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NORDRE LAND KOMMUNE - ÅRSMELDING 2001 
 

INNLEDNING 
Bakgrunn for årsmeldingen 
  
Årsmeldingen i Nordre Land kommune legges nå 
ut for 15 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 som i fjor 
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. 

Fra neste år vil vi gå over fra å rapportere på 
sektor til å gi rapporter fra de enkelte 
resultatenheter. 

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. De to siste årene har vi lagt 
meldingen 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 2001. 
Vi føler at aktiviteten i år 2001 har vært så stor at 
det nærmer seg et rekordår . Mange prosjekter er 
gjennomført og den daglige driften har hatt stort 
omfang av tjenester. De store investeringene i 
eldrereformen på Landmo og Korsvoll har krevd 
mye arbeid, mens det på driftssiden har vært stort 
fokus på arbeidet med  endringer i organisasjonen. 
Også i år har vår opplevelse 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 fortsatt er 
det 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. 
Arbeidet med tjenestebeskrivelser og kvalitet er 
kommet langt. Dette håper vi skal føre til at 
forventninger og muligheter nærmer seg 
hverandre. 

Arbeidet med organisasjonsendringen var kommet 
langt ved utgangen av 2001, men endringen i 
organisasjonskulturen vil være en stor utfordring 
videre framover. Selve arbeidet med utforming av 
organisasjonsstrukturen har krevd mye tid og 
krefter i året som gikk. Vi har benyttet svært lite 
konsulenttjenester, og administrative ledere og 
tillitsvalgte har nedlagt et omfattende arbeid.   

Økonomien i 2001 har gått bra, selv om vi fikk en 
overraskende tilleggsregning fra KLP på til 
sammen 4,4 mill. kr. Salget av kraftaksjer i OE og 
VOKKS har gitt oss solide renteinntekter. 
Sektorene har arbeidet godt innenfor sine 
budsjettrammer, og resultatene er jevnt over gode. 
 Forventningene om tjenester fra kommunen øker 
for hvert år, mens budsjettrammene har blitt 
mindre. Dette har gitt sektorene store utfordringer 
i å nå sine mål innenfor tildelt ramme.   

I tillegg til dette har rammetilskudd, skatt, renter 
og avdrag bidratt med mesteparten til det som har 
gitt oss et positivt driftsresultat. Vi har fått 
kompensasjon for tapt eiendomsskatt på ca. 0,5 
mill. kr, og vi har kunnet avsette 1,4 mill. kr fra 
tidligere avsetninger til lønn og pensjonskostnader 
til lønnsoppgjøret i 2001. 

Vi har avlagt et regnskap med et disponibelt 
overskudd på nesten 3,5 millioner kr etter solide 
fondsavsetninger i tråd med budsjett og forskrifter. 
Dette gir oss litt reserver for framtidig bruk 
Planlagte og nødvendige investeringer sammen 
med ønsket om et høyt tjenestenivå gir oss likevel 
begrenset handlefrihet. Utfordringen blir å arbeide 
videre for å tilpasse tjenestenivået til våre inntekter 
og gjeldsforpliktelser. Vi må fortsatt husholdere 
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forsiktig selv om både investeringsønsker og 
forventninger til økt drift står i kø. 

Jeg vil ellers benytte anledningen til å takke både 
innbyggere, politikere, tillitsvalgte og ansatte for 
samarbeidet i 2001.   
Per Kind 
rådmann 

 
 

GENERELT OM NORDRE LAND KOMMUNE 
 

*Folketallsutvikling. 

I 1989 til og med 2001 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 92 -37 246 242 4 -38 
2001 55 92 -37 251 230 21 -16 
 
Folketallet pr. 31.12. 2001 var ca 6.893 personer. 

 
ORGANISASJON OG ØKONOMI 

Økonomisjefens kommentarer. 
 
Selv om driftsåret 2001  på de fleste områder er 
svært likt tidligere driftsår vil jeg særlig huske 
noen ting som er annerledes. Nye  økonomi- og 
regnskapsregler tok til å gjelde dette året, vi fikk 
en ny momsreform, pensjonskostnadene nådde nye 
høyder, og ikke minst ble store pengebeløp utløst 
ved kommunens salg av kraftaksjer, og ved 
utløsing av kraftkontrakter. Samtidlig med dette 
ble vi løst fra store garantiansvar som andelshaver 
i tidl. Oppland Energiverk DA. Kommunen har 
også  i driftsåret tatt ut utbytte ved sitt eierskap i 
selskaper. 
 
De økonomiske forutsetninger som ble lagt 
gjennom økonomiplan og årsbudsjett  synes å ha 
holdt bra. Gjennom et år vil det alltid være 
svingninger i nasjonaløkonomien som gir 
virkninger for et kommunebudsjett. Jeg kan nevne 
bl.a. det som skjedde i USA i september, samt at 
veksten i de store økonomiene har avtatt kraftig  
fra samme tid i fjor. Selv om ikke dette i stor grad 

påvirker en kommune`s årsbudsjett har vi sett at vi 
bl.a. gjennom våre pensjonsordninger  har fått en 
ekstra innkalling av premier i året på nærmere 4,5 
mill. kr. som i noen grad kan relateres til dette. 
Renten har imidlertid vært nokså stabil. 
Skatteinntektene i nasjonen har hatt en stor økning 
i året noe som vår kommune også har fått del i 
gjennom positive avvik på egne skatteinntekter og 
inntektsutgjevning. 
 
Resultatet på driftsregnskapet  er positivt med et 
netto driftsresultat på nesten 17,7 mill. kr. (7,1 %). 
Etter forbruk og avsetninger fremkommer et 
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 
nesten 3,5 mill. kr. 
 
Investeringsregnskapet inneholder svært mange 
prosjekter noe som vitner om høy aktivitet, og 
hvor anlegg som IT, utbygging av sykehjem, 
helsehus og omsorgsboliger samt salg av 
kraftaksjer utgjør de største prosjektene. 
Investeringsregnskapet har et finansieringsbehov 
på vel 185 mill. kr. som er dekket ved bruk av lån, 
salg av aksjer og mottatte avdrag , samt 
overføringer og bruk av avsetninger. Netto 
merforbruk på investeringsregnskapet 
fremkommer med  i underkant av 160 tusen kr. 
 
Årets resultat  gir uttrykk for ansvarlige ledere 
som har styrt sine budsjetter bra innenfor vedtatte  
rammer. På en del områder har det vært nødvendig 
å justere rammene i året, dette gjelder særlig når 
uforutsette ting oppstår. Rapportering til 
formannskapet og hovedutvalgene er gjennomført 
for første og andre tertial 
 
Som KOSTRA-kommune  ble vi i dette året 
invitert til å delta  i et prøveprosjekt sammen med 
8 andre kommuner bl.a. for å utveksle erfaringer 
på hvordan kommuner utnytter KOSTRA-tallene. 
KS og staten har som mål å få kommunene med i 
nettverk for effektivisering av tjenestene, som en 
del av kampanjen for fornyelse av offentlig sektor. 
Prosjektet ga verdifull informasjon til vår arbeid  i 
å måle nivå og kvalitet på de tjenester som utføres. 
Etter at dette prosjektet er avsluttet er det etablert 
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ny nettverksgruppe i vår region hvor vår kommune 
deltar. 
 
I løpet av året har kommunen solgt sine aksjer i 
Oppland Energiverk , samt  en aksjeandel i 
VOKKS. Sammen med utløsing av kraftkontrakter 
utløste dette utbetalinger til kommunen på  
vel 102,5 mill kr.  Midlene er i sin helhet avsatt til 
kapitalfond, avsetning til skatt og til 
disposisjonsfond/bufferfond. Dette utløste også en 
reduksjon i kommunens garantiansvar med vel 65 
mill. kr.  For om mulig å oppnå en bedre 
avkastning på midlene ble til sammen 103 mill. kr. 
foreløpig plassert i pengemarkedsfond i påvente av 
at finansreglement ble vedtatt. Resultatet av dette 
ble positivt idet løpende effektiv avkastning for 
året ble på 6,92 %, mens vår avtalte innskudds-
rente ble noe lavere. 
 
Egenkapitalen er betydelig styrket i løpet at 
driftsåret og økning  i fond alene utgjør vel 110 
mill. kr.  Langsiktige lån har imidlertid også  økt  
med nesten 33 mill. kr. 
 
Som ledd i styrking av intern kontroll er det i løpet 
av året utarbeidet økonomireglement  som er  
behandlet og vedtatt i kommunestyret.  Etter min 
mening er dette et dokument som gir gode føringer 
og rammer for  hvordan økonomioppgaver skal 
forvaltes. Finansreglementet – som gir 
rammebetingelser for bl.a. forvaltning av lån og 
innskudd – er en del av dette. 
  
Mange av oss vurderte budsjettet for driftsåret som 
meget stramt. Når vi ettertid ser hva som ble 
oppnådd av resultat mener jeg dette gir uttrykk for 
flere ting. Selv om  pensjonskostnadene  økte mer 

enn noen kunne tenke seg  fikk vi heldigvis mer 
skatteinntekter/overføringer  enn vi hadde 
forventet slik at summen av dette ble positiv. De 
fleste anslag på inntekter/bundne utgifter har holdt 
bra. Sektorene har  hatt god oversikt over sine 
rammer  og har beholdt kontroll. Mindreforbruk på 
flere områder  bidrar sterkt til årets positive 
resultat. 
    
Magne Berget 
økonomisjef 
 

 

 

Kontrollutvalget 
Kontrollutvalgets oppgaver: 
I forskrifter for kontrollutvalget § 1 framgår det at 
kontrollutvalget skal: 
 

a) Føre et løpende tilsyn med forvaltningen i 
kommunen. 

b) Påse at revisjonen fungerer på en 
betryggende måte. 

 
Det vises ellers til årsrapport for kontrollutvalget 
som legges fram for komunestyre som egen sak. 
 
Medlemmer av kontrollutvalget: 
Medlem Varamedl. 
Gunnar Ryttersveen, leder Bernt Øistad 
Hans Moon nestleder Kari Torunn Nordby 
Bodil Røstelien Oddvar Håkenstad 
 
 

 
 
 
 
Noen nøkkeltall fra regnskapet. 
 
Beløp i hele tusen       

Regnskap    Budsjett Regnskap Avvik 
1999 2000    2001 2001  

-80.323 -94.873 Skatteinntekter   -89.100 -89.099 1 
-67.752 -75.140 Rammeoverføringer   -75.380 -75.827 -447 
-66.740 -62.222 Øvrige driftsinnt. (eks. renter)   -67.018 -83.773 -16.755 

-214.815 -232.234 Sum driftsinnt. ekskl. renter   -231.498 -248.699 -17.201 
201.053 211.236 Sum driftsutg. ekskl. avskr/renter   219.237 229.348 10.111 
-13.762 -20.998 BRUTTO DRIFTSRESULTAT   -12.261 -19.351 -7.090 
2.371 1.945 Netto renteutgifter   -8.744 -10.521 -1777 

10.816 12.502 Netto gjeldsavdrag   13.123 12.207 -916 
-573 -6.551 NETTO DRIFTSRESULTAT   -7.882 -17.664 -9.782 
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  ANVENDELSE av netto driftsresultat  
  - overføring til kapitalregnskapet   4.461 6.122  
        
  Avsetninger og overskudd Budsj Regnsk.    
  *Avsatt til fond 10.483 15.393    
  *Regnskapsoverskudd      
  *Likviditetsreserve      
  Sum   10.483 15.393  
        
  Bruk av tidl. avsetninger/undersk.      
  *Bruk av overskudd -3.305 -3.305    
  *Bruk av fond -3.757 -4.020    
  Sum   -7.062 -7.325  
        
  Netto avsetninger/forbruk      
  SUM ANVENDELSE   7.882 14.190  
  REGNSKAPSMESSIG 

MINDREFORBRUK 
  0 -3.474  

 
 

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

Grafisk kan de siste års utvikling framstilles slik: 

Arbeidskapitalens utvikling
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• Skatteinngang. 
 
Utvikling i inntekter av skatt på formue og inntekt. 

Skatteinngang
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UTVIKLING AV SKATTEINNGANG NORDRE LAND KOMMUNE 1981-2001 
 
ÅR 

 
   INNGANG 

 
    ØKNING          
        I 
   KRONER 

 
   ØKNING  
         I 
   PROSENT 

 
SKATT DOKKA-

ANLEGGENE     
 (MILL.KR) 

 
 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

 
 

23.683.288 
26.711.841 
27.615.575 
28.441.446 
32.686.042 
37.476.683 
42.409.222 

 
 
 

3.028.553 
903.734 
825.871 

4.244.596 
4.790.641 
4.932.539 

 
 
 

12,78 
3,38 
3,00 

14,92 
14,66 
13,16 
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1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

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 
81.950.086 

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 
8.726.907 

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 

11,92 

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 
6,2 

 
KOMMUNENS SAMLEDE LÅNEGJELD 

 R 94 R 95 R 96 R 97 R 98 R 99 R 00 R 01 
Lånegjeld pr 01.01 134.077 124.785 119.404 119.924 124.439 129.265 131.421 137.297 
Bet. avdr. I året -13.996 -10.328 -13.697 -10.734 -11.873 -14.574 12.895 14.078 
Nye lån i året 4.704 4.947 14.217 15.249 16.699 16.730 18.771 46.969 
Lånegj. pr. 31.12 124.785 119.404 119.924 124.439 129.265 131.421 137.297 170.188 
Herav lån til 
videreutl. 

17.658 15.748 14.003 13.469 12.904 12.909 12.099 11.121 

Lån til invest. 107.127 103.656 105.921 110.970 116.361 118.512 125.198 159.067 
Invest.gjeld pr innb. 15.238 14.723 15.045 15.875 16.695 17.010 18.100  23.077 
Tot. lånegj. pr innb. 17.750 16.960 17.035 17.802 18.546 18.863 19.849 24.690 
  
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.  

 

 

 

Sektorenes utgifter og inntekter er (i 1.000 kr): 

Utgift   Inntekt 
Sentraladministrasjonen 26.354      8.590 
Oppv. ,familie og kultur 74.855    17.945 
Helse og omsorg  89.868    29.631 
Landbr., miljø, teknisk 50.056    32.740 
 
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: 

�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������

����������������
����������������
����������������

�������
�������
�������
�������

Driftsutgifter 2001

67 %

18 %

3 %

6 %

4 %

2 % ��

Kjøp av varer og
tjenester��

Overføringer��
��

Fordelte utgifter

 

Lønn m/sos. Utg.

Tjenester som erst.
Komm. Tj.prod

Avskrivning
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Driftsinntektene fordelt på art: 
 

����������������
����������������
����������������
����������������

�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

Driftsinntekter 2001

16 %

13 %

35 %

1 %

35 %

��

Overføringer for
motytelser

Statlige overføringer

Andre overføringer��

 

Salgs- og leieinntekter

Skatt

 
• Større investeringer i 2001 
 
Følgende større investeringer ble gjort i 2001 (i 
hele 1.000): 

Kjøp av andeler 400 
IT 3.484 
Landmo Sykehjem 19.727 
Korsvold Omsorgsboliger 21.156 
Torpa Helsehus 6.322 
Torpa Barne-/u.skole, inneklima 677 
Komm. Veger - opprusting 1.071 
Vannforsyning 1.912 
Tomt Snertin 285 
Dokka U.skole, inneklima 176 
Rådhuset - ombygging 128 
Redningsverktøy 197 
 
I tillegg er det gjort en rekke mindre investeringer. 
Det  vises her til de respektive sektorers egne 
kommentarer for ytterligere informasjon.  

 
 

 
 
 
 
 

TILTAKSARBEID, 
NÆRINGSUTVIKLING OG 
BRUK AV KOMMUNENS 
NÆRINGSFOND 
Arbeidsledigheten i Nordre Land har hatt følgende 
utvikling: 

             Menn       Kvinner         Sum 
1989         140           83             223 
1990         181           83             264 
1991         192         106             298 
1992         184           84             268 
1993         140         108             248 
1994          98            46             144 
1995    100   71             171 
1996      68           62             130 
1997     34   35         69 
1998     49   55       104 
1999  40  35 75 
2000  25  37 62 
2001  28  27 55 
 
Ved utgangen av desember 2001 var i tillegg 89 
personer ute på tiltak slik at den faktiske 
ledigheten ved årsskiftet var 144 personer. 

 
ENGASJEMENT I NÆRINGSLIVET 
 
F.o.m. 01.10.00 har næringsselskapet hatt en 
ansatt(ett årsverk). Ressursene(tid og penger) i 
selskapet har i 2001 i hovedsak gått med til : 
 
* etablererveiledning 
* etablererrådgivning 
* bedriftsutvikling 
* styrearbeid : Dokka Camping AS, Stiftelsen 
Grønvold Sag og Mølle og GLT Næringsutvikling 
AS 
* driftsoppgaver : Dokka Camping, Dokka 
Stadion(bistand spilleplaner og arrangement), 
arbeid med vennskapskommuner(Nordisk 
Ungdomsleir m.m.) og saksbehandling for 
kommunen. 
 
Det blir nærmere redegjort for arbeidsoppgavene i 
behandlingen av åremeldingen for 2001 som blir 
lagt fram for generalforsamlingen(mai 2002). 
 
Kommunale fellestiltak/ 
Kraftfonddisponering 
I 2000 ble det benyttet kraftfondsavkastning til 
bl.a. følgende tiltak: 

Overføring til N. Land Næringsselsk kr.950.000 
Tilskudd vegen Bakkebygda - Hugulia kr.      50.000 
Sysselsetting   ”       300.000 
Fellesutgifter,  
EDB    “       200.000 
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Kartverk    “       150.000 
Vaktsentral   ”       200.000 
Vaktselskap   ”         90.000 
Landbruksvikar   ”       150.000 
Miljøvern   ”         50.000 
Komm. veger   ”       160.000 
Gatelys    ”       100.000 

 
Kraftfondets totalansvar  
Fondskapitalen var ved årsskifte kr. 7.491.650,08, 
og det er gitt lån fra fondskapitalen på i alt kr 
618.712.- 

 
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 en lengre vurdering ga kommunestyret i 
desember 2000 klarsignal for en betydelig omlegging 
av kommunens teknologiske plattform. Bakgrunnen for 
dette et ønske om å få gjort noe med en del 
fundamentale problemstillinger som var kartlagt og 
vudert som effektivitets-hemmende. Løsningen som 
ble valgt etter en “idedugnad” hos div. leverandører 
var innføringen av en såkalt terminalserverløsning. 
Dette betyr sterkt forenklet at alle jobber mot en og 
samme datamaskin, med lik tilgang til systemer og 
datakraft. Det ble satt høye målsettinger mht. effekten 
av disse investeringene og foreløpige vurderinger tyder 
på at disse nås. En nærmere orientering og detaljering 
vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av våren 
2002, men erfaringene er atlså i overveiende grad 
positive. På dette området er “datasikkerhet” stikkordet 
for fokuset i 2002.  
 
AS Sentrumsbyggs aktivitetsnivå legger også mye 
premisser for arbeidsbyrden på enkelte deler av 
Sentraladministrasjonen. Tilretteleggelse for og 
tilbakeflytting av trygdekontoret var en viktig 
begivenhet i 2001. Med dette ligger det også til rette 
for et forsterket samarbeid med staten om et offentlig 

servicetorg. Dette blir i 2002 et av de viktigste 
prosjektene for å bedre publikumsservicene. Ny leder 
for servicetorget er rekruttert fra tidligere Sektor for 
LMT med start 1. januar 2002. Foruten å lede 
utviklingen av dette prosjektet vil et viktig fokus forbli 
GIS samt tilretteleggelse av kommunale tjenester i 
digital form, dvs. på internett.   
 
Videre utvikling og ombygging av rådhuset vil 
ventelig også bli en tung sak framover. Det er meget 
ønskelig å få samlet flest mulige offentlige funksjoner 
på et sted.  
 
 
Statistikk: 
Antall saker i 2001: 
Kommunestyre    90 
Formannskap  108 
F-admin     10 
F-admin. Undervisning     7 
 
Merknader: 
Generelt viser området “Sentraladministrasjonen” et 
forbruk på tilnærmet 95 %. 
 
Politisk: Området samlet sett går ut med et 

overforbruk med drøye kr 130 000,-. 
 Det meste sentrale driftsområdet for 
politisk aktivitet har imidlertid et 
overforbruk på drøye kr 200 000,-. 
Dette dreier seg i det vesentligste om 
kostnader forbundet med 
annonsering, kurs, bevertning, 
representasjon og andre møterelaterte 
utgifter.  

    -------------------------------------------------------------- 
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Fellesutgifter: Dette er et område som kan være 

vanskelig å styre. Det er derfor 
tilfredsstillende å se at området som 
sådan er tilnærmet holdt innen den 
gitte ramme, selv om enkeltposter 
tildels har relativt store avvik. Porto 
er et slikt eksempel og det er viktig å 
nytte de muligheter som finnes til å 
minimere disse. Ikke minst er dette 
blitt viktig med innføringen av mva. 
på tjenesten/produktet.   

 
 
PERSONAL OG ORGANISASJON 
 
I år 2001 hadde kommuneorganisasjonen 433 årsverk.  
Antall fastlønnede var 602,  
herav 472 kvinner og 130 menn, med slik 
aldersfordeling: 
00 – 19:     5 
20 – 29:   48 
30 – 39: 172 
40 – 49: 170 
50 – 59: 153 
60 -   54 
 
Oppgavepliktige ytelser som har gått gjennom 
lønnssystemet beløper seg til 
kr 135.821.384,-. 
Av dette utgjør ca 132 mill. kroner lønn til ansatte. 
 
Lønningsavdelingen og økonomiavdelingen har i 
fellesskap gjort en stor jobb for å finne et konsept for 
tilfredsstillende avstemming mellom lønn og regnskap 
i forhold til Kostra og årsavslutning.  Dette har vært et 
problem for de fleste kommuner, og våre 
dataleverandører har ikke tatt fatt i problemet for å 
legge til rette for brukerne til tross for mange 
hanvendelser.  Nå har revisjonen kommet med krav til 
kommunene om avstemming.  De ansatte på 
avdelingen har brukt mye tid på å kontrollere og 
informere ytre avdelinger, og resultatet er blitt meget 
bra.  Det er nå laget en rutine for månedsvis 
avstemming hvor mesteparten av jobben gjøres i 
økonomiavdelingen. 
 
HELSE OG VELFERD 
Kommunen er tilknyttet Land bedriftshelsetjeneste, 
som vi i 2001 har benyttet i stor grad til blant annet 
veiledning, attføringsarbeid, kurs, 
arbeidsplassundersøkelser, helsekontakter 
og arbeidsmiljøkonferanser. 
 
Sykefraværsprosenten i 2001 er 8,75 %,  dette er en 
liten nedgang i forhold til foregående år.  Dette kan 
være resultatet av et godt system for 
sykefraværsoppfølging, og en prøveordning med 
utvidet rett til bruk av egenmeldinger.   Dette ble 

evaluert høsten 2001, og vi viderefører utvidet rett til 
egenmelding med noen justeringer, som vi tror vil føre 
til ytterligere nedgang i sykefraværet. 
 
Vi viderefører tiltak om gratis trim med instruktør, 
samt et nytt tilbud om spinning. 
Andre velferdstiltak er førjulsfest i Dokka- 
hallen og overrekkelse av gavekort og KS´s 
hedersmerke som påskjønnelse for lang tjeneste. 
 
UTVALG 
Formannskapet-administrative saker og F-adm – 
undervisning er kommunens partsammensatte utvalg.  
Her ble det behandlet henholdsvis 10 og 7 saker i år 
2001, og henholdsvis 80 og 22 delegerte saker. 
Personalavdelingen behandlet totalt 1.385 
søknader til 170 ledige stillinger.  Dette er en stor 
økning fra år 2000, og betyr en større turnover enn i 
fjor.  Tilsettingsrådet behandlet 125 saker på 
kommunalt avtaleverk og 24 saker på statlig 
avtaleverk. 
 
Arbeidsmiljøutvalget behandlet 14 saker, i tillegg er 
det stor aktivitet i de lokale utvalgene på 
arbeidsplassene.   
Arbeidstilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling 
hadde systemrevisjon i vår virksomhet i 2001.  Det ble 
påvist to avvik og fire anmerkninger, som vi er godt i 
gang med å rette opp.   
 
OPPLÆRING OG UTVIKLING 
Hovedmålsetting for 2001 var å gjennomføre en 
prosess for planlegging av administrativ omstilling til 
en to-nivå modell i hele organisasjonen, med virkning 
fra 01.01.2002.   Prosessen har pågått hele året, uten at 
vi har hatt egen prosjektleder.  Derfor har prosessen 
vært slitsom, og gått seinere enn ønsket.  Men 
målsettingen om å kjøre i gang fra nyttår 2002 har vi 
innfridd, selv om mange detaljer gjensto på dette 
tidspunktet. 
 
Tema på mellomledersamlingene har vært omstilling 
og organisering. 
 
Kommunen ble i 2001 med i et opplæringsprosjekt 
med tittel Læring i arbeid – tverrsektorelt 
utviklingsarbeid i kommune og industribedrift  i 
samarbeid med Kallerud kompetansesenter as, Hydro 
Automotive Structures Raufoss as og Raufoss 
Engineering & Services as.  Prosjektet ble tildelt 
prosjektmidler fra Kompetanseutviklingsprogrammet 
(KUP). Prosjektet varer til 2003. 
 
Personalavdelingen startet med et nytt 
personaldataprogram i 2001.  Dette er arbeidskrevende, 
da vi må legge inn  personaldata på nytt for alle 
ansatte; dette arbeidet blir fullført i 2002. 
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Retningslinjer og reglementer blir etter hvert lagt inn 
på intranett, noe som vil være nyttig for de nye 
resultatenhetene. 
 

Vi har ennå ikke nådd målsettingen med å gjennomføre 
medarbeidersamtaler med alle ansatte.  Målsettingen 
blir videreført til 2002.  
 

 
Sentraladm. regnskap (i 1.000 kr.) 
  Ansvar Regnskap 2001 Budsjett 2001 Avvik % forbruk 

11 Sentraladm. 16 446 511,82 16 827 500,00 380 988,18 97,00 
111 Politisk virksomhet 2 517 817,05 2 386 500,00 -131 317,05 105,00 
112 Rådmannskontor 14 783 923,99 15 353 400,00 569 476,01 96,00 
117 Næring -4 193 555,85 -4 080 000,00 113 555,85 102,00 
118 Kirke og trossamf. 3 338 326,63 3 167 600,00 -170 726,63 105,00 

    -------------------------------------------------------------- 
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OPPVEKST FAMILIE OG KULTUR 
 
 

INNLEDNING 
Årsmeldingen for Oppvekst, familie og kultur vil gi en 
oversikt over tjeneste-områder, tiltak og resultater for 
2001. Sektorens forskjellige avdelinger har vært i 
utvikling på mange områder. Siste halvdel av året har 
forberedelsene til ny administrativ struktur fra 01.01.02 
vært viet en god del oppmerksomhet, uten at dette har 
gått utover den løpende tjenesteproduksjonen. 
Økonomisk sett er sektoren godt styrt takket være god 
budsjettoppfølging  hos alle med budsjettansvar. Årets 
drift viser et underskudd på kr 646.225,52. Årsaken til 

dette framkommer under Økonomisk driftsresultat på 
neste side.  
 
Den gode utviklingen av tjenestene på sektoren 
gjennom året, med fokus på resultater og tilbudet til 
brukerne, framkommer som et resultat av målrettet 
innsats fra kompetente og dyktige medarbeidere, som 
tar et selvstendig ansvar.   
 

  Aage Sandlie 
Sektorsjef 

Bjørn Erik Myhre 
Kontorsjef/nestleder 

Ubesatt stilling 
Fagl. Oppvekst 

Karen L. Lybeck 
Fagl. Barnev./sosial 

Svein Ladehaug 
Fagl. Kultur 

 
  

  

 
 
 

KONKLUSJON 
År 2001 har vært et godt og utviklende arbeidsår. Det 
vises her til meldingen fra de forskjellige avdelingen. 
Arbeidet med forberedelse av overgangen til ny 
administrativ struktur bidro til at året ble særdeles 
arbeidssomt. Selv om slikt arbeid til tider kan by på 
store utfordringer for hver enkelt, er likevel arbeidet 
med å brøyte nye veier interessant. 
 
Bemanningen har til tider vært litt mangel-full på noen 
avdelinger. For det meste skyldes dette sykdom. Det 
har imidlertid stort sett latt seg gjøre å skaffe vikarer.  I 
skoler og barnehager, der det må være et visst antall 
voksenpersoner til stede, er dette en daglig utfordring. 
 
En halv stilling som fagleder i oppvekstavdelingen er 
ikke blitt besatt, p.g.a. trange rammer.  Dette har bidratt 
til at kommunenivåets / skoleeiers støtte til utviklingen 
i skolen har blitt mindre enn forutsatt. 
 
Kvalitet i tjenesteproduksjon - innenfor gitt rammer - 
med bruker i fokus er sektorens hovedmål. Her har vi 
lykkes i rimelig grad.  
En henleder også oppmerksomheten på alt det gode 
utviklingsarbeidet som foregår og som er beskrevet 
under den enkelte avdeling. 
.

    -------------------------------------------------------------- 
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ØKONOMISK DRIFTSRESULTAT 2001: 
Ansvar Tekt Regnskap Budsjett Avvik Forbruk i % 

121 Adm. OFK 1 464 752,21 2 095 900,00 631 147,79 69,9 
122 Grunnskolen 35 795 555,56 35 176 960,00 -618 595,56 101,8 
123 Barnehage  1 483 568,75 941 620,00 -541 948,75 157,6 
124 Prv. barnehage 205 608,79 108 120 -97 488,79 190,2 
126 PP-tjenesten 1 071 908,82 1 036 600,00 -35 308,82 103,4 
127 Kultur 5 559 071,66 5 488 900,00 -70 171,66 101,3 
128 Sosial 11 194 959,73 11 281 100,00 86 140,27   99,2 
12 OFK – driftsresultat 56 775 425,52 56 129 200,00 646 225,52 101,2 

 
 
Sektor Oppvekst, Familie og Kultur er svært fornøyd 
med driftsresultatet for 2001. Inkl. bruk og avsetninger 
til fond, som gir  en netto finansieringsutgift  på       kr. 
134 902,82, har sektoren et driftsresultat på        kr. 
646 225,52 i underskudd. 
 

 
 
 

I løpet av året har sektoren fått en del uforutsette økte 
utgifter som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. 
 
Dette er:  

1)  Flyktningemottak        kr. 462 000,- 
2)  Skoleskyss                   kr. 246 000,-  

 

SUM           kr. 708  000,-  
 
En kompensasjon for disse utgiftene ville gitt sektoren 
et overskudd på ca. kr. 62 000,- eller et driftsresultat på 
99,89%. 
 Kostnadene for skoleskyss har sektoren lite 
innvirkning på. Ansvaret ligger på fylket og samferdsel 
la på prisene langt mer enn vi hadde forutsatt i 
budsjettet. 
Flykningekap. har også økte inntekter men disse føres 
på kap. 1.8. og kommer ikke frem som inntekter på 
OFK

 
  
OPPVEKST  AVD. 
Oppvekstavdelingen dekker ansvarsområdene  
skoleadministrasjon, grunnskole, voksenopplæring, 
skoleskyss, barnehage og PP-tjeneste. Denne 
avdelingen har til sammen et driftsmessig underskudd 
på ca. kr. 663 000,-. Grunnskolen har et driftsmessig 
underskudd på ca. kr. 619.000,- hvorav hele 246.000,- 
skyldes merutgifter til skyss, resten kr. 373.000,- 
skyldes merutgifter relatert til undervisning.  
Barnehageområdet har et underskudd på  kr.639.000,- 
og skyldes  noe svikt i foreldrebetaling og statstilskudd 
samt betydelige økte lønnsutgifter til  vikar og 
ekstrahjelp. 
PP har et underskudd på kr. 35 000,- som skyldes 
overføring til interkommunal tjeneste og 
skoleadministrasjonen et overskudd på kr. 630.000,-. 
Overskuddet har sin bakgrunn i økte inntekter samt 
vakanse i en stilling. 
 
FAMILIE AVD. 
Familieavdelingen dekker ansvarsområdene sosial, 
barnevern og flyktninger. Avdelingen har samlet et 

driftsmessig overskudd på ca. kr. 86.000,-. Av dette 
kommer sosialavdelingen ut med et overskudd på ca. 
kr.560.000,-, flyktningeavdelingen med et underskudd  
 
på ca. kr. 466.000,- og barnevern med et regnskap 
tilnærmet i balanse med budsjettet. 
Overskuddet på sosialavdelingen ligger for det meste 
på kap. økonomisk sosialhjelp og skyldes systematisk 
og målrettet jobbing med å få disse utgiftene ned samt 
økt ref. fra trygdeverket. 
Underskuddet på ansvar flyktninger skyldes mottak av 
flere nye flyktninger, både overføringsflyktninger og 
familiegjennforeninger, enn budsjettert og på 
barnevernsavdelingen har en styrt i henhold til budsjett 
– 100,3% forbruk. 
 
KULTURAVD. 
Kulturavdelingen  har et driftsmessig underskudd på 
ca. kr. 57.000,- . Underskuddet fordeler seg over flere 
ansvarsområder, men viktigeste er Kino, Parken 
ungdomsklubb, bygdeboka og Dokkahallen, til 
sammen ca. kr. 196.000,- 

    -------------------------------------------------------------- 
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Det meste av dette  underskuddet dekkes  av 
driftsoverskudd på Kulturskolen, ca kr. 142 000,-. 

Resten av underskuddet dekkes av midler fra fond slik 
at sektoren, samlet sett kommer ut med et overskudd   
ca. kr. 87.000,

SKOLER, VOKSENOPPLÆRING  
OG PP-TJENESTE 
 
GRUNNSKOLENE 
Grunnskolene har i 2001 hatt et gjennomsnittlig godt 
arbeidsår. Fra sentralt hold initsieres det mange nye 
oppgaver og det forventes at skolene deltar aktivt i å 
utprøve og å ta i bruk nye læringsmodeller samt bidrar 
med utviklingsarbeid innenfor forskjellige områder. 
Grunnskolen i Nordre Land har deltatt i dette arbeidet, 
om enn i svært beskjedent omfag. Bakgrunnen for 
dette er at stillingen som pedagogisk konsulent heller 
ikke dette året har vært besatt og at skolene selv har 
svært begrensede ressurser til slikt arbeid.  
Følgende utviklingsprosjekter kan nevnes: 
   * Kantineprosjekt TBUS 
   * IKT prosjekt  TBUS 
   * Positivt skolemiljø TBUS / DUS 
    
Skolenes fysiske og miljømessige rammebetingelser 
jobbes det stadig med. Dokka barneskole har fått 
pålegg om å utbedre skolekjøkkenet. Dette arbeidet vil 
bli igangsatt med det første og ventes fullført ved 
slutten av skoleåret.  Kabling for oppkobling av IT ved 
hele skolen er under planlegging og vil bli iverksatt på 
nyåret. 

Ved Torpa barne- og ungdomsskole  har en fullført 
kabling  for bruk av IT på hele skolen. 

På Dokka ungdomsskole er det behov for betydlige 
endringer i det fysiske miljøet. Planarbeid for full 
renovering av skolen er igangsatt og en regner med at 
en total renovering av dagens ungdomsskole, 
nybygging og tilbygg av svømmehall vil bli iverksatt i 
løpet av 2002. Kabling og oppkobling av trådløst 
nettverk er delevis gjennomført. Resten ventes ferdig 
innen utgangen av skoleåret. 

Voksenopplæringen  har liten plass i sine nåværende 
lokaler og det er betydelige  problemer med 
inneklimaet. Leieavtalen for nåværende lokaler 
opphører ved slutten av skoleåret 00/01. Det arbeides 
med å flytte Voksenopplæringen inn i 
Gjensidigegården. Leieavtale er klarlagt og flytting vil 
skje tidlig i 2002. Voksenopplæringen, som da vil bli 
slått sammen med Flyktningetjenesten vil da få 
tidmessige og gode lokaler. 

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 849. 
En økning på 23 elever. De to siste årene har elevtallet 
samlet steget med 30 elever. Klassetallet er det samme 
som for 2000 - 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 
* positivt skolemiljø 
* næringsliv i skolen  
* 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. 
 
INFORMASJONS- OG 
KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (IKT) 
 
Bruk av IKT er en forutsetning for gjennomføring av  
den nye læreplanen. 
Her har vår kommune lenge vært i forkant av 
utviklingen. Og bruken av IKT som et hjelpemiddel i 
undervisningen er økende. Vi har imidlertid ikke greid 
å fornye maskinvaren, som elevene  bruker, i takt med 
utviklingen og vi sto ved starten av 2001 foran en 
betydelig utfordring her. Dette er nå i ferd med å bli 
løst. Gjennom kommunens IT-prosjekt har elevene fått 
et eget elevnett (MetaFrame) som er knyttet til 
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kommunens IT system. I tillegg er det innkjøpt ca 30 
brukte PENTIUM stasjonære og 10 bærbare maskiner, 
som er fordelt til skolene. 
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 når 
det gjelder generell IT-kompetanse hos lærerene. 
 

 
OFK setter familien i fokus 

 
 
KOMPETANSE OG KOMPETANSEUTVIKLING 
I de to-tre siste årene har det blitt stadig vanskeligere å 
fylle alle stillinger med lærere med godkjent utdanning. 
Antall søknader på ledige lærerstillinger har også vært 
synkende. Denne trenden, som også gjorde seg 
gjeldende på landsbasis har endret seg siste året. Vi har 
nå de fleste lærerstillinger besatt med godkjente 
nyutdannede lærere og arbeidsstokkens 
gjennomsnittsalder peker nå i riktig retning. 
Grunnskolereformen, og den raske endringen av 
undervisningshverdagen  krever en intensiv 
kompetanseheving og omstillingsfleksibilitet hos 
undervisningspersonalet. Vi har arbeidet målbevist 

med denne problematikken over flere år og har sett at 
vi har lykkes. Imidlertid kreves det stor innsats, både 
på skolenivå og kommunenivå hvis dette skal kunne 
videreføres. Nedskjæringer i økonomien for 
grunnskolen bevirker at aktiviteten  fremover må 
legges  på et langt lavere nivå. 
 

VOKSENOPPLÆRINGEN 
Voksenopplæringen  har lite tilfredsstillende lokaler i 
Parken. Dette vil imidlertid endre seg i løpet av de to 
første mnd. på nyåret. 
Voksenopplæringen vil da bli å finne i Gjensidige 
gården i lokaler innredet for undevisningsformål og 
med rikelig med plass. 
 
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 i 2001 hatt snevrere rammer å 
arbeide innenfor enn tidligere. 

 
     

 

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK  
TJENESTE 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste har spesialpedagog, 
logoped og pedagogisk psykologisk rådgiver i fulle 
stillinger. Vi samarbeider godt med barnehager og 

skoler både på system- og individnivå. Blant annet har 
vi bidratt faglig på planleggingsdager, foreldremøter, i 
nettverksarbeid om sosial kompetanse, språk, lesing og 
skriving. I forhold til enkeltelever har vi bidratt til 
kartlegging og planlegging av tiltak. 
 

    -------------------------------------------------------------- 
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PP-tjenesten har sammen med helsesøstertjenesten 
kommet svært godt i gang med å forberede samarbeide 
i felle resultatenhet fra nyttår. 

 
 
 
BARNEHAGER 
 
RAMMEBETINGELSER: 
Åpningstid: Kl. 07.00 – ( 16.30 ) 17.00 
Barn: Ca. 225 
Dekningsprosent: 0 – 5 år 44% 
                               1 – 5 år 52,39% 
 
Dekningen er lav. Noe av årsaken til dette lave tallet 
finner vi ved at det for ca. 150 barn, i den aktuelle 
aldersgruppen, ikke blir søkt barnehageplass. Hvorfor? 
Dette skisserer barnehageplanen tiltak for å avklare. 
(Full fleksibilitet fra høsten 2002 vil kunne gi økt 
søkning. Behovsundersøkelse er planlagt i løpet av 
2002. Denne vil danne grunnlaget for evt. videre 
utbygging.) 
 
Bemanning:   13 pedagoger 

24 assistenter. Personaltettheten  
er på 2,11. 

 
Vikarer: Det har vært vanskelig å få vikarer. Dette 
problemet har vært størst i Dokka – barnehagene. 
 

VIKTIGE HENDELSER 
• Barnehagepolitisk plan med tiltaksdel for 

perioden 2001 – 2006 ble vedtatt. 
Med utgangspunkt i Stortingsmelding 27, 
”Barnehager til beste for barn og foreldre”, la 
-prosjektgruppa for ny barnehagepolitisk plan, 
fram utkast til strategiplan  for 
barnehagedriften i kommunen  de kommende  
5 år . Tiltakene sikter imot et mer fleksibelt 
tilbud, der kvaliteten skal beholdes og 
videreutvikles. 

• Vi utvidet fleksibiliteten ved tilbud om kjøp 
av ekstra dager. Dette er et tilbud innad i egen 
barnehage  til barn som ikke har full plass.  

• Revideringsarbeidet av vedtektene for 
barnehagesektoren ble igangsatt. 

 
Det er investert mye arbeid i revidering av 
vedtektene for de kommunale  barnehagene. 
Bakgrunnen for revideringen var endret 
barnehagetilbud, og tilpassing i forhold til ny 
organisering i kommunen. 

• Deltagelse i interkommunalt kvalitetsprosjekt 
for å utvikle ”Den gode barnehage”. 
Prosjektet er et samarbeid i ”SØVN” - 
regionen, dvs.  Østre- og Vestre Toten og 
Søndre- og Nordre Land. Tittel på prosjektet 
er: Lederutvikling i SØVN-regionen –
Lederens rolle som inspirator til å omsette 
kunnskap om ledelse til klokskap og handling. 
 Målet er at ved utgangen av år 2003 
skal alle barnehager ha etablert system som 
bidrar til å opprettholde, videreutvikle og 
sikre kvaliteten. Prosjektet skal støtte styrerne 
i denne jobben. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Furulund barnehage 

MÅLOPPNÅELSE 
Som grunnlag for måloppnåelse har barnehagene: 

• Barnehageloven med Rammeplan 
• Stortingsmelding 27 
• Kommunale lover og vedtekter 
• Barnehagepolitisk plan 2001 – 2006 
• Barnehagens virksomhetsplan / årsplan 
• Kompetanseplan  

    -------------------------------------------------------------- 
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KONKLUSJON 
2001 har vært et år i ”forandringens tegn”. Endringene 
har gått på organiseringen av barnehagetilbudet i 
kommunen. 

Målet i endringsarbeidet har vært å gi  et 
barnehagetilbud som både i form og innhold, skal være 
et skritt imot en enda bedre og tidsriktig barnehage.  
Det faglige utviklingsarbeidet i 2001 har ved siden av å 
ruste opp det pedagogiske arbeidet, også  
forberedt  barnehagene på den nye organiserings 
modellen i kommunen..

=======================================================================

SOSIAL- BARNEVERN- OG 
FLYKTNINGETJENESTE 
 
SOSIALTJENESTEN 
Bemanning: 
Sosialtjenesten har følgende bemanning: Sosialleder 
100%, mottak og tiltaksarbeid  200%, økonomisk 
saksbehandling 200 %, økonomiske saksbehandling 
skranke 140%. gjeldsrådgivning 60%.  
 
Klienter: 
Sosialtjenesten har i år 2001 hatt ca. 240 
klient/klientfamilier, inkludert flyktninger. Av disse 
har ca. 200  fått økonomisk hjelp i tillegg til råd, 
veiledning og oppfølging ellers, og ca. 40 klienter kun 
råd, veiledning og hjelp unntatt direkte økonomisk 
bistand. Ca. 100 av de registrerte klienter var  nye i 
vårt system i løpet av året. Av klientmassen pr. nyttår 
2000/2001 var det ca.140 klienter/klientfamilier som 
var ute av sosialsystemet, dvs.ca 100 klienter fortsetter 
inn i år 2002.  Hjelpebehovet til disse 240 klientene har 
vært svært ulikt og dermed tiden de har vært i 
sosialsystemet. 51 klienter var i  systemet lengre enn 6 
mndr., men kun 20 klienter var registrert med 
utbetaling hele året. 14 av disse er flyktninger med 
familie, dvs. at det kun er 6 andre klienter som har fått 
økonomiske ytelser hele året. Dette er klienter med stor 
problematikk, ofte kombinasjon rus/psykiatri, som 
trenger nøye utredninger og, kartlegging av 
fungeringsnivå, evnt. aktivisering og arbeidstrening før 
de kan overføres for eksempel til opplegg gjennom a-
etat, trygdeytelser eller til arbeid/skole. 
 
Gjeldsrådgiver har behandlet  45 saker i år 2001. 12 
saker er henvist via lensmannen eller frivillig kontakt, 
og 33 saker er henvist gjennom sosialkontoret. I tillegg 
er det gitt generelle råd og veiledning i gjeldsspørsmål. 
 
Oppfølging, aktivisering og arbeidstrening for 
sosialklienter:Sosialkontoret har også iår delt 
arbeidsoppgavene slik at to stillinger er  forebeholdt 
oppfølging av klienter i tillegg til at disse er tillagt 
mottak funksjon. Dersom det er sammensatte 
problemer, for eksempel økonomi, rus, psykiatri, 
arbeidsledighet, boligproblemer og lignende blir 
klienten fulgt opp av en av mottakskonsulentene. Det 
vil da bli foretatt videre kartlegging av problemer og 
ressurser. På grunnlag av dette inngås et gjensidig 

forpliktene samarbeid, som er tidsbegrenset og med 
klare målsettinger og evalueringer. Den økonomiske 
behandlingen av sakene blir overført og foretatt av 
økonomiske saksbehandlere. Er det mye gjeld og store 
problemer rundt dette, kommer gjeldsrådgiver inn og 
jobber med denne problematikken i.f.t. kreditorer for å 
få oversikt og gjøre avtaler. For at klientene skal ha 
mulighet til å komme seg videre er vi ofte avhengig av 
at vi har arenaer hvor fungeringsnivå kan bli kartlagt. 
Sosialkontoret har derfor 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 
også brukt aktivt inneværende år. Spesielt forsøker vi å 
gripe raskt fatt i unge mennesker som henvender seg til 
sosialkontoret samt få disse aktivisert på en eller annen 
måte. Gjennom arbeid/aktivisering for sosialhjelp får vi 
en mulighet til utprøving av den enkeltes arbeidsevne, 
motivasjon, fungering 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. Det 
er viktig at arbeidsoppgavene tilpasses den enkelte og 
at vilkåret har et vel fundert siktemål. 
 
I forhold til aktivisering/arbeidstrening av klienter er 
problemet at vi ikke har hatt noen egen person som kan 
følge opp klientene på arbeidsplassene samt registrere 
den enkeltes fungering på forskjellige områder. Vi 
håper derfor at ordningen med 
sysselsettingskoordinator kan fungere igjen. 
 
Kunnskap og brobygging 
Sosialkommiteens handlingsplanen for å styrke den 
kommunale sosialtjenesten, Kunnskap og brobygging, 
ble formelt avsluttet til nyttår. Vår kommune har deltatt 
aktivt med faste samlinger også dette året sammen med 
Toten kommunene og S.Land hvor vi har forsøkt å 
møte alle med unntak av sosialleder. Videre har 2 av 
våre ansatte tatt  eksamen med 5 vekttall i.f.m. dette 
opplegget. Vi har sammen med disse kommunene 
bestemt å fortsette med samlinger til neste år, ca. hver 
6. uke med aktuelle temaer/problemstillinger som vi 
skal jobbe med.  
 
Sosiallederne i Oppland har det siste året av Kunnskap 
og brobygging hatt et veiledningstilbud med fokus på 

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



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

19   

lederrollen med Kjell Dahl som veileder. 
Fylkesmannen v/Bjørg Lien har stått for opplegget. Vi 
har hatt 4 dager med veiledning med hjemmeoppgaver 
mellom samlingene. Vi vil også få tilbud om 4 nye 
samlinger til neste år som stort sett dekkes av midler 
fra handlingsplanen. 
 
Rusmisbrukerproblematikk -psykiske lidelser og 
dårlig fungering generelt blant unge 
sosialhjelpsklienter. 
Sosialkontoret har det siste året hatt en økning av unge 
klienter som har store sammensatte problemer og som 
fungerer svært dårlig på mange områder. Noen av disse 
erfarer vi trenger omfattende hjelp. De har  diffuse 
psykiske problemer, ruser seg på det meste, har dårlig 
skolegang, liten boevne og begrenset nettverk.  
 
Sosialkontoret har som målsetting å kunne prioriterer 
denne gruppen,  og har i dette året stort sett klart å 
gjøre dette. Skal vi få denne klientgruppa videre må vi 
få kartlagt den enkeltes fungeringsevne og dermed 
ståsted. Vi er i dette arbeidet helt avhengig av et nært 
og godt samarbeid med andre instanser som a-etat, 
trygdekontor, kontor for psykisk helse, lege, 
rusmiddelteam og videregående skole. Dette 
samarbeidet fungerer f.t svært bra.. Mer nytt dette året 
er vårt samarbeid med omsorgsavdelingen (åpen 
omsorg). Dette har vært nødvendig fordi  flere av disse 
unge fungerer såpass dårlig på enkelte områder at de 
grenser opp mot grupper som kommer inn under denne 
omsorgen.  
 
Noe av virksomheten ellers: 
- Virksomhetsplanen: Vi har også dette året revidert 
virksomhetsplanen vår. Virksomhetsplanen er et viktig 
og nødvendig redskap for  å styre den daglige driften 
ved sosialavdelingen. 
 

-Driftsperm: Vi har i løpet av året hatt tre 
gjennomganger og evalueringer av Driftspermen som 
bl.a. inneholder konkrete rutiner for vårt arbeid. 
Utfordringen blir til neste år å sy sammen disse med 
barnevernets virksomhetsplan og rutinehåndbok 
 
- Rusmiddelplan: Arbeidet med revidering av 
rusmiddelplanen ble ferdig før sommerferien og vedtatt 
i  høsten 2001. Arbeidsgruppa rundt planen var: 
Reinert Ege, politiker fra hovedutvalget HO, John 
Helge Lande, politiker fra hovedutvalget for OFK, 
Astri Hartveit, kontor for psykisk helse, Rune 
Rønningen, leder Ungdomsklubben, Karen L.Lybeck, 
sosialleder. Det var en god del arbeid med denne 
planen da gruppa ønsket at planen skulle være mest 
mulig ”lokal” og at den skulle være en  helhetlig 
ruspolitisk plan, dvs. ikke bare alkoholpolitisk plan 
som kommunene var pålagt å utarbeide. 
 
- Boligsosial handlingsplan: I f.m. at Husbanken satte i 
gang prosjektet Lokale boligsosiale handlingsplaner, 
har N.Land kommune sagt seg villig til å delta i dette 
prosjektet med å utarbeide en slik plan. I 
prosjektgruppa som ble nedsatt deltar sosialleder i 
tillegg til boligsekretær, saksbehandler økonomiavd. og 
leder for helse og omsorg. Sosialkontoret v/alle 
saksbehandlere deltok i kartleggingsarbeidet som ble 
gjennomført i mai d.å. Det viser seg at  flere av våre 
klienter er aktuelle i.f.t. denne planen.  Planen regnes 
med å være ferdig til sommeren 2002. 
 
- Oppfølgingstjenesten: Sosialkontoret v/en av våre 
tiltakskonsulenter har også dette året deltatt  i 
oppfølgingstjenesten for ungdom med veiledning og 
oppfølging av  de eldste ungdommene som kommer 
inn under denne ordningen. 
 

=================================================================================== 
 
BARNEVERNTJENESTE 
Barneverngruppa som arbeider etter Lov om 
barneverntjenester, har 3,8 årsverk. I 2001 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.  
 
I løpet av 2001 fikk 51 barn hjelpetiltak fra 
barneverntjenesten. Et tiltak kan vare for et kortere 
tidsrom eller det kan gå over flere år.  6 barn bodde i 
fosterhjem og 2 ungdommer over 18 år mottar 
hjelpetiltak. Vi har tilsynsansvar for 7 barn som er 

plassert i fosterhjem i Nordre Land 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 2001 mottok barneverntjenesten  34 nye meldinger, i 
de aller fleste klarte vi å overholde lovens krav til 
tidsfrister for å gjennomgå og undersøke. 12 saker ble 
henlagt etter undersøkelse.  
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. 
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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 2001, 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. 
 Likeledes er en av barnevernkonsulentene utpekt til å 
være barn og unges representant for å ivareta deres 
interesser  i Teknisk hovedutvalg, jfr. Plan- og 
bygningslovens § 9-1. 
 
 

OPPSUMMERING  SOSIAL OG 
BARNEVERN 2001 
Samlet sett viser regnskapet at sosialavdelingen og 
barnevernavdelingen  ved  utgangen av året hadde hatt 
et forbruk så noenlunde i samsvar til det budsjetterte. 
 
Tiltakssiden på avdelingene hadde følgende forbruk: 
Ansvar 12812 Økonomisk sosialhjelp        78,9% 
Ansvar 12815 Tiltak rusmiddelbrukere     104,0% 
Ansvar 12832 Barnevern                           100,3% 
 
Som tidligere påpekt må økonomsk sosialhjelp og 
tiltak rusmiddelmisbrukere ses i sammenheng. Bl.a.vil 
klientens livsoppholdsutgifter til mat være inkludert i 
det som betales til institusjonen. 
Når det gjelder ansvar 12832 barnevern har vi fått 
refundert mer enn antatt slik at resultatet ender opp 
med et forbruk på 100,3% 
 

 
===================================================================================
 
FLYKTNINGETJENESTEN 
 
Bosetting av flyktninger 
Ti flyktninger ble bosatt i løpet av året iht. 
kommunestyrevedtak om mottak av flyktninger. Av 
disse var fem afghanere, to somaliere, to albanere og 
en kosovoalbaner. To av bosettingene var 
overføringsflyktninger (FN-flyktninger) direkte fra 
utlandet. To var gjenbosettinger (bodd i kommunen 
tidligere, flyttet ut, for så å returnere). De øvrige ble 
bosatt fra ulike asylmottak i Norge. 
 
Totalt hadde kommunen bosatt 30 flyktninger siden 
1999. Av disse har fire flyttet permanent fra 
kommunen. Av de gjenværende har seks flyktninger 
søkt om familiegjenforening. Ingen 
familiegjenforeninger skjedde i 2001. I løpet av høsten 
2001 effektiviserte Utlendingsdirektoratet 
behandlingen av slike søknader, og det kunne tyde på 
at familiene ville komme i løpet av 2002. Får alle seks 
flyktningene i Nordre Land kommune sine familier på 
plass, utgjør det ytterligere 7 voksne og 11 barn.  

 
I 2001 var syv flyktninger elever i skoler på Dokka 
(barne-, ungdom- og videregående skoler), én gikk i 
barnehage, to deltok på grunnskole for voksne ved 
Voksenopplæringen i Lillehammer og 11 deltok på 
norskundervisningen ved Voksenopplæringen. Syv 
flyktninger deltok i praksisarbeid i samarbeid med A-
etat i løpet av året. 
 
Flyktningtjenesten forberedte ny organisering av 
arbeidet med flyktninger i kommunen, fra 
tilknytningen til Sosialkontoret til innlemming i 
Voksenopplæringen. Introduksjonsprogram for 
flyktninger i Nordre Land kommune ble utviklet som 
arbeidsredskap i det nye flyktningarbeidet. 
Omleggingen ble vedtatt i kommunestyret høsten 2001. 
 
Kommunestyret vedtok i løpet av høsten 2001 at det 
skulle bosettes ytterligere 10 flyktninger i 2002.  
 
 

 
 
 
KULTURAVDELINGEN 
Det skjedde ingen endringer i kulturkontorets faste 
bemanning i 2001, men i forbindelse med prosjektet 
”Dokka 100 år” er bemanningen midlertidig økt med to 
stillinger på henholdsvis 30 og 20%. I februar inviterte 
kulturkontoret lag, foreninger og enkeltpersoner til ny 
kulturuke. “Uka” var den tredje i rekken, og også 
denne gang var oppslutning fra arrangører og publikum 
god. Av øvrige arrangementer nevnes Harald Heide 

Steen Jr. som besøkte Dokka i forbindelse med 
bygdedagene.  
 
Gjennom ordingen ”Kulturformidling i Oppland” har 
barnehagebarna og elevene i grunnskolen fått tilbud 
om profesjonell kultur i skoletiden. 
 
Sentrum Kino hadde nesten 7000 besøkende i 2001. 
Dette er mer enn 2000 flere besøk enn i 2000.  
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Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (tidligere 
Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og 
friluftsliv) ble revidert i 2001 og vedtatt av 
kommunestyret i desember.  
Arbeidet med bygdeboka for Torpa er i rute. Ved årets 
slutt var manus på det nærmeste ferdig.  
 
Nordre Land Næringsselskap hadde i 2001 hoved-
ansvaret for ivaretakelsen av vennskapskommune-
avtalen med Præstø, Tomelilla, Rantasalmi og Harku.  

 
Biblioteket har hatt stabil drift i 2001 uten store avvik i 
forhold til oppsatte mål. Magnhild Bruvik besøkte 
biblioteket under kulturuka. I november samarbeidet 
biblioteket med Gjølberg Interbok om et arrangement 
på Ankalterud der over 100 besøkende møtte opp for å 
høre Torkjell Berulfsen og Torbjørn Færøvik snakke 
om sine nye bøker. Biblioteket gjennomførte 
klasseorienteringer for 1., 4., 5. og 8. klasse. P.g.a. 
manglede ressurser fra skolen har åpningstiden vært 
redusert til 2 dager pr. uke ved filialen i Torpa. 
Biblioteket hadde i 2001 2,6 årsverk, hjelp utenom fast 
personale utgjorde 0,35 årsverk. Både besøket og 
utlånet har gått noe ned sett i forhold til 2000.  

 
Musikkskolen skiftet navn til Nordre Land Kulturskole 
fra 01.01.01. Første halvår gikk den tradisjonelle 
musikkundervisningen parallelt med utviklingsarbeid 
og forberedelser til å kunne gi  tilbud om undervisning 
i andre uttrykksformer enn musikk fra skoleårets start i 
august. Mulig lærerkompetanse i kommunen ble 
kartlagt, og ut fra resultatene lyste kulturskolen ut 
tilbud i bilde/skulptur, drama og allkunst. P.g.a. 
minimal søkning ble tilbudet i drama ikke startet opp. 
På de andre tilbudene er det ventelister. 

Ved overgangen til 2002 har kulturskolen ca. 150 
elever der flere er med på mer enn et tilbud, og 
dirigentansvar for 170 medlemmer i kor og korps. 
Skolen engasjerer 11 lærere i stillinger fra 4% til 100 
%, totalt ca. 4,8 årsverk. Høsten 2001 ble det opprettet 
inspektørstilling på 10 %. Kulturskolen selger 
undervisningstid til skoleverket (0,37 årsverk i 
høsthalvåret). 2 av våre lærere deltar i ”Positivt 
Skolemiljø” ved 2 av grunnskolene. 

 
Parken Ungdomsklubb har fast åpningstid på tirsdag 
og fredag, og har i tillegg også hatt  åpent på enkelte 
onsdager og søndager. På onsdager og søndager er 30 - 
60 ungdommer innom. Klubben har også  hatt 16 
klubbkvelder på Torpa Barne- og Ungdomsskole. 
Gjennomsnittlig besøk i Torpa har vært 62. I 2001 
hadde Parken Ungdomsklubb 229 medlemmer i 1. 
halvår og 261 medlemmer 2. halvår. Med snitt på 97 
ungdommer på tirsdager og 139 ungdommer på 
fredager. Klubben hadde sommeråpent 10 kvelder med 
et gjennomsnitt på ca 55 ungdommer pr. kveld samt 
forskjellige turer. I 2001 ble det investert i nytt 
discolys, samtidig fikk vi 45.000 kroner av Nordre 
Land Helselag som ble brukt til å starte 
Videoredigeringsgruppe samt innkjøp av utstyr til 
musikkverkstedet vårt. I februar arrangerte klubben 
Ungdommens Kulturmønstring i Sentrum kino med 60 
ungdommer på scenen og fullsatt kinosal.  

Parken Ungdomsklubb ble, som eneste klubb i Norge, 
brukt som eksempel i en veileder for klubbdrift, utgitt  
av Ungdom og Fritid på oppdrag av Barne- og 
Familiedepartementet.   

 

 
 
INFORMASJON 
Sektor for Oppvekst, familie og kultur ga i 2001 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 
  • 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. 
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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 Raabel    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    Rønnaug Bjerke    SP 
Helga Engen    KRF    Kari Løken Rognerud   KRF 
Nils Erik Lundon   SP    Harry Jensvold    FRP 
          
 
BL 
Knut Mo    BL     Heidi Strande Vikersveen   BL 
         Arnfinn Eng     BL 
          

    -------------------------------------------------------------- 
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HELSE OG OMSORG 
 

SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG 
 

Saksbehandler
Grethe Rundhaug

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

Legetjenesten
Kommunelege I,

Stefan Løvsletten

Helsesøstertjenesten
Ledende helsesøster

Jorun Ø. Bjerke

Omsorgs
Omsorgssjef

Anne Grethe Kamphaug

 
 
Sektor for helse og omsorg har i år 2001 vært 
administrativt organisert med sektorsjef og 5 
avdelinger. I stab har vært plassert saksbehandler i 
100% stilling og kvalitetsrådgiver i 60% stilling.  
Hab./rehab. avdelingen har vært uten leder hele året 
og ansettelse av ny leder ble utsatt p.g.a. den 
pågående omstillingsprosessen.  
 
Fra 01.07.01 ble fastlegeordningen innført i hele 
landet. Forberedelsene til dette tok mye tid det 
første halve året. 
 
Sektoren har også i 2001 vært engasjert i “Prosjekt 
tjenestenivå”. Det er utarbeidet tjenestebeskrivelser 
for hjemmehjelpstjenesten, hjemmesykepleien og 
miljøarbeidertjenesten. Disse skal danne grunnlaget 
for serviceerklæringer. 
 
Kravet til standard og kvalitet på tjenestene er 
økende, det samme er kravet til kompetansen hos 
de som skal utføre tjenestene. Det har vært arbeidet 
mye med dette samtidig med tjenestebeskrivelsene.  
Bl.a har det vært utført praktisk brannøvelse for alle 
ansatte i hele sektoren. 
 
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. 
 
Høsten 2001 ble det ved hjelp av kommune-
revisjonen gjennomført en brukerundersøkelse 
blant brukerne av hjemmetjenestene i kommunen i 
aldersgruppen 67 år og eldre. Resultatet av denne 
undersøkelsen vil foreligge i februar 2002. 
 
På ettersommeren 2001 ble tilbygget ved Landmo 
sykehjem åpnet. Noe senere var det åpning av det 
nye Korsvoll omsorgssenter  som er reist på tomta 
av gamle Torpa bo-og servicesenter. Begge disse 
byggeprosjektene er kjærkomne tilskudd til 
omsorgstrengende i Nordre Land kommune 
 
Beboere i boliger kommunen disponerer til 
Pleie- og omsorgsformål pr. 31.12.01 
Alder Menn Kvinne

r 
I alt 

0 – 17 år 0 0 0 
18 – 49 år 5 9 14 
50 – 66 år 3 8 11 
67 – 79 år 7 26 33 
Over 80 år  17 41 58 
I alt 32 84 116 
 

 
Mottakere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand pr.31.12.01 
Alder i år Både hjemmesykepleie og  

praktisk bistand 
Bare hjemmesykepleie Bare praktisk 

bistand 
Brukere i alt 

 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinne
r 

0 - 17 år 0 0 2 0 0 0 2 0 
18 – 49 år 5 5 3 1 2 5 10 11 
50 – 66 år 2 2 5 6 1 3 8 11 
67 – 79 år 10 18 7 16 4 25 21 59 
over 80 år 16 59 21 14 10 21 47 94 

    -------------------------------------------------------------- 
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I alt 33 84 38 37 17 54 88 175  
 
Regnskap 2001 
Regnskapet viser et positivt avvik på 943 000 
kroner. Overskuddet er  på Ansvar 135 Landmo 
sykehjem og skyldes at åpningen av den nye 
avdelingen og ansettelsen av personale ble noe 

senere enn først antatt. I tillegg  merinntekter i form 
av betaling for langtidsopphold i sykehjemmet.   
 

(i 1.000 kr.)  
 

 Ansvar Regnskap 2000 Budsjett Avvik % avvik 
13 HELSE OG OMSORG 60 142 61 091 -943 98 

131 H/O. ADM 2 023 1 876 146 107 
132 HABILITERING/REHAB. 3 009 3 089 -81 97 
133 LEGETJENESTEN 3 665 3 745 -80 97 
134 HELSESØSTERTJENESTEN 1 121 1 130 -9 99 
135 SYKEHJEM 21 321 22 552 -1 231 94 
136 SONE DOKKA 17 140 16 651 489 102 
137 SONE TORPA 11 864 12 047 -183 98 

 
HABILITERING/REHABILITERINGSAVDEL
INGEN 
Avdelingen som består av vernepleiefaglige 
veileder, psykisk helsearbeid/sykepleietjeneste, 
ergo- og fysioterapitjenesten. Lederstillingen har 
vært holdt vakant dels p.g.a budsjettsituasjonen, 
dels p.g.a. omorganiseringsprosessen. 
 
Fysioterapitjenesten 
Kommunefysioterapeut i 80% stilling + 20 
driftsavtale. I tillegg er det 6,75 årsverk for 
fysioterapeuter som har driftsavtale med 
kommunen. Leirviks fysikalske institutt 3,5 
årsverk, Torpa fysikalske institutt 2 årsverk,  Dokka 
fysikalske institutt 0,75 årsverk og 0,5 årsverk for 
ambulerende fysioterapeut, d.v.s at vedkommende 
reiser hjem til pasienten og utfører behandlingen 
der. 
  
ERGOTERAPITJENESTEN 

BEMANNING 
• 60 % kommuneergoterapeut   Gro Bergan. ( 

Fra 1.3.01. reduserte hun stillingen fra 75% til 
60% .) 

• 60 % kommuneergoterapeut Tone-Lise 
Løvsletten 

• 50% hjelpepleier Aud Solberg. 
Ergot.still.midl.tidig omgjort, Aud fast ansatt i 
stillingen. 

• 15% + 15% ergoterapeut frosset på 2001 
budsjettet. 

 
Ergoterapitjenesten har hatt 30% stilling ”frosset” 
det siste året. På budsjettet for 2002 skulle 
stillingen tas inn igjen, og vi fikk klarsignal til å 
utlyse stillingen. Vi har hatt henvendelser fra flere 
ergoterapeuter som er interessert i jobb.  

Vi merker klart at vi har redusert bemanning, 
samtidig som etterspørselen på ergoterapitjenester 
øker. Dette gjelder både henvendelser fra egen 
kommune og sykehus, hjelpemiddelsentralen , 
rehab.institusjoner og lignende. 

SAKER SOM HAR PREGET ÅR 2001 
• Rullestoltilpasninger - manuelle og 

elektriske stoler. 
Det har etter hvert blitt flere spesialtilpasninger som 
krever tett oppfølging og kontakt med bruker, 
forhandler og hjelpemiddelsentral. 
 
Hjelpemiddelsentralen har opprettet egen 
”Sitteklinikk” som vi kan samarbeide med når det 
gjelder vanskelige sittestillinger. Dette er til stor 
hjelp for oss kommuneergoterapeuter, og det har 
vært  lærerikt å følge en bruker gjennom hele 
prosessen fra å avdekke behov til søknad om 
vurdering ved sitteklinikken og til ferdig sitteenhet 
på rullestol. 

• Oppfølging av fysisk 
funksjonshemmede 

For øvrig når det gjelder hjelpemidler, har vi mye 
arbeid med oppfølging av ”kronikere”. Vi har flere 
fysisk funksjonshemmede med store 
hjelpemiddelbehov. Her avdekkes stadig nye og 
endrede behov som må følges opp. 

• Boligsaker 
Vi har hatt noen omfattende boligsaker i 2001. Her 
har vi bidratt med funksjonskartlegging, søknader, 
befaringer, tverretatlig samarbeid. 
Samarbeidet med Eiendomsavdelingen v/ Astrid 
Kringli Hagen har vært positivt og nyttig, og vi 
håper det kan utvikles videre. 

    -------------------------------------------------------------- 
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• Ny rehabiliteringsavdeling 
Avdelingen ble åpnet i høst. Vi har vært med og 
utarbeidet nytt ”kardex-system” som ble tatt i bruk i 
nov./des. Vi har deltatt på rehab.møter, 
pårørendesamtaler og vi foretar hjemmebesøk ved 
behov. Vi har hovedansvaret for kartlegging av 
hjemmesituasjonen. Noe utredning av kognitiv 
funksjon samt håndtrening har vi også bidratt med. 
 

• Koordinator for rehabilitering, 
kommunalt rehab.team. 

Ergoterapeut har koordinatorfunksjon, og er 
kommunens faste adresse for henvendelser ang. 
rehab.behov. Vi får meldinger fra sykehus, 
opptreningsinstitusjoner og fylkets ambulerende 
rehab.team. 
 
Aktuelle saker tas opp i rehab.teamet, som består av 
lege, avd.sykepleier, rehab.avd., psykiatrisk 
sykepleier, kommune fysio-. og kommune-
ergoterapeut.. Teamet skal vurdere videre saksgang, 
evt. kartlegging og henvisning videre, oppstart av 
ansvarsgruppe etc. 
I de fleste henvisningene koordinator/teamet har 
fått så langt, er det samtidig søkt opphold på 
Landmo’s rehab.avdeling. (Behov for 
døgnrehabilitering) 
Teamets medlemmer bidrar da mens pasienten er 
innlagt på Landmo, og evt. etter utskrivelse til 
hjemmet. Teamet har pr. i dag ikke faste møter, 
men ved behov. 

• Barn 
I løpet av siste år har ergoterapitjenesten mottatt 
flere henvendelser fra habiliteringstjenesten for 
barn, skolen og ansvarsgrupper rundt barn. 
Tidligere gikk disse henvendelsene mest ut på 
oppdrag i forhold til hjelpemidler, mens vi nå har 
bidratt med kartlegging av håndfunksjon, 
finmotorisk trening, vurdering og tilrettelegging av 
sittestilling / arbeidssituasjon. 
 
Vi startet i nov. opp en treningsgruppe på Dokka 
barneskole i ”Skrivedans”. Her øver vi grov- og 
finmotorikk, samt tegne- og skriveøvelser. 

• Organisering av ergoterapitjenesten 
I 2001 har vi vært organisert under sektorsjef for 
helse- og omsorg. Dette har vært en midlertidig 
løsning som varte ut hele 2001, i påvente av ny 
organisasjonsmodell i kommunen. 
 
Spesielt i første halvår var det mye diskusjon rundt 
organisering av vår tjeneste. Vi følte vi fikk gehør 
for våre synspunkter, og at tjenesten vår ble plassert 
slik vi primært ønsket det – i en helseavdeling. Året 
har vært preget av mye usikkerhet rundt 

organiseringen av resultatenhetene, lederspørsmål 
og lignende, og ved årsskifte var det fortsatt ingen 
avklaring på leder til helseavdelingen. 
 

• Kontorlokaler 
Vi flyttet inn i nye kontorlokaler i september. 
Kontorene ligger nå i underetasjen på den nye 
rehabiliteringsavdelingen på Landmo. Tidligere har 
vi alle tre delt samme kontor, mens vi nå har fått to 
kontorer, og det er vi veldig fornøyd med. Fortsatt 
har vi bare datautstyr til en arbeidsplass, men vi er 
optimistiske og håper på en løsning i løpet av 2002. 
 
SAMARBEID MED 
HJELPEMIDDELSENTRALEN I GJØVIK  
(HMS) 
 
Antall utlån til N. Land i 2001: 
- Antall utleverte hjelpemidler:       1.483 stk. 
- Behandlede søknader:                      546 stk. 
- Antall nye brukere:                          100 stk. 
- Verdi på utleverte hjelpemidler:   5.091 mil. kr. 
Disse tallene viser en liten økning fra år 2000. 
HMS  ”pålegger” / anmoder kommunene om en del 
oppgaver og ansvar: 
 
• HMS` kontaktperson: 
Denne skal være et bindeledd, og spre informasjon 
begge veier. Det kan gjelde nye rutiner, erfaringer, 
kurs etc. Kontaktpersonmøter arrangeres noen 
ganger pr. år.Det forventes at kommunen har full 
oversikt over HMS sine hjelpemidler i kommunen, 
dette medfører mye arkivering av vedtak og 
kvitteringer. 
 
Arbeidet med utlevering og retur av  hjelpemidler 
er tidkrevende, likeså alle henvendelser ang. feil på 
utstyr og behov for reparasjon. Ved dødsfall får vi 
raskt krav om retur av utstyr til HMS, og det kan i 
noen tilfeller by på litt ”detektivarbeid”… 
 
• Synskontakt: 

Henvisningsskjema  sendes direkte fra 
øyelegene til synskontakten i kommunen. 
(Tidligere gikk henvisningene til HMS) 
Kommunen disponerer  (sammen med Etnedal 
kommune) en utprøvingskoffert med optiske 
hjelpemidler og ADL-hjelpemidler for 
synshemmede.  
Det foretas hjemmebesøk, utprøving, 
søknadsskriving og evt. henvisning til HMS 
for spesialtjeneste. Det er strenge rutiner i 
forhold til synshjelpemidler; alle må ha 
epikrise fra øyelege. 

 
• Hørselskontakt: 

Oppdrag kommer fra Høresentralen ved 
OSSG, Gjøvik Spesialistsenter, 
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Hjelpemiddelsentralen og hørselshemmede 
selv. 
Det gis veiledning til hørselshemmede, og  
søkes om hørselstekniske hjelpemidler 
(varsling, telefonering, samtalehjelpemidler og 
lydoverføring.) 
Hørselskontakten får mange henvendelser ang. 
feil på høreapparater, disse undersøkes og evt. 
videresendes. Det drives salg av batterier til 
høreapparater, samt en Hørselsgruppe med 
månedlige møter (og stor oppslutning!). 

KOMMUNALT  HJELPEMIDDELLAGER 

• Antall utlån 
Antall henvendelser angående korttidsutlån har 
holdt seg ganske stabilt fra året før; 450-500 
hjelpemidler er utlånt. 
 

• Nyanskaffelser 
Fra Hjelpemiddelsentralen på Gjøvik har vi, etter 
forespørsel, fått overta en del kasserte hjelpemidler; 
rullestoler, løfte-/hvilestoler, rollatorer, 
dusjkrakker, seng med mer. 
Fra ergoterapibudsjettet er det innkjøpt to 
arbeidsstoler og en del småhjelpemidler til 
utprøving og bruk på rehab. dagavdeling. Det er 
også innkjøpt lagerreoler. 

• Flytting 
15. oktober ble det kommunale lageret flyttet til 
underetg. i nye Landmo.  
Her disponeres 2 lagerrom. Mye gammelt utstyr ble 
kastet i forbindelse med flyttingen, og lageret er nå 
oversiktlig. 
Levering av hjelpemidler til / fra HMS Gjøvik 
(hver onsdag) foregår også fra denne nye 
lagerplassen. 

• Ansvar og samarbeid 
Ergoterapitjenesten står ansvarlig for lageret, men 
har et godt samarbeid med kommunale vaktmestre 
(”husfar”). Hjemmesykepleien og avd. sykepleiere 
på Landmo kan låne ut hjelpemidler herfra uten å 
kontakte ergot.tjenesten. 
Utlånssystemet er endret siste år. Det er enklere for 
alle å registrere  utlån og retur, men  vanskeligere 
for ergot.tjenesten i forhold til oversikt og purring. 
Dataregistrering vurderes. 

• Økonomi 
Ergoterapibudsjettet har de siste årene hatt 5-6000 
kr. på posten for utstyr, og dette har gått til 
hjelpemidler på kommunalt lager. Vi har i flere år 
påpekt at dette er for lite for å kunne kjøpe inn 
nødvendig utstyr. Kommunen er pliktig til å ha 

hjelpemidler til korttidsutlån (inntil 2 år.), og vi bør 
ha utstyr av akseptabel standard å låne ut når våre 
innbyggere har akutte  og/eller midlertidige  behov. 
Sykehus, opptreningsinstitusjoner etc. ringer hit og 
”bestiller” utstyr til bla. nyopererte,  og vi må ofte 
låne ut ved akutt sykdom eller skade. 
 
Som nevnt i tidligere årsmeldinger; bør kommunalt 
lager synliggjøres med eget budsjett  til innkjøp og 
vedlikehold.  (S. Land kommune har i flere år hatt 
et 5 ganger så stort beløp til kommunale 
hjelpemidler.) 

MÅL – OPPGAVER FOR 2002 
• Utarbeide stillingsbeskrivelse, 

tjenestebeskrivelse og serviceerklæring for 
ergoterapitjenesten. Med bakgrunn i små 
stillinger og mange sprikende 
arbeidsoppgaver, er det behov for ny 
gjennomgang på fordeling og prioritering 
av oppgaver.   

• Prioritere oppgaver  på 
rehabiliteringsavdelingen og 
ergoterapitilbudet til barn. Skolere oss på 
kognitiv utredning. 

• Få datautstyr på plass slik at vi kan ta i 
bruk omsorgsprogrammet og journalføre 
på data. 

• Få 30% ergoterapeutstilling   utlyst og 
besatt. 

 
 KONTOR FOR PSYKISK HELSEARBEID 
 I 2001 har alle stillinger vært fullt besatt.  Anita 
Vikersveen og Mary Gjefle er tilbake i 100% 
stillinger som psykiatriske sykepleiere etter endte 
permisjoner. Astri Hartveit har  100% stilling som 
sosionom/miljøterapeut og Eva Siristuen 50% 
stilling som psykiatrisk hjelpepleier. Eva startet i 
høst med sykepleierhøyskoleutdanning på deltid, 
men har beholdt stillingen hos oss i tillegg til 
studier. 
  
Tilbud i år 2001: 
  
”Åpen dag” hver tirsdag fra kl. 10.00 -14.00 
”Åpen dag” hver torsdag fra kl. 10.00-14.00 
”Åpen dag” hver fredag fra kl. 12.00-14.00 
Tirsdagsgruppa hver 14.dag 
Æftaskaffe-treff annenhver mandag 
 
I tillegg har vi gitt tilbud til pårørende, for generell 
informasjon rundt schizofreni og schizo-affektive 
lidelser.  
Vi har også et samtale - tilbud til foreldre som har 
mistet barn/opplevd traumer i forbindelse med 
fødsel og etter fødsel. 
 
Noen av våre brukere har benyttet seg av 
svømmetilbudet på Dokka Ungdomsskole i regi av 
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Frivillighetssentralen. Dette har vært et savn etter at 
bassenget ble stengt. 
 
Opplæringsprogrammet ”Støtte og lære” har også 
blitt gjennomført i år 2001, denne gang for 17-18 
hjemmehjelpere/omsorgsarbeidere. Oppstart  i 
januar, opplæringen ha gått over 7 kvelder med ca. 
2 ½ time hver kveld. 
 
I november tok vi i bruk nye lokaler i Rehab-
avdelingen. Samtidig som vi flyttet dagtilbudet dit, 
kunne vi også tilby Åpen Dag på fredager fra 
12.00-14.00. Dette har vært veldig positivt, 
lokalene er trivelige, og vi opplever at brukerne 
trives. Vi hadde et innkjøringsproblem. Det er ikke 
røyke-rom i kjeller-etg. i Rehab-avd, dette ble sett 
på som et stort problem for våre brukere. De hadde 
tidligere benyttet røyke-rommet på LBSS, og 
opplevde at de mistet noe av det sosiale fellesskapet 
ved å stå ute å røyke. Etter hvert fikk vi til en avtale 
med rehab-avd. om bruk av deres røyke-rom i 
1.etg. Vi kan benytte rommet to halvtimer når vi 
har Åpen Dag på tirsdag og torsdag, og en halvtime 
på fredag. Dette er ei ordning som ser ut til å 
fungere, og som brukerne er godt fornøyd med. Vi 
har gjennomsnittlig 10-12 personer innom hver 
dag, som gir uttrykk for at dette er et viktig tilbud. 
 
Vi ser en stadig økning av yngre personer med 
diverse psykiske lidelser, det ser ut til at mange 
mister fotfestet i forbindelse med avslutning av 
videregående skole. 
Ellers ser vi en stadig økning av personer med 
rus/psykiatri. 
 
Det har vært nedsatt ei arbeidsgruppe for 
opprettelse av psykolog-stilling, hvor gruppa har  
sett på muligheter for å gjøre stillingen så attraktiv 
at vi får søkere til den. Likeledes  har de utarbeidet 
forslag til stillingsbeskrivelse. 
 
I arbeidsgruppa for rullering av Plan for psykisk 
helse, har psykolog-stillingen blitt prioritert som 
nytt tiltak i år 2002, dersom det blir tilstrekkelig 
med midler. 
 
Rusmiddelplanen ble rullert i år 2001, Astri var 
representert fra vår avdeling. 
Vår avdeling har vært representert i Rehab-forum, 
Rehab-team og BUF. 
 
26 personer har hatt vedtak om støttekontakt i år 
2001. Vi har hatt 87 nye henvendelser i året som 
har gått. 
  
LEGETJENESTEN 
 
Legetjenesten 
Lege Malene Lundgren Andersen sluttet februar 

2001. Lege Vebjørn Noddeland har fra februar 
2001 avtjent sin verneplikt i Nordre Land, 
fortrinnsvis ved Torpa helsehus 
 
Dokka legekontor hadde turnuslege en kort periode 
høsten 2001. Danske vikarer har vært brukt til å 
dekke opp i ferier og ved legevakt. 
 
Ole Thomas Westrum sluttet som kommunelege I 
01.05.01. og  gikk over i stilling  som 
kommunelege med 50% avtale med kommunen og 
50% som tilsynslege ved Landmo sykehjem. Stefan 
Løvsletten overtok som kommmunelege I i 40% 
stilling fra samme dato. 
 
Fastlegeordningen ble iverksatt 01.07.01 noe som 
medførte en del planlegging våren 2001 bl.a ved at 
det ble inngått nye driftsavtaler mellom legene og 
kommunen.  
 
Påbygging/ombygging ved Torpa helsehus ble satt i 
gang 
 
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. 
 
HELSESØSTERTJENESTEN. 
 
Bemanningssituasjon 
Helsesøstertjenesten har i 2001 hatt stillingshjemler 
til 3,0 stilling for helsesøster, 0,2 stilling for 
jordmor, 0,5 stilling som hjemmeveileder og 0,4 
stilling for merkantilt personale. 
Hjemmeveilederstillingen og 0,5 stilling for 
helsesøster ble vedtatt opprettet gjennom 
opptrappingsplanen for psykisk helse og ble utlyst i 
slutten av mars. Vi lyktes ikke med å få ansatt noen 
i hjemmeveilederstillingen før mot slutten av året, 
men Kari Løken Rognerud, sosionom, begynte i 
januar 2002. I helsesøsterstillingen begynte 
sykepleier Wenche Bjor Sætre i vikariat fra 
begynnelsen av august. Karin Marit Utsi, som tok 
helsesøsterutdanning i 2001, ble ansatt i stillingen 
fra nyttår 2002. 
 
Jordmor Karin Sporild har fortsatt vært ansatt i 20 
% stilling, Ona Ulimoen Myhre i 60 % stilling og 
Tove Lillejordet i 80 % stilling. Sykepleier Lise 
Østdahl har arbeidet  i  50 % stilling: 40 % stilling 
på “flyktningemidler” og 10 % stilling som vikar 
for helsesøster.  
 
Den merkantile stillingen har vært ivaretatt av 
Karin Vestrum det meste av året da Grethe 

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



 28   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rundhaug har hatt permisjon for å midlertidig 
ivareta en annen funksjon i sektoren 
 
Helsesøstertjenesten har også i 2001 hatt følgende 
ressurser fra den kommunale legetjenesten: 
Stefan Løvsletten/Webjørn Noddeland: 15 % skole-
/helsestasjonslege i Torpa. 
Eirik Bø Larsen: 15 % skolelege på Dokka, er også 
skolelege for videregående skole. 
Kenneth Arvo: 15 % helsestasjonslege på Dokka.  
 
HELSESTASJONSTJENESTEN 
Helsestasjonstilbudet i 2001 har bestått av 
helsesøster, helsestasjonslege og jordmor - se eget 
avsnitt om jordmortjenesten. Også i 2001 har vi 
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. 
 
Noen tall på aktivitet i helsestasjonstjenesten 
2001: 
  
Aktivitet Dokka Torpa 
Nyfødte 41 barn 16 barn 
2-års 
konsultasjon 

51 barn 19 barn 

4-års 
konsultasjon 

43 barn 23 barn 

 
Det er en nedgang i fødselstallet på  22 barn fra 
2000, men vi har hatt relativt stor tilflytting av 
barnefamilier med sammensatte problemer som har 
behov for bistand og oppfølging utover det 
”vanlige”. 
 
Det ble tilbudt hjemmebesøk til alle familier med 
nyfødte barn.. 
 
Vaksineprogrammet er fortsatt en høyt prioritert 
oppgave, og i Nordre Land kommune har vi i 2001 
hatt 100 % oppslutning om helsestasjonstilbudet og 
nesten 100 % om vaksinasjonsprogrammet. Etter et 
TV-program hvor det ble  fokusert på mulige 
bivirkninger av MMR-vaksinen valgte et lite 
mindretall å ikke vaksinere sine barn med denne 
vaksinen. Hvert barn blir grunnvaksinert med til 
sammen fire typer vaksine. 
 
Tilbudet om gruppekonsultasjoner velges fortsatt 
av de fleste. Foreldrene får tilbud om 
gruppekonsultasjoner fra 0 - 18 måneders alder, 
totalt 7 gruppekonsultasjoner i tillegg til tre 
enkeltkonsultasjoner. Dette innebærer at helsesøster 

ser barna minimum tolv ganger (inkl. 
hjemmebesøket) fra de er 0 - 18 måneder gamle.  
 
I konsultasjonene er 
foreldreveiledningsprogrammet integrert og 
sjekkpunkter og undersøkelser er i samsvar med 
veilederen fra Statens Helsetilsyn som kom høsten 
1998, IK -2617. 
 
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. For å styrke 
dette viktige arbeidet ytterligere vil 
hjemmeveilederen, sammen med helsesøster, gi 
ytterligere veiledning og oppfølging i hjemmet når 
det er nødvendig. 
 
Det ble heller ikke i  2001 arrangert temakvelder 
for “vordende foreldre” da det ikke har vært midler 
til det. På disse kveldene har helsesøster, jordmor 
og fysioterapeut deltatt. Dette synes vi er svært 
beklagelig, og flere har ønsket samtaler hos 
jordmor om fødsel. Da jordmor kun har en 20 % 
stilling, er det begrenset hva som kan tilbys ekstra 
utenom de vanlige konsultasjonene. 
 
Vi har nå 2 ½  års erfaring med bruk av datajournal 
og de er ikke udelt positive! Selve programmet er 
vi godt fornøyde med når det bare ikke oppstår feil. 
Etter at MetaFrame ble innført har vi hatt en helt 
annen arbeidshverdag med data da hastigheten i 
nettverket har økt betraktelig. Men fortsatt er det 
problemer med at nettverket ”ligger nede” av 
diverse årsaker. Spesielt Torpa er sårbar for denne 
problematikken. 
 
Helsestasjonstilbud til flyktninger: 
Eget helsestasjonstilbudet til flyktninger har vært 
nødvendig å ha også i 2001. 
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.  
Da Lise har vært svært fleksibel med hensyn til å 
jobbe når det er behov, har hun vært på arbeid fire - 
fem dager i uken i perioder. 
 
I tillegg til oppfølging av de barnefamiliene som er 
bosatt, har Lise også vært med på inntaksintervju 
og oppfølging i forhold til helseproblemer med de 
voksne flyktningene. I 2001 har hun hatt samtaler 
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om omskjæring med både voksne og større barn da 
det ble et satsingsområde i forhold til flyktninger. 
Hun har et tett samarbeid med flyktninge-
konsulenten. 
 
SKOLEHELSETJENESTEN 
Grunnskoletilbudet: 
Skolehelsetjenesten består av helsesøster og 
skolelege. Vi samarbeider med foreldre, skole og 
andre etter behov. 
 
Det er fortsatt, etter flere forsøk, ingen løsning på 
manglende lokaler på skolen i Torpa. Dette 
medfører at tjenesten blir brukt mindre av elevene 
annet enn når de er innkalt. De yngste elevene har 
heller ikke lov å krysse veien alene ned til 
helsehuset. Det imidlertid vært en økning i antall 
henvendelser fra både lærere og foreldre til 
skolehelsetjenesten i 2001. 
 
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. 
 
I 1997 ble det opprettet skoleteam på den enkelte 
skole. Rektor innkaller til møtene, og 
sosiallærer/inspektør fra skolen og 
skolehelsetjenesten, barneverntjenesten og PP-
tjenesten deltar. Det skal holdes minimum fem 
møter i skoleåret og teamene har egne 
retningslinjer.  
 
På Dokka ungdomsskole har ikke skoleteamet 
fungert i 2001. Her møtes imidlertid sosiallærere og 
helsesøster til samarbeidsmøter ca. en gang i 
måneden. Dette er en samarbeidsform som fungerer 
bra, men  forumet er i gang med å formalisere 
samarbeidet med skolens lærerteam mer enn det har 
vært til nå. Det ble også prøvd forrige år, men p.g.a. 
utskiftinger av sosiallærere har dette tatt lenger tid. 
På Torpa barne- og ungdomsskole har det i 2001 
vært lite aktivitet i skoleteamet, mens Dokka 
barneskole har hatt regelmessige møter. 
 
Elevene i 9. klasse fikk også i 2001 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 i tillegg til det som er aktuelt for 
den enkelte. 
 
Fem årskull har blitt vaksinert også dette året. 
  
62 5-åringer (3 i Torpa) var inne til 

skolestartundersøkelse høsten 2001. Alle blir ikke 
lenger innkalt før jul, men vi strekker perioden ut til 
februar/mars året etter da vi har funnet det mer 
hensiktsmessig. 
 
Dokka videregående skole: 
Dokka videregående skole har en ressurs på 40 % 
stilling for spesialrådgiver som er besatt av Randi 
Kåpvik. For å være mest mulig tilgjengelig for 
eleven, er denne tiden fordelt over tre dager til faste 
tider. 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. 
 
Randi deltar på to samarbeidmøter/år i 
skolehelsetjenesten.  
Kommunen overførte 70 000 kr. til denne tjenesten 
i 2001.  
Det er nedsatt ei arbeidsgruppe på fylkesplan som 
skal evaluere den ordningen Oppland Fylke har hatt 
med spesialrådgivere. I den forbindelse har 
vertskommuner fått et spørreskjema. Evalueringen 
skal være klar til sommeren 2002. 
 
ANDRE OPPGAVER I HELSESØSTER-
TJENESTEN. 
Reisevaksinering/rådgiving blir gitt til 
utenlandsreisende. I 2001 ble dat satt 159 vaksiner 
fordelt på 87 kontakter. Dette er en liten nedgang 
fra året før som vi ser i sammenheng med 
terroraksjonen mot World Trade Center. 
 
Hørselundersøkelser av voksne etter henvisning fra 
lege.  
 
Influensavaksinering av risikogrupper. 
 
Vi deltar på faste samarbeidsmøter, to ganger i 
halvåret, med Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk, Gjøvik.  
 
“Åpen lekegruppe” drives fortsatt i samarbeid 
mellom helsestasjonen og frivillige mødre. Tilbudet 
finansieres av statlige midler gjennom 
opptrappingsplanen for psykisk helsearbeid. 
Gruppen har nå funnet seg godt til rette på 
Speiderhuset og er godt besøkt. Tone Nereng er 
”primus motor” blant mødrene og de gjør en stor 
innsats for nettverksbyggende arbeid. 
 
Helsesøstrene deltar i flere ansvarsgrupper for 
barn/familier med ekstra behov for hjelp og støtte 
fra flere instanser. 
 
Oppgaver innenfor miljørettet helsevern. 
 

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



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

30   

Serviceerklæring for helsesøstertjenesten ble 
vedtatt i januar 2001. 
 
To helsesøstre er faste medlemmer i BUF. Den 
tredje er medlem i en undergruppe av BUF. 
 
En helsesøster er medlem i ”Kostholdsgruppa” for 
Land og Hadeland 
 
JORDMORTJENESTEN 
Alle gravide har tilbud om svangerskapskontroller 
hos jordmor. I 2001 var det 43 nyinnskrevne 
gravide til dette tilbudet. Grunnen til denne 
nedgangen fra forrige år (71) er at jordmor var 
sykmeldt fra slutten av mai og ut året og de gravide 
fikk da oppfølging hos sin fastlege. 
 
Jordmor ønsker å ha tid til samtaler etter fødsel da 
hun mener dette er viktig for å bearbeide 
fødselsopplevelser. Vi vet at ikke alle får samtale 
med jordmor på sykehuset da det til tider er travelt i 
avdelingene. Slike samtaler med alle er det ikke 
mulig å få til innenfor dagens rammer.  
 
AVSLUTNING 
Det tar tid å arbeide forebyggende da det handler 
om endringsprosesser og oppfølging over lang tid. 
Å måle resultater blir derfor vanskelig. For å kunne 
tilby et godt fungerende tilbud trengs det både 
menneskelige og materielle ressurser. Vi er stolte 
av innholdet i helsestasjonstilbudet, og mener vi har 
et relativt godt fungerende tilbud til 
småbarnsforeldre som ikke trenger mye ekstra 
oppfølging. Vi får også lite negative 
tilbakemeldinger fra brukerne. Men det er fortsatt 

viktig å videreutvikle tilbudet.  
 
Utfordringer: 
Utfordringen framover er blant annet å 
videreutvikle skolehelsetjenestilbudet og etablere 
det nye tilbudet om hjemmeveiledning.  
 
Kommunen har vedtatt ny organisasjonsstruktur fra 
2002 som innebærer nye utfordringer for alle 
avdelinger og tjenester. Lederne i barnevern-, 
helsesøster- og PP-tjenesten startet et samarbeid for 
å knytte tjenestene bedre sammen i en egen 
resultatenhet. Barnevernet trakk seg fra samarbeidet 
og de andre to etablerte et samarbeid i barne- og 
ungdomstjenesten (BUT). Det blir en utfordring å 
videreutvikle dette samarbeidet og gradvis 
implementere andre tjenester i dette. 
 
Den nye 50 % helsesøsterstillingen skal bidra til å 
styrke skolehelsetjenestetilbudet. 10 % tilføres 
Torpa og 40 % Dokka. På Dokka er det totalt ca. 
600 elever og i Torpa ca. 200.  
 
Da den nye enhetslederen for Helse/PPT tidligere 
var ansatt som led. helsesøster fikk det som 
konsekvens at led. helsesøsterstillingen er fjernet. 
Dette innebærer en reduksjon på 33 % av den faste 
helsesøsterbemanningen slik det var tidligere. I en 
oppbyggingsfase av tjenesten er dette svært 
beklagelig, og vi er i ferd med å se på midlertidige 
løsninger samtidig som vi må arbeide for å 
gjenopprette helsesøstertilbudet på det nivået det 
var.  
 

 
Fordeling av ressurser i helsesøstertjenesten 2002: 
RESSURSER DOKKA TORPA 
Helsestasjon helsesøster 0,70 stilling 0,5 stilling 
Helsestasjon lege 0,15 stilling 0,10 stilling 
Hjemmeveilede 0,50 stilling, hele kommunen 
Skolehelsetjenesten helsesøster 0,60 stilling 0,20 stilling 
Skolehelsetjenesten lege 0,15 stilling 0,05 stilling 
Helsestasjon – midlertidig 
helsesøsterstilling 

0,60 stilling  

 
Tilbudet om hjemmeveiledning er tenkt benyttet i 
familier hvor foreldrene trenger mer oppfølging og 
styrking av foreldrefunskjoner enn det som er 
mulig gjennom det ordinære helsestasjonstilbudet. 
Det meste av veiledningen er tenkt å foregå i 
hjemmet. I nasjonale plandokumenter er det påpekt 
at det er ønskelig med et mer tverrfaglig tilbud på 
helsestasjonene. 
Vi må hele tiden prioritere fordelingen av ressurser 
innad i helsesøstertjenesten, og spesielt fordelingen 
mellom skolehelse- og helsestasjonstjenesten nå da 
bemanningen er redusert 
 

Vi planlegger også å avsette 1-2 dager til et 
jobbeseminar i 2002 for å tenke utvikling av 
tjenesten framover. 
 
Det har lenge vært et ønske fra helsesøstrene å få et 
tilbud om faglig veiledning. Høsten 2000 var vi i 
kontakt med Søndre Land kommune om 
muligheten for å etablere et interkommunalt  
samarbeid. I 2001 ble dette etablert og vi har hatt 
tilbud om veiledning sammen med helsesøstrene i 
Søndre Land. Søndre Lands kommunepsykolog har 
vært veileder for gruppa. 
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LANDMO SYKEHJEM 
Generelt om driften: 
Landmo sykehjem har hatt et ordinært drifts år når 
vi ser sykehjemsdriften isolert. Året har likevel 
vært preget av byggingen som har pågått og den 
påfølgende innflytting. Vi har til enhver tid hatt 
fullt belegg i de plassene som vi har hatt 
tilgjengelig. Mye av tiden til sentrale personer har 
gått med til planlegging og møtevirksomhet i 
forbindelse med å få ferdigstilt bygget. 
 
Vi har hatt god tilgang på personell og også 
fagpersonell. Det kan nevnes at vi tidlig på året 
avvventet med tilsetting i påvente av innflytting i 
tilbygget dette gjorde at behovet for personell økte 
drastisk ved overflytting. Innen årets slutt var dette 
for det meste ordnet. 
 
Økonomisk har 2001 gått svært greit med et 
overskudd på godt og vel en million når vi ser på 
sykehjemmet isolert .Dette skyldes at vi som nevnt 
utsatte en del tilsettinger samt at vi har fått en del 
mer inntekter enn vi hadde budsjettert. 
 

Det har vært arbeidet med internkontroll og HMS 
vedlagt følger Årsplan for dette arbeidet. 
Farmasøytisk tilsyn har vært gjennomført etter 
forkriften ved hjelp av farmasøyt fra Land  Apotek 
noe vi har vært svært fornøyd med. 
 
Vi har også gjennomført brannøvelse for hele 
Landmoområdet felles dette var et stort løft men 
gikk greit. Årsrapport fra dette arbeidet er vedlagt. 
 
Viktige hendelser: 
Sykehjemmet har hatt flere viktige og gledelige 
hendelser dette året. I tillegg til at tilbygget sto 
ferdig til innflytting i september fikk vi tildelt 
prisen for beste sykehjem i 2001. 
 
I begrunnelsen var det lagt vekt på sykehjemmets 
positive atmosfære som var tydelig å merke ved 
besøk.I tillegg var de lyse og lette lokalene 
bemerket. Det var også lagt vekt på den positive 
utvikling og faglige standard som sykehjemmet 
hadde. Dette var svært gledelig og en inspirasjon i 
det videre arbeidet. 
 
 

 
 

 
Åpning av tilbygget:  daglig leder Åge Sløttet (Oppland Entreprenør AS), ordfører Rolf Ødegård og pleie og 

omsorgsleder Kjetil Bjerke 
 
 
Byggeprosessen: 
Året 2001 har vært sterkt preget av byggeprosessen 
som har pågått hele året. 
Sykehjemsdriften ble for alvor involvert da vi måtte 
redusere belegget med 6 plasser for å gi rom for 
ombygging i det eksisterende bygg. Dette skapte en 
del utfordringer den første tiden men etter hvert 
gikk dette fint og sommeren gikk uten store 
problemer i forhold til plasser. 
 
Etter hvert som bygget tok form ble vi involvert i 
Fargevalg valg av overflater og innkjøp av utstyr / 

møbler til den nye fløyen noe som var interessant, 
men også krevende. 
 
Det oppsto ingen store problemer i prosessen og vi 
har så langt vært svært fornøyd med resultatet. 
 
AVDELINGENE: 

Rehab. avd 
Siden oppstart 10.09.01 har de 6 heldøgnsplassene 
på avd. vært i full drift.. 
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Vi har både rehabiliteringspasienter og pasienter 
som av andre årsaker trenger et korttidsopphold jfr. 
alvorlig syke pas. og pasienter som trenger et 
vurderingsopphold/kartleggingsopphold. 
(Så langt har det lengste oppholdet for en rehab. 
pas vært 3.mnd.) 
 
Erfaringene så langt viser at vi som enhet står 
overfor stadig nye utfordringer ift. pasientenes 
sykdomsgrad og – kompleksitet. Dette setter  krav 
til oss som fagpersoner. Vi er avhengige av de 
dyktige sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte vi 
har, for å få dette til. Tilsynslegens rolle og nærhet 
er også her avgjørende. Likeså samarbeidet på tvers 
av avd. ved sykehjemmet er viktig. 
 
Det er også avgjørende for vellykket rehabilitering 
at de ulike faggrupper samarbeider på tvers av fag 
og enheter. Ved å være samlokalisering med 
fysioterapeut, ergoterapeut og psykiatritjenesten har 
vi et nært samarbeidsforhold med disse faggrupper. 
Gjennom faste ukentlige møter med 
hjemmetjenestene i Torpa og på Dokka ivaretas  
pasientens ”hjemmearena”. 
 
I planen for avdelinga skal 1 av de 6 døgnplassene 
brukes som en ’trygghetsplass’. Denne er ennå ikke 
satt ut i funksjon i påvente av at vi får definert’ 
premissene’ for bruk av denne plassen. Noe som 
bla. er avgjørende for de økonomiske rammene ift. 
bemanning.  
 
Den som har behov for langvarige og koordinerte 
tjenester har rett til en individuell plan, regulert i 
pasientrettighetsloven § 2-5. Denne forskriften 
trådte i kraft1.juli 2001. En individuell plan skal 
også omfatte alle tjenesteområder  for eksempel 
skole, trygdekontor, arbeidskontor o.s.v. Gjennom 
faste møter med Rehab.forum får vi en bedre 
innsikt i hva de andre enhetene kan bidra med i en 
rehabiliteringsprosess og knytte bedre kontakt 
mellom de ulike tjenesteområdene. 
Rehab.avd.  skal også drive dagrehabilitering. Ved 
ansettelse av aktivitør skal endelig disse planene 
kunne settes ut i livet. 
 
Pleieavdelingene 1. og 2.etg. 
Her har vi blant annet hatt en stor utfordring når det 
gjelder smitteregime på en beboer med MRSA en 
resistent staphyllokokk bakterie som er svært 
smittsom. Dette er en stor utfordring for personalet 
med ekstra arbeide i forbindelse med isolasjon. 
Denne oppgaven har tidligere tilhørt 
2.linjetjenesten ,men som vi nå får overført til 
kommunen. Det er tidskrevende å pleie pasienter 
med denne type problematikk. Personellet har tatt 
utfordringen og utført denne oppgaven på en 
fremragende måte. Dette har medført en del 
merutgifter på personell, utstyr og forbruksmatriell. 

Avdelingene har hatt stort sett fullt belegg med 
unntak av perioden med ombygging i sykehjemmet 
som tidligere nevnt. 
 
Soltun: 
Soltun er vårt tilbud spesielt til aldersdemente. Vi 
har tidligere hatt 9 plasser i dette tilbudet . Fra 
høsten 2001 fikk vi utvidet dette tilbudet med 9 
plasser i  Soltun 2. Ved hjelp av midler fra Hans 
Bardalens minnefond har vi også fått bygget om 
enhetens oppholdsrom til samme standard som vi 
har i nybygget. Vi har til god erfaring med det 
utvidede tilbudet som er et åpent tilbud . 

 
Belegg: 

Belegg pr.31.12.01  
Heldøgnsbeboere på 
korttidsopphold 

10 

Heldøgnsbeboere på 
langtidsopphold 

64 

Totalt 74 
 

 2001 
Antall innskrivinger  
antall utskrivinger 
etter langtidsopphold 

53 

antall utskrivinger 
etter korttidsopphold 

92 

 
Landmo kjøkken: 
Etter byggingen har det blitt en del nye rutiner på 
kjøkkenet.  Før ble maten levert ut til tre grupper på 
sykehjemmet, nå er det åtte mindre grupper. Alle 
grupper har egne oppvaskmaskiner, og spiseutstyret 
vaskes der. Kjøkkenet har fått mer oppvask av 
kantiner, siden vi sender ut maten i mange mindre 
enheter. Antall porsjoner mat utkjørt varierer lite.  
Det er stadig noen som får middag i en 
sykdomsperiode og avslutter når de blir friske. 
Vi har nå fått penger til ny oppvaskmaskin og ser 
på to ulike typer. 

 
Vaskeriet: 
Det har vært ordinær drift i vaskeriet i året som har 
gått. Det er en jevn økning i tøymengde som 
vaskes. Så kapasiteten begynner å bli sprengt. Det 
er forsøkt å legge noe av moppevasken ut til 
maskin i nybygget ,men denne er forholdsvis liten. 
Det har ikke vært endringer i bemanningen i året.   
 
HJEMMESYKEPLEIE 
Hjemmesykepleien: 
2001 har vært et normalt driftsår for 
hjemmesykepleien. Det har vært  jevn pågang 
gjennom hele året ,men vi har kunnet ta unna 
pågangen for det meste. 
 

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



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

33   

Vi hadde ekstra belegg på Landmo bo – og 
servicesenter fram til åpningen av Korsvold 
omsorgssenter. Det var også overført en del av 
bemanningen fra Torpa som også flyttet tilbake 
samtidig. 
 
Denne perioden med ekstra belegg gikk greit takket 
være at vi hadde bemanning. 
Vi har i deler året hatt en bruker med MRSA  som 
har mottatt tjenester i hjemmet dette har vært en 
utfordring for personellet i hjemmetjenesten. 
Hjemmetjenestene startet dette samarbeidet med 
OSSG og la et godt grunnlag for regimer rundt 
smittebegrensning. 
 
Det synes å være en tendens at vi får flere familier 
som trenger støtte i forbindelse med barn.  
Vi har flere og mer ressurskrevende tiltak i 
barnefamilier i år enn vi har hatt tidligere år. 
 
Vi har også fått en ny bruker med brukerstyrt 
personlig assistanse som i 2001 har hatt helt år på 
denne tjenesten. Det er 9 personer som mottar 
hjemmeavlastning og  av disse er 6 under 17 år. 
Det er 67 personer som har støttekontakt  av disse  
6 personer under 17,og 42 mellom 18 og 49 år og 
19 personer er over fylte 50 år. 
 
Ved Landmo Bo – og servicesenter har et vært et 
sentralt  tema i 2001 om det blir utbygging. Det har 
foregått planlegging og utarbeidelse av forprosjekt 
som inneholder 16 nye omsorgsboliger forbeholdt 
eldre og funksjonshemmede samt 8 som er 
forbeholdt mennesker med psykiske lidelser. 
 
De 16 omsorgsboligene for eldre er delt i to , 8 små 
enheter på i underkant av 40 m2 mens de andre 8 
blir store ca.70m2. Dette synes å være en god 
fordeling ut fra de erfaringer vi til nå har gjort  på 
Korsvold omsorgssenter.   
 
Ambulerende vaktmester 
Når vi skal beskrive våre tjenester kan vi dele de i 
følgende hovedoppgaver: 

• Trygghetsalarmer 
Vi har  160 brukere av trygghetsalarmer  i 
kommunen. 
 
Alarmene skal kontrolleres en gang i måneden for 
at man skal være sikker på at de innehar den 
trygghet de er ment å være. 
 
Med vår kapasitet med 1,6 stilling lar dette seg ikke 
gjøre i kombinasjon med andre tjenester. 
 
Av de 160 trygghetsalarmer har vi mange av den 
gamle typen, der feilprosenten er større enn på de 
nye. At de er av gammel type avspeiles etter hvert i 

tilgangen på deler, noe som vanskeliggjør 
reparasjoner. Det er med andre ord behov for en del 
nye alarmer  til erstatning for de eldste. 

• Hjelpemidler 
Vi har et nært samarbeid med ergoterapeutene når 
det gjelder kjøring og henting av 
hjelpemidler. 
 
Vår oppgave er da å montere og demontere 
hjelpemidler. Vi har hjelpemidler som har vært ute 
hos bruker og som tilhører kommunalt lager og som 
trenger vedlikehold og reparasjoner . Vedlikehold 
og reparasjoner blir utført av oss i den grad vi har 
kunnet gjøre det. 
 
Parafinfylling 
Vi har tre brukere som vi fyller parafin til, noe som 
 blir utført på mandag, onsdag, og fredag. 
 
Vedbæring 
Når det gjelder vedbæring har vi seks brukere  som 
hovedsakelig bor i Torpa, og som ringer når 
behovet måtte være der. 
 
Snømåking 
Av oppdrag på snømåking har vi fem brukere som  
er fordelt på Torpa og Dokka. 
Toalettømming 
Vi har fire brukere av biotoalett som vi tømmer en 
gang i uken og dette blir utført hver mandag. 
Plenklipping 
Av plenklipping har vi syv brukere som skal 
betjenes og disse ringer når det måtte være behov 
for klipping og raking. 
 
Vaktsentralen 
Dokka vaktsentral har som tidligere år betjent 
Søndre- og  Nordre Land Kommune . Vi har 
arbeidet videre med omplassering av personell for å 
tilpasse oss Forskrift om nødmeldetjenesten i 
kommunene. Dette arbeidet tar tid så vi er fortsatt 
ikke i havn med dette. Vi har nå fra i april ny turnus 
med helsepersonell i stillingene. 
 
Den situasjonen gjør at vi har overforbrukt 
lønnsmidlene i vaktsentralen, da det ikke er 
budsjettert med de stillingene som er i overtall. 
På alarmsiden øker antallet. Det er behov for 
fornyelse av teknisk utstyr på alarmmottaket dette 
er 20 år gammelt og er  vanskelig å kombinere med 
alarmer som selges i dag. Dette er en kostnad på ca. 
60.000 kroner. 
 
Antall registrerte henvendelser har steget med 
ca.1000 fra 2000 til 2001. 
Se egen oppstilling over henvendelser. 
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PLEIE-OG OMSORG TORPA 
 
Viktige hendelser: 
Innflytting i nye omsorgsboliger. 
17.10.01 vedtok Hovedutvalget for helse og 
omsorg navneendring fra Torpa bo- og 
servicesenter til Korsvold omsorgssenter. 
Offisiell overtagelse av nybygget med nytt navn 
24.10.01. 
 
Måloppnåelse: 
Innflytting i 20 nye omsorgsboliger i slutten av 
august og begynnelsen av september. 
”Nytt” dagtilbud til eldre. 
Ny geografisk inndeling av hjemmetjenestene i 
Torpa. 
Oppstart i begynnelsen av oktober for å planlegge 
samlokalisering av dagtilbud for 
funksjonshemmede. 
 
Hjemmesykepleie: 
Behovet for hjemmesykepleie har vært relativt 
stabilt de siste 2 årene. 
Vi har fortsatt vaknate stillinger for sykepleiere. 
 
Hjemmehjelp: 
Behovet for praktisk bistand i hjemmet med 
tradisjonelle hjemmehjelpsoppgaver er stabil. 
Vi ser derimot en endring av behov i form av 
boveiledning og ”husmorvikar”. 
 
Avlastning: 
Behovet for avlastning er omtrent som året før. 
Det er foreldre med funksjonshemmede barn og 
eldre som har de største behovene. 
 
Støttekontakt: 
Dette er et tilbud til flere typer brukere. 
Vi har bl. a. gitt støttekontakt til demente der 
familien begynner å bli slitne, og når vi ikke har 
andre tilbud å gi. 
 ( F.eks til beboere på Soltun) 
 
Omsorgslønn: 
Omsorgslønn ytes til foreldre med 
funksjonshemmede barn, og til pårørende som har 
eldre med stort hjelpebehov hjemme. 
 
Torpa Dagsenter. 
Dette ble åpnet for full drift igjen i september, da vi 
fikk tilbake bortleide lokaler. 
Det er også gjort noen endringer med bl.a. flytting 
av ballbassenget. 
 
Dagtilbud til eldre: 
Fra 01.10.01 startet vi ”nytt” dagtilbud for 
eldre.(Dvs. ikke en underavd til Landmo sykehjem 
som tidligere) Vi har imidlertid de samme 
brukerne, og tror ikke brukerne merker noen 

forandring. 
 
Matombringing: 
Mesteparten av året ble det kjørt ut mat 3 dager i 
uka. På slutten av året inngikk vi et samarbeid med 
Frivillighetssentalen. De stiller med en del 
pensjonister som kjører ut mat på søndager og 
helligdager. 
 
Bofellesskapet i Furuholtet: 
Her har personalet vært stabilt, og det meste 
fungerer bra, men det er en del ”slitasje” på 
personalet pga. tungt arbeid. Beboerne er de 
samme, men funksjonene deres reduseres gradvis, 
noe de ansatte er flinke til å ta hensyn til. 
 
Bofellesskap Rudsgate: 
Her flyttet en beboer ut, og en ny flyttet inn. 
En miljøarbeider i 100% stilling har vikariert på 
Vedseneret mesteparten av året. 
 
I perioder har det vært vanskelig å få tak i vikarer. 
Miljøterapeuten har brukt mye tid på dette, og det 
oppleves som slitsomt over lengre tid. 
 
Avlastningsboligen i Åsligata: 
Etterspørselen etter avlasting/opphold i Åsligata  
ble også i 2001 større enn oppsatt budsjett, noe som 
førte til at det måtte søkes om tilleggsbevilgning. 
Det ble behov for å ha åpent hver helg og dermed 
behov for flere stillinger.  Det ble vedtatt med 
virkning fra 2002. 
  
Parken dagsenter: 
Ved Parken har det vært 4-5 brukere. Vi la om en 
del rutiner i samarbeid med miljøpersonalet i 
Dokka/Rudsgata, slik at vi fikk 2 ansatte 2 dager i 
uka. Det har vært lærling på Parken deler av året. 
Parken er stengt på onsdager. 
 
Dokka Vedsenter: 
Her har vedproduksjonen gått for fullt. 
Veden har 1 stilling i 100%. Han var sykemeldt 
mye av året, og som vikar ble en av miljøarbeiderne 
satt inn. 
Personale fra boligfellesskapene er med brukerne 
”sine”.  2 har med seg egne assistenter. 
Det har vekslet mellom 7-9 brukere.  
 
I løpet av året er det kjøpt inn diverse utstyr som 
gjør arbeidet lettere og tryggere. 
 
   Montering av traverskran. 
   Verneutstyr og varmedresser. 
   Ny motorsag. 
   Diverse verktøy. 
   Nye gardiner. 
 
Personlig assistent: 
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Her har vi savnet en daglig leder. En av 
vernepleierne har gått inn og hatt personalmøter og 
fulgt opp en del rutiner. Dette har fungert ganske 
bra, men det er fremdeles stort sykefravær og 
vanskelig å få besatt og beholde helgestillinger. 
(Småstillinger) 
 
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
To brukere fikk tildelt personlig assistent i 2001. 
Den ene fra 1.januar den andre startet 1.juli. 
Brukere og representanter fra kommunen har vært 
på kurs for å lære om Brukerstyrt personlig 
assistanse. 
 
KORSVOLD OMSORGSENTER  
Våren og sommeren 2001 bestod av mye 
planlegging for å få ferdig nybygget. 
 
Det var en travel, men spennende tid. 
Avdelingssykepleier Anne-Karin Nygård tok seg av 
det meste som hadde med brukerne å gjøre, og 
gjorde en kjempeinnsats. 
 
Vi skulle være klare for innflytting i midten av 
august, og det klarte vi. I midten av august hadde vi 
klar nye turnuser både til hjemmetjenesten, avd. i 
underetg. og kjøkkenet. 
 
Hjemmesykepleien var tidligere inndelt i 3 distrikt, 
men nå endret vi dette til 4. 
Vi laget eget distrikt for Korsvold 1. etg, 
aldersboligene og omsorgsboligene på Elvroms-
feltet. 
 
Det er 20 omsorgsboliger på Korsvold som er 
inndelt i 3 grupper. 
I 1.etg er det 2 grupper som rommer henholdsvis 11 
og 9 beboere. I underetg. er det 5 leiligheter, og i 
tillegg 3 rom i gamlebygget som benyttes til 
korttidsplasser. 
 
Under byggeprosessen bodde det 7 pensjonærer på 
TBSS. De av disse med størst hjelpebehov fikk 
tilbud om plass i underetasjen i nybygget. Tidlig i 
planleggingsfasen, hadde vi sett at vi burde ha egen 
bemanning til brukergruppen vi  planla å ha der. 

Dette resulterte i at underetasjen fikk fast 
bemanning, som går i 2 delt turnus med en på 
dagvakt og en på kveldsvakt. Hjemmetjenesten 
dekker nattevakta. 
 
Vi fikk tilbake 2,9 årsverk fra LBSS som vi hadde 
”lånt bort” i byggeprosessen. 
 
Kjøkkenpersonalet startet med kveldsvakter, slik at 
beboere som bor i 1. etg. og som trenger assistanse 
får hjelp av disse. 
 
Alle 3 avdelinger har eget kjøkken og 
oppholdsrom. Alle beboere kan velge om de vil 
kjøpe måltider og spise i fellesskap, eller om de vil 
ordne mat i egen leilighet. Kaldmaten oppbevares 
på avd. kjøkkenene, mens middagsmaten tilbredes 
på hovedkjøkkenet og fraktes i egen varm vogn til 
avdelingene. 
 
Etter at beboerne flyttet fra TBSS, startet etter hvert 
oppussingen av rommene. Det gamle tavlerommet 
ble bygd om til bad og toalett for de 3 rommene 
som skulle brukes til korttidsplasser. 
Korttidsplassene ble tatt i bruk i slutten av 
november. 
 
I forbindelse med åpning av Korsvold, mottok vi en 
mengde gaver fra lag, foreninger og div. firma. 
Jeg nevner f.eks pengegaver for å bruke til div. 
utstyr i aktivitetsrom i nybygget, samt mange fine 
utsmykningsgaver. 

Mål for 2002 
• Oppstart av ny organisering med 

resultatenheter. 
• Lage nye rutiner og bygge opp nye 

ansvarsområder i tråd med ny organisering. 
• Kvalitetssikring av tjenestene blir et av 

hovedsatsningsområdet. 
• Oppstart av nye aktiviteter i Torpa med bl.a. 

flytting av aktivitetene på Parken til Torpa. 

• Igangsetting av ”Grønne aktiviteter”  og 
oppsetting og drift av drivhus.     

Hovedutvalg for Helse og Omsorg 
 
Klokkersveen, Ole   A 
Rosenberg, Elin    A 
Øversveen, Odd    A 
Kalstad, Kalla    A 
Monsebakken, Anita   SV 

Ege, Reinert    SP 
Sjåheim, Majen    SP 
Bolstad, Torunn    KRF 
Strand, Ole    BL 
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LANDBRUK-MILJØ-TEKNISK 

 

ADMINISTRASJON 
Sektorens organisering i år 2001: 

Sektorsjef: Merete Glorvigen 
Fagansvarlig drift: Lars Melvin Vange og Gunnar 

Øversveen 
Jordbrukssjef: Eva Cecilie Gihle 
Skogbrukssjef: Halvor Askvig 
Fagansvarlig plan/bygg/oppmåling: Hans Brattrud 
fra starten av året; etter at han gikk over i annen 
stilling, var avdelingen uten fagansvarlig 

Fagansvarlig eiendom: Kjell Erik Hatterud 
Fagansvarlig beredskap: Geir Atle Engen 
Kommuneplan- og miljøvernleder: Kjartan Th. 

Stensvold 
 
Administrativ omstilling, budsjett og tjenestebe-
skrivelser og serviceerklæringer har vært 
hovedtemaer når de fagansvarlige og sektorledelsen 
har hatt ledermøter dette året. Omstillingsarbeidet 
har tatt mye tid, og det resulterte i fire resultat-
enheter på ”gamle LMT”;  Brann- og feiervesen, 
Eiendom, Driftsavdeling/VAR/veg og Plan og 
næring. Sistnevnte resultatenhet er satt sammen av 
de fire LMT-avdelingene plan/bygg/oppmåling, 
miljøvern/kommuneplan, skogbruk og jordbruk.  

Avdelingenes rapporter nedenfor viser sektorens 
høye aktivitet. 

 

JORDBRUK 
Arealer og produksjoner i henhold til søknad 
om produksjonstilskudd 1998-2001: 

Areal 1998 1999 2000 2001 
Ant. bruksenh. 288 292 287 276 
Engvekster 
(daa) 

31403 28406 29071 29554 

Innmarksbeite 
* 

  6020 6655 

Grønnfôr-
vekster (daa) 

1941 1822 1951 1668 

Poteter (daa) 54 52 58 40 
Korn (daa) 6197 6236 5923 5589 
Andre vekster 
(daa) 

50 32 41 27 

Totalt areal 
(daa) 

39645 36840 43064 43809 

� Det ble gitt tilskudd til innmarksbeite fra og 
med 1999. 

 

Av tabellen ser vi at antall bruksenheter har gått 
ned, men at det dyrkede arealet har holdt seg 
stabilt, eller har økt noe de siste fire åra. 

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) i 2001 
Totalt ble det innvilget kr. 782.379 i tilskudd og kr. 
1.030.000 i rentefrie investeringslån. Av dette 
utgjorde kr. 598.000 tilskudd og kr. 759.000 i 
rentefrie investeringslån til tradisjonelt jordbruk, 
mens det resterende fordeler seg på 
tilleggsnæringer og tilskudd til onnebarnehage. 

Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap inkl. 
freda og verneverdige bygninger i 2001 

Til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap ble 
det gitt kr. 246.500 i tilskudd og til freda og 
verneverdige bygninger på landbrukseiendommer 
kr. 124.300. 

Økologisk  jordbruksproduksjon 
Økologisk jordbruksproduksjon er stadig i vekst i 
kommunen. Vi hadde ved fjorårets utløp 20 Debio-
godkjente produsenter, og det etablerte miljøet er 
aktivt. Det produseres et vidt spekter av økologisk 
råvarer, slik som storfekjøtt, sauekjøtt og -ull, egg, 
villsvinkjøtt, kjøtt og flesk av gris, poteter, 
grønnsaker og grovfôr. 

Landbruksvikarordningen 
De to landbruksvikarene har totalt hatt 31 
sykdomsoppdrag og 19 andre oppdrag. Dette 
utgjorde 285 dager med sykdomsavløsning og 81 
dager med andre oppdrag. Staten gir 105.000 kr. i 
tilskudd. 

Beitebruksplan 
Sommeren 2001 ble det satt ned et beiteplanutvalg 
som skal utarbeide beitebruksplan for Nordre Land 
pga. det sterke beitepresset i kommunen. Mål-
settingen med planen er å kartlegge beitebruken og 
finne funksjonelle tiltak. Nordre Land kommune 
bidrar med 60.000 kr. i tilskudd til planarbeidet. 

Melkekvotesalg og –kjøp 
I 2001 solgte fire produsenter kvoten. 49 
produsenter har kjøpt kvote, som til sammen utgjør  

96 699 l av totalt 98 844 l som kommunen ”fikk”. 
Nordre Land kommune har bidratt med 50 % 
tilskudd til kjøp av melkekvote, totalt nær 300.000 
kr. 
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Bygdeutviklingsprogrammet 2000 – 
2003 
Programperioden er utvidet til å vare fram til medio 
2003, mot opprinnelig tom. 2002. I løpet av 2001 
ble det arrangert en serie med grendemøter for å 
kartlegge interessen for ulike prosjekter. Det jobbes 
videre med turisme og småskala mat. Programmet 
var medarrangør av torgdag på Torget på for-
sommeren. På høsten deltok programmet på 
studietur til Skottland sammen med de andre 
kommunene som deltar i programmet og fylkes-
mannens landbruksavdeling.  

SKOGBRUK 
Et prioritert handlingsprogram for skogbruket i 
Nordre Land ble vedtatt i Oversiktsplan for 
skogbruk i Nordre Land i 1998 : 

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

og herunder treffe tiltak for å øke 
rekrutteringen til skogsarbeideryrket. 

I prioritetsklasse 3 finner vi : vernskogforvaltning, 
videreutvikle eksisterende bygdesager, kurs i “ Bio-
logisk mangfold “, elgprosjekt, prosjekt storfugl, 
orrfugl og juletreprosjekt. 

Avvirkningstall og statistikk fra 
skogavgiftsregnskapet over aktiviteten på 
skogkultursiden: 

År Avvirk.  
(m3) 

Ungskog-
pleie  
(da) 

Planter  
(antall ) 

Markbered 
(da) 

2001 73.581 2408 418.110 1113 
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 har gått mye ned i 2001, og er 
lavere enn det som er målsettingen fra 
oversiktsplanen. Det lave avvirkningsnivået kan 
henge sammen med lave tømmerpriser og en 
generell oppfatning om strenge og kompliserte 
miljøkrav. 

Skogkulturtallene er hentet fra 
skogavgiftsregnskapet. For ungskogpleie har det 
vært en klar nedgang. Det samme gjelder for 

planteaktiviteten. Markberedningsaktiviteten er 
stabil, men kunne enda vært noe større. 
Aktivitetsnivået er langt under målsettingen i 
oversiktsplan for skogbruk. Det må med bakgrunn i 
dette settes inn tiltak til neste sesong for å sikre at 
skogarealene forynges. 

Tilskuddsordningene for nyanlegg og ombygging 
av skogsbilveger er gode. Det ble ferdigstilt 1 
ombyggingstiltak og det er i gang og under 
planlegging  5 ombyggingsprosjekter i 2002. 
Aktiviteten innen ombygging av skogsveger er høy. 
Det ingen aktivitet på nyanlegg av skogsbilveger. 

Skogbruksavdelingen i Nordre Land har i  2001 
behandlet ca 1500 transaksjoner i skogavgifts-
systemet som skogbruksavdelingen i Nordre Land 
kommune anviser og kontrollerer. Det er investert 
for  3.592.789,- gjennom skogavgiftssystemet. 

Rentemiddelbudsjett for 2001 var på totalt 
501.100,- og er brukt til fellestiltak i skogbruket. 

Det er behandlet 16 søknader om bygging av 
landbruksveg, 20 søknader om hogst i vernskog, en 
5 års vedlikeholdskontroll av skogsbilveger, 14 
plantefeltkontroller og 19 søknader om 
skogsprøyting. 

For øvrig er det gjennomført oppgaver som 
overvåkning av nivå for barkbillebestand ved hjelp 
av utsatte prøvefeller, taksering av faste flater for 
skogskadeovervåkning, rapportering om blomstring 
og konglesetting m.m. 

 

MILJØVERN OG KOMMUNEPLAN 

Kommuneplanen 
Aust Torpa utmarkslag og Synnfjell Dokksfløy 
utmarkslag har utarbeidet innspill til 
kommunedelplaner for sine områder. Planene vil 
komme opp til politisk behandling i 2002. 

Prosjektarbeid 
Vilt og biologisk mangfold: 

Viltområdekart m/rapport og Biologiske 
mangfoldkart m/rapport er lagt ut på kommunens 
hjemmesider. 

Kulturminnevern: 

Reguleringsplan for Møllerstuefossen er vedtatt og 
første fase i utbyggingen er i gang. 
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Hjortevilt forvaltning 

Elg 
Det ble gitt  fellingstillatelse på 320 dyr, en 
nedgang på ca 17,5 % i forhold til 2000. 

Det ble felt 228 dyr, dette er en nedgang i uttaket på 
20 dyr i forhold til 2000. Fellingsprosenten ble 84, 
en økning på 13 % i forhold til i 2000. Tallene kan 
tyde på at vi fremdeles har en relativt høg elgtetthet 
i kommunen sett under ett. 

Hjort 
Det ble gitt  fellingstillatelse på 25 og felt fem dyr; 
to dyr på Østsinniåsen, ett dyr i Leppdalen og to 
dyr på Nordsinni. Observasjoner av hjort tyder på 
at stammen er økende. 

Rådyr 
Det ble gitt  fellingstillatelse på 359 dyr og felt 31. 
Dette er en nedgang i forhold til 2000. Noe av 
årsaken til nedgangen kan forklares med at vi har 
hatt flere gauper i kommunen enn tidligere år. 

Den høye tildelingen av dyr skyldes at det er mange 
små vald hvor det blir søkt, men jaktet svært 
tilfeldig. Rådyrjakta blir liksom “kjekt å ha” jakt. 
Det høye antall søknader fører til et nokså 
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 
Pga. vanskelige sporingsforhold ble det ikke 
gjennomført gauperegistrering i 2001. 

I gaupejakta 2001 ble det felt ett dyr i Nordre Land. 
Observasjoner sommeren og høsten 2001 tyder på 
at en i kommunen hadde jevnlig besøk av inntil to 
familiegrupper og en til to voksne enslige dyr , en 
voksen hunn og to unger. Ut fra dette kan en 
konkludere at en har ikke mindre enn tre og ikke 
flere enn fem gauper som har regelmessig tilhold i 
kommunen. 

De fleste observasjonene har vi på Nordsinni og 
Østsinni.  

Bjørn 
Det foreligger ikke sikre observasjoner av bjørn i 
Nordre Land i år 2001. Det er imidlertid en bjørn 
som har operert lengre syd på Veståsen og som har 
vært innom i Nordre Land og tatt noen sauer. 

Rovdyrskader 
Det er fra staten utbetalt rovdyrskadeerstatning  for 
i alt 120 sau og lam i år 2001. Dette er en liten 
økning fra 2000. Tapet fordeler seg med 103 dyr 
tatt av gaupe og 17 tatt av bjørn. 

Fallvilt - skadet vilt 
Det ble i 2001 foretatt 28 ettersøk etter skadet vilt i 
kommunen. Skadeårsak var for alle kollisjon med 
bil. Den irregulære avgangen som følge av 
kollisjon med bil i 2001 ble 12 elger og 5 rådyr.  

Viltstellmidler 
Det ble ikke utbetalt tilskudd fra de kommunale 
viltstellmidlene i 2001. Årsaken var at det ikke 
forelå kvalifiserte søknader. 

Innlandsfiske  
Fra fiskestellfondet ble det  i 2001 innvilget tre 
tilskudd til fiskekulturtiltak med til sammen kr. 
85.000. 

Motorferdsel i utmark 
Med bakgrunn i en relativt vel organisert ervervs-
kjøring med 13 løyver fordelt over kommunen er 
det få søknader om dispensasjon til å benytte snø-
scooter i kommunen og de fleste som har søkt er 
blitt henvist til å benytte de som har løyve til 
ervervsmessig kjøring. 

Når det gjelder bruken av motorbåt på mindre vann 
er kommunen 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 
Avdelingen har bidratt til utarbeidelsen av 
kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.  

Arbeidsgruppa for badeplass ved Dokka camping 
har endt opp med at badeplassen må plasseres i 
øvre del av Dølsveita. Dette alternativet blir utredet 
videre, og målet er en realisering av prosjektet i 
løpet av 2002. 

 
PLAN/BYGG/OPPMÅLING 
 
Gebyrinngang  
Gebyrinngangen for 2001 varierte noe totalt for 
avdelingen i forhold til budsjettert. For Plan- og 
bygg ble gebyrinngangen på kr. 337.459, mens det 
opprinnelig var budsjettert med kr 400.000, som 
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var noe urealistisk. Opprinnelig var det på 
oppmåling budsjettert med en gebyrinngang på kr. 
400.000 mens sluttresultatet ble på 450.000. 
 

Planer - digitalisering 
Alt planarbeide skjer nå digitalt. Vi forsøker å få 
digitalisert eldre, aktuelle reguleringsplaner, men 
dette begrenses noe pga. bemanningen. 

Bygg 
Bygging av fritidsboliger og fradelingssaker har 
også i år preget saksbehandlingen for bygg, og de 
største enkeltforetakene som er utført i kommunen 
er utbyggingen av Rudsgata og Bergfoss-senteret.   
 

Kart og oppmåling 
År 2001 ble også et år der mye av innsatsen måtte 
settes inn på kart- og delingsforretninger. Det er 
utferdiget ca. 85 målebrev, hvorav et antall på ca. 
35 tidligere er tinglyst gjennom midlertidige 
forretninger. Det er samtidig utstedt ca. 20 nye 
midlertidige forretninger slik at restanselisten har 
krympet noe, men fremdeles ligger noe i overkant 
av det som er ønskelig. Antallet er ca. 70 og så 
mange som 40 av disse er eldre enn 3 år. Vi har 
imidlertid påbegynt halvparten av sakene og 
nødvendige ressurser må nå settes inn for å fullføre 
de eldste sakene.  
 
I regi av Statistisk sentralbyrå ble det i forbindelse 
med folke- og boligtellingen i år 2001 gjennomført 
et prosjekt som ble kalt ”Boligadresseprosjektet” 
hvor kommunen utførte en betydelig innsats med å 
tildele unik identifikasjon til den enkelte boenhet i 
flerboligbygg.  Innsatsen ble godtgjort med kr. 
35.000 fra Statens kartverk, men burde vært det 
doble for å dekke den kommunale innsatsen. 
 
Innsatsen innenfor gebyrbelagte arbeidsoppgaver, 
samt arbeidet med Boligadresseprosjektet har også i 
2001 gått utover den egeninnsatsen vi har påtatt oss 
som part i GeoVEKST nykartleggingsprosjektet.  
Det er imidlertid grunn til å gratulere kommunen 
med nytt EDB-lesbart kartverk for stort sett hele 
kommunen, ettersom vi høsten 2001 fikk levert 
siste etappe. Utfordringen nå blir å få etablert 
heldekkende digitalt eiendomskartverk, samt å 
vedlikeholde kartdataene slik at holdbarhetsdatoen 
skyves foran oss. 
 
En annen milepæl i 2001 var overgangen fra 
RiksGAB til KommuneGAB. Forenklet betyr dette 
at vi har originalregisteret for grunneiendommer, 
adresser og bygninger i eget hus, og kan på den 
måten koble ferske registerdata til kartet.  

 
 

DRIFTSAVDELINGEN 

Veger 
Det ble foretatt en del grøfting, stikkrenneskifting, 
klipping av vegetasjon og grusing av kommunale 
veger, samt at det ble lagt asfalt i Storgata fra Vest–
Torpavegen til Rosteinvegen. Kommunen har et 
stort og kostbart  vegnett  å vedlikeholde. 

Vann/kloakk 
Vann- og kloakkmengder (1000 m3): 

Vann 1998 1999 2000 2001 
Dokka 929 877 815 790 
Elverum 21 20 17 17 
 
Kloakk 1998 1999 2000 2001 
Dokka 461 408 515 303 
Elverum 22 20 22 18 
Riisby 2 2 4 3 
 
Vannkvaliteten ved vannverkene er generelt god, 
og alle renseanleggene har svært gode 
renseresultater av avløpsvannet. Vannproduksjonen 
ved Dokka vannverk er fra 1998 til  2001 redusert 
med ca. 140 000 m3.  Dette skyldes en satsing på å 
utbedre vannlekkasjer på ledningene de siste årene. 
Vi har fortsatt ca. 30 % vannlekkasje ved Dokka 
vannverk. Den forholdsvis store reduksjon av 
vannmengden inn til Dokka renseanlegg, skyldes 
utbedring på vannledninger og nedbørsmengden i 
forhold til 2000.  

Det er satt i gang arbeid med å få de kommunale 
vannverkene godkjent av Næringsmiddeltilsynet, 
som f.eks. klausulering av vannkildene, UV 
bestråling ,utvidelse av vannverksvakten fra 
helgevakt til ukesvakt, intern-kontroll (IK-mat), 
pH-justering av vannet, samt utbygging av sentralt 
driftskontrollanlegg.  Arbeidet videreføres i 2002. 

Renovasjon 
Restavfallsmengder (tonn) til deponi: 

1998 1999 2000 2001 
1466 1169 1226 1082 

 
Kjøkkenavfallsmengder (tonn) til kompostering: 

1999 2000 2001 
346 320 305 
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Følgende mengder (tonn) fordelt på fraksjoner er 
gått til gjenvinning de 3 siste årene: 

Fraksjon 1999 2000 2001 
Papp/papir 272 311 235 
Glass/metallbokser 44 42 44 
EE-avfall  4,5 4,5 
Spesialavfall 3,8 3,7 3 
Landbrukplast 50 60 60 
Metall 41 94 94 
Matavf. storhush. 74 75 63 

 
Innsamlingsordning for EE (elektrisk/elektronisk)-
avfall startet opp i 2000. Her det litt usikkert å anta 
vekt da det opereres med vekt på brunevarer og 
antall enheter på hvitevarer. Samlet mengde avfall 
har hatt en nedgang i forhold til tidligere år. 

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 tre - fire personer innen kommunale 
sysselsettingstiltak fordelt på ca. 40 månedsverk. 
Arbeidet har omfattet praksisplasser, atføring og 
arbeidstrening 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: 

1998 1999 2000 2001 
57 40 52 77 

Brann- og feiervesenet hadde tilsyn på sin 
virksomhet fra Direktoratet for brann- og el-
sikkerhet i november. Tilsynets avdekket ingen 
store feil og mangler ved vår drift. Arbeidet med å 
etterkomme tilsynets merknader, vil bli fulgt opp 
og etterkommet i løpet av neste år. Det har vært 
gjennomført tilsyn i 34 særskilte brannobjekter.  

2001 var et år med mange utrykninger. Det er ikke 
registrert så mange utrykninger i brannvesenet 
tidligere.   

Feiervesenet utførte feiing av 1745 piper, og 
gjennomførte 362 tilsyn av piper og ildsteder. 

 
EIENDOM 

Generelle vedlikeholdsoppgaver  
Det var ikke avsatt ekstra bevilgninger til 
vedlikehold i 2001, og det innebar en begrenset 

aktivitet innen større vedlikeholdsoppgaver. Vi 
utførte derfor, ved hjelp av egne folk, så mange 
ventende oppgaver som tid og penger tilsa. Noen av 
de største oppgavene var utbedring av tak gymsal 
ved TBUS og gjerding ved Korsvold omsorgs-
senter. I løpet av året fikk vi skåret en del 
materialer som vi har/kan benytte til diverse 
vedlikeholdsoppgaver. 

Utbygging Landmo sykehjem og Korsvold 
omsorgssenter  

Gjennom byggekomite og prosjektleder har 
avdelingen vært sterkt involvert i ferdigstillelse av 
disse byggene. Begge byggene stod ferdig og ble 
tatt i bruk høsten 2001. Også uteområdene ble 
istandsatt før vinteren kom. Begge byggene 
fremstår som meget funksjonelle og solide bygg, og 
er en flott tilvekst til kommunens bygningsmasse. 

Tilbygg og ombygging Torpa 
helsehus  
Gjennom samarbeid med byggekomite og 
konsulent har avdelingen vært sterkt delaktig i dette 
prosjektet. Arbeidet med tilbygget startet sen-
vinteren 2001, og var ferdig til innflytting i løpet av 
høsten når det gjaldt 1. et., mens underet. var 
innflyttingsklar like etter nyttår 2002. Ombygg-
ingen av eksisterende helsehus startet på etter-
sommeren, og lokalene var ferdig oppusset litt ut på 
nyåret 2002. Også dette bygget framstår som et 
meget funksjonelt og trivelig bygg. 

Utbygging Snertin 
Det har pågått planlegging med sikte på å bygge ni 
leiligheter/boliger for funksjonshemmede på 
Snertinjordet. NLK har fått tilsagn om tilskudd fra 
staten til dette prosjektet, og  byggingen vil bli 
igangsatt våren 2002. 

Utbygging Landmo bo- og 
servicesenter 
NLK har også fremmet søknad om tilskudd fra 
staten til å bygge omsorgsboliger og noen boliger 
til psykiatrisk trengende på/ved gamle Landmo bo - 
og servicesenter. Foreløpig har vi imidlertid ikke 
fått positive signaler når det gjelder denne 
utbyggingen. Ny søknad vurderes. 

Ombygging/nybygg Dokka 
ungdomsskole 
Arbeidet med å planlegge ombygging og ev. 
nybygg ved DUS startet høsten 2001. Ideskisser er 
lansert fra tre forskjellige firmaer, og det tas sikte 
på videre prosjektering utover året 2002. 
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Utleie av kommunale boliger 
Vi har hatt en  meget høy utleieprosent over hele 
året. 

Omorganisering 
Det har vært brukt mye tid på omorganiseringen 
som har pågått i 2001. Usikkerhet om hvilket 
resultat som ville bli vedtatt har kommet klart fram 
hos mange av avdelingens medarbeidere. Vi endte 
heldigvis opp som egen resultatenhet og det var en 
svært hyggelig beskjed for oss alle. Dette var også 
en bekreftelse på, og en ytterligere spire til, å 
fortsette å videreutvikle den positive trenden som vi 
føler vi er i.    

FDV-utdannelse for vaktmestere 
I løpet av året har tre av våre fast ansatte 
vaktmestere gjennomført videreutdannelse innen 
forvaltning, drift og vedlikehold. Dessuten har vi 
stilt arbeidsplass til disposisjon for ytterligere tre 
personer som har gjennomført denne utdannelsen. 
Fra høsten 2001 startet ytterligere en av våre fast 
ansatte denne utdannelsen. I NLK har nesten 
samtlige vaktmestere gjennomført slik utdannelse. 

Dette har stor betydning både for de enkeltpersoner 
det gjelder, men ikke minst for eiendomsavdelingen 
som helhet. 

Ledende renholdere 
I løpet av 2001 har vi fått tilsatt ledende renholder i 
den sonen hvor dette manglet. Dette bidrar til større 
helhet innen avdelingen. 

Budsjett 
Prosjekter innen kapitalbudsjettet er styrt innen de 
rammer og bevilgninger som vi til enhver tid har 
hatt. På driftsbudsjettet fikk vi totalt sett et meget 
bra resultat, selv om det i løpet av året var svært 
store belastninger på enkelte områder som følge av 
uforutsette forhold som dukket opp. Den store 
økningen når det gjelder strømprisene har også vært 
en stor utfordring. 

Generelt 
Spesielt innen områdene nybygg og ombygginger 
har året 2001 vært svært hektisk. Vi er i ferd med å 

legge bak oss tre meget omfattende byggeprosjekter 
som totalt  har en byggekostnad på ca. 60 mill 
kroner. Det som imidlertid bekymrer mest er de 
altfor små midlene som blir avsatt til vedlikehold 
av eksisterende og nye bygg. Her må det tas noen 
skikkelige krafttak i tida framover. Dette, sammen 

med flere store utbyggingsprosjekter, gjør at vi står 
overfor store utfordringer i årene som kommer. 

 

 
REGNSKAP 2001 (tall avrundet til hele 1000 kr) 

Ansvar Navn Netto regnskap Budsjett 
Adm. LMT 1.228 1.253 

1.42 Eiendom 14.126 15.030 
1.43 Plan/bygg/oppmåling 1.024 985 
1.44 Drift -1.704 -1.428 
1.45 Beredskap 2.227 1.878 
1.46 Sysselsetting 53 133 
1.47 Landbruk 1.264 1.266 
1.48 Miljø 501 360 
Sum LMT 18.719 19.477 

1.41 

 
 
I denne regnskapsoversikten er bruk av 
fond/avsetninger til fond medtatt. Regnskapet for 
avdelingene på sektoren har noen variasjoner i 
forhold til budsjettet, men sektoren totalt sett kom 
ca. 700 000 kr. under vedtatt budsjett. 
  
Hovedutvalg for landbruk, miljø og 
teknisk 
Rudi Thorstensen, leder  AP 
Knut Skartlien   AP 
Bente Stadsvoll   AP 

Grethe Sørbønsveen  AP 
Kjetil Bjørklund, nestleder  SV 
Målfrid Anita Rønningen  BL 
Terje Nydal   SP 
Marianne E. Bjerke  SP 
Astrid Ulimoen   H 
 
Hovedutvalget behandlet 133 saker og 190 
delegerte saker. For øvrig behandlet Brannstyret 5 
saker, og Utvalg for vilt- og fiskeforvaltning 27 
saker. 
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Kommunestyre 1999 - 2003 
(Pr.20.03.2002) 

 

Kommunestyre Formannskap 
 

Arbeiderpartiet Arbeiderpartiet 
Rønningen Rolf  

Ordfører 
61116009 Rønningen Rolf 61116009 

Alfstad Liv Solveig 61113676 Alfstad Liv Solveig 61113676 
Brenna Eleanor 61118000 Brenna Eleanor 61118000 
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 
Rønningsveen Svein 61113882  Sosialistisk Folkeparti 
Skartlien Knut 61118270  Ekrem Bjørn Erik 61110831 
Stadsvoll Bente 61119012     
Sørbønsveen Grethe 61119071 
Thorstensen Rudi 61110460 
Øversveen Odd 61113629 
   

Bygdelista 
Eng Arnfinn 61119657 
Moe Knut 61119617 
Mæhlum Linda  
Røstelien Ole Magnus 61118532 
Strand Ole 61110498 
Tangen Ottar 61119170 

Fremskrittspartiet 
Rønningen Torger 61111615 

Høyre 
Eidissen Jan Viggo 61111926 
Ullimoen Astrid 61111178 

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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