sykefraværet er fortsatt 
noe høyt selv om året 2000 ikke skiller seg spesielt 
ut. På grunn av innsparinger har ikke alle 
stillingene i aktivisering og rehabilitering vært 
besatt. Denne situasjonen vil fortsette første halvår 
2001. 
 
 
 
• Aktivitetsavdelingen: 
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Det blir etter hvert vanskelig å gjennomføre 
tradisjonelle aktiviseringstilbud, men med dyktige 
medarbeidere på aktivitør og arbeidsterapeut siden 
er det gjennomført mange gode tiltak. 
Høytlesning, vaffelsteking og enkel 
arbeidsstuevirksomhet i tillegg også individuelle 
tiltak. Det har også vært lagt vekt på å bruke 
eksterne underholdningskrefter, noe som har slått 
godt an. 
Gangtrening og andre treningsaktiviteter utføres i 
stor grad av arbeidsterapeuten i samarbeid med 
fysioterapeuten.  
 
• Dagtilbudet: 
Det er økende etterspørsel etter dagtilbud. 
Kapasiteten har vært utnyttet maksimalt med 12-15 
pr. dag tre dager i uka på Dokka og 8-10 brukere to 
dager pr. uke i Torpa. Dette tilbudet vil endre noe 
karakter etter at rehabiliteringstlbudet står ferdig fra 
høsten 2001. 
Tilbudet er et vesentlig bidrag til at flere brukere 
kan bo hjemme lengre.  

HJEMMETJENESTENE  
• Hjemmesykepleie: 
Hjemmesykepleien har pr. 31.12.00  101 brukere. 
Det er brukere på bo- og servicesenteret sammen 
med brukere som bor i egen bolig. Snittalderen på 
brukerne er 79 år. 
 
Fordeling av brukere av hjemmesykepleie pr. 
31.12.00 etter alder og kjønn 
Alder i år Menn Kvinner 
18-66 år 5 5 
67-74 år 7 6 
75-79 år 8 10 
80-84 år 7 21 
85-89 år 6 13 
90 år og over 3 10 
I alt 36 65 101 
 
• Hjemmehjelp: 
Det er pr.31.12.00 totalt 126 brukere av 
hjemmehjelp. Dette innbefatter også  de som bor i 
bo- og servicesenteret. 
 
 
 
Fordeling av brukere av hjemmehjelp pr. 31.12.00 
etter alder og kjønn 
Alder i år Menn Kvinner 
18-66 år 7 11 
67-74 år 3 10 
75-79 år 9 22 
80-84 år 3 27 
85-89 år 5 17 
90 år og over 4 11 
I alt 28 98 126 

 
Tendensen i tjenesten er fortsatt slik at vi må inn 
etter sykehusbehandling. Dette stiller store krav til 
tjenesten og bemanningen. Det er også her fortsatt 
behov for økte ressurser til bemanning. Dette er tatt 
med i rulleringen av eldreplanen. 
 
• Ambulerende vaktmester: 
Tjenesten har fra 2000 fått tilført 50% stilling for 
ambulerende vaktmester. Dette vil si at vi i 2000 
har hatt 1,6 stilling i tjenesten. Det har være en  stor 
utvikling på mengden hjelpemidler som skal 
formidles ut til brukerne. Dette gjør at mye av 
vaktmestrenes tid går med til utkjøring av 
hjelpemidler. 
Tjenesten hadde pr. 31.12.00 18 brukere. 
 

VAKTSENTRALEN: 
Det har siste året gjort nye tiltak for å tilpasse 
driften til Forskrift om Nødmeldetjeneste og 
fagkyndighetsprinsippet. Det er tilsatt sykepleier i 
50% stilling og hjelpepleier i 70% stilling 
 
Det er stor trafikk på sentralbordet til kommunen 
ellers er henvendelsene om ambulanse overført til 
AMK sentralene. 
Vaktsentralen hadde et totalt antall henvendelser på 
34950  i 2000. Dette fordeler seg på kommunene 
med 13120 henvendelser fra S. Land og 21830 
henvendelser fra Nordre Land. 
Av disse er 5057 henvendelser til legevakt i Søndre 
Land og 6526 til legevakt i Nordre Land. 
Henvendelser i forbindelse med hjemmesykepleien 
i S. Land var 3744 ,mens i N. Land var dette 3146. 
Andre henvendelser se egen statistikk. 
 
I tillegg har sentralen mottak av alarmer som en 
vesentlig tilleggsoppgave. Det er for tiden tilknyttet 
ca. 651 alarmer som fordeler seg slik: 
 
Trygghetsalarmer Søndre Land    233 
Trygghetsalarmer Nordre Land        144 
Trygghetsalarmer Sør Aurdal         44 
El- kontroll     andre alarmer  123 
Andre private  alarmer   107 
 

PLEIE OG OMSORG TORPA 
Bo-delen ved Torpa bo- og servisesenter ble revet, 
og  byggingen  av 20 omsorgsboliger begynte 
sommeren/høsten 2000 
Det ble opprettet 0,5 stilling for hjemmehjelp i 
henhold til Handlingsplan for eldreomsorgen 
En av våre sykepleiere begynte igjen etter endt 
etterutdanning i psykiatri. 
Avdelingssykepleierstillingen ble utvidet til 100% 
stilling. 
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Sekretærstillingen ble utvidet til 40%. 
 
• Hjemmesykepleie: 
Behovet for hjemmesykepleie er som økende. Dette 
er ikke bare p.g.a. økende antall eldre, men også 
fordi de pasientene vi har behøver mer sykepleie.  
Vi har ikke oppnådd å få ansatt sykepleiere i ledig 
sykepleiestillinger. Dette har ført til en del overtid 
og ekstraarbeid for de andre sykepleierne i perioder 
med ekstra dårlige pasienter. 
 
• Hjemmehjelp: 
Behovet for praktisk bistand i hjemmet har vært 
stabil.  
Behovet for boveiledning og husmorvikar er 
derimot økende. Vi har i hjemmetjenestene bidratt 
med hjelp i 2 hjem der hvor det klart skulle vært 
husmorvikar. 
 
 
• Avlastning: 
Også  i 2000 har det vært en økende etterspørsel 
etter avlastning. 
Det er spesielt i forhold til foreldre med 
funksjonshemmede barn at etterspørselen har vært 
størst. 
Vi har gitt noe avlastning i avlastningsboligen i 
Åsligata, men vi har også brukt avlastningshjem. 
Når det gjelder eldre, er situasjonen noe annerledes. 
Her har vi ikke hatt noe særlig å tilby p.g.a. 
bygging på Landmo Sykehjem og ved Torpa bo- og 
servicesenter. 
 
• Støttekontakt: 
Det er flest brukere med psykisk 
funksjonshemming som benytter seg av denne 
tjenesten, men også noen med fysisk 
funksjonshemming og eldre er tildelt støttekontakt. 
 
• Omsorgslønn: 
9 personer mottok omsorgslønn i 2000.  
3 for merarbeid med funksjonshemmede barn, og 6 
for eldre med betydelig pleiebehov. 
 
 
• Torpa bo- og servicesenter. 
Allerede i januar startet vi planleggingen for 
byggeprosessen ved TBSS. 
Ved en del omdisponeringer av rommene kunne 7 
beboere bo her under byggingen av de nye 
omsorgsboligene. 
Den delen av TBSS som skulle rives, måtte være 
tømt til påske dvs. 14.april. 
7 personer flyttet til LBSS og 3 til sykehjemmet. 
Sone Torpa har også «lånt bort» stillinger i denne 
perioden 
 
Turnuser for hjemmetjenester, TBSS og kjøkken 
ble endret  slik at  byggeprosessen ikke skal gå ut 

over tjenestene til brukerne. Dette har gått veldig 
bra bl.a. takket være de ansattes  STÅ PÅ 
HUMØR! 
 
• Dagtilbud v/dagsenteret: 
Dagtilbudet ved dagsenteret har gått relativt greit til 
tross for byggeaktivitet og dårlig plass. 
 
• Dagtilbud til eldre: 
Dette er et tilbud til mennesker bosatt i Torpa, men 
tjenesten sorterer under Landmo sykehjem. Vi har 
tilbud 2 dager pr. uke og i 2000 har 15 personer 
hatt tilbud. Etterspørselen  har vært stabil, men 
dette kan kanskje skyldes at markedsføringen har 
vært liten. 
Aktivitetstilbudet har også vært noe mangelfullt i 
og med at arbeidsstua ble revet. 
 
 
 
 
 
• Matombringing: 
Det ble kjørt ut varm mat 2 ganger i uka fram til 
medio september. Fra da av har vi kjørt ut 3 dager i 
uka. 
I gjennomsnitt er det ca. 20 som får mat. 
 
 
• Bofellesskapet i Furuholtet 
I bofellesskapet i Furuholtet sluttet miljøterapeuten 
i august. 
En av hjelpepleierne har fått ansvaret for 
administrative oppgaver og daglig ledelse. 
Det har gått veldig bra, noe de øvrige ansatte i 
boligen også gir uttrykk for. 
 
• Bofellesskapene i Rudsgate 
I bofellesskapene i Rudsgate har det også vært noe 
ustabilt på miljøterapeutsida. 
Det har vært gjennomført Arbeidsmiljøkonferanse 
for begge boligene. 
I løpet av siste halvår, har vi jobbet målrette med å 
få til felles leder for Rudsgt 1 og 2. 
 
• Parken dagsenter 
Ved Parken dagsenter har vi måttet gå inn med noe 
med ekstra personale på enkelte dager 
Aktiviteter her er bruk av strikkemaskin, veving , 
søm og matlaging. 
Det ble kjøpt inn CD og  kassettspiller. 
 
• Vedsenteret 
På «veden» har produksjonen gått for fullt. Vi har 
imidlertid hatt problemer med å få fraktet ved ut til 
brukere. 
Vi har derfor kvittet oss med den gamle 
«Granerbussen» og kjøpt  TILHENGER. 
Garderobeforholdene er blitt  bra. 
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• Avlastningsboligen i Åsligata. 
Behovet for avlastning er stadig økende. Dette 
gjelder for det meste for foreldre med 
funksjonshemmede barn. 
I budsjettet for 2000 var det beregnet at Åsligata 
skulle være stengt 3 uker på sommeren mens 
personalet avviklet ferie. Vi måtte derimot holde 
åpent hele sommeren, og i tillegg har vi hatt enkelte 
helger hvor vi har måttet bruke ekstra personale. 
Regnskapet for 2000 viser en overskridelse på  
kr.167.500. 
 

VEDTAKSGRUPPA:   
Vedtaksgruppa er som tidligere bestående av pleie 
og omsorgsledere, avdelingssykepleiere i psykisk 
helsearbeid, hjemmesykepleien og sykehjemmet, 
samt vernepleier .Andre faginstanser har vært trekt 
inn ved behov. 
 
 
 
Ventelistesituasjonen  - pr. 31.12.00 sto det 
følgende antall brukere på venteliste: 
Langtidsopphold sykehjem      19 
Korttidsopphold sykehjem         2 
Langtidsopph. bo- og services./omsorgsbolig    19 
Korttidsopphold bo- og servicesenter     24 
Dagtilbud sykehjem         8 
Trygghetsalarm        23 
Trygdeleilighet        26 

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

• Helsesøstertjeneste - skolehelsetjeneste og 
helsestasjonsvirksomhet 

• Hjemmesykepleie -Psykiatrisk sykepleie 
• Medissinsk rehabilitering 
• Sykehjem 
 
Lov om sosiale tjenester 
• Praktisk bistand og opplæring i hjemmet 
• Avlastningstiltak 
• Omsorgslønn 
• Støttekontakt 
• Botilbud 
 
Andre tjenester: 
• Vaktsentralen 
• Transporttjenesten for forflytningshemmede 
 

Hovedutvalg for helse og omsorg 
1. Ole Klokkersveen – leder A 
2. Rolf Rønningen  A 
3. Andre Sveen   A 
4. Elin Rosenberg  A 
5. Anita Monsebakken  SV 
6. Reinert Ege   SP 
7. Majen Sjåheim  SP 
8. Ole Strand   BL 
9. Øyvind Mæresmo  Frp 
 
 
 

Nordre Land eldreråd 
Leder Ivar Engeli 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmede 
Leder Bjørn Erik Ekrem 
 

 
 
 
 

LANDBRUK-MILJØ-TEKNISK  
 
 
ADMINISTRASJON 
 
Sektorens organisering i  år 2000: 
 
Sektorsjef: Merete Glorvigen 
Fagansvarlig drift (nestleder): Lars Melvin Vange  
Jordbrukssjef: Eva Cecilie Gihle 
Skogbrukssjef: Halvor Askvig 

Fagansvarlig plan/bygg/oppmåling: Hans Brattrud 
Fagansvarlig eiendom: Kjell Erik Hatterud 
Fagansvarlig beredskap: Geir Atle Engen 
Miljøvernleder: Kjartan Th. Stensvold   
 
Det har skjedd flere endringer på LMT på personal-
fronten i 2000. Tre saksbehandlere fra henholdsvis 
plan/bygg/oppmåling, eiendom og drift gikk over i 
pensjonistenes rekker i løpet av vårhalvåret, og 
innen høsten hadde vi fått ansatt nye saks-
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behandlere på alle tre avdelingene. Etter forslag om 
jobbrotasjon fra forrige sektorsjef  ble det bestemt 
at daværende jordbrukssjef skulle være sektorsjef i 
ett år fra 01.07.2000. Som følge av dette og at vi 
ikke hadde fått besatt lederstilling på drifts-
avdelingen jobbroterte forrige sektorsjef til leder av 
driftsavdelingen, og det ble ansatt vikar i jordbruks-
sjefstillingen. 1. desember sluttet vår sektorsjef 
gjennom 2 år, og tidligere økonomiansvarlig på 
LMT tok over lederjobben på driftsavdelingen. 
 
Høsten 2000 gikk for mange av oss ut på å sette oss 
inn i nye arbeidsoppgaver. Mye tid gikk med til 
budsjettarbeid, og mot jul bar også sektoren LMT 
preg av at nye tanker om organisering er på gang.  
 
Avdelingenes rapporter nedenfor viser høy 
aktivitet! 
 
 
 
 
 
 
JORDBRUK 
 
Arealer og produksjoner i henhold til søknad 
om produksjonstilskudd 1997 - 2000: 
 
Areal 1997 1998 1999 2000 
Ant. bruksenh. 300 288 292 287 
Engvekster (daa) 27439 31403 28406 29071 
Innmarksbeite*    6020 
Grønnfôrvekster 
(daa) 

2411 1941 1822 1951 

Poteter (daa) 67 54 52 58 
Korn (daa) 6094 6197 6236 5923 
Andre vekster 
 (daa) 

 50 32 41 

Totalt areal 
(daa) 

36011 39645 36548 43064 

*det ble gitt tilskudd til innmarksbeite fra og 
med 1999 

 
I tidsrommet 1997-2000 har antall melkekyr variert 
 fra ca. 1300 til 1380 dyr; i 2000 var det 1314 dyr. 
Antall sau har vært synkende de siste fire år, fra 
4789 dyr i 1997 til 3929 i 2000. Antall verpehøns 
har sunket fra 4198 i 1997 til 2356 i 2000.  I 2000 
var det 159 avlspurker mot 135 i 1997. 
 
Utbetalt produksjonstilskudd var 24,2 millioner og 
utbetalt avløsertilskudd 4,9 millioner. 
 
Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) i 2000 
Det ble totalt utbetalt kr. 675.651 i tilskudd og kr. 
780.000 i investeringslån. Av dette utgjorde kr. 
388.000 tilskudd og kr. 494.000 investeringslån til 

tradisjonelt jordbruk og kr. 164.000 i tilskudd og 
kr. 286.000 i investeringslån til tilleggsnæringer. 
Det ble ikke gitt BU-midler til etablererstipend 
dette året.  
 
Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap 
inkl. freda og verneverdige bygninger i 2000 
Til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap ble 
det gitt 668.900 kr. i tilskudd og til freda og verne-
verdige bygninger  kr. 189.975. 
   

Landbruksvikarordningen 
De to landbruksvikarene har totalt hatt 28 sykdoms-
oppdrag og 12 andre oppdrag. Dette utgjorde 236,5 
dager med sykdomsavløsning og 62,5 dager med 
andre oppdrag.  Staten gir 100.000 kr. i tilskudd. 

 

Tidligst anbefalte slippedatoer for beitedyr 
Ordningen med at hvert sausankelag skulle sette 
anbefalt slippedato innen eget lag fungerte bra i 
2000.  
 
 
Økologisk  jordbruksproduksjon 
Økologisk jordbruk er i vekst i kommunen. Vi har 
12 Debio-godkjente produsenter i dag. Det 
godkjente miljøet er aktivt. Det produseres et vidt 
spekter av økologiske råvarer; storfekjøtt, sauekjøtt 
og -ull, egg, villsvinkjøtt, kjøtt og flesk av gris, 
poteter, grønnsaker og grovfôr.  
 

Bygdeutviklingsprogrammet 2000-2002 
Bygdeutviklingsprogrammet har målsetting om å 
skape og videreutvikle nye og eksisterende arbeids-
plasser, og dette skal oppnås gjennom samarbeids-
tiltak og nettverksbyggende tiltak. I april ble Anne 
Swift engasjert som prosjektleder i 40 % stilling. 
Programmet mottar kr 100.000,- i statlig tilskudd i 
tre år, mot en kommunal egenandel på kr. 50.000,-  
årlig t.o.m 2002.  
 
 
 
SKOGBRUK 
 
Et prioritert handlingsprogram for skogbruket i 
Nordre Land ble vedtatt i Oversiktsplan for 
skogbruk i Nordre Land i 1998. I dette handlings-
programmet er det 3 prioritetsklasser. I prioritets-
klasse 1 inngår økt avvirkning til 100 000 m3, 
gjennomføring av hovedplan for skogsbilveger og å 
arbeide for et bioenergianlegg i Nordre Land. I 
prioritetsklasse 2 inngår økt aktivitet innen flere 
områder; til 600.000 planter pr. år, 4000 dekar 
ungskogpleie pr. år, 2000 dekar markberedning pr. 
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år og tynning av 2000 dekar pr. år. Å stimulere til 
bruk av manuelle hogstmetoder hører også til i 
prioritetsklasse 2.  I prioritetsklasse 3 finner vi bl.a. 
vernskogforvaltning, videreutvikling av bygdesager 
og prosjekter innen elg, storfugl, orrfugl og 
juletrær. 
 
Avvirkningstall og statistikk fra skogavgifts-
regnskapet over aktiviteten på skogkultursiden: 
 
År Avvirk. 

(m3) 
Ungskog- 
pleie (da) 

Planter 
 (antall ) 

Markbered
. 

(da) 
2000 86.199 3227 456.424 1322 
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 
 
Avvirkningsnivået er stabilt, men lavere enn det 
som er målsettingen fra oversiktsplanen. Av-
virkningstallene ville vært høyere med en ”normal” 
høst. Sluttresultatet for ungskogpleie er nær 
målsettingen i planen. Planteaktiviteten har vært for 
lav. Det vurderes å sette inn tiltak til neste sesong 
for å sikre at arealene forynges. Markberednings-
aktiviteten er stabil, men kunne enda vært noe 
større. 
 
Tilskuddsordningene for nyanlegg og ombygging 
av skogsbilveger er gode. Det ble ferdigstilt 2 
nyanlegg,  og det er planlagt flere større om-
bygginger for 2001. Det burde vært høyere aktivitet 
med ombygging av eksisterende veger. 
 
Det er arrangert “Levende skog“ kurs og skogkveld 
med oppfølging av viltområdekartleggingen i løpet 
av vinteren 2000, med god deltagelse. Det har også 
vært arrangert skogdag for 7 klassinger i Nordre 
Land. 
 
1668 transaksjoner i skogavgiftssystemet er be-
handlet, og det er investert for vel 4 millioner innen 
dette systemet.  
 
 
MILJØVERN OG KOMMUNEPLAN  
 
Kommuneplanen 
Med bakgrunn i vedtatt kommuneplan har Aust 
Torpa utmarkslag og Synnfjell Dokkfløy 
utmarkslag startet arbeidet med kommunedelplaner. 
 
Prosjektarbeid 
Vilt og biologisk mangfold:  
Prosjektet viltkartlegging ble videreført med 
registrering og kartfesting av kommunens 
biologiske mangfold. Registreringene viser at 
Nordre Land har et rikt biologisk mangfold, og vi 

har flere områder hvor det lever truede og sårbare 
plante- og dyrearter. Det er nødvendig å gå 
nærmere inn i enkelte områder for å få dokumentert 
hva som finnes der.  
 
Kulturminnevern: 
Reguleringsplan for Møllerstuefossen er vedtatt, og 
første fase i utbyggingen er i gang. 
 
Hjorteviltforvaltning 
Elg 
Det ble gitt fellingstillatelse på 343 dyr, en nedgang 
på ca. 3% i forhold til 1999. Det ble felt 244 dyr, en 
nedgang i uttaket på 42 dyr i forhold til 1999. 
Fellingsprosenten gikk ned med 10 %. Tallene 
tyder på at vi er i ferd med å greie å ta toppen av 
veksten i elgstammen, noe som har vært et mål i 
flere år. 
 
Hjort 
Det ble gitt  fellingstillatelse på 18 og felt 3 dyr; 2 
dyr på Østsinniåsen og 1 dyr i Leppdalen. Observa-
sjoner av hjort tyder på at stammen er økende. 
 
Rådyr 
Det ble gitt  fellingstillatelse på 453 dyr og felt 75. 
Dette er det beste jaktutbyttet på mange år, og det 
tyder på at  rådyrstammen er i vekst. Den høye 
tildelingen av dyr skyldes at det er mange små vald 
hvor det blir søkt, men jaktet svært tilfeldig. Rådyr-
jakta blir en “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. 
 
Rovdyrforvaltning 
Gaupe 
Nordre Land samarbeider med Sør Aurdal og 
Etnedal om registrering av gaupe ved sportelling. 
Vanskelige sporingsforhold før gaupejakta og de 
dårlige erfaringene med telling etter at jakta hadde 
startet i 1999, førte til at tellingene ikke ble 
gjennomført i år 2000. I 2000 ble det ikke felt 
gaupe i Nordre Land, men et dyr som ble jaget 
sydover øst for Dokka ble felt i jaget i Søndre Land 
kommune. 
 
Bjørn 
Det foreligger ikke sikre observasjoner av bjørn i 
Nordre Land i år 2000. 
 
Rovdyrskader 
Det er fra staten utbetalt rovdyrskadeerstatning  for 
i alt 92 sau og lam i år 2000. De fleste er tatt av 
gaupe, noen få av rev og noen få av kongeørn. 
 
Fallvilt - skadet vilt 
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Det ble i 2000 foretatt 27 ettersøk etter skadet vilt i 
kommunen. Skadeårsak var for alle kollisjon med 
bil. Den irregulære avgangen i 2000 ble 4 elger, 14 
rådyr og 1 hjort. I et skadetilfelle gikk det 
menneskeliv. 
 
Viltstellmidler  
Det er utbetalt et tilskudd på kr. 5.000 til bygging 
av kråkefeller. 
 
Innlandsfiske  
I 1999 ble det skrevet at undersøkelsene av 
Randsfjordaurens gytevandring var avsluttet, men 
den ble gjennopptatt, og det ble radiomerket ca. 20 
fisker som ble sluppet tilbake i vassdraget. Rapport 
foreligger ikke enda. Merkeforsøket har så langt 
vist at Dokkaelva fra samløp med Etna til Dokka 
mølle fortsatt er en av de viktigste 
gytestrekningene. 
 
Fra fiskestellfondet ble det i 2000 innvilget 3 
tilskudd til fiskekulturtiltak på til sammen kr 
50.000. 
 
Motorferdsel i utmark 
Med bakgrunn i en relativt vel organisert 
ervervskjøring med 13 løyver fordelt over 
kommunen er det få søknader om dispensasjon til å 
benytte snøscooter i kommunen, og de fleste som 
har søkt har blitt 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. Gjennom politiets 
miljøforum har vi bedt om at kontrollen skjerpes. 
 
Friluftsliv 
OE har kommet i gang med kulpingen i Dokkaelva. 
Det er etablert en ny kulp i Brovoldshølen. Denne 
kulpen er en ypperlig badeplass. Det er foretatt 
arrondering av elveløpet oppstrøms Dokka bru, og 
kulpingen i Dølsveita er kommet godt igang. Det er 
nedsatt ei arbeidsgruppe for å se på mulighetene for 
å få anlagt en badeplass i Dokkaelva ved Dokka 
Camping.  
 
Høsterstua på Koldsrudenga er flyttet og restaurert 
som en del av elementene i turstien langs 
Dokkaelva. 
  
PLAN, BYGG OG OPPMÅLING 
 
Gebyrinngangen i forhold til budsjettert er en god 
indikasjon på et aktivt år for avdelingen. For Plan- 
og bygg er gebyrinngangen kr. 475.000 mot 
budsjettert kr. 355.000. Det er mange planer under 
utarbeidelse; kommunedelplaner, reguleringsplaner 
og bebyggelsesplaner. Planene kommer for en stor 

del til behandling i 2001. Bygging av fritidshus har 
representert en stor del av saksbehandlingen for 
bygg, men det er også gjennomført større 
boligprosjekter, som Rudsgata borettslag, og videre 
tilbygg på Landmo sykehjem, Torpa bo- og 
servicesenter, Bergfossenteret og bl.a. bussgarasje 
for Valdres og Jotunheimen bilselskap. Flere 
utbyggingsprosjekter kommer sannsynligvis til 
utførelse i 2001. Bemanningen er stort sett som 
tidligere. En saksbehandler på bygg har pensjonert 
seg, og det er ansatt ny dyktig medarbeider.  
 
Vi behersker nå framstilling av planer på data, og vi 
har kommet et godt stykke på veg mot en lokal 
GAB hvor det kan kobles opp en rekke data og 
register mot kart. Riktige kart er helt nødvendige i 
en slik sammenheng. Dessverre ble det et opphold 
på slutten av året med oppretting av kart.  
  
På oppmålingsseksjonen ble også 2000 et år der 
mye av arbeidsinnsatsen måtte settes inn på kart- og 
delingsforretninger. Det er utferdiget 85 måle-brev, 
hvorav et antall på 20 tidligere er tinglyst gjennom 
midlertidige forretninger. Det er samtidig utstedt 20 
nye midlertidige forretninger, slik at restanselisten 
balanserer på ca. 80. Dette er noe i overkant av det 
som både er normalt og ønskelig, slik at nødvendig 
innsats må settes inn både inneværende og 
påfølgende år for å redusere antallet. 
Gebyrinngangen var på kr. 565.000 mot kr. 
400.000 i opprinnelig budsjett.  
 
Den store innsatsen innenfor gebyrbelagte 
arbeidsoppgaver har også i 2000 gått ut over den 
egeninnsatsen vi har påtatt oss som part i 
nykartleggingsprosjektet. Det er likevel utført  en 
betydelig innsats med å tilrettelegge for oppretting 
av bygningstemaet i de nye kartene, samt i GAB.    
GAB-oppretting og generell kartkontroll må 
fortsette, og parallelt med dette må arbeidet med 
etablering av digitalt eiendomskartverk i Dokka 
sluttføres innen høsten 2001. 
 
Avdelingen har delvis tatt i bruk ny programvare 
innenfor fagfeltet i løpet av året. 
 
 
DRIFTSAVDELINGEN 
 
Veier 
Det ble et avgjør i saken der en del av Leppsdals-
vegen ble nedklassifisert til privat veg. Ellers har 
aktiviteten vært lav p.g.a. manglende ressurser; 
budsjettet ble ved en budsjettjustering beskåret med 
300.000,-. Men vi fikk store kostnader med å 
utbedre flomskader på vegene om høsten. 
 
Vann/kloakk 
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Vann- og kloakkmengder (1000 m3): 
Vann 1997 1998 1999 2000 
Dokka 886 929 877 815 
Elverum 23 21 20 17 
 
Kloakk 1997 1998 1999 2000 
Dokka 405 461 408 515 
Elverum 24 22 20 22 
Riisby 2 2 2 4 
 
Vannkvaliteten ved vannverkene er generelt god, 
og alle renseanleggene har svært gode 
renseresultater av avløpsvannet. Vann-
produksjonen ved Dokka vannverk er fra 1998 til  
2000 redusert med 110 000 m3.  Dette skyldes en 
satsing på å utbedre vannlekkasjer på ledningene de 
siste årene. Vi har fortsatt ca. 50 % vannlekkasje 
ved Dokka vannverk. Den kraftige økningen av 
avløpsmengden fra 1999 til 2000, særlig ved Dokka 
renseanlegg, skyldes den regnfulle sommeren og 
høsten. Overvann/grunnvann lekker inni avløps-
ledningene.  
 
Det er satt i gang arbeid med å få de kommunale 
vannverkene godkjent av Næringsmiddeltilsynet, 
som f.eks. klausulering av vannkildene, utvidelse 
av vannverksvakten fra helgevakt til ukesvakt, 
intern-kontroll (IT-mat), pH-justering av vannet 
(vannet er i utgangspunktet for surt) og vurdering 
av å innføre driftskontrollanlegg.  Arbeidet 
videreføres i 2001. 
 
 
Renovasjon 
GLT-Avfall overtok den daglige driften av Åmot 
gjenvinningsstasjon i 2000. 
 
Restavfallsmengder (tonn) til deponi: 
 

1997 1998 1999 2000 
2754 1466 1169 1226 

 
Kjøkkenavfallsmengder (tonn) til kompostering: 
 

1998 1999 2000 
278 346 320 

 
Følgende mengder (tonn) fordelt på fraksjoner er 
gått til gjenvinning de 3 siste årene: 
 
 
 
 
Fraksjon 1998 1999 2000 
Papp/papir 227,0 272,0 311,0 
Glass/metallbokser 28,0 44,0 42,0 
EE-avfall   4,5 

Spesialavfall 1,5 3,8 3,7 
Landbrukplast 50,0 50,0 60,0 
Metall 137,0 41,0 94,0 
Matavf. storhush. 73,0 74,0 75,0 

 
Innsamlingsordning for EE (elektrisk/elektronisk)-
avfall startet opp i 2000. Samlet mengde 
kildesortert avfall har fra 1999 til 2000 økt fra 831 
tonn til 910 tonn. Samtidig har det vært en økning 
av innsamlet restavfall fra 1999 til 2000 på 57 tonn. 
 
Fra 2001 har vi fått ny transportør for innsamling 
og transport av septikslam fra slamavskillere. 
Firmaet er KLM Miljø & Renovasjon A/S. 
 
 
KOMMUNAL SYSSELSETTING 
 
Det var rundt 5 personer innen kommunale syssel-
settingstiltak fordelt på ca. 75 månedsverk. 
Arbeidet har omfattet praksisplasser, atføring og 
arbeids-trening for sosialhjelpsmottaker m.m.  
 
Følgende har bl.a. blitt utført: rydding av stier, 
skiltproduksjon, vedlikehold av grøntareal, 
mekanisk verksted og div. bistand.  
 
 
BEREDSKAP 
 
Utrykninger i brannvesenet de siste årene: 
 

1997 1998 1999 2000 
50 57 40 52 

 
Avdelingen har fått tilsatt varabrannsjef i hel 
stilling fra juni. Bemanningen er da i henhold til 
godkjent brannordning. Det har vært gjennomført 
tilsyn i 14 særskilte brannobjekter, og 
forebyggende tiltak mot skoler og barnehager. 
Felles overordnet vakt med Søndre Land 
brannvesen har vært gjennom sitt første driftsår. 
Samarbeidet har fungert meget bra.  
 
Feiervesenet utførte feiing av 2311 piper, og 
gjennomførte 228 tilsyn av piper og ildsteder. 
Tilsynet skal være gjennomført i hele kommunen i 
løpet av en 4 års periode.  
 
 
EIENDOM 
 
Utførte vedlikeholdsoppgaver/prosjekter 
Dokka ungdomsskole: ombygging tak og 
oppussing/maling; Dokka barneskole: renovering 
toalettanlegg og utskifting av ytterdør; 
Tannklinikken: ny ytterdør samt  oppussing og 
maling; Dokkahallen: renovering av brann-
varslinganlegg og nødlys samt  oppussing og 
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maling; Landmo sykehjem: maling av 12 
beboerrom, ventilering medisinrom og ombygging 
luftinntak for deler av vent.anlegget; Landmo bo- 
og servicesenter: midlertidig utbedring av tak; 
Rådhuset: oppussing hovedtrappeløp og hoved-
rengjøring 4. et.; Torpa barne- og ungdomskole: 
nytt gulvbelegg i 3 klasserom, midlertidig utbedring 
av tak over gymsal, klargjøring og gjennomføring 
av vannbårent varmeanlegg for klasseromsfløya 
inkl. ny fyrkjele, oppussing tre kontorer; 
Mariringen barnehage: nytt ventilasjonsanlegg og 
ny bod; 
Tonlia barnehage: utvendig beising; Dæhli 
barnehage: noe utvendig og innvendig oppussing; 
aldersboliger: innvendig oppussing og maling; 
avlastingsbolig Åsligata: oppussing; kommunale 
leiegårder: innvendig oppussing og maling på flere, 
samt utvendig beising av en bolig. 
 
I samarbeid med AS Sentrumsbygg har vi vært 
delaktig i utbedring av nødlys og branntetting etter 
brannsyn, ombygging nye lokaler for Farge og 
Miljø, ombygging lokaler for Totens sparebank og 
ombygging lokaler for Gjensidige. 
 
Utbygging Landmo sykehjem og omsorgs-
boliger Torpa bo- og servicesenter 
Avdelingen har vært sterkt involvert, både gjennom 
prosjektansvarlig og oppfølging i byggekomiteen. 
Begge prosjektene skal være ferdig høsten 2001. 
 
Tilbygg og ombygging Torpa helsehus 
Samarbeid med brukere, konsulent og bygge-
komite resulterte i et positivt kommunestyrevedtak i 
desember. Bygging iverksettes våren 2001. 
 
 
Fagbrev for renholdere 
10 renholdere avla teoretisk eksamen med positivt 
resultat i desember 2000. Praktisk fagprøve blir 
gjennomført 1. halvår 2001. 
 
Utleie og salg kommunale boliger 

Vi har hatt en meget høy utleieprosent i 2000. 
Det ble solgt 1 kommunal leilighet.  
 
Energioppfølging 
Energioppfølgingen i alle vaktmestersoner er et 
samarbeidsprosjekt med Energiråd Øst AS.  
 
Vannskade Dokka barneskole 
Den formidable nedbørsmengden som kom  3. juli, 
gikk verst ut over DBS. Vi kunne flytte tilbake til 
de berørte lokalene 1. september. Skadeomfanget 
ble ca. ¾ mill kroner. 
 
Dokkahallen - Dokka barneskole - Dokka 
ungdomsskole - Dokka stadion 
Etter den tragiske ulykken som rammet vår 
hallstyrer sommeren 2000, måtte vi få de daglige  
hjulene til å gå rundt så godt det lot seg gjøre. 
Midlertidig ble det løst ved hjelp av 
dugnadsinnsats. Hallen, begge skolene og stadion 
ble så slått sammen til en sone. Stadion ble overført 
til oss fra nyttår. 
 
 
Budsjett 
Vi har ikke klart å holde oss innenfor tildelte 
rammer i driftsbudsjettet for 2000. Dette skyldes 
flere uforutsette forhold; bl.a. vannskaden ved 
DBS, brannvarslingsanlegget i Dokkahallen og 
heisproblemer ved TBSS. Når det gjelder kapital-
budsjettet, har vi styrt prosjektene innen rammene. 
 
Generelt 
Byggeaktiviteten for kommunale bygg har vært 
meget høy, og det ser ut til at dette vil fortsette. En 
av våre medarbeidere sluttet ved oppnådd 
pensjonsalder i 2000, og vi fikk ny medarbeider på 
plass som har videreført arbeidsoppgavene på 
glimrende måte. Arbeidsoppgaver sett mot 
Husbanken, som tidligere lå på sosialkontoret, 
forvaltes nå fra eiendomsavdelingen. 
  

 
 
REGNSKAP 2000 (tall i 1000 kr) 
 
Ansvar Navn Netto regnskap Budsjett Avvik 
1.41 Adm. LMT 1.466 1.512 - 46 
1.42 Eiendom 13.521 12.951 570 
1.43 Plan/bygg/oppmåling 936 942 -6 
1.44 Drift -1.760 -1.257 - 503 
1.45 Beredskap 1.779 1.679 100 
1.46 Sysselsetting 167 238 - 71 
1.47 Landbruk 951 1.009 - 58 
1.48 Miljø 330 370 - 40 
Sum LMT 17.390 17.445 - 55 
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I disse regnskapsoversikter er bruk av fond/avsetninger til fond medtatt. 
 
Regnskapet for avdelingene på sektoren har store variasjoner i forhold til budsjettet, men sektoren totalt sett kom 
55.000,- under vedtatt budsjett. 
 
 
Hovedutvalg for Landbruk-Miljø-Teknisk 
 
Rudi Thorstensen, leder  AP 
Knut Skartlien   AP 
Bente Stadsvoll Øiom  AP 
Grethe Søbønsveen  AP 
Kjetil Bjørklund, nestleder  SV 
Målfrid Anita Rønningen  BL 
Terje Nydal   SP 
Marianne E Bjerke  SP 
Astrid Ulimoen   H 
 
Hovedutvalget behandlet  140 saker og 245 
delegerte saker. 
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Kommunestyre 1999 - 2003 
(Pr. 01.01.2001) 

Kommunestyre Formannskap 
 

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet 
Ødegård Rolf  

Ordfører 
61116009 Ødegård Rolf 61116009 

   Brenna Eleanor 61118000 
Brenna Eleanor 61118000 Rønningen Rolf 61110854 
Eimann Wenche 61111172 Bygdelista 
Klokkersveen Ole 61110592 Eng Arnfinn 61119657 
Lande John Helge 61119050 Høyre 
Raabel Gerd 22305788/ 

61118558 
Eidissen Jan-Viggo 61111926 

Rosenberg Elin 61110683  Kristelig Folkeparti 
Rønningen Ottar 61119038 Ryan Karstein 61110093 
Rønningen Rolf 61110854  Sosialistisk Folkeparti 
Rønningsveen Svein 61113882  Ekrem Bjørn Erik 61110831 
Skartlien Knut 61118270 
Sørbønsveen Grethe 61119071 
Thorstensen Rudi 61110460 
Øiom Bente Stadsvoll 61119012 
Øversveen Odd 61113629 

Bygdelista 
Eng Arnfinn 61119657 
Moe Knut 61119617 
Nybo Kai Olaf 61119808 
Røstelien Ole Magnus 61118532 
Strand Ole 61110498 
Tangen Ottar 61119170 

Fremskrittspartiet 
Mæresmo Øyvind 61110141 

Høyre 
Eidissen Jan Viggo 61111926 
Lier Kjersti Mæhlum 61110154 

Kristelig Folkeparti 
Engen Helga 61113538 
Ryan Karstein Marius 61110093 

Senterpartiet 
Ege Reinert 61110075 
Lunde Per Ole 61119263 
Sjåheim Majen 61110919 

Sosiallistisk Folkeparti 
Ekrem Bjørn-Erik 

V.ordfører
61110831 

Hellerud Ola 61111269 
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