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INNLEDNING 
 
 
Årsmeldingen for 2003 er den 17. i rekken.  
 
Formålet med en årsmelding er å gi en samlet oversikt over bruken av budsjettmidler og 
hvilke resultater som er oppnådd. Rapportering til politiske organer er en viktig administrativ 
oppgave, årsmeldingen er administrasjonens samlede vurdering av forholdene i året som gikk. 
 
Den delen av årsmeldingen som omfatter resultatenhetene er basert på innspill fra 
enhetslederne, støttefunksjonene på innspill fra fagsjefene og sammensyingen er gjort på 
rådmannsnivå i samarbeid med økonomiavdelingen. Ansvaret for årsmeldingens innhold 
ligger hos rådmannen. 
 
Årsmeldingen vil bli lagt ut på nettet, delt ut til politikerne og fordelt til ansatte og innbyggere 
etter ønske. Intensjonen er at årsmeldingen skal gi relevant informasjon om kommunens 
virksomhet til de som ønsker det. 
 
En årsmelding er et resultat av de disposisjoner som er foretatt i fortid. Når kommunen i løpet 
av 2004 får etablert gode rutiner for rapportering på oppfølging av politiske vedtak og 
kommer i gang med balansert målstyring vil dette også reflektere innholdet i framtidige 
årsmeldinger. I 2004 vil også arbeidet med å kvalitetssikre kommunens tjenester gjennom 
serviceerklæringer intensiveres.  
Denne årsmeldingen er basert på  de rutiner som gjaldt og de disposisjoner som ble foretatt i 
2003. 
 
2003 innebar et normalt aktivitetsnivå for Nordre Land kommune, dvs. et rimelig høyt 
aktivitetsnivå. Tallene viser: 

• at kommunens driftsutgifter er høyere enn driftsinntektene, før de er korrigert for 
avskrivninger 

• at netto driftsresultat er negativt med vel 6,9 mill. kr. 
• at det ikke er midler fra driften til investeringer  
• at regnskapsunderskudd unngås ved bruk av disposisjonsfond - eller oppsparte midler 

 
Kommunen tærer med andre ord på sin kapital. Situasjonen er ikke ny, verken for vår 
kommune eller kommunesektoren generelt. Det spesielle for vår kommune er nok at 
situasjonen ”strammer seg til” når det gjelder gapet mellom inntekter og utgifter. 
 
Mange investeringsprosjekter er igangsatt i løpet av året, hvorav tre skiller seg ut i 
kompleksitet og størrelse; omsorgsboliger ved Landmo, rehabilitering av Dokka 
ungdomsskole og bygging av nytt publikumsbad ved ungdomsskolen. Til sammen utgjør 
disse tre prosjektene alene investeringer på ca. 105 mill. kr., noe  som vil stille kommunen 
overfor betydelig utfordringer på drifts- og finansieringssiden framover. Prosjektene vil 
forhåpentligvis samtidig være til glede mange innbyggere. 
 
Vi har i 2003 fortsatt arbeidet i det såkalte ”effektiviseringsnettverket” i regi av KS sammen 
med Gjøvik, Toten, Hadeland og Søndre Land. KOSTRA- tall er brukt til å sammenligne 
kommunene og de gir på den måten viktig informasjon om kostnadseffektiviteten i 
produksjon av kommunens tjenester. I denne årsmeldingen er KOSTRA- tall brukt i bl.a. 
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nøkkeltallene på side 9. og under omtalen av de enkelte resultatenheter. KOSTRA- tall sier 
mye om kostnadsnivå og produktivitet, mindre om kvalitet. 
 
Den administrative organisering ble endret i 2002, 2003 har vært et år preget av fortsatt 
implementering og gjennomføring av den nye modellen. En to- nivåmodell krever god intern 
kommunikasjon og informasjon mellom de to nivåer; tjenestenivået og rådmannsnivået. 
Interne strukturer og møter har derfor vært prioritert, samtidig som det har vært avviklet et 
lederutviklingsopplegg. Ca. 25 ledere har deltatt i dette opplegget, det vil helt sikkert ha 
positiv betydning for utviklingen  av den valgte organisasjonsmodell. 
 
Sykefraværet utgjorde i gjennomsnitt 9,7% i 2003, 8,1% i 2002,  8,9% i 2001 og 10,3% i 
2000. Det er nå inngått såkalt IA –avtale (inkluderende arbeidsliv), der ett av de forventede 
resultater er reduksjon i sykefraværet. Avtalen om inkluderende arbeidsliv er basert på en 
forutsetning om at det samlede sykefravær skal ned med 20% i løpet av en femårs periode. 
Årsaker til sykefravær er sammensatt og tiltak for å redusere det er tilsvarende krevende. 
 
Resultatenhetene har arbeidet innenfor sine rammer og forutsetninger og har gjort en god 
jobb. Av nitten enheter har 14 kommet ut med overskudd, 5 med underskudd. Begge deler 
forklares og jeg viser til kommentarene under de enkelte resultatenheter. Forventningene til 
kommunens tjenester, både i kvalitet og omfang øker. Samtidig er enhetene utsatt for et sterkt 
press på sine økonomiske ressurser, et press som antakelig vil øke. Å nå økte mål med færre 
ressurser er en stor utfordring. 
Sentraladministrasjonen, herunder politisk styring, er belastet med premieavvik for pensjon 
med vel 5,8 mill. kr. Disse dekkes opp med en tidligere avsetning. Etter dette framkommer 
området med et mindreforbruk på vel 200.000 kr. 
 
På finanssiden har konsesjonskraftsalg, skatt og renter bidratt positivt. Avdragstiden på lån er 
økt til et snitt på 17 år.   
 
Regnskapet er avlagt i balanse. Sett  i forhold til de konsekvenser som ligger i allerede 
vedtatte investeringer er situasjonen bekymringsfull. Budsjettet for 2005 kan ikke gjøres opp 
uten konkrete løsninger på disse utfordringene. Tjenestenivået må tilpasses inntekter og 
gjeldsforpliktelser, framtidig husholdering må bli svært forsiktig. 
 
Godt samarbeid mellom innbyggere, politikere, tillitsvalgte, ledere og ansatte er en 
forutsetning for at kommunen skal klare å løse sine oppgaver og utfordringer. En organisasjon 
med høyt konfliktnivå eller dårlige relasjoner mellom en eller flere av disse deltakerne vil 
være mindre i stand til å løse sine utfordringer, ikke minst på det økonomiske området. 
 
En takk til alle for gode bidrag, både av økonomisk og samarbeidsmessig karakter,  i 2003! 
 
 
Lars Nordby 
rådmann 
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Økonomi 
Økonomisjefens kommentarer. 
 
1. INNLEDNING. 
Årsregnskapet består av  driftsregnskap , 
investeringsregnskap, balanseregnskap , 
økonomiske oversikter og noter. 
Kommunens interne og eksterne kontoplan 
er tilpasset de krav som KOSTRA-
forskriften krever samt at den interne delen 
er tilpasset  organiseringen i kommunen.  
 
2. BALANSEREGNSKAPET 
Arbeidskapitalen 
Arbeidskapitalen er i balansen lik 
omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. I 
2003  har omløpsmidlene blitt redusert  
med vel 30 mill.kr. til vel 170 mill. kr.  I 
samme periode har  kortsiktig gjeld også 
blitt redusert med  nesten 16 mill.kr.  slik 
at arbeidskapitalen er redusert  med nesten 
14  mill. kr. siste året.Kommunens 
likviditet må  fortsatt betegnes som bra  
med en arbeidskapital på  vel 134 mill.kr. 
pr. 31.12.2003. 
 
Arbeidskapitalens driftsdel 
Denne defineres ved arbeidskapital minus 
ubrukte lånemidler, investeringsfond og 
bundne driftsfond I forhold til 
driftsinntektene utgjør denne   6,3 %  og 
har  hatt en nedgang  i 2003 i forhold til 
2002 da denne utgjorde 9.7  % 
 
Anleggsmidler 
Det er aktivert netto  vel 80 mill. kr. , 
hvorav pensjonsmidler utgjør vel 27 mill. 
kr. Ordinære avskrivninger er gjennomført 
med nesten 10,6 mill. kr. 
 
Gjeld 
Langsiktig gjeld  er ved årets utgang 
bokført med vel 470 mill. kr. Av disse 
utgjør pensjonsforpliktelse nesten 253 mill. 
kr.   Eksterne lån har økt med nesten 30,5 
mill. kr. og utgjør vel  217 mill. kr. pr. 
31.12.03. 
 

 

Lånegjeld pr 31.12, fra 1994 til 2003 
 
Lånegjelda viser slik utvikling de siste 
årene. 
Netto lånegjeld viser slik utvikling 
Netto lånegjeld er langsiktig lånegjeld 
ekskl. lån til formidlingslån. 
 
Det er lagt opp til en kraftig økning av 
lånegjelden  i økonomiplanperioden. Dette 
har sammenheng med den store aktiviteten 
på investeringssiden, bl.a. omsorgsboliger, 
skolebygg,  m.m. 
    
Egenkapital  
Vårt fondsregnskap viser at  vi har redusert 
fondskapitalen med nesten 31,9 mill. kr. i 
året. Fondskapitalen er 31.12.03 på  nær 94   
mill.kr.  Gjennomførte tiltak i  budsjettåret  
har belastet fondene slik( i mill. kr.): 

- investeringer/utlån 26.9  
- driftstiltak    5.0  

 
Fondsoversikt 1993-2002
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Kommunen  står foran mange store 
investeringsoppgaver i tida framover. En 
følge av dette vil være at lånegjelda vil øke 
samt at fondene vil reduseres. Dette er en 
uheldig utvikling – og et særlig viktig mål 
vil derfor bli å finne rom for avsetninger til 
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styrking av fondene i fremtidige 
budsjetter/regnskaper. 
 
Tap på fordringer og utlån 
For kommunale krav, som husleie, 
barnehage, kommunale avgifter m.m., er 
det i året utgiftsført som uerholdelige krav  
vel 56 tusen kr.  Sosiale utlån er ettergitt 
med vel 50 tusen kr. Utlån av 
husbankmidler er avskrevet med vel 71 
tusen kr. Nordre Land Næringsselskap  
A/S er avviklet i året og  kommunens 
aksjer på i selskapet på  102 tusen kr er 
avskrevet. 
 
 
3. DRIFTSREGNSKAPET 
Netto driftsresultat fremkommer negativt  
med  6.954 mill. kr.  som er 2.53 % i 
forhold til driftsinntektene. Tilsvarende tall 
i 2002 var positive med 7.589 mill. kr. eller 
2,84 % 
Premieavvik på pensjonsordningene  fra 
driftsåret 2002 utgjør 5.825 mill. kr.  
Kommunen har valgt  1  års amortisering 
på dette og hele beløpet er kostnadsført i 
2003. Avsetning fra 2002 dekker denne 
kostnaden. Etter overføringer til 
investeringsregnskapet og forbruk og 
avsetninger på fond fremkommer  et 
regnskapsmessig merforbruk på  vel  1.541 
mill. kr.  
 
 
Merforbruk/underskudd  og 
premieavvik 
Driftsregnskapet viser for året et 
regnskapsmessig merforbruk på kr. 
1.541.259,95. Aktuarberegninger på våre 
pensjonsordninger  fremkommer med et 
positivt premieavvik for 2003. Beløpet 
inkl. arbeidsgiveravgift  utgjør tilsammen 
kr. 2.001.879,- Slikt premieavvik skal 
inntektsføres  i året det oppstår  og må 
dekkes opp i budsjettet påfølgende år. Etter 
inntektsføring av premieavviket  
fremkommer mindreforbruk på driften med 
kr. 460.619,05. Beløpet er  avsatt  til 
disposisjonsfond som delfinansiering av 

premieavviket i 2004 og driftsregnskapet 
er således avsluttet i balanse. 
 
 
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør 
71.18 % av driftsutgiftene  mot 70.50 % 
året  før. 
 
Pensjonskostnader. 
I 2002 kom departementet  med forskrifter  
som  gir bestemmelser om hvordan 
kommunene skal  behandle sine 
pensjonsforhold i årsregnskap og 
årsmelding. Kommunens pensjonsforhold  
er postert i regnskapet i forhold til dette . 
Oppstillinger er gitt i noter til regnskapet.   
 
Skatteinntekter. 
Skatteinntektene viser slik utvikling de 
siste årene. 
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Skatt på inntekt og formue er gått inn med 
96.426  mill kr. i 2003. ( Budsj. 92.200) 
Dette er en økning i forhold til året før med 
10,77 %. Til sammenligning var økningen 
året før 6,22 % 
 
Eiendomsskatt er gått inn med  8.775 mill. 
kr. som er  375 tusen kr. mer enn 
budsjettert. Andel som gjelder verker og 
bruk  (kraftanlegg) utgjør vel 6,6 mill. kr. 
av dette. 
 
 
Rammetilskudd. 
Rammetilskudd  inkl. løpende 
inntektsutgjevning er mottatt med vel 81.7 
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mill. kr. mot budsjettert 88.8 mill kr. Det 
store avviket  har årsak i bl.a. stor 
skatteinngang som gir mindre 
inntektsutjevning, mindre nasjonal pott til 
utjevning . 
 
Netto negativt driftsresultat er på vel  
6,953 mill. kr som er nær 1,857 mill mer 
enn budsjettert.  Følgende elementer kan 
forklare avviket: 
- mindreforbr. driftsomr  -  3.585 mill kr 
- mindreforbr. fin.trans   -   2.648 mill kr. 
- mindre innt.skatt/ramt. +  2.265 mill kr.  
-    premieavvik pensjon    +  5.825 mill kr. 

 
Netto driftsresultat 2003 er dekket slik: 
Avsetninger    10.349 
Bruk av avsetninger  - 18.103 
Overf. til inv.regnsk            800 
Mindreforbruk (overskudd            0 
       6.954 
 
 
Netto driftsres de siste år. 

Nettodriftsresultat i årene 2003 - 1998 
 
Netto utgifter til renter og avdrag viser 
følgende utvikling: 
 

Renter - avdrag 2002
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Virkningen av at renten er satt ned mye i 
året, har enda ikke gitt noen stor virkning 
for våre lån. Dette har sammenheng med at  

flere lån er tatt opp på fast rente og 
bindingstiden ikke er utløpt. En del lån er 
refinansiert i året, nedbetalingstiden er  
forlenget og bedre rentebetingelser er 
oppnådd. 
 
4. INVESTERINGSREGNSKAPET   
På investerings- og anleggsiden har det 
vært stor aktivitet også dette året. 
Investeringsregnskapet viser at  brutto 
investeringsutgifter utgjør vel 34.5 mill kr. 
mot budsjettert 137.8 mill.kr. Årsaken til 
avviket er at flere anlegg ikke er ferdige i 
året og blir således videreført  til neste år. 
Utover investeringsutgifter, blir utlån og 
kjøp av aksjer ekstraordinære innbetalinger 
på utlån, avdrag og mottatte avdrag på 
etableringslån samt avsetninger, ført i 
investeringsregnskapet. Regnskapet 
fremkommer med et finansieringsbehov på 
nesten 73 mill kr. som er dekket ved  bruk 
av lån, mottatte avdrag, bruk av 
avsetninger og  ved overføring fra 
driftsregnskapet.  Ved avslutning av 
investeringsregnskapet viste resultat et 
mindreforbruk på under 10 tusen kr. som 
ble avsatt til ubundet investeringsfond ,og 
er avsluttet i balanse. 
  
5. FINANSFORVALTNING 
Reglement for finansforvaltning ble vedtatt 
av kommunestyret i 2002. Reglementet gir 
klare signaler om at det skal utvises stor 
forsiktighet ved plassering  og at en unngår 
plassering i aksjer. I hovedsak er 
kommunens  midler plassert på 
bankinnskudd.  Gjennom driftsåret  er  en 
del av  midlene blitt omplassert  i bl.a. 
pengemarkedsfond, obligasjoner på 
bankinnskudd med aksjeavkastning. Til 
sammen utgjør slik plassering ca. 35 mill. 
kr.  Slik plassering er vurdert  og 
gjennomført  innenfor de regler som er 
vedtatt i kommunens reglement.  Gjennom 
slik plassering har vi oppnådd en 
avkastning på kapitalen som er langt bedre 
enn på bankinnskudd.  
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SLUTTORD 
Årets resultat viser  tydelig  at  vi ikke har 
klart å oppnå et positivt netto driftsresultat, 
og at vi ved hjelp av fondsbruk har klart å 
unngå merforbruk. Signaler som dette  er 
det nødvendig å ta alvorlig i det  slike 
løsninger  er kortsiktige.  Det er imidlertid 
svært positivt at vi enda et år har klart å 
unngå merforbruk (underskudd). 
 
 Kommunen har forstsatt bra inntekter, 
men klarer ikke å  finne rom for 
nødvendige avsetninger. Aktiv bruk av 
fondsreservene til enkeltbevilgninger i 
budsjettperioden forsterker virkningen, og 
resultatet av dette er at egenkapitalen vil 
svekkes.  De tjenestetilbud som kommunen 
ønsker å gi må tilpasses de økonomiske 
rammene som kommunen til en hver tid 

står overfor. Tilpassingen må gjelde både 
omfang og kvalitet. 
 
De mange og store investeringer som 
gjennomføres i kommunen legger  beslag 
på en stadig større andel av våre 
driftsinntekter, både i form av renter og 
avdrag og ved økte driftskostnader.  
 
Det ligger store utfordringer  - både hos 
politikerne og kommunens ansatte -  å 
tilpasse fremtidige budsjetter  innenfor  
sikre driftsrammer og styre stramt innenfor 
disse. 
 
 
Magne Berget 
økonomisjef 
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Nøkkeltall 
 
 
Gruppe 10: (27 mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave fri disponible inntekter.) 
Rakkestad, Løten, Nord-Odal, Eidskog, Åsnes, Sel, Lunner, Gran, Nordre Land, Svelvik, Stokke, Lillesand, Sogndal, 
Lyngdal, Osterøy, Meland, Eid, Stryn, Sula, Giske, Averøy, Frei, Surnadal, Ørland, Midtre Gauldal, Skaun, Inderøy. 
 
Finans/Økonomi 

 
Nordre Land 

2001 
Nordre Land 

2002 
Nordre Land 

2003 
Gruppe 10  

2003 

Landet 
utenom Oslo 

2003 
2.1 Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene      
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,8 0,4 -2,7 -0,5 -0,8 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 7,1 2,8 -2,5 1,1 0,6 
Rente- og avdragsutgifter netto, i % av brutto driftsinntekter 0,6 2 3,6 1,9 2,1 
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 68,4 155,1 171,3 161,6 149,1 
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter .. .. 92 86,2 72,7 
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 60,5 55,7 49 40,1 21,2 
2.4 Nøkkeltall i kroner per innbygger      
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 31.482 35.245 37.136 33.693 32.498 
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger 23.458 27.256 29.205 26.833 26.686 
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger 36.087 38.856 39.699 37.953 38.372 
Netto driftsresultat i kroner per innbygger 2.565 1.103 -1.007 418 243 
Frie inntekter i kroner per innbygger 22.893 24.844 25.758 25.066 24.157 
Netto lånegjeld i kroner per innbygger 17.365 51.576 53.518 54.824 48.444 
- herav Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger .. .. 36.537 32.619 28.010 
 
Prioriteringer 

Netto driftsutgifter i kr. til: 
N Land 
2001 

N Land 
2002 

N Land 
2003 

Gruppe 10, 
2003 

Landsgj.snitt 
2003 

Adm., styring og fellesutgifter, pr. innbygger 3.499 3.007 4.365 2898 2664 
Barnehage, pr. innbygger 1-5 år 9.298 9.933 8.350 10.968 14.158 
Grunnskole, pr innbygger 6-15 år 49.531 53.879 57.886 59.873 58.214 
Kommunehelsetjenesten, pr. innbygger 1.487 1.733 1.357 1.216 1.207 
Pleie og omsorg, pr innbygger 80 år og over 130.343 174.360 181.098 193.611 202.773 
Sosialtjenesten, pr. innbygger 1.173 1.337 1.238 1.239 1.633 
Barnevernet, pr. barn i barnevernet 56.486 71.295 71.726 58.129 78.186 
Kultursektoren, pr. innbygger 1.079 1.229 1.065 889 1.151 
Kirke, pr. innbygger 500 520 508 427 387 
Fysisk planlegging, kulturminn, natur og nærmiljø, pr. innb. 194 289 333 304 355 
Samferdsel, pr. innbygger 450 500 479 510 513 
Tilrettelegging og bistand for næringslivet, pr. innb. 171 234 128 252 92 
Brann og feievesen, pr innbygger 380 391 391 372 444 
      
Vann, Kloakk, Avfall      
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal 
vannforsyning (kr/tilkn.innb) 960 1.004 999 926 858 
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal 
avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 1.312 1.370 1.291 1.205 1.245 
Gebyrinntekter per innbygger, avfall (kr/innb) 833 868 894 369 564 
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Resultatenhet Ansvar 

Sentraladministrasjon Politiske utvalg 
Rådmannskontor 

Næring 
Kirke og trossamfunn 

  
Regnskap 11 
  Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 29.704.222 25.154.890 4.549.332 
Netto finansiering -7.926.063 -3.150.200 -4.775.863 
SUM     -226.531 
  
Personell 
  Ant. 

årsverk 
Sykefravær % Saker 

komm.st. 
Saker 
formannsk. 

Sjefskontor 3,5 6,5 123 124 
Økonomiavd. 8,8 1,1     
Personal- og organisasjon 6,7 2,4      
IT/Forvaltning 9,7 8,3     
  
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA  

  
Nordre 

Land 
Nordre 

Land 
Nordre 

Land 
Gruppe 

10 

Landsgj.s
nitt 

utenom 
Oslo 

  2001 2002 2003 2003 2003 
Administrasjon, styring og fellesutgifter           
Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. 
funksjonene 170, 180 og 190 3511 3866 3807 3094 2733 
Brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter           
Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr. pr. innb. 370 411 432 419 331 
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr. pr. innb. 3563 3412 3129 2661 2377 
Brutto driftsutgifter til funksjon 130, i kr. pr. innb. 320 317 546 296 243 
Brutto driftsutgifter til funksjon 170, i kr. pr. innb. .. .. 553 -245 -247 
Brutto driftsutgifter til funksjon 180, i kr. pr. innb. 40 36 50 90 304 
Brutto driftsutgifter til funksjon 190, i kr. pr. innb. 165 130 28 39 144 
Brutto driftsutgifter til funksjon 285, i kr pr innb. .. .. -10 82 122 

Kirke           
Prioritering           
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner 500 520 508 417 383 
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 
Brutto investeringsutgifter pr. innbygger 7 131 83 106 99 
Produktivitet           
Brutto driftsutgifter pr.innbygger i kroner 500 525 513 424 390 
Lønnsutgifter pr. innbygger 14 6 8 11 5 
Utdypende tjenesteindikatorer           
Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere 96,1 95,8 ... ... ... 
Døpte i prosent av antall fødte 107,3 116,4 ... ... ... 
Konfirmerte i prosent av 14-åringer 83,3 92,3 ... ... ... 
Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger 1 1,3 ... ... ... 

O. Tilrettelegging og bistand for næringslivet - nivå 2           
Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kroner 171 234 128 202 92 
Nto driftsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. i kroner -307 -394 -452 -97 -229 
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 0,7 0,9 0,4 0,8 0,3 
Bto investeringsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. 5 0 104 79 87 
Bto investeringsutg. til kommunal næringsvirksomhet pr. innb. .. .. 42 284 23 
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Økonomiavdelingen. 
 
Målsetting: 
 
Med de ressurser som er tildelt skal 
avdelingen  ivareta  de oppgaver som 
pålegges kommunen i forhold til lover og 
forskrifter. Dette gjelder bl.a. 
skatteoppkreverfunsjonen, 
regnskapsfunksjonen, oppgaver og oppgjør 
av skatter og avgifter, rapportering til 
offentlige myndigheter. En vesentlig 
oppgave er å  tilrettelegge og iverksette 
rutiner på nye oppgaver som kommunene 
skal gjennomføre. 
 
Som støttefunksjon har avdelingen ansvar 
for  økonomiske oppgaver, og har en 
samordningsrolle i forhold til 
tjenesteområdene når det gjelder, 
økonomiplan, budsjett, regnskap, 
rapportering, kontoplaner, reglementer og 
opplæring.   
 
Måloppnåelse: 
Gjennomføringen av  avdelingens 
oppgaver, og  oppnåelse av de mål som er 
satt for driftsåret, synes å være oppnådd.  
En stab som er meget stabil og som har 
god kompetanse bidrar til dette.  En ansatt 
ved avdelingen har vært innvilget 
permisjon i driftsåret og  en del oppgaver 
er blitt prioritert ned. 
   
Kommentarer: 
Økonomiavdelingen har en sentral rolle i 
kommuneforvaltningen.  Vi opplever i dag 
at endringer skjer veldig raskt  og at 
kommunen ofte får veldig kort tidsfrist til å 
tilpasse seg nye ordninger. Det er svært 
viktig å ta godt vare på  den kompetansen 
som er tilstede og utvikle denne videre til å 
møte nye utfordringer som vi vet kommer. 
 
 
Personal- og organisasjonsavd: 
 
Målsetting: 

• Implementere og evaluere nytt 
HMS-system 

• Gjennomføre lederutvikling for 
resultatenhetsledere og rådmannens 
ledergruppe 

• Avklaring av ansvarsfordeling og 
rutiner mellom enheter, rådmanns-
funksjon og støttefunksjoner 

• Videreutvikle prosjekt-
arbeidsformen, samt opplæring i 
prosjektarbeid 

• Avslutte prosjektet 
Livsfasepolitikk, vedtak og 
implementering 

• Videreutvikle attføringsarbeid og 
sykefraværsoppfølging 

• Forbedre rutiner i lærlinge-
ordningen, ansvarsfordeling, 
verdiskapning og fagligledelse. 

 
Måloppnåelse: 
Målene er i stor grad oppnådd.   
HMS-systemet  er implementert i 
organisasjonen, og systemet videreutvikles 
og ajourføres fortløpende. 
Lederutviklingsprogrammet ble startet opp 
våren 2003 og ble gjennomført som 
planlagt.  Det videreføres i 2004. 
Vi har ikke kommet så langt som ønskelig 
når det gjelder ansvarsfordeling og rutiner, 
men det tar tid å implementere og drifte en 
ny organisering.  Det viktigste som 
gjenstår er gode rutiner for delegering av 
tilsettingsmyndighet. 
Prosjektarbeidsformen kan videreutvikles, 
og det er planlagt opplæring i PLP 
(Prosjektlederprosessen) i regi av Gjøvik-
regionen.  Kompetansegivende utdanning i 
prosjektledelse er gjennomført både i 
enheter og støttefunksjon. 
Prosjektgruppa for Livsfasepolitikk 
fullførte arbeidet sitt i 2003.  Vedtak og 
implementering gjøres i 2004. 
Vi har arbeidet med mange attføringssaker 
i 2003 med godt resultat.  For å få mer 
bistand i dette arbeidet ønsket vi å inngå 
avtale om et inkluderende arbeidsliv i løpet 
av vinteren.  Avtalen er underskrevet. 
Det er gode rutiner i lærlingeordningen, 
som har resultert i god oppfølging av våre 
lærlinger.  Det har imidlertid vært 
vanskelig å skaffe faglige ledere i alle fag. 
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Kommentarer: 
 
Kommuneorganisasjonen hadde 456 
årsverk i 2003, med 666 ansatte ved 
utgangen av året. 
Personal- og organisasjonsavdelingen har 8 
ansatte, alle kvinner.   
Oppgavepliktige ytelser som har gått 
gjennom lønnssystemet beløper seg til 159 
mill. kroner.  Av dette utgjør 154,5 mill. 
kroner lønn til ansatte, faste og tilfeldige.  I 
2003 gikk 3 personer av med 
alderspensjon, 2 gikk over på AFP og 11 
arbeidstakere på hel eller delvis 
uførepensjon. 
 
De partsammensatte utvalgene har 
behandlet 20 saker i Formannskapet-
administrative saker, og  13 saker i 
Arbeidsmiljøutvalget.  Tilsettingsutvalget 
for kommunalt avtaleverk har behandlet 
150 saker, og for pedagogisk personale 17 
saker.  Avdelingen har behandlet 1.516 
søknader til ledige stillinger, dette er en 
økning på ca 50% fra foregående år, og 
betyr en betraktelig økt arbeidsmengde i 
avdelingen. 
 
Regnskap 
Regnskapsmessig har avdelingen bra 
samsvar mellom budsjett og regnskap. 
 
HMS og oppfølging av sykmeldte 
Avdelingen har på vegne av rådmannen 
ansvar for HMS-systemet for hele 
organisasjonen.  Vi har en god 
vernetjeneste, med tilknytning til Land 
bedriftshelsetjeneste , HMS-rådgiver i 
deltidsstilling, og godt skolerte 
verneombud.  HMS er integrert i den 
daglige driften, og det blir arbeidet godt 
forebyggende.  Vi har et bra system for 
sykefraværsoppfølging og en utvidet rett til 
bruk av egenmeldinger.  Avdelingen har 
brukt mye ressurser på oppfølging av 
sykmeldte i attføringssammenheng. 
 
 

Kompetanse 
Lederutviklingsprogrammet  har vært 
prioritert i 2003.  For øvrig har vi mange 
ansatte som har fått stipend og støtte til 
både grunnutdanning, etterutdanning og 
videreutdanning. 
 
Kompetanseutviklingsprosjektet Læring i 
arbeid sammen med industribedrifter på 
Raufoss og Kallerud Kompetansesenter ble 
avsluttet i 2003.  Gjennom prosjektet fikk 
avdelinger i enhetene Eiendom og Landmo 
sykehjem veiledning i ledelse. 
 
Vi gikk i løpet av året inn i et 
samarbeidsprosjekt i Gjøvik-regionen, 
Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) i et 
inkluderende arbeidsliv (IA)- perspektiv.  
Gjennom dette prosjektet skal vi 
gjennomføre opplæring i LØFT for ledere, 
tillitsvalgte og verneombud i hele 
organisasjonen.  Prosjektet skal gå fram til 
2007.  
 
Personal- og organisasjonsavdelingen har 
deltatt på kurs og konferanser for ajourhold 
av fagkompetanse, samt at en ansatt har 
gjennomført kompetansegivende utdanning 
i prosjektledelse.  Kartlegging av 
kompetansebehov gjøres i de årlige 
medarbeidersamtaler. 
 
Likestilling 
Kommunen har et likestillingsutvalg, som 
har vært lite aktivt de siste årene.  Det er 
vedtatt handlingsplan for likestilling – 
politisk del.  Men på den administrative 
siden er det ingen slik plan.  Ved 
rekruttering blir det vurdert om det bør tas 
spesielle hensyn i forbindelse med 
likestilling.  Kommunen har en 
kvinneandel på ca 80%, og mange kvinner 
har deltidsstillinger.  I rådmannens 
ledergruppe er kvinneandelen 33% og 
blant resultatenhetslederne er 
kvinneandelen  52%. 
 
I de lokale lønnsforhandlinger har vi fokus 
på likestilling, og arbeider aktivt for å 
utjevne forskjeller. 
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Informasjon- og serviceavd. og 
IKT: 
 
Målsetting: 
  
Drift:  
• 2003 ble preget av ”konsolidering” 

etter et tungt omleggingsprosjekt - 
MetaFrame-prosjektet som ble avsluttet 
året før. Fokus på tilpasning og 
optimalisering av de gjennomførte 
investeringer.  

• Samarbeid i Gjøvikregionen. IKT-sida 
var tidlig ute på ”samtale-planet” i 
regionen, men temaet skulle løftes noe 
det i bare en viss grad ble.  
 

Investeringer:  
Ett større prosjekt var planlagt: Nytt 
intra- og internett-system. Særlig pga. 
kostnadsaspektet ble det ikke iverksatt. 
Signaler om nærmere samarbeid også 
på IKT-sida i (Land) Gjøvik-regionen 
var en medvirkende årsak 
  

Beredskap: 
Kriseledelsesøvelse – årlig øvelse. 

 
Måloppnåelse: 
  
Servicetorget: Målsetting om utvidet 
samarbeid med staten er kun i noen grad 
oppfylt. Trygd er tungt inne, men Ligning 
og Aetat er i begrenset grad representert 
med noen tjenester. En utredning av vegen 
videre er planlagt med fokus på forbedret 
innhold av kommunale tjenester samt økt 
interaksjon med statsetatene. Et forbedret 
intra- og internettsystem blir viktig i denne 
sammenhengen. 
 
IKT: Som nevnt var iternettprosjekt 
planlagt, men pga. kostnader og 

signaliserte samarbeidsplaner for (Land) 
Gjøvikregionen ble prosjektet utsatt.  
IT-Land – en utredning av mulighetene for 
en sammenslåing av nettverkene i Nordre 
og Søndre Land ble gjennomført senhøstes 
2003. Konklusjonene vil bli fremmet som 
en egen sak for formannskapet, men pga. 
kostnadsbildet er en gjennomføring av 
prosjektet lite sannsynlig. Dette betyr 
imidlertid at noen løft da må tas, isolert for 
NLK i 2004, bl.a. på sikkerhetskopi-siden.  
 
Beredskap: Kriseledelsen gjennomførte i 
samband med utflytting og riving av 
Landmo bo- og servicesenter en øvelse 
som medførte justeringer av planverket. 
Stor utfordring ligger i oppdatering av 
underliggende planer på beredskapssida. 
  
Kommentarer: 
Økonomisk resultat -  de store avvikene 
som framkommer mht. driftutgiftene 
skyldes premieavviket på 
pensjonsordningen. Det vises her til 
økonomisjefens omtale av saken. 
Kostratall: Disse tallene må delvis 
vurderes i ly av at vi i NLK har valgt å 
sentralisere en del funksjoner og utgifter. 
F.eks er lisenskostnader, kopierings-
utgifter, porto m.m er ført samlet. I tillegg 
er vår organisering med en samlet 
merkantil avdeling, personalavdeling etc. 
også medvirkende årsaker.  
HMS – risikoanalyse er gjennomført og 
tiltak i hovedsak fulgt opp for 
Forvaltning/IKT. 
Likestilling – ingen spesielle 
kommentarer.  
Annet - For øvrig er arbeidsinnholdet i 
deler av avdelingen i stor preget av andres 
aktivitetsnivå. AS Sentrumsbygg og øvrige 
kommunale avdelinger drar veksler på 
avdelingens tjenester. Det gryende 
regionale utviklingsarbeidet er, og vil 
ventelig bli, en vesentlig faktor framover 
for avdelingens oppgaver og omfang.  
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Grunnskole og Skolefritidsordningen 
Grunnskole 

Nordre 
Land 2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  2003 

Landet 
utenom Oslo 

2003 
       
Prioritering      
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger .6123 6.760 7.240 8.548 7.940 
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år 49.531 53.879 5.7886 59.448 56.891 
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år 38.108 41.130 44.832 48.181 45.260 
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt .. .. 8 15 14 
Dekningsgrader      
Elever per kommunal skole 282 286 288 158 187 
Antall elever i 1.-3. årstrinn i prosent av antall elever i 8.-10. årstrinn 98,5 96,1 93,2 96,2 101,2 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 1,3 1,3 2,1 6,4 5,7 
Produktivitet / enhetskostnader      
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev 51.096 55.229 58.940 6.2640 60.527 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev 39.394 42.414 45.781 50.756 48.386 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per elev 11.701 12.815 13.159 11.477 12.015 
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen 464 574 610 517 572 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen 1.410 1.536 1.826 1.389 1.230 
Elever per årsverk 11,1 10,7 11,5 10,9 11,4 
Herav elever per undervisningsrelatert årsverk 12,4 11,8 13,1 12,2 12,5 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn .. .. 14 12,6 13,2 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn .. .. 14,5 14,6 14,9 

 
 

SFO 

Nordre 
Land 
2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  2003 

Landet 
utenom 

Oslo 2003 
Prioritering      
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 33 15 34 142 135 
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-15 år 653 297 717 2566 2433 
Dekningsgrader      
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent 29,7 22,1 28,9 42 50,1 
Andel elever i kommunal og privat SFO med oppholdstid over 15 timer, 
prosent 47,1 19,7 6,2 58,6 73,5 
Produktivitet / enhetskostnader      
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker 9.365 12.455 11.101 18.311 19.161 
Fordeling av finansiering av plasser i kommunale SFO, prosent      
Foresatte 58,7 65,4 ... ... ... 
Stat 18,3 24,2 ... ... ... 
Kommune 23 10,4 ... ... ... 
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Resultatenhet Ansvar 

Dokka Barneskole Dokka Barneskole 
SFO 

 
Regnskap 1221 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 15.655.857 16.651.600 -995.743 
Netto finansiering 30.000 -46.200 76.200 
SUM   -919.543 
 
Personell/Brukere 
 Ant. 

årsverk 
Sykefravær % Ant. elever Ant. 

klasser/grupper 
Dokka Barneskole 38 10, 44% 4 32 20 
SFO, Dokka 2, 54 3,1 %   
Lærling 0, 44 2,1 %   
 
 
Prioritering/Dekningsgrad/KOSTRA ( 
se forrige side) 
 
MÅLSETTING FOR DRIFTSÅRET 
Hovedmålsettingen for Dokka barneskole 
er skolens visjon: 
TRIVSEL   FOR  ALLE  I  ET  TRYGT OG GODT  
LÆRINGSMILJØ  I  NÆRT  SAMARBEID 
MED FORELDRENE. 
 
Kompetanseplan/satsningsområdene  
bygger på følgende  forutsetninger 

• Strategi for kompetanseutvikling i 
grunnskolen 

• Prinsippene om en inkluderende 
skole 

• Kommunens satsningsområder 
• Skolens behov for kompetanse 

innen pedagogisk bruk av IKT 
 

Satsningsområdene: 
1. Prinsippene for en inkluderende skole 
2. Elev- foreldremedvirkning   -   

skolemiljøutvikling  
3. Lederopplæring  
4. Matematikk  
5. IKT, både hva gjelder lærernes 

egenkompetanse og pedagogisk bruk i 
forhold til fag 

6. Spesielt fokus på lese- og 
skriveopplæring for 1. og 2. klasse- 
pkt.1 (egen plan) 

7. Deltakelse i etterutdanning og 
nettverksarbeid i SØVN-regionen i 
forhold til lederopplæring 

 
MÅLOPPNÅELSE 
Skolen mener å ha nådd langt i.f.t 
hovedmålsettingen om at vi har et sted 
hvor både barn og voksne trives og lærer. 
Vi har et godt og tett samarbeid med både 
elevrådet,  Foreldrerådets Arbeids-utvalg 
og Samarbeidsutvalget. 
 
Skolens personale er organisert med et 
team for hvert trinn, med en teamleder som 
møtes i Plangruppa (skoleutviklings-
gruppa) sammen med rektor og inspektør 
hver uke. Gjennom dette samt 
personalmøter og medbestemmelse søker 
vi å sikre samordning og utvikling  på alle 
plan på skolen.  
 
Undervisningen følger L97 (Læreplanen 
fra 1997), og fordi vi i hovedsak har fått til 
organisering på trinnvise team , sikrer vi at 
læreren har god kjennskap til alle elevene 
på trinnet. Dette gir også mulighet for stor 
grad av fleksibilitet ved ekskursjoner, 
prosjektarbeid og andre aktiviteter.  
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Skolen har sin egen aktivitetsplan, som 
sikrer at alle klasser får det samme tilbudet 
om turer og opplevelser uavhengig av 
hvilken lærer de har.  
 
Skolen har gode muligheter for uteskole i 
nærområde. Lands Museum er nærmeste 
nabo, og i Prestegårdskogen har vi et eget 
område som er utviklet med tanke på 
uteskole. Her er det satt opp 3 gapahuker, 
bålplasser og en lavvo.En lærer har litt 
avsatt tid til uteskole, og hun har utviklet et 
opplegg for småskoletrinnet med forslag til 
uteskoleaktiviteter  som er i tråd med L97.  
 
Økonomi 
Skolens utgifter var i samsvar med årets 
budsjett. 
Avviket mellom budsjett og regnskap 
fremkommer som et resultat av større 
inntekter enn forutsatt.  
Det har vært flere langtidssykmeldinger, 
også i administrasjonen. For rektor har det 
ikke vært satt inn vikar, og ikke for 
inspektør de første 7 månedene. Vikarer 
koster gjerne mindre enn de fagutdannede 
lærerne med høy ansiennitet. Dette har gitt 
oss mye større refusjon av sykepenger enn 
antatt. 
Refusjon av pensjon fra staten har også 
vært større enn antatt. 
 
Vi har gode og stabile vikarer når vi har 
behov for dette. Selv om de er uten 
lærerutdanning, kompenseres dette mye 
ved at de har god kjennskap til skolen og 
elevene her. 
 
Skolevurdering. 
En fortløpende planlegging og evaluering   
av skolens aktiviteter er skolens måte å 
sørge for kvalitetssikring på.  
De siste årene har vurderingen vært knyttet 
mye opp mot elevsamtaler og 
foreldresamtaler. 
 
Skolen har en plan for kvalitetssikring av 
lese- og skriveopplæring, som er utarbeidet 
i et samarbeid mellom spes.ped.veileder og 
PP-tjenesten. Vi har også plan for 

lesemotiverende tiltak. Vi har et 
fortløpende samarbeid med PP-tjenesten 
i.f.t planlegging og evaluering av både 
enkeltelever og klasser. 
 
I 2003 gjennomførte vi ingen 
trivselsundersøkelse, men dette er lagt inn 
som en årlig forteelse i skolens 
”mobbeplanen”. 
 
Elevvurdering 
Det er særlig gjennom foreldre-
konferansene og elevsamtalene, som begge 
finner sted to ganger hvert skoleår, at 
skolen gir en tilbakemelding på den 
enkelte elevs faglige og personlige 
utvikling i skolesituasjonen.  Dette er den 
formaliserte siden ved elevvurdering. 
 
Utenom dette er det kontakt mellom hjem 
og skole og eventuelle andre instanser som 
PPT, ut fra den enkelte elevs behov. 
 
Kompetanseutvikling 
Rektor har deltatt på et 3-dagers kurs i regi 
av Søvnregionen, Juss for skoleledere, og 
hun deltar på kommunens opplæring for 
enhetsledere. 
9 av skolens lærerer avsluttet LærerIKT, 4 
har  startet opp. 
8 lærere gjennomførte mattekurs i regi av 
Søvnregionen, 6 lærere norskkurs. 
1. og 2.-klasse-teamet har deltatt på 
nettverkssamlinger når det gjelder 
begynnende lese- og skriveopplæring. 
En lærer tok eksamen i Pedagogisk arbeid 
på småskoletrinnet, påbygningsenheten og 
en assistent tok fagbrev som barne- og 
ungdomsarbeider. 
 
Hele skolen, FAU og  klassekontaktene 
deltok på skolens kurs i forebygging av 
mobbing (Eva Larsson), og Manifest mot 
mobbing ble laget sammen med ordfører 
og representanter fra elevene og alle  de 
voksne de møter/har rundt seg  i 
hverdagen. 
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HMS 
Skolens årsplan med tiltak for HMS-
arbeidet er i hovedsak gjennomført. Vi 
registrerte 11 skademeldinger på barn, 1 
tannskade ble meldt til 
forsikringsselskapet.  
Vi har ikke hatt noen skader på personalet. 
 
Oppfølging av sykmeldte 
En av lærerne kan ha vært sykmeldt av 
jobbrelaterte årsaker.  
De som har vært sykemeldte over lengre 
tid har vært fulgt opp gjennom ”Plan for 
oppfølging av sykemeldte” og/eller ”avtale 
om aktiv sykemelding”.  
 
Likestilling 
Skolen har ca. 38 tilsatte pedagoger, 29 
kvinner og 9 menn.  Vi har 8 assistenter, 
alle kvinner, hvorav mange jobber både i 
skole og SFO. Det samme gjelder 2 
lærlinger, samt kontorassistent og 
rengjøringspersonalet. Alle her er kvinner. 
Vår skole avspeiler det som er vanlig for 
andre barneskoler, hovedandelen av 
personalet er kvinner. Ved tilsettinger 
tilstreber vi en jevnere fordeling, hvis 
kompetansen ellers er relevant. 
 
 
 
 
 
 
 

SFO  
Målsetting: 
SFO’s målsetting er at ”fritids” skal være 
et trygt og godt sted å være. Elevene tilbys 
varierte aktiviteter 
 
I 2003 var det ca. 85 barn som benyttet seg 
av tilbudet på SFO. Oppholdstid er  fra 6 
timer  til 21 timer pr. uke, alt etter det 
enkelte hjems behov. SFO er veldig 
fleksibelt i.f.t. å ta i mot barn på kort 
varsel.  
SFO har et nært samarbeid med 
småskoletrinnene og foreldrene, slik at 
både barn og voksne skal være trygge på at 
barna kommer dit de skal om 
ettermiddagen.  
 
Formingsaktivitetene følger året og det 
naturen tilbyr, samt de vanlige tradisjonelle 
høytidene.  
Ellers tilbys aktiviteter som sang og 
musikk, data, leksehjelp, lek i gymsalen og 
turer i nærmiljøet.  
 
Før påske arrangerer SFO årlig i samarbeid 
med 1.klasseteamet et solidaritetsprosjekt 
som ender ut med foreldre-
/besteforeldre/søskendag,  med salg av 
selvlaget påskepynt m.m., samt kaffe og 
kaker. Inntekten går til FORUT. På 
forhånd har årets land (Sri Lanka) vært 
tema i skole og SFO. 
 
Grete Stensvold
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Resultatenhet Ansvar 

Torpa Barne- og 
ungd.skole 

Torpa Barne- og ungdomsskole 
SFO Torpa 

 
Regnskap 1222 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 11.282.874 11.590.200 -307.326 
Netto finansiering 37.100 0 37.100 
SUM   -270.226 
 
Personell/Brukere 
 Ant. 

årsverk 
Sykefravær % Ant. elever Ant. 

klasser/grupper 
Torpa Barne- og Ungd.skole 23 250 11 
SFO, Torpa 1,2 

6,9 
ca 12  

 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 14) 
 
MÅLSETTING: 
I tillegg til de nasjonale målene for 
grunnskoledrift, diskuterer og fastsetter 
personalet på Torpa skole egne mål for 
skolen. for skoleåret 2003/2004 har vi 
følgende felles mål:  

• Bedre elevenes leseferdighet,  
• Styrke og videreutvikle elevenes og 

foresattes medvirning i skolens 
arbeid.  

• I tillegg har våre tre hovedtrinn og 
alle våre klassetrinn egne eller 
avledede mål ut fra dette. 

 
MÅLOPPNÅELSE:  
Vi har ikke gjennomført noen 
brukerundersøkelse for å få en brei 
tilbakemelding, men både lærere og elever 
har arbeidet godt med satsingsområdene. 
Dette tolker jeg til at vi er rimelig fornøyde 
med måloppnåelsen innenfor 
satsingsområdene.  
 
KOMMENTARER:  
Sett i et helhetsperspektiv for skolen har vi 
i 2003 hatt en positiv utvikling. 
Elevmiljøet er meget godt. Skolen fungerer 
tilfredsstillende både for elever, foresatte 

og lærere. Økonomisk sett har vi det svært 
trangt. Det er ikke økonomi til å utvikle 
den skolen vi ønsker og det er stort behov 
for nyanskaffelser som det ikke er 
budsjettdekning til. Vi ser at flere elever 
har behov for større tilrettelegging enn det 
er mulig å gjennomføre innenfor 
budsjettets rammer. 
 
HMS: Vernetjenesten 
Torpa skole har verneombud. HMS 
arbeidet er likevel ikke spesielt fokusert. 
Tilsyn med anlegget og andre tiltak. 
Brannsyn 
Det er holdt Brannsyn på bygningen, og 
det foreligger en Tilsynsrapport  
Skolehelsetjenesten 
Det er holdt Teknisk hygienisk inspeksjon 
i regi av skolehelsetjenesten  
Inneklima skolens kontorer  
Det er i regi av Land Bedriftshelsetjeneste 
foretatt inneklimalogging på skolens 
kontorer. Rapporten datert 11.06.02 viser 
at inneklimaet ikke er tilfredsstillende. Det 
er ikke gjort noe med dette pr. dato.  
 
Kompetanseutvikling: De tiltakene som 
er listet opp i skolens 
kompetanseutviklingsplan er i hovedsak 
fulgt opp, innefor de rammer som har vært 
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til rådighet. Behov for utvidede rammer for 
kompetanseutviklingstiltak er stort. 
 
Oppfølging av sykemeldte: Vi har i 2003 
harr flere langtidssykemeldte. Det er i liten 
grad arbeidsrelaterte forhold som er årsak 
til sykmeldingene. Det er innefor de 
rammer som er til rådighet iverksatt tiltak 
for å holde kontakt mellom de sykmeldte 
og skolen. 
 
Likestilling: Det er ikke iverksatt spesielle 
tiltak innen dette området.  

 
SFO 
Skolefritidsordningen ved Torpa skole har 
hatt et lite antall brukere også i 2003. SFO 
var underbudsjettert i forhold til det 
bemanningsbehovet som eksisterte og 
bidro til å øke enhetens underskudd i 2003. 
 
SFO har i forhold til behovet tjenlige 
lokaler, utstyr og uteområder. 
 
 
Trond Jensen 
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Resultatenhet Ansvar 

Dokka Ungdomsskole Dokka Ungdomsskole 
Skoleskyss 

 
Regnskap 1223 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 11.877.076 12.694.200 -817.124 
Netto finansiering -244.500 -400.000 155.500 
SUM   -661.624 
 
Personell/Brukere 
 Ant. 

årsverk 
Sykefravær % Ant. elever Ant. 

klasser/grupper 
Dokka Ungdomsskole 19,1 1,89 180 8 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 14) 
 
Dokka ungdomsskole består av ansvarene: 
selve ungdomsskoledriften og all 
skoleskyss i Nordre Land. 

          Dokka  ungdomsskole 1. januar 2003  
 
Dokka ungdomsskole: 
Året 2003 har vært et helt spesielt år i 
skolens historie i og med at skolen står 
foran, og er inne i, en total rehabilitering. 
Dette samtidig med en tilvekst av 25 
meters basseng med stupetårn og en 
vestibyle som knyter de forskjellige delene 
sammen. 
Denne situasjonen preger i stor grad 
skolens mål: 
 
Enhetens utviklingsmål: 
1. Forberede om- og utbygging. Gjøre 

avtale om leie av alternative lokaler. 

Oppfølging i lokaler m.m. Oppfølging i  
byggekomite, med mer.   

2.Klasseledelse- utvikling. Utvikle 
håndbok for klasseledelse. 
3.Læringssenter. Gjennomføre planlegging 
av lokaler og bruk av lokalene. 
4.IKT. Deltagelse i kompetanseheving. 
 
Måloppnåelse: 
- Våre erstatningslokaler ble Gjensidige 
bygget (8. trinnet og administrasjonen), 
Brovold stadion (9. trinnet), Dokka 
videregående skole (10. trinnet) og 
Bergfoss- senteret 
(musikkundervisningen). Til tross for 
dystre spådommer har den desentraliserte 
skoledriften gått meget bra. 
- Kursing i klasseledelse er gjennomført i 
regi av PP- kontoret. 
- Læringssenteret er under planlegging og 
innredning av lokalene/ møblering er 
gjennomført i samarbeid med konsulenter. 
-8 av skolens lærere har deltatt i det 
omfattende statlige kurset Lærer-IKT (7 
fullførte). 
    
Enhetens resultatmål: 
1.Økonomi. En drift innen budsjettet. 
2.Positivt skolemiljø (PSM). 
Gjennomføring/ innføring  av planen for 
dette. 
3.Matematikk. Kompetanseheving. 
4.IKT. Bruk av IKT som 
læremiddel/verktøy. 
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Måloppnåelse: 
- Driften var forsøkt styrt mot 0, men 
merinntekter førte til et driftsoverskudd. 
-PSM gjennomføres med 4 lærere på kurs 
2 ganger i året. Plan for PSM- arbeidet 
foreligger og de kulturpregede aktivitetene 
forsøkes tatt inn i skolehverdagen, med 
vekslende resultat. 
-2 lærere har deltatt i regionale kurs. 
-IKT er sterkt inne som verktøy ved skolen 
og selv i en høst med desentralisert 
skoledrift har vår dataavdeling sørget for 
gode dataforhold for så vel lærere som 
elever. 
 
Dokka ungdomsskole inn i en ny tid: 
Dette er overskriften for et omfattende 
utviklingsarbeid som ble igangsatt høsten 
03. Vi vet at: 
- mange elever knapt åpner skolesekken 
hjemme 
- at behovet for elevers voksenkontakt er 
stor 
- at behovet for kontakt lærere imellom er 
økende (team- arbeide) 
Ut fra disse punktene er det satt i gang et 
arbeide der vi ser på hele vår skolehverdag 
med nye øyne. I landssammenheng er ikke 
dette helt nytt, og vi har knyttet kontakter 
med skoler som ligger foran oss. En slik 
statlig demonstrasjonsskole ble besøkt av 
administrasjonen, tillitsvalgte og ass. 
rådmann høsten 2003, flere skoler står for 
tur for hele personalet på nyåret.  
 
Skolen i tall Våren Høsten 
Antall elever 181 180 
Herav fremmedspråklige 7 8 
Antall klasser 8 8 
Stillinger 19,92 19,15 
Herunder administrasjon 1,12 1,29 
Assistentressurs 1,16 1,85 
Kontor 0,7 0,7 
Sosialfaglig stilling 0,5 0,5 
 
*Av assistentressursen ligger 35,6% inne 
til bibliotek/ mediatekjobb begge halvår, 
en meget viktig funksjon inn i vår nye 
skolehverdag. 

 
Den nyopprettede sosialfaglige stillingen 
er ved Dokka ungdomsskole i stor grad 
blitt benyttet til oppfølging av elever med 
problemer, dette til tross for at stillingen 
var tenkt som en systemrettet stilling 
(planarbeide). Antallet elever med 
psykiske problemer ser ut til å øke, og 
behovet for en stilling slik vi har brukt vår 
sosialfaglige stilling er tilstede. 
 
Skolehverdagen: 
I en ungdomsskole med avsluttende 
eksamen vil fag stå sentralt.  
 
Foruten de faglige aktiviteter, har vi 
gjennomført aktiviteter på disse områdene: 
- Idrettslige aktiviteter: Aktivitetsdag, 
alpindag, skoleskikonkurranse i 
Snertingdal, balldag, basketballturnering, 
volleyballturnering, Tinestafett og skidag 
på Snauhaug. 
- Kulturelle aktiviteter: 2 rikskonserter, 
kulturformidling i Oppland og 17. mai 
underholdning på museet. 
- Sosiale aktiviteter: Juleball, skoletur for 
10. kl. til Estland, avslutningsfest for 10. 
kl. og en helt spesiell juleavslutning i 
kinosalen med påfølgende gange rundt 
juletreet i Gjensidige-tunet for alle ved 
skolen. 
  
 
HMS- arbeidet: 
Det har vært et noe spesielt dette året. Det 
har vært en omfattende gjennomgang av 
erstatningslokalene, men noen 
handlingsplaner for aktuelle utbedringer er 
ikke satt opp. 
Brannøvelser er gjennomført. 
Sykefraværet for de ansatte er ut fra våre 
oversikter, 1,89% for skoleåret 02/03. 
(Dette fraværet blir ført for skoleåret.) Av 
langtidssykemeldinger har vi ikke hatt 
noen. Sykemeldte følges opp i henhold til 
kommunale retningslinjer.  
Ved Dokka ungdomsskole er 
kjønnsfordelingen i personalet 50/50. 
Administrasjon, herunder teamledelse er 
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kun menn, ingen kvinner søkte teamleder-
stillingene. 
 
Rådsorganene:  
- Elevrådet har jevnlige møter med en av 
skolens lærere som kontaktlærer. 
- Foreldrerådet (FAU) har også jevnlige 
møter og sammen med FAU ved 
barneskolen har de engasjert seg sterkt i 
skoleutbyggingen, bl.a. ved å arrangere et 
åpent møte. 
 
Skoleskyssen for grunnskolene: 
Elever med lenger skoleveg enn 4 km (2 
km for førsteklassinger) har etter statlige 
normer rett på fri skyss. Kommunen har et 
ansvar for elever med kortere skoleveg når 
skolevegen er særlig farlig. Det er satt i 
gang en gjennomgang av de forskjellige 
skyssalternativene for å få kommunalt 
vedtak på hvilke elever som har rett på fri 

skyss og en lik behandling fra skolene i 
skyssaker. 
 
Skoleskyssen totalt sett har en økonomisk 
ramme (budsjett) i 03 på kr 2.297.000,- og 
ble gjort opp med et overskudd på kr 
286.679,-. 
 
 

 
      Dokka  ungdomsskole 1. januar 2004 
 
 
Bjørn Erland Myhre
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Resultatenhet Ansvar 

Voksenopplæring Voksenopplæringen 
Flyktningtjenesten 

 
Regnskap 1224 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 1.454.813 2.109.900 -655.087 
Netto finansiering 181.086 0 181.086 
SUM   -474.001 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. deltakere Ant. flyktn. 
Voksenopplæring 7.5 14.45 69,  + 423 kursdeltakere.  
Flyktningtjenesten 1.6 1.95  48 
 
Prioritering/Dekningsgrad/KOSTRA 

Voksenopplæring 

Nordre 
Land 
2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  

2003 

Landet 
utenom 

Oslo 
2003 

       
Prioritering      
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger 318 421 408 165 168 
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker .. 61.681 52.259 27.614 24.078 
Dekningsgrader      
Andel innbyggere over 16 år i voksenopplæring på grunnskoleområdet 0,8 0,84 0,96 0,87 0,88 
Andel deltakere i voksenopplæring som får spesialundervisning, prosent .. 58,2 42 27,6 20,5 
Andel deltakere i voksenopplæring i norsk m samf.kunnskap for voksne innvandrere, pst .. 41,8 47,8 62,5 71,4 
Produktivitet / enhetskostnader      
Brutto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per deltaker 62.467 72.673 265.000 642.490 423.600 

 
MÅLSETTING for driftsåret: 
Utviklingsarbeid og planverk er styrt 
gjennom arbeidsplassens ”Resultat og 
utviklingsplan.” Planen definerer enhetens 
langsiktige mål: 
- Kvalitetssikring av drift og eksisterende 
områder 
- Rekruttering av nye målgrupper og 
fagområder 
De langsiktige målene er splittet opp i 
kortsiktige mål og tiltak. Planen angir 
retningen for arbeidsplassens utvikling, og 
er et nyttig redskap i målstyringen. Planen 
evalueres en gang hvert halvår, og 
resultatoppfølging skjer jevnlig i vårt 
beslutningsforum ”Mandagsmøte/ 
personalmøte”.  (Se videre "Måloppnåelse 
for driftsåret".) 
 
 
 
 

MÅLOPPNÅELSE:  
Resultatenheten Voksenopplæringen og 
Flyktningtjenesten rommer følgende 
arbeidsfelt: 

• Kurs- og utdanningsservice – 
Rådgivning 

• Flyktningtjenesten 
• Oppfølgingstjenesten for ungdom 

under 20 år 
• Spesialundervisning – herunder 

lese/ skriveopplæring 
• Norskopplæring og 

samfunnskunnskap 
• Grunnskole for voksne 
• Kommunal IT-veiledning for 

grunnskolen 
 
Voksenopplæringen har over flere år 
initiert, ledet og deltatt i ulike typer 
utviklingsarbeid. Slik har det også vært i 
2003. Selv om det er arbeidskrevende, er 
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det inspirerende å jobbe med prosjekter 
som kommer lokalsamfunnet til nytte, og 
det bidrar til at en får ”testet” kvaliteten på 
tjenesten som ytes. 
 
*I 2003 har noe tid gått med i 
styringsgruppa i  ”Trevekst i Land og 
Etnedal”. Prosjektet arbeider for 
”Utvikling, koordinering og markedsføring 
for treforedlingsvekst i Land og Etnedal, 
med fokus på bruk av lokalt råstoff og 
lokal arbeidskraft.” I dette ligger et stort 
behov for kompetanseheving, og det er 
enhetens/cafe 2000s  anliggende i denne 
sammenheng.  
 
*Prosjektet "Nettverket for 
bygningskompetanse" ble avsluttet i 
november 2003. 
*UDI innvilget prosjektmidler til et internt 
utviklingsarbeid vedr. Introduksjons-
programmet: "Løsningsfokusert 
veiledning". Prosjektet er avsluttet og 
videreføres i enheten. 
 
*Flere av tiltakene fra "Kommunal veileder 
for tverrfaglig innsats ved bosetting av 
flyktninger" er iverksatt.  
*En ny modell for norskopplæring ble 
planlagt og er iverksatt fra august 2003. 
Det kan forøvrig rapporteres :  

• "Håndbok for bosetting" ble 
utarbeidet som et internt verktøy 
for kvalitetssikring. Den ble tatt i 
bruk 1.oktober. 

• Arbeidet med "Risikovurdering" er 
fulgt opp. 

• Det er laget et framleiekonsept  for 
Gjensidigeloftet. 

• Plan for forberedelser vedr. 
Introduksjons-programmet er 
utarbeidet og iverksatt. 

2003 sto på flere måter i konsolideringens 
og videreutviklingens tegn etter et 
betydelig endringsår i 2002.  
Etter det store bosettingsåret i 2002, valgte 
kommunestyret å ikke imøtekomme UDIs 
anmodning om flyktningbosetting i 2003. 
Dette vil få økonomisk konsekvenser for 
enheten i 2004, og det ble derfor bevisst 

styrt mot et økonomisk overskudd i 2003 
for å kunne avsette midler til 2004. 
Bosettingsarbeidet ble som en følge av 
vedtaket tonet ned i 2003, til fordel for et 
betydelig  flyktningfaglig arbeid på 
individ-, enhets- og kommunalt nivå. 
 
Kompetanseheving 
VEILEDNING ble videreført som  enhetens 
satsingsområde for 2003/ 2004, og det er 
gjennomført felles intern medarbeider-
opplæring  med tema ”Løsningsfokusert 
tilnærming”. UDI innvilget som nevnt 
prosjektmidler til dette. Egen prosjekt-
rapport er lagd. 
Enheten  følger opp sin "Kompetanseplan 
for -03/04", og planen er styrende for 
økonomisk støtte til de ansatte. Med 
bakgrunn i erfarte episoder er det arbeidet 
med  "Trusler og overgrep" innen 
Risikovurderinger. 
 
Oppfølging av sykmeldte 
Sykmeldte over tid er fulgt opp med Aktiv 
sykmelding i samarbeid med den 
sykmeldte og i tråd med kommunens 
retningslinjer. 
 
Status på tjenestebeskrivelser 
Enheten har utarbeidet en beskrivelse i 
form av et presentasjonsark. Dette er svært 
ofte i bruk. Enhetens nettsider ajourføres. 
Det er egen hjemmeside for 
Folkeuniversitetet Land og Etnedal. 
 
Status på gjennomføring av 
medarbeidersamtaler 
Medarbeidersamtaler har vært gjennomført 
årlig siden 1991. I 2003 har samtalene hatt 
"Løsningsfokusert veiledning" som tema 
og  form. 
 
Likestilling 
11 ansatte er tilknyttet resultatenheten, 
totalt 9.1 årsverk. Ca 2.5 stillinger er menn. 
Menn vil normalt foretrekkes ved 
eventuelle tilsettinger dersom ønsket 
kompetanse forøvrig er likeverdig. 
Søndre Land kommune bidro med to 
mannlige lærere i deltidsstillinger i 
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grunnskoletilbudet for voksne. Dessuten 
ble det inngått arbeidskontrakter med 25 
timelærere i kurssammenheng. Her er 
kjønnsfordelingen mer jevnlig fordelt. 
 
Det er utarbeidet mer utfyllende 
årsmeldinger for:  
* HMS-arbeid 
* Folkeuniversitetet Land og Etnedal 
 
Regnskap 
- Driftsresultatet: Mindreforbruket i 2003, 
kr. 655 087,-, skyldes i hovedsak to 
forhold. Det ene er mer sykepengerefusjon 
enn budsjettert, det andre er mer 
norskrefusjon enn budsjettert. 
I tillegg har det vært styrt mot et 
mindreforbruk av flyktningmidler i den 
hensikt å kunne avsette penger til 2004. 
Beregninger for 2004 viser at det statlige 
flyktningtilskuddet blir redusert som en 
følge av liten flyktningtilgang i 2003 og 
2004.  
 
Finansieringsresultatet: Det er avsatt kr. 
131.100,- til ”flyktningfondet”, kr. 50.000 i 
mindreforbruk fra 2002, og kr. 46.700 i 
prosjektmidler fra UDI. 
 
- Vedr. KOSTRA-delen. Voksenopplæring 
som opplæringsinstans i Norge er på ingen 

måte et ensartet tilbud. Nordre Land 
kommune har valgt å slå sammen 
Voksenopplæring og Flyktningtjenesten til 
èn enhet, og ser disse tjenestene i 
sammenheng. En stor del av kommunene 
har ikke voksenopplæring, til tross for at 
dette er lovpålagt. Flere kommuner har 
interkommunal tjeneste. Dessuten er det 
store variasjoner i tjenesten fra kommune 
til kommune, for eksempel på grunn av 
kommunestørrelse, ulike 
behov/lærevansker, omfang av deltakere 
og ”pressgrupper”. Dette bidrar til at det 
tegnes en brokete bilde av voksen-
opplæring, som kan bidra til stor forvirring 
i KOSTRA-sammenheng når tjenestene 
sammenlignes. I forhold til Gruppe 10 og 
Landet avviker vår kommune i ”negativ” 
retning. Sammenliknet med Gjøvik-
regionens 5 kommuner er bildet imidlertid 
motsatt - og i ”positiv” retning for Nordre 
Land sin del.  
Det er derfor å håpe at voksenopplæring 
kan brukes som et prosjektområde i 
KOSTRA for å unngå for store feilkilder i 
innrapporteringene, og slik at det blir et 
reelt og fruktbart  sammenlikningsverktøy 
for kommunen. 
 
Ann-Kirsti Seiersten 
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Barnehager 

Barnehage 
Nordre 
Land 
2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  

2003 

Landet 
utenom 

Oslo 2003 
Prioritering      
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 503 514 427 .. .. 
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 9.298 9.933 8.350 10.968 14.158 
Dekningsgrader      
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 55 57,9 66,1 64,4 68,2 
Andel barn 0-5 år med barnehageplass 48,4 49,9 55,2 55 57,9 
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage 22,2 24,9 26,5 48,1 65,5 
Produktivitet      
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11.253 .. 11.404 10.813 9.284 
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 55.701 61.566 56.474 77.068 91.903 
Utdypende tjenesteindikatorer      
Andel ansatte med førskolelærerutdanning 32 .. 31,6 33,1 33,6 
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 100 83,3 94,4 92,1 92,1 
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) 8.309 9.095 8.068 8.184 8.754 
Fordeling av finansiering for kommunale plasser:      
Oppholdsbetaling 37,5 34,5 31,2 29,3 26,8 
Statstilskudd 34,2 37,9 ... ... ... 
Kommunale driftsmidler 28,3 27,6 ... ... ... 
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Resultatenhet Ansvar 

Torpa Barnehage Mariringen Barnehage 
Lundhaug Barnehage 
Solheim Barnehage 

 
Regnskap 1233 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 257.489 683.400 -425.911 
Netto finansiering -5.000 0 -5.000 
SUM   -430.911 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. barn Herav barn 

under 3 år 
Mariringen 5,24 10,6 26 4 
Lundhaug 1,92 5,9 17 2 
Solheim 3,2  22 4 
 
Prioritering/Dekningsgrad/KOSTRA 
(se side 26) 
 
Torpa barnehage, Solheim ble kommunal 
15.08.03, og har dermed ingen 
fraværsprosent for 2003. 
Lærling, assistent for funksjonshemmet 
barn samt spesialpedagog som var knyttet 
til Torpa barnehage, Mariringen fram til 
15.08.03 er ikke med i disse beregningene. 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 
Torpa barnehage har for 2003 et stort 
mindreforbruk i forhold til organisasjonen.  
Dette skyldes i hovedtrekk: 
- Avd. Solheim ble en del av Torpa 
barnehage fra 15.08.03.  Pga uvisshet i 
forhold til statlige driftsmidler, 
foreldrebetaling m.m ble avdelingen/hele 
barnehagen drevet på ”sparebluss”.  Ca. 
01.12.03 innvilget Fylkesmannen  vår 
søknad om driftstilskudd, og sørget dermed 
for et mindreforbruk for barnehagen. 
- Avd. Mariringen; økte inntekter i form av 
refusjon sykepenger pga langtidssykmeldt. 
 
MÅLSETTING for driftsåret: 
Økonomiske og administrative: 
Drive en organisasjon med  et regnskap i 0 
eller et knapt mindreforbruk. 

Skape en ny og effektiv organisasjon som 
resultatenhet. 
Redusere eller fjerne ventelista fra Torpa 
barnehage. 
 
Pedagogiske 
Torpa barnehage skal sørge for at barna får 
et tilbud som er tilpasset hver enkelt sitt 
behov. 
Torpa barnehage skal være en barnehage 
hvor foreldre har reell påvirkning på 
driften. 
Torpa barnehage skal utvikle et samarbeid 
med skolen som skal lette barnas overgang 
til skolen, samt utnytte felles ressurser. 
Torpa barnehage skal arbeide for at barna 
skal bli kjent med våre mest kjente 
barnebokforfattere, bli glad i bøker, bli 
glad i å få lest for, samt utvikle 
språk/skriftspråk (tema 2003-2004). 
 
MÅLOPPNÅELSE 
Økonomiske og administrative: 
Det økonomiske resultatet er ikke i 
samsvar med målsettingen; jfr. forrige 
punkt; kommentarer. 
Torpa barnehage er ”på vei” mot en 
selvstendig enhet, men høsten 2003 ble vi 
utvidet fra 2 til 3 avdelinger.  Dette førte til 
at målet ikke er nådd, og at 
organisasjonsendringen fortsetter i forhold 
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til arbeids- og ansvarsfordeling, samt 
prioriteringer. 
Ventelista er redusert, men ikke fjernet.  
Ved å bli en 3 avd. barnehage åpnet vi for 
18 nye heldagsplasser, men målet er ikke 
nådd.  Nye tiltak må iverksettes i 2004. 
 
Pedagogiske 
Gjennom pedagogisk kartlegging, 
drøftinger og samarbeid mener vi å gi 
barna et tilbud som er tilpasset hver enkelt 
sitt behov.  En brukerundersøkelse viser at 
foreldrene mener barnehagens personale 
har svært god omsorg for deres barn. 
Samme undersøkelse sier at foreldrene i 
Torpa barnehage har reell påvirkning på 
driften. 
 
Samarbeid med skolen er i gang omkring 
overgang barnehage-skole, samt felles 
utnyttelse av spesialpedagogressurs.  Målet 
er likevel ikke nådd, og vi fortsetter i 2004. 
 
KOMMENTARER 

HMS i Torpa barnehage 

Vi har utarbeidet en årsplan for dette 
arbeidet - som følges til "punkt og prikke".  
Det er verneombud og leder som har 
hovedansvar for at arbeidet gjennomføres. 
Årsplanen har følgende innhold (satt inn i 
et årshjul): 

1. Vernerunder (5 i løpet av et år) hvor 
verneombud og leder alltid deltar.  Ellers 
trekkes andre med ettersom tema på 
runden. 
2. Månedlig sjekk av brannutstyr. 
3. Brannøvelser. 
4. Førstehjelpskurs. 
5. Medarbeidersamtaler. 
6. HMS-møter i personalet (innhold; ev. 
valg av verneombud,  kartlegging av 
opplæringsbehov, gjennomgang av årsplan 

HMS, fordele ansvar for sosiale aktiviteter 
i personalgruppa, gjennomgang av 
beredskapsplaner, gjennomgang av HMS-
perm, evaluering/revisjon, igangsetting av 
nye tiltak)  

Vi samarbeider med Land 
Bedriftshelsetjeneste. 

I 2003 startet vi gjennomføringen av 
risikovurdering.  Mariringen er ferdige, 
mens Lundhaug og Solheim følger etter i 
2004. 

 Kompetanseutvikling i Torpa 
barnehage foregår slik: 

1. For styrer; nettverk med andre 
kommuner, samarbeid innad i 
kommunen med øvrige styrere, 
enkelte kurs innad i egen 
kommune, lederutviklingsprogram. 

2.  For pedagogiske ledere, nettverk 
innad i egen kommune (pedagogisk 
forum), tema/veiledning innad i 
egen barnehage 

3. For assistenter; veiledning, 
temajobbing innad i egen 
kommune. 

Oppfølging av sykmeldte i Torpa 
barnehage foregår slik; 

I 2003 har vi hatt svært lite sykefravær.  En 
assistent har vært langtidssykmeldt, og i 
forhold til dette tilfellet har jeg benyttet 
"Aktiv oppfølging av syk medarbeider - 
Nordre Land kommune".  Assistenten er 
pr. dato friskmeldt. 

Likestilling: ingen kommentar. 
 
 
Gunvor Finstuen Framnes
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Resultatenhet Ansvar 

Tonlia Barnehage Tonlia Barnehage 

 
Regnskap 1234 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer -136.894 53.700 -190.593 
Netto finansiering -41.680 0 -41.680 
SUM   -232.273 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. barn Herav barn 

under 3 år 
Tonlia Barnehage 7,6 15,3% 55 2 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 26) 
 
MÅLSETTING for driftsåret:  
 
Unngå underskudd. 
 
Måloppnåelse (økonomisk): 
 
Barnehagen fikk et mindreforbruk på kr. 
178.579. Dette skyldes i grove trekk: 

1) Økt statstilskudd i forhold til det 
budsjetterte. 

2) Økte refusjoner m/hensyn til 
sykepenger i forhold til det 
budsjetterte, da vi har hatt en 
langtidssykmelding hele året. 

3) Økte refusjoner m/hensyn til 
fødselspenger i forhold til det 
budsjetterte. 

 
Når det gjelder p. 2 og 3, har vi 
ikke brukt vikar for alt fraværet. 
 
Det er dessuten brukt av tidligere 
års overskudd. 

 
Målsetting for driftsåret, pedagogisk: 
 
Barnehagens visjon og målsetting for årets 
tema: 
”Gjennom samspill, aktivitet og glede 
jobber vi mot å utvikle et miljø som 

stimulerer til glade, nysjerrige og 
kreative barn”. 
- i gode opplevelser i fellesskap med andre. 
- stimulere barna til å bruke alle sansene 
for å ”snuse inn” inntrykk og opplevelser. 
- stimulere barnas forskertrang og fantasi. 
- stimulere til allsidig fysisk aktivitet og 
være ute i all slags vær. 
 
MÅLOPPNÅELSE: 
 
Barnehagens visjon /målsetting står 
sentralt både når vi jobber med det 
gjennomgående og periodebestemte 
innholdet. Visjonen favner mye og er ikke 
alltid like målbar. Men når foreldre og barn 
gir uttrykk for at de trives og er stort sett 
fornøyde, gir det oss en pekepinn på at vi 
arbeider i riktig retning. Våre egne 
observasjoner i forhold til barna viser at 
det er mye nysgjerrighet, undring, 
kreativitet og glede. 
Vi har jobbet med temabolker gjennom 
året. Barna blir delt inn i mindre grupper 
og det jobbes med forskjellige temaer 
knyttet til årstidene. I arbeidet med barna  
har vi spesielt vektlagt dette med ”å gi 
barna tid”, i en ellers så hektisk hverdag. 
 
Våren 2003 ble det gjennomført en 
brukerundersøkelse i barnehagene med 
godt resultat. 
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KOMMENTARER: 
 
HMS. 
Barnehagene i Nordre land har jobbet en 
del med HMS. Styrerne har sammen gjort 
en del endringer i HMS-permen vår. Tonlia 
barnehage er ennå ikke ferdig med dette 
arbeidet. 
Det er gått vernerunder i 2003 og arbeidet 
er godt i gang, men vi har ikke fått satt alt 
inn i et ordnet system. 
Det er avholdt medarbeidersamtaler. 
På slutten av 2003 hadde vi 
risikovurdering sammen med 
bedriftshelsetjenesten. 
 
Kompetanseutvikling. 
- Personalgruppa v/barnehagen har jobbet 
noe med ”LØFT-pedagogikk”. 
(Løsningsfokusert tilnærming) Dette er et 
arbeid som det er ment å fortsette med over 
tid. 
- Alle barnehageansatte i kommunen har 
hatt 2 planleggingsdager med ”LØFT-
ped.” v/Vivian Luth Hansen. 
- Styrergruppa har jobbet med  å fornye / 
oppdatere kompetanseplanen, og arbeidet 
planlegges  å være ferdig vår 04. 

- Styrer er med i nettverksjobbing innenfor 
SØVN-regionen. (Søndre Land, Østre 
Toten, Vestre Toten og Nordre Land) 
- Div. kurs og holdningsskapende arbeid. 
 
Oppfølging av sykmeldte. 
Vi har hatt en langtidssykmeldt dette året, 
d.v.s. hele 2003. Hun har blitt fulgt opp 
gjennom telefonsamtaler, brev, møter i 
barnehagen og møter mellom personalsjef, 
styrer og ansatt. 
Vedkommende er fortsatt ikke tilbake i 
arbeid. 
Sykefraværsprosenten er inkl. lærling i 
60% still., men lærlingen er ikke 
medregnet i ant. årsverk. 
 
Likestilling 
Virksomheten har kun kvinner i arbeid. Vi 
er i alt 10 kvinner, hvor 8 arbeider deltid. 
Barnehagearbeid har lang tradisjon som 
kvinneyrke, noe som antakeligvis har 
sammenheng med  bl.a. omsorgsarbeid. 
Det blir ikke gjort noe spesielt for å få 
menn inn i virksomheten. 
 
Lisbeth Nygård. 
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Resultatenhet Ansvar 

Furulund Barnehage Furulund Barnehage 

 
Regnskap 1235 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 124.272 104.600 19.672 
Netto finansiering 70.000 0 70.000 
SUM   89.629 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. barn Herav barn 

under 3 år 
Furulund Barnehage 7,22 6,4 50 5 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 26) 
 
Tallene viser et merforbruk. 
Vi har brukt for mye på postene for 
sykevikar og ferievikar, men har prøvd å 
balansere det noe ved å spare inn på 
driftsdelen av budsjettet. På betaling og 
refusjoner har vi fått inn mer enn 
budsjettert. Vi går i vakter for å fylle opp 
dagen på 10.1/4 t. og må bruke vikar for å 
fylle personalbehovet til enhver tid.  
Merforbruk fra forrige år på kr.70.000.- har 
vi ikke klart å spare inn 
 
Barnegruppa er krevende; barn med 
særskilte behov og flerspråklige barn tilsier 
tett oppfølging og kvalitet på 
voksenressursen. 
 
 
MÅLSETTING 
*  Barnehagen drives ut fra Lov om 
barnehager, og er en pedagogisk tilrettelagt  
virksomhet  der Rammeplanen gir 
retningslinjer for  innhold og oppgaver. 
*  Årsplanen som er utarbeidet for den 
pedagogiske virksomheten, har følgende 
overordnet målsetting: 
 
Ønsker å utvikle en god barnehage der vi 
gjennom lek, læring og omsorg kan 
stimulere  til et sosialt miljø med omtanke, 

trygghet og omsorg, humor og 
menneskelig varme.  
Vi legger grunnlaget for barnas 
basiskompetanse med utgangspunkt i 
barnas forskjellige utviklingstrinn. 
Vi ønsker å gi barna naturopplevelser, 
styrke deres kreativitet og skape et godt 
samhold for barn og voksne. 
Dette barnehageåret har vi lagt vekt på et 
gjennomgående fagområde; Sosial 
samhandling. 
 
MÅLOPPNÅELSE: 
Vi mener vi har oppnådd en rimelig god 
måloppnåelse, ut fra evaluering fra foreldre 
og personale. Barnehagene har hatt 
behovsundersøkelse og brukerundersøkelse 
for å kvalitetssikre barnehagene.  
 
Brukerundersøkelse ble gjort i jan 2003, 
der Furulund barnehage hadde en 
svarprosent på 85,36%. Resultatet ble 
vurdert på en skala fra 1-6  hvor 
barnehagen fikk et resultat på 5,3. Dette gir 
oss en god evaluering på barnehagedriften, 
og en veiledning på hva vi kan jobbe 
videre med. Vi har jobbet videre i 
arbeidsgrupper på foreldremøte og 
personalmøter for å opprettholde og 
videreutvikle kvaliteten på 
barnehagetilbudet.  
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KOMMENTARER: 
HMS: 
Det er jobbet ut årsplan for HMS-arbeid, 
og laget risikovurdering med konsekvens-
analyse. 
Tiltak som må utbedres gjøres i samarbeid 
med vaktmestertjenesten. 
Vernerunder og brannøvelser gjøres i 
henhold til HMS-årspanen. 
Medarbeidersamtaler gjennomføres også i 
forhold til samme plan. 
Har ikke hatt alvorlige skader på 
barn/personale, men har rutiner på å 
dokumentere småskader for eventuelle 
senskader. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetanseutvikling:  
Ut fra felles kommunal kompetanseplan 
for barnehagene: 
- kurstilbud, internopplæring, hjelp fra 
andre i kommunen. 
- assistentdag og førskolelærerdag. 
(kursdager) 
- Jobbe med emner i.f.t. HMS,- og med 
emner i forhold til årsplan. 
 
Oppfølging av sykmeldte: 
Passer på å ha kontakt med den sykmeldte 
pr. tlf, sende blomster, og invitere til besøk 
på arbeidsplassen / og sosiale 
sammenkomster. Holder 
oppfølgingsamtale når dette er aktuelt. 
 
Likestilling: 
Alle tilsatte er damer. 
En utfordring til oss for å imøtekomme 
aktiviteter og interesser hos guttene i 
barnehagen. 
 
Anita Herberg 
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Resultatenhet Ansvar 

Nordsinni Barnehage Dæhli Barnehage 
Skogvang Barnehage 

 
Regnskap 1236 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 117.903 84.600 33.303 
Netto finansiering -10.000 0 -10.000 
SUM   23.303 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. barn Herav barn 

under 3 år 
Dæhli Barnehage 3,5 25 8 
Skogvang Barnehage 3,5 

5,2 
22 8 

 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 26) 
 
Året 2003 må for Nordsinni barnehage 
deles i to, før og etter oppstart av avdeling 
Skogvang. 
Styrerressursen ble fra 01.08.03 delt 
mellom avdeling Dæhli og den nye 
avdeling Skogvang, som startet 15.08.03 i 
leide lokaler, med innflytting i egne lokaler 
29.09.03.Offisiell åpning 24.10.03. 
 
Regnskapet for 2003 viser  et lite beløp i 
merforbruk, grunnet noe  innkjøp belastet 
driftsbudsjettet i stedet for 
investeringsbudsjettet. Det er igjen midler 
til resterende innkjøp til utelekeplassen på 
investeringsbudsjettet (kr. 250 000).  
Driften av begge avdelinger har vært basert 
på nøkternhet mht. innkjøp og vikarbruk. 
Samordning i driften er forsøkt og er 
kommet godt i gang. 
   
Avd. Skogvang har stort sykefravær, 
grunnet ulik sykdom/operasjon. Dæhli har 
lite sykefravær. 
 
Begge avdelinger er fullt belagt, antall 
barn/alder er registrert pr. 15.12.03. 
Salg av dager/timer er lite, da foresatte har 
fått de dager de har mest behov for. 
 
 

Målsetting 
Pedagogisk:  
Skape en barnehage preget av trygghet og 
tillit, med fundament i det positive i Dæhli 
fortsatt og overført til den nye avdelingen. 
 
Personalet. 
Skape et godt forhold og samarbeid på 
hver  avdeling, og mellom avdelingene. 
Kompetanseutvikling ut fra individuelle 
behov i personalet,felles satsningsområdet 
for kommunale barnehager med ”LØFT” 
og ”Steg for steg. 
 
Økonomi: 
Budsjettet brukes til  daglig drift, 
oppjustering /vedlikehold ute og inne. 
Felles innkjøp og annen ressursutnyttelse 
skal gi god økonomisk drift. 
 
Måloppnåelse: 
 
Pedagogisk:  
Målsettingen er nådd i Dæhli og delvis i 
Skogvang. Barna og foreldrene er fornøyd. 
Personalet arbeider mot et fellesskap, med 
felles mål og visjon for barnehagen. 
Barnehagen arbeider også for miljøet med 
utgangspunkt i mål for LA 21. (Lokal 
agenda 21) 
Friluftsliv har vært årstema i begge 
avdelinger. 
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Personalet:  
Her har det vært vektlagt oppstart av ny 
avdeling, med samarbeid innad på begge 
avdelinger og innad mellom avdelingene. 
Kompetanseheving: Se tabell. 
Delvis måloppnåelse, grunnet ny avdeling. 
Dæhli har en ekstra i personalet for en 
periode: Lærekandidat med egen 
opplæringsplan i modul 1: Dette er læring  
og  utfordring for alle. 
 

Økonomi:  
Målet er nådd, når en ser helheten i drift av 
en avdeling og oppstarten av en ny under 
ett. Drift og investering viser til sammen 
mindreforbruk ved begge avdelinger. 
Dæhli fikk med kr. 60 000,- fra 2002. 
Herav brukt kr.10 000,- til støydemping i 
lekerom, resterende er overført til 2004,for 
bruk til ytterligere støydemping og innkjøp 
av leker ute. 

 
Kommentarer: 
*HMS arbeid 
 
 
*Dæhli har gjennomført 
handlingsplan for HMS,og  
risikovurdering.Lite skader, et 
barn til lege. 
*Skogvang: på lokalene er 
gjennomgått risikovurdering 
høsten 04. 
*Brannøvelser  begge avd. 
* Beredskapslister laget for 
brann og totalt. 
*Hele personalet har hatt sosialt 
samvær utenom barnehagen. 
*Vikartilgangen har vært bra, og 
”reddet” driften i perioder. 
*Renholder felles, bra renhold. 
*Vaktmesterhjelp i positiv 
endring. 

*Kompetanse- 
utvikling 
 
*Godt utdannet 
personale begge avd. 
*”Løft” er satsnings-
område. 
*”Steg for steg”innføres  
for sosial kompetanse-
utvikling hos barn. 
*Språkstimulering i 
hverdagen,hjelp til barn 
med språk-vansker, noe 
kursing på dette. 
*Hver ansatt har meldt 
behov om sine ønsker til 
kommunal 
kompetanseplan. 
 
 

. *Oppfølging 
sykmeldte 
 
*Telefonkontakt 
og sendt blomster 
til de med noe 
lengre fravær. 
 
*Frammøte på 
personalmøter hvis 
den sykmeldte har 
orket det. 
 
*Muligheter til 
tilpasset arbeid  ut 
fra evt. vansker. 

*Likestilling 
 
 
*Kun kvinner, 
 i alt 12 inkl. 
lærekandidat. 
 
*Heltid: 4. 
  Deltid: 8. 
 
*Menn blir 
tilsatt i 
stillinger ut fra 
kvalifikasjoner 
og egnethet 

 
Nordsinni barnehage er i utvikling mot 
felles drift på mange områder. Barn og 
foreldre har gitt positive utsagn om begge 
avdelinger og om f.eks felles opplegg/ 
turer. 
Oppsigelse av enkeltdager i 
barnehagetilbudet,har gitt endringer i 
oppholdet dette året. 

Økonomisk drives det godt, personalet er 
bevisste på forbruk/innkjøp og fleksible i 
arbeidet, og til å endre vakter. 
 
Anne I. Terningen 
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Resultatenhet Ansvar 

Gry Barnehage Gry Barnehage 

 
Regnskap 1237 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 18.322 15.500 2.822 
Netto finansiering 0 0 0 
SUM   2.822 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. barn Herav barn 

under 3 år 
Gry Barnehage 2.126 1.4% 17 6 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 26) 
 
Målsetting: 
1)Økonomisk målsetting : full gruppe / 
regnskap i balanse 
 
2)Pedagogisk målsetting : Barna skal 
utvikle sosial kompetanse / få et positivt 
selvbilde, opplevelse av mestring. 
Formidle kunnskap . Sette fokus på ” 
folkeskikk” / høflighet( for eksempel å 
hilse om morgenen og når vi går.) 
 
3)Mål i forhold til personalarbeid: Gry 
barnehage skal være en god arbeidsplass 
preget av åpenhet / tillit 
 
Måloppnåelse: 
1)Økonomisk mål ansees som oppnådd. 
 
2)Pedagogisk måloppnåelse :Vi er i  gang 
!Utvikling av sosial kompetanse er en 
prosess for barn og voksne som må gå over 
lang tid. 
 Andre temaer vi har jobbet med: årstider, 
estetiske fag , språk/ tekst kommunikasjon( 
eventyr), kroppen og ”folkeskikk”. 
Vi opplevde at mål vi hadde satt oss i 
forhold til enkeltbarn, f. eks. å hilse , ble 
oppnådd. 
 
 
 

3)Personale:  
Dette er også en prosess som trenger tid , 
og vi har fortsatt arbeid å gjøre her. (Det er 
veldig ” lett” å snakke om og ikke med.) 
 
Kommentarer: 
Antall årsverk og antall barn er pr. 
15.12.03, lærling 0.6 årsverk er ikke regnet 
med 
 
 Økonomisk: Avvik kr 2822. Dette kan 
forklares med :Vår 2003,full dekning. Høst 
2004 hadde vi 7 ledige plasser til oktober 
En ansatt er overført til annen barnehage. 
Fra ca. 20 okt : fulle gruppe( + 1 plass i 
tillegg). 
Deler av året var bemanninga redusert med 
0.6 årsverk. 
 
Barnehagen kunne opprettholde vanlig 
åpningstid pga. lærlingen 
 
 Sykefravær: 1.4% . De fleste stiller på 
jobb selv om de er litt ”skranglete”. Ingen 
sykmeldinger av varighet  
 
Oppfølging av sykmeldte: Ikke aktuelt 
 
Kompetanseutvikling:  
*”Løft.” Felles planleggingsdager for alle 
ansatte i barnehagene. Foreleser fra 
”Sareptas” Videreført i barnehagen.( 
vektlegge og forsterke det positive ) 
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*Den ansatte bevisstgjøres på sine egne 
mål, f.eks i forhold til personalsamarbeid   
 
HMS.: 
Utarbeidet årsplan er fulgt: Brannsyn , 2 
brannøvelser, vernerunder ifl. plan, 
Risikovurdering med oppfølging av 
handlingsplan , i samarbeid med Land 
Bedriftshelsetjeneste  
Ingen personskader. 
 
 
 

 
Likestilling: 
I Gry barnehage er det kun kvinnelige 
ansatte. Vi er 3 fast ansatte, en på 
engasjement og en lærling. Alle er i 
deltidsstillinger. 
Det har i 2003 ikke være eksterne 
utlysninger av ledige stillinger. 
Her i barnehagen er derfor ikke likestilling 
mellom kjønn den største utfordringen!    
 
Rigmor R. Ellefsrud 
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Resultatenhet Ansvar 

Kultur Kulturkontoret 
Kulturvern 
Idrett 

Bibliotektjenesten 
Kommunal kino 
Parken Ungdomsklubb 

 
Regnskap 127 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 4.619.073 4.694.700 -75.626 
Netto finansiering 59.800 0 59.800 
SUM   -15.826 
 
Personell 
 Ant. årsverk Sykefravær % 
Kulturkontoret 1,61 0,4 
Idrett 0 0 
Bibliotektj. 2,74 0,2 
Ungdomsklubben 1,95 14,4 
Kommunal kino 0,37 0,0 
 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se side X) 

Kultur 

Nordre 
Land 
2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  

2003 

Landet 
utenom 

Oslo 
2003 

Prioritering      
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1.079 1.229 1.065 912 1.140 
Bibliotek      
Netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger 190 206 193 203 222 
Bokutlån per innbygger i alt 3,3 3,5 4,4 3,5 4,1 
Antall biblioteksutlån per årsverk 9.076 10.693 12.594 14.394 14.687 
Kino      
Netto driftsutgifter til kino per innbygger 96 101 73 12 7 
Antall kinobesøk per innbygger 1 0,8 0,9 0,5 2,4 
Besøk per forestilling 29,2 27,8 31,9 47,4 52,8 
Billettinntekter i prosent av korrigerte brutto driftsutgifter til kino 30,6 27,4 42 60,2 66,3 
Ungdomstiltak, idrett      
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 242 260 280 196 328 
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner      
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd 46 14 45 48 51 
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd 9.217 3.286 8.333 .. .. 
Andre kulturaktiviteter      
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger 17 20 15 31 48 
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger 0 0 0 17 71 
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger 262 351 195 187 187 

 
 
 
 
MÅLSETTING for driftsåret: 
Opprettholde og videreutvikle 
tjenestetilbud og faste, så vel som 
enkeltstående, kulturtiltak innenfor tildelte 
rammer.  
 

MÅLOPPNÅELSE: 
Både faste og enkeltstående kulturtiltak har 
fungert etter intensjonen. Overføringer til 
lag og foreninger er utført som planlagt. 
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KOMMENTARER: 
Økonomi: 
Kulturavdelingen kommer totalt sett ut 
med et mindreforbruk på kr. 15.826,- i 
2003. De fleste underkapitlene var 
forutsigbare. Det store 
usikkerhetsmomentet var kinodriften. En 
svært god avslutning av året med mange 
bra filmer i november og desember, gjorde 
at merforbruket på kinoen ikke ble større 
enn at det kunne dekkes gjennom mindre 
forbruk på andre kapitler.   
 
HMS: 
Verneombud ble valgt i januar. Det ble 
laget årsplan for HMS-arbeidet. I tråd med 
planen ble det gjennomført vernerunder på 
alle arbeidsplasser. Det ble også 
gjennomført medarbeidersamtaler. 
 
Kompetanseutvikling: 
Flere av kulturavdelingens ansatte har 
deltatt på kurs i 2003. Bl.a. har leder fulgt 
kommunens lederutviklingsprogram.  
 
Oppfølging av sykmeldte: 
En person var sykmeldt det meste av året, 
ellers få sykmeldinger. Avdelingsleder var 
i kontakt med den langtidssykmeldte i hele 
perioden. Flere tiltak ble diskutert, og aktiv 
sykmelding ble gjennomført de siste 
månedene av sykmeldingen. 
 
Bemanning: 
Det var ingen endringer i 
kulturavdelingens faste bemanning i 2003. 
 
Likestilling: 
Av kulturavdelingens 11 fast ansatte i 2003 
var 5 kvinner og 6 menn. 2 menn og 1 
kvinne var  ansatt i 100% stilling. De 
øvrige i stillinger fra 14% til 60%. I 
sammenlignbare stillinger lønnes kvinnene 
minst på samme nivå som mennene, men 
antallet personer er så lite at det er 
vanskelig å trekke konklusjoner. Av to 
avdelingsledere, en av hvert kjønn, tjener 
den kvinnelige ca. kr. 10.000,- mer pr. år 
enn den mannlige. Det ble ikke 

gjennomført spesielle likestillingstiltak i 
2003.    
 
Kulturkontoret: 
I februar inviterte kulturkontoret lag, 
foreninger og enkeltpersoner til ny 
kulturuke. “Uka” var den femte i rekken, 
og også denne gang var oppslutning fra 
arrangører og publikum god. Gjennom 
ordingen ”Kulturformidling i Oppland” har 
barnehagebarna og elevene i grunnskolen 
fått tilbud om profesjonell kultur i 
skoletiden. Bind XII i serien ”Boka om 
Land”, Skihistorien i Nordre Land, var klar 
for salg før jul. Kulturavdelingen utbetalte 
i alt kr. 1.242.000,- i tilskudd til lag og 
foreninger. I tillegg fikk utbyggere av 
idretts- og nærmiljøanlegg utbetalt 
nærmere 1,6 millioner i statlige 
spillemidler.  
 
Sentrum Kino: 
Sentrum Kino hadde over 6500 besøkende 
i 2003. Dette er ca. 1000 flere besøk enn i 
2002. Hovedårsaken til oppgangen er at det 
i 2003 ble vist flere filmer med stort 
publikumspotensiale. Sentrum Kino 
markerte ”Den store kinodagen” 1. 
november med å vise fire filmer. 
 
Nordre Land Folkebibliotek: 
2003 har vært et godt bibliotekår med 
økning i utlån og ellers stabil drift. 
Ingen store avvik i forhold til 
målsetningen, men en evnt. utvidelse av 
biblioteket er fortsatt ikke vedtatt. 
Biblioteket hadde en økning i utlån på 18% 
fra 27803 i 2002 til 32.745 i 2003! Dette er 
vi veldig fornøyd med! Besøket blir talt 
ved stikkprøver og blir ikke helt pålitelig, 
men det virker som om besøkstallet har 
holdt seg stabilt på ca 16.000. 
 
Bok- og mediebudsjettet har holdt seg 
stabilt i flere år, mens bokprisene har skutt 
i været. Dette misforholdet ble særlig 
tydelig i 2003 da det ble utgitt veldig mye 
aktuell ”biblioteklitteratur”. Det var 
etterspørsel etter flere titler som biblioteket 
ikke hadde råd til å kjøpe. En 



 

Nordre Land kommune – Årsmelding for 2003 

39 

omdisponerte midler (fra videokjøp) for å 
kunne tilby et nytt medium, nemlig 
musikk. Biblioteket kjøpte inn i underkant 
av 40 musikkcd’er for barn. Målet er å 
utvide tilbudet til voksne etter hvert.  
  
Biblioteket fikk i juni ”den kommunale 
ros(e)” som deles ut av lesere av 
”Komposten”. Det var en veldig fin 
oppmuntring og motivasjon!  
 
Når det gjelder samarbeid/utadrettet 
virksomhet har biblioteket bl.a. deltatt med 
arrangement i kulturuka, hatt klassebesøk 
av 1., 5. og 8. kl, arrangert  seniorsurf og 
høstarr. med Gjølberg, gjennomført 
”Nettverksmøter” med Gran bibliotek og 
Søndre Land folkebibliotek, hatt 4 møter i 
kontaktutvalget og arrangert 
novellekonkurranse i samarbeid med u-
skolene i anledning bokdagen. 
 
Parken Ungdomsklubb: 
Parken Ungdomsklubb hadde fast 
åpningstid på tirsdag og fredag i tillegg til 
noen klubbcafeer på onsdager og torsdager 
fordelt utover året. 5 rockeband har brukt 
musikkverkstedet i helger og andre dager 
utenom vanlige åpningstider. I 2003 hadde 
Parken Ungdomsklubb 266 medlemmer i 1. 
halvår og 249 medlemmer 2. halvår 

 
Mekkeverkstedet har også hatt utvidet 
åpningstiden etter behov. Klubben har hatt 9 
klubbkvelder på Torpa Barne- og 
Ungdomsskole. Disse var ganske bra besøkt 
frem til sommeren, men besøkstallet gikk 
ned utover høsten. Det er begrensede 
muligheter i de lokalene klubben 
disponerer, og biljard og bordtennis er sterkt 
ønsket av ungdommene. Mange synes også 
det er kjedelig å dra på skolen igjen på 
kveldene.  Gjennomsnittlig besøk i Torpa 
har vært 40 stk.  
 
Det har også i 2003 vært mange 
arrangementer og turer utenom vanlige 
klubbkvelder som f.eks: skitur til Aurdal, 
UKM (Ungdommens Kulturmønstring), 2 
overnattinger på klubben, skimoro i 
Smebybakken, Trysiltur, overnattingstur på 
åsen, Grete Waitz løpet, 16. mai arr. i 
Dokkahallen, fisketur, kanotur på Fjorda, 
Rudskogen gatebil, 2 skateturer til 
Trondheim, 2 bowlingturer, dataparty, tur 
til NRK Topp20 og Tusenfrydtur. Klubben 
hadde også sommeråpent 8 kvelder med et 
gjennomsnitt på ca 50 ungdommer pr. 
kveld. 
 
Svein Ladehaug
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Resultatenhet Ansvar 

Sosial og Barnevern Sosial 
Barnevern 

  
Regnskap 1249 
  Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 9.343.327 9.689.800 -346.472 
Netto finansiering -24.585 145.000 -169.585 
SUM     -516.057 
  
Personell/Brukere 
  Ant. årsverk Sykefravær %     
Sosialkontoret 8 16     
Barnevern 3,6 5,1     
  
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 

Sosial/Inkl. flyktningetjenesten 

Nordre 
Land 
2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  
2003 

Landet 
utenom 
Oslo 2003 

Prioritering           
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, i kroner 1.173 1.337 1.238 1.239 1.633 
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år 775 934 858 628 708 
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp" pr. innbygger 20-66 år 913 1.048 1.033 1.207 1.552 
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år 90 88 96 68 224 
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år .. 211 114 191 221 
Andel netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak .. .. 5,4 9,1 8,2 
Dekningsgrader           
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år 4,6 5,1 4,5 4,7 5,1 
Besatte stillinger i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger .. .. 0,9 0,9 1,1 
Produktivitet           
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner .. .. 52.159 49.485 59.197 
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 23.787 26.804 27.775 29.074 33.409 
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker .. .. 19.231 16.257 19.536 
Utdypende tjenesteindikatorer           
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 5.407 6.357 6.114 .. .. 
Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) 4,5 4,3 4,5 .. .. 
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde, andel 34 34,4 34,1 35,4 41,1 
Barnevern           
Prioritering           
Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr) 607 632 643 725 843 
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 2.899 3.010 3.038 3.012 3.489 
Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet 56.486 71.295 71.726 58.129 78.186 
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (f. 244), prosent 36 31,4 30,6 34,9 33 
Andel nto drutg til barn som bor i sin opprinnelige familie (funksjon 251), prosent 27,3 33,5 22,8 19,3 16,7 
Andel nto drutg til barn som bor utenfor sin oppr. familie (funksjon 252), pst 36,7 35,1 46,5 45,8 50,3 
Dekningsgrader           
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, prosent 2,5 1,5 2,9 2,5 2,2 
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 3,6 3,2 2,7 3,6 3,4 
Produktivitet           
Brutto driftsutgifter per barn (f.244) 20.351 22.393 22.000 20.862 26.779 
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 20,6 13,3 15,9 22,9 18,2 
Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (f.244) 58,6 41,2 63,6 53,3 52 
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f.251) 29.475 40.472 34.966 20.296 26.826 
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f.252) 145.083 164.900 200.273 221.308 209.315 

  
MÅLSETTING 
 
Sosialtjenesten: 
Øke sosialhjelpsmottakerens muligheter 
til å komme i arbeid/aktivitet eller på 

annen måte bli selvhjulpen: 
Sosialtjenesten ønsker å oppnå dette ved 
tett oppfølging, aktivisering og 
arbeidstrening for klienter slik at de 
kommer seg videre og kan bli mest mulig 
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selvhjulpne. Unge klienter under 25 år med 
sammensatt problematikk og hjelpebehov 
skal prioriteres.  
 ”Gråsoneklienter” rus/psykiatri, bidra 
til at de får hjelp til egen livsmestring og 
bedret livssituasjon: Sosialkontoret 
erfarer at en del klienter synes å falle 
mellom flere stoler i hjelpeapparatet og at 
ingen derfor tar det egentlige ansvaret for 
disse. En ønsker gjennom målrettet arbeid 
å bedre livsvilkårene for denne gruppen.  
 
Skaffe boliger til vanskeligstilte/tilby 
boveiledning: 
Muligheten for å kunne tilby en høvelig 
bolig er ofte et problem for sosialkontoret, 
særlig for gruppen som har lav boevne i 
tillegg til rus og psykiske problemer.(jamf. 
boligsosial handlingsplan).  
 
Gjennomgang av hele klientmassen 
hvert halvår: 
Klienter med økonomisk sosialhjelp som 
hovedinntektskilde sammenhengende i 
over et halvt år vil bli særlig gjenstand for 
vurdering. Sosialavdelingen foretar 
løpende evaluering av prioriteringer og 
tiltak. 
 
Gjennomgang av driftsperm 3 ganger 
pr. år: 
Gjennomgang for løpende å evaluere hva 
som fungerer av rutiner, struktur, kvalitet 
på arbeidet. En ønsker å fokusere på hva 
som kan gjøres for at sosialtjenesten skal 
yte så gode tjenester og service som mulig.   
 
Sosialavdelingen 
 
MÅLOPPNÅELSE 
Øke sosialhjelpsmottakerens muligheter til 
å komme i arbeid eller annen aktivitet eller 
på annen måte å bli selvhjulpen:  
Klienter med sammensatt problematikk har 
vært og er en prioritert gruppe å jobbe 
med. Disse følges tett opp av 
mottakskonsulentene. Det ble skrevet 
samarbeidsavtaler med samtlige klienter. 
Vi klarte stort sett å få til dette i 2003. Vi 
opplever imidlertid at enkelte klienter 

uteblir fra samtaler og arbeid/aktiviteter. 
Sosialtjenesten har ikke alltid hatt kapasitet 
til å fange opp disse på nytt. 
Erfaringsmessig øker problemene med 
passivitet i forhold til aktiviteter/tiltak. 
Sosialtjenesten har bevisst satset på 
kartlegging av problemer og ressurser for 
videre å gå inn i et gjensidig forpliktende 
samarbeid med klienten. I saker med større 
gjeld og betalings problemer, bistår 
gjeldsrådgiver i.f.t. å få oversikt og 
ordninger med kreditorer. Gjeldsrådgiver 
ble henvist 28 saker fra sosialavdelingen.  
 
”Gråsoneklienter” rus/psykiatri, bidra 
til at de får hjelp til egen livsmestring og 
bedret livssituasjon: 
Gråsonegruppen rus/psykiatri synes å være 
økende. Sosialkontoret opplever ofte at 
disse nedprioriteres i det øvrige 
hjelpeapparatet og blir kasteballer i 
systemet. I 2003 har vi prioritert å etablere 
ansvarsgrupper rundt disse klientene, hvor 
vi i fellesskap avklarer og fordeler ansvar 
og roller.  
 
Når det gjelder unge med sammensatt 
problematikk klarte vi å prioritere denne 
gruppa i.f.t.  oppfølging og hjelp. Skal vi få 
disse ungdommene videre er vi avhengig 
av å få kartlagt den enkeltes 
fungeringsevne og ståsted. Vi er i dette 
arbeidet helt avhengig av et nært og godt 
samarbeid med andre instanser som aetat, 
trygdekontor, kontor for psykisk helse, 
lege, rusmiddelteam, videregående skole 
og åpen omsorg. En er og avhengig av et 
lavterskel jobbtilbud som kan dekke 
behovet for  arbeidstrening, utprøving, 
læring og aktivitet. Arbeidet med å starte 
opp igjen et slik tilbud ble påbegynt i 2003.  
I 2003 viste det seg at aetat hadde brukt 
opp tiltaksmidlene sine før sommerferien.  
 
Ungdommer som i utgangspunktet var 
reelle arbeidssøkere ble da sosialtjenesten 
sitt ansvar.  Dette medførte at vi måtte 
skaffe til veie arbeid/aktivitetsplasser i det 
kommunale systemet, dette medførte og 
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merarbeid og merutgifter til noe som i 
utgangspunktet er en statlig oppgave.  
Skaffe boliger til vanskeligstilte/tilby 
boveiledning: 
Dette er en utfordring som det jobbes 
kontinuerlig med. Det er svært vanskelig å 
skaffe midlertidige og varige boliger for de 
tyngste rusmisbrukerne som er kjent i 
lokalmiljøet. Vi har oftest benyttet oss av 
vanlige kommunale boliger, ofte med 
dårlig resultat. Vi har ved enkelte 
anledninger leid privat husvære for 
ungdom over noen måneder, dette har ikke 
vært noen god løsning. Det er 
oppfølgingen i boligen som ikke blir god 
nok. Vi har i noen tilfeller satt inn 
boveileder fra åpen omsorg og kontor for 
psykisk helse, men dette har ikke vært nok. 
Det var etter planen for psykisk helse 
meningen at det skulle ansettes en 50%  
boveileder til med bruk av 
psykiatrimidlene. Dette er dessverre utsatt. 
Kommunen v/sosialtjenesten  plikter og å 
bidra til å skaffe midlertidig bolig til 
vanskeligstilte generelt, her har vi benyttet 
oss av campinghytter/enkle hotell rom i 
distriktet.  
Gjennomgang av hele klientmassen 
hvert halvår: 
Sosialtjenesten registrerte i alt 79 nye 
klienter 2003.  Av hele klientmassen var 
det kun 9 klienter med økonomisk 
sosialhjelp som eneste inntektskilde over 
en periode på  6 mnd. eller mer. Tall for 
2003 viser at vi har registrert henvendelser 
fra 266 personer. Det er  registrerte saker 
på 210 klienter, hvorav 158 har fått 
økonomisk hjelp. Dvs. at ca. 56 klienter 
har fått råd og veiledning og evt. 
oppfølging uten at de har fått økonomisk 
hjelp. Her har vi funnet andre løsninger. 
Dette er et viktig og krevende 
arbeidsområde. 52 klienter har fått avslag 
på søknader om økonomisk hjelp. Disse 
tallene er en indikator på at arbeidet med å 
finne alternative løsninger til sosialhjelp 
fører til at klientene raskere blir 
selvhjulpne. I tillegg disponerer vi 
trygdeytelser for 6 personer, noe som er 
svært arbeidskrevende. Det ble foretatt en 

gjennomgang av klientmassen før 
sommerferien og før nyttår. 
Gjeldsarbeid: 
Gjeldsrådgiver har behandlet i alt 58 saker 
hvorav 28 er henvist fra sosialkontoret. 
Dette er en økning på 60% sammenlignet 
med år 2002. 
 
Gjennomgang av driftsperm 3 ganger 
pr. år: 
En har gjennomført  to gjennomganger av 
driftspermen hvorav en svært grundig  
høsten 2003.  
 
Barnevern 
 
MÅLSETTING: 
 
Arbeid med enkeltbarn og deres familier 
Barneverntjenesten har et særlig ansvar for 
å gi enkeltbarn med særlige behov gode 
levekår og utviklingsmuligheter (Jamf. Lov 
om barneverntjenester § 4-4).  
 
Bedre barn og unges oppvekstvilkår 
Lov om barneverntjenester pålegger 
kommunen å følge nøye med i de forhold 
barn og unge lever under, og finne tiltak 
som kan forebygge omsorgssvikt og 
adferdsproblemer.  
 
Tverrfaglig/sektorielt samarbeid 
Samarbeid med andre deler av 
forvaltningen skal medvirke til at barns 
interesser ivaretas også av andre offentlige 
organer, jamf. Lov om barnverntjenester § 
3-2. Viktige samarbeidspartnere blir 
helsetjenesten, sosialtjenesten, skoler, 
barnehager, politi, PPT-tjenesten og 
planmyndigheter.  
 
Spre kunnskap om barneverntjenesten 
Barneverntjenesten har som ønske å 
besøke skoler og barnehager årlig for å 
informere om arbeidet og så sant det er 
mulig delta i møter og annen virksomhet 
med barn/ungdom og foreldre, slik at det 
blir naturlig å se de ansatte i 
barneverntjenesten som en del av 
støtteapparatet omkring barna. 
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MÅLOPPNÅELSE 
 
Arbeid med enkeltbarn og deres 
familier/ bedre barn og unges 
oppvekstvilkår: 
Pr. 31.12.03 jobbet vi i forhold til 44 
barn/unge og deres familier og satte inn 
hjelpetiltak. Tiltakene var 
støttekontakthjelp, besøkshjem, avlastning, 
barnehage, råd og veiledning samt SFO. Vi 
satte inn MST tiltak (mulisystemisk terapi) 
i 1 familie. Målgruppen her er unge 
mellom 12 – 17 år med store 
atferdsproblemer. Det er et intensivt 
opplegg på 4 – 6 måneder hvor terapeuten 
er tilgjengelig for familien hele døgnet 
rundt om nødvendig. I tilegg til ovennevnte 
tiltak satte vi inn frivillig omsorgstiltak 
overfor 3 barn. Vi hadde ingen saker for 
Fylkesnemda i.f.t. omsorgsovertagelse. 
Barnevernet fikk 40 nye meldinger i løpet 
av året, mot 20 året før. Det viser seg at vi i 
2003 hadde flere komplekse og alvorlige 
saker. Dette innebar at vi brukte mer tid på 
undersøkelsene og ofte måtte sette inn 
tiltak før undersøkelsene var ferdig. Vi fikk 
og kritikk for at vi kom for sent i gang med 
undersøkelsene.  
 
Tverrfaglig/sektorielt samarbeid/spre 
kunnskaper om barnevernstjenesten: 
Barnvernstjenesten er helt avhengig av 
samarbeid med andre instanser i 
kommunen. Dette samarbeidet har vært 
prioritert. I enkelte saker har vi også 
samarbeidet med politiet.  På generelt plan 
deltar vi i tverrfaglig team BUF og 
samarbeider med andre kommunale 
instanser om generelle, forebyggende tiltak 

for barn og unge i kommunen. Vi har også 
deltatt i undergruppe i.f.t. rusproblematikk. 
I 2003 deltok vi i barnehageteam. Vi har 
også representanter fra barnevernet i 
skoleteamene.Vi har tiltaksplan for alle 
barn som har hjelpetiltak eller 
omsorgstiltak.   
 
Kommentarer:  
Vi forsøker og å delta i generelt 
forebyggende arbeid/spre kunnskap om 
barneverntjenesten. Vi kan ikke si oss helt 
fornøyd med måloppnåelsen for dette i 
2003, vi kunne her ønsket oss et nærmere 
samarbeid med andre instanser.    
 
HMS-arbeid: 
Arbeidsmiljø/ sosial- barnevern: 
Inneklima og trygghet i forhold til vold og 
trusler har vært et hovedtema. En har 
utover dette forholdt seg til HMS 
verneplan for sosial/barnevern.   
  
Sykefravær/sosial- barnevern: 
Som det fremgår av tallmateriale innhentet 
til årsmelding ligger sykefraværet på 
sosialavdelingen høyere en hva som er 
ønskelig. I en liten avdeling gir imidlertid 
langtidssykmeldinger store utslag på 
statistikken.  
 
Økonomi: 
Tall for sosial og barnevern viser et 
overskudd, refusjon sykelønn for ansatte, og 
etterbetalinger fra statlige 
trygde/støtteordninger bidrar i vesentlig 
grad til dette.  
  
 
Eivind Walby
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Resultatenhet Ansvar 

Kulturskole Kulturskole 

 
Regnskap 1291 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 1.248.553 1.402.000 -153.447 
Netto finansiering -90.000 0 -90.000 
SUM   -243.447 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. elever  
Kulturskole 4,8 Tilnærmet null 190  
 
Økonomi/Dekningsgrad / KOSTRA 

Kulturskole 

Nordre 
Land 
2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  

2003 

Landet 
utenom 

Oslo 2003 
Prioritering      
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 152 151 173 146 136 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år 1.232 1.204 1.384 1.013 974 
Produktivitet / enhetskostnader      
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker 10.952 11.045 9.157 8.238 8.572 

 
MÅLSETTING for driftsåret:  
* Mestre utfordringene ved å operere i fremmede 
lokaler. 
* Gi alle våre brukere et best mulig tilbud i 
mest mulig tilrettelagte lokaler. 
* Etablere nye, og i lang tid etterspurte 
tilbud.  
* Sikre og forbedre kvaliteten på disse og 
de etablerte tilbudene. 
 
MÅLOPPNÅELSE:  
* Vi synes i stor grad ha nådd disse 
målene.  
* Tilhold i leide lokaler har gått tilnærmet 
knirkefritt. 
* Vi har i 2003 etablert tre nye kortilbud 
for barn og unge, og to aldersdelte 
danseklasser. Sistnevnte er også rettet mot 
barnetrinnet.  
* Torpa har fått eget tilbud om ”bilde & 
skulptur” 
* I februar gjennomførte kulturskolen en 
hel helg der vi ”åpnet” våre tilbud for dem 
som til da ikke var medlemmer. Dette førte 
til betydelig økt interesse for flere av våre 
tilbud. 

* Denne helgen gjorde også musikkelevene 
i  vår skole opptak til en cd som skal utgis 
på våren 04. Her har elevene fra ”bilde & 
skulptur” ansvaret for uttrykket i ”cd-
coveret” 
* Denne vil bl.a. kunne vise at vi i tillegg 
til bredde også kan vise til høy kvalitet på 
våre tilbud. 
* I tillegg til dette, har skolen også funnet 
tiden inne for å gjøre noen tidligere 
planlagte investeringer som ytterligere kan 
forbedre vårt tilbud. Vi ser det som en av 
våre oppgaver å sørge for at elevene får 
benytte utstyr og instrumenter av høyest 
mulig kvalitet. 
 
KOMMENTARER: 
* Likestillingsprofil: Må være tilnærmet 
optimal. Nærmere 50% er det knapt mulig 
å komme. 
* HMS: Tilpasses så godt som mulig i 
leide lokaler. 
* Sykemelding: Har vi pr definisjon ikke 
hatt.  
* Regnskapsdelen: Tallene, som viser 
mindre forbruk enn forventet, må delvis 
forklares med noe lavere lønnsutgifter enn 
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et ”normal - år” og at de nyetablerte 
tilbudene har hatt større inntjening enn 
forventet. Det har også vært en bevisst 
politikk fra vår side å holde utgiftene på et 

lavest mulig nivå i påvente av innflyting i 
nyoppussede lokaler. 
 
Ole Kristian Nyhagen
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Resultatenhet Ansvar 

Helse/PPT Administrasjon 
Legetjenesten 
Miljørettet helsevern 
Helsesøstertjenesten 

Ergo- og fysioterapitjenesten 
Psykisk helsearbeid 
PPT-tjenesten 

 
Regnskap 133 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 10.608.292 10.628.300 -20.008 
Netto finansiering 121.725 101.600 20.125 
SUM   117 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Budsjett Regnskap 
Administrasjon 2,0 0,7 1 476 300 1 527 519 
Legetjenesten, hjelpepers. og 
off. allmennlegetjeneste 

 
8,4 

Fastleger 3,3 

 
 

4 242 700 

 
 

4 385 276 
Miljørettet Helsevern - lokalt 0,4 

 
 
 

                    10,5 246 400 247 670 
Helsesøstertjenesten (skole-
/helsestasjon-/jordmortjeneste) 

 
2,9 

 
0,5 

 
739 500 

 
619 050 

Ergo-og fysioterapitjenesten 2,65 
Driftsavtale - fysioterapeuter 6,65 

 
1,5 

 
2 304 800 

 
2 324 630 

Psykisk helsearbeid 4,1 1,6 341 500 275 299 
PP-tjenesten 3,0 4,6  1 378 700 1 350 571 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 

Helse 
Nordre 
Land 2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  2003 

Landet 
utenom Oslo 
2003 

            
Prioritering           
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1.487 1.733 1.357 1.209 1.205 
Netto driftsutg til forebygging, skole- og helsestasjonstj pr. innbygger 165 161 127 247 260 
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger 1.238 1.463 1.127 860 842 
Dekningsgrad           
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 7,7 7,7 .. 8,3 8,1 
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,3 10,9 .. 7,1 7,8 
Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste. Funksjon 232           
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved skolestart 78,5 54,3 .. 100,5 91,5 
Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere 0-6 år. Funksjon 232 8,1 12,2 .. 5,3 5,2 
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10000 innb. 0-6 år. Funksjon 232 0 0,5 .. 4,4 5,5 
Forebyggende arbeid, helse. Funksjon 233           
Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 0,6 1,2 .. 1,6 1,7 
Diagnose, behandling og rehabilitering. Funksjon 241           
Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere. Funksjon 241 6,5 6,3 .. 7,4 7,4 
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10000 innbyggere. Funksjon 241 11,3 10,8 .. 6,6 7,2 
Produktivitet/Enhetskostnader           
Brutto driftsutgifter pr. innbygger 2.130 2.490 2.199 1.509 1.575 
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger 1.411 1.557 1.277 798 819 
 
Innledning 
Aktivitetsnivået i 2003 har vært høyere enn 
i 2002 da de fleste av våre tjenester har hatt 
større pågang av brukere/pasienter og 

dermed fått flere oppgaver. Etter hvert som 
våre innbyggere er blitt mer kjent med sine 
rettigheter er det en utvikling i at flere 
søker å få innfridd disse.  
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KOSTRA - rapporteringen viser at Nordre 
Land kommune brukte i 2003 33 % mer 
enn landsgjennomsnittet i netto 
driftsutgifter til kurativ helsetjeneste 
(lege/fysio- og ergoterapeuter), men brukte 
svært lite, 48 % av landsgjennomsnittet, til 
forebyggende helsearbeid i helsestasjons- 
og skolehelsetjeneste. Utgifter til 
forebyggende helsearbeid har gradvis blitt 
redusert fra 2001. Sett i lys av de 
utfordringene kommunen har når det 
gjelder helsesøstertjenestens arbeidsfelt er 
dette svært uheldig. 
Reduksjonen i driftsutgifter/innb. i 
kommunehelsetjenesten fra 2002 til 2003 
skyldes at psykisk helsearbeid tidligere ble 
ført på funksjon 241 (kurativ tjeneste) og 
ikke funksjon 254/234 som er det korrekte. 
 
KOSTRA-tallene viser at Nordre Land 
kommune har forholdsvis mange private 
fysioterapeuter /10 000 innb., men få 
kommunefysioterapeuter (fastlønnet). 
Kommunen har pr. d.d 6,65 driftshjemler 
for fysioterapeut og 0,8 st. fastlønnet. Dette 
forholdet er det ønskelig å endre noe.  
 
Merforbruk i administrasjonen skyldes at 
alle enhetens fasttelefonutgifter er belastet 
ansvaret og ikke fordelt. I tillegg er utgifter 
til interkommunal nattlegevakt og 
Næringsmiddeltilsynet belastet dette 
ansvaret.  
Mindreforbruk i helsesøstertjenesten 
skyldes ubesatt helsesøsterstilling i 30 % 
for å holde budsjettrammen. 
Mindreforbruket i psykisk helsearbeid 
skyldes i hovedsak lavere forbruk av 
midler til støttekontakttilbudet.  
 
Helsesøstertjenesten: 
Det ble født 69 barn i kommunen, hvorav 
16 bor i Torpa. Redusert bemanning med 
1,3 helsesøsterårsverk gjorde at noen 
obligatoriske tilbud ble nedlagt. I tillegg 
måtte det strengere prioriteres om man 
skulle ta saker som andre faggrupper 
kunne ivareta. Det er en økning i antall 
familier med sammensatte behov. 

Barn/unge som henvises barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk kan 
risikere å stå på venteliste et drøyt år 
dersom ikke saken prioriteres. Dette er en 
uholdbar situasjon og den lokale 
kompetansen må heves for bedre å ivareta 
familiene i ventetiden.  
Det er ikke gjort utviklingsarbeid av 
tjenestetilbudet dette året, bare nødvendig 
revisjonsarbeid. Skolehelsetjenesten har 
hatt en utfordring i forhold til arbeidet i 
ungdomsskolen pga skolens 
lokalisering(er) høsten 2003. Det er  behov 
for større lokaler på Dokka helsestasjon. 
 
Ergo- og fysioterapitjenesten 
I 2003 var det en økning i antall 
henvendelser som gjaldt pasienter med 
kreft og hjerneslag – flere unge. Det er 
også registret en liten økning i antall yngre 
i attføringsopplegg. Til nå har alle fått 
hjelp når de har hatt behov, men barn og 
unge prioriteres. Sykehjemmet ønsker seg 
imidlertid mer fysioterapitjeneste i 
avdelingene. Utlån av antall hjelpemidler 
øker – se tabell. 
 
PP-tjenesten: 
I 2003 økte antall henvendelser på barn 
med alvorlige språkvansker, psykososiale 
problemer og utviklingsforstyrrelser. I 
perioder ble ikke alle godt nok ivaretatt 
pga stort arbeidspress. Det er behov for en 
egen utøvende logoped slik at ”trykket” på 
PPT kan lettes. Det er ønskelig å flytte 
tjenesten til Dokka helsehus. 
 
Avdeling for psykisk helsearbeid: 
Mange nye henvendelser vedrørende yngre 
personer, og det registreres et økende 
behov for boveiledning. Omfanget av 
mennesker med rus/psykiatri– 
problematikk ser også ut til å øke. Saken 
vedrørende bygging av omsorgsboliger og 
nytt dagsenter ble utsatt. Arbeidet med å 
rullere Plan for psykisk helse i Nordre 
Land kommune startet i november. 
Planperioden ble i forbindelse med 
behandling av statsbudsjettet utvidet med 
to år og gjelder nå t.o.m. 2008. Da det 
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foreløpig ikke er bevilget mer penger til 
Opptrappingsplanen for psykisk helse blir 
de årlige overføringene lavere enn først 
antatt 
 
 
 
 

Legetjenesten: 
Fra 01.01.03 ble nattlegevakten lagt til 
Lillehammer interkommunale legevakt. 
Det har vært lokal lege som hvilende 
bakvakt. I mai startet forhandlinger med 
legene om revisjon av de individuelle 
avtalene – de pågår fremdeles. 5 
fastlegehjemler har vært besatt. 

 
Noen aktivitetstall: 
Behov – hendelse antall 2002 antall 2003 
Antall fødsler 48 69 
Utlån fra Hjelpemiddelsentralen 1 676 1 921 
Utlån fra kommunalt hjelpemiddellager 770 860 
Barn henvist fra skole og helsesøstertjeneste 
(komm.fysioterapeut) 

 
29 

 
40 

Poliklinisk behandling (komm.fysioterapeut) 524 610 
Behandling i Rehab. avd. og andre avd., Landmo (fysioterapeut) 374 286 
Antall brukere av ergoterapitj. 300 450 
Henvendelser (personer) til syn- og hørselskontakten ikke reg. likt 110 
Støttekontakt til voksne 24 24 
Oppfølging fra psykisk helsearbeid               204 214 
Gruppetilbud i psykisk helsearbeid, nytt i 2003  9 
Dosering av medikamenter – pas./uke – psykisk helsearbeid  31 
Boveiledning – psykisk helsearbeid (5 mndr.) 9 21 
Nye henvendelser - psykisk helsearbeid 102 115 
 
Målsetting på enhetsnivå: 
Målsettingen for driftsåret 2003 var å 
holde budsjettrammen og gjennomføre 
tiltak i samsvar med virksomhetsplan og 
HMS-plan for enheten. Noen avdelinger 
har hatt egne virksomhetsplaner.  
Satsingsområdene i 2003 var: 

1. Videreutvikle interne/eksterne 
samarbeidsformer med vekt på 
kompetanseutvikling/intern-
undervisning 

2. Serviceerklæringer og 
stillingsbeskrivelser i alle 
avdelinger 

3. Tilretteleggings- og trivselstiltak i 
enheten 

4. Samlokalisering  - PPT til Dokka 
helsehus 

 
Måloppnåelse på enhetsnivå: 
Satsingsområde 1 – se pkt. om 
kompetanseutvikling. Pkt. 2 - alle 
avdelinger har i løpet av våren 2003 laget 

serviceerklæringer som er politisk 
behandlet. Likeså fikk alle laget 
stillingsbeskrivelser i samme tidsrom. 
Pkt.3 – egen arbeidsgruppe for arr. av 
sammenkomster. Andre trivselstiltak er 
gjennomført. Pkt. 4 – sak til politisk 
behandling, ikke vedtak om utbygging. 
Budsjettet er overholdt! 
 
HMS: 
Enheten gjennomførte en risiko- og 
sårbarhetsanalyse i 2002 som resulterte i 
en HMS-plan. Denne planen ble rullert to 
ganger, vår og høst, i 2003. Enheten har 
også en årsplan hvor bl.a. vernerunder var 
et nytt tiltak i 2003. Det ble gjennomført 
vernerunder i alle avdelinger våren 2003. 
Her ble det avdekket noen mangler i 
forhold til ergonomi og ventilasjon. HMS- 
arbeid gjøres i nært samarbeid med 
verneombud. Enheten hadde en sak med 
pålegg fra Arbeidstilsynet i 2003: 
Utbedringer av inneklima ved Dokka 
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legestasjon. Utbedringene gjøres våren 
2004.  
 
Kompetanseutvikling: 
På våren ble det gjort en omfattende 
kompetansekartlegging av alle i enheten 
som resulterte i en kompetanse-
utviklingsplan. Fra 2004 er denne planen 
integrert i resultatenhetens virksomhets-
plan. Kartleggingen ble gjennomført som 
en prosjektoppgave av to ansatte i 
forbindelse med videreutdanning i 
helseledelse.  
 
Da økonomien har begrenset oss i svært 
stor grad, har de ansatte i hovedsak kunnet 
dra på kurs som er gratis/billige og uten 
overnatting. Dette er en svært beklagelig 
og vanskelig situasjon da presset på 
tjenestene øker og det stilles stadig krav 
om oppdatert og ny kompetanse. 
 
Legene har deltatt på det antall kurs som er 
nødvendig for deres etterutdanning og 
resertifisering som spesialister i 
allmennmedisin (ikke belastet 
driftsbudsjett).  
Det ble i 2003 etablert et Faglig Forum i 
enheten hvor det foregår 
kompetanseutvikling etter oppsatt plan. 
Noen ganger kan det være 
tilbakemeldinger fra kurs – intensjonen er 
at kunnskap skal ”smitte” – mens andre 
ganger er det undervisning/dialog om et 
tema. 
 
I avdelingslederforumet foregår det også 
strukturert kompetanseutvikling gjennom 
tema i avdelingsledermøter og 
arbeidsseminar. På høsten ble det 

gjennomført et to-dagers arbeidsseminar 
for avdelingslederforumet. Slike seminarer 
er tenkt gjennomført hvert år. 
 
Kompetanseutvikling av lengre varighet: 

• 5 personer ansatt i PPT, 
helsesøstertjenesten og avdeling for 
psykisk helsearbeid har 
gjennomført opplærings-
programmet ”Når mor eller far er 
psykisk syk”.  

• 2 ansatt i PPT har deltatt i en 
kursrekke om kognitiv terapi 
(øremerkede midler). 

• 2 ledere avsluttet grunnutdanningen 
i helseledelse (10 vt.) og 1 fortsatte 
videre på fordypningsstudiet. Disse 
har fått stipend fra kommunen. 

 
Oppfølging av sykmeldte: 
Lite sykefravær i 2003, gjennomsnittet for 
alle avdelinger var 3,23 % . Det har vært 
oppfølging av én langtidssykemeldt. 
 
Likestilling: 
Av totalt 35 ansatte er 4 menn og resten 
kvinner, nærmest en ren kvinnebedrift! I 
tillegg kommer de private fysioterapeutene 
med 8 personer hvorav 5 er menn. Andel 
ansatte som arbeider deltid er 55 % for 
kvinner og 0,1 % for menn.  
Mennene tjener vesentlig mer enn 
kvinnene da de har private næringsavtaler 
– leger og fysioterapeuter. 
Lønnsnivået for kvinner og menn, i 
kommunale stillinger, er likt der det er 
sammenlignbar utdanningslengde. 
 
Jorun Bjerke
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Pleie og Omsorg 
msorg 

Nordre 
Land 
2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  

2003 

Landet 
utenom 

Oslo 2003 
Pleie- og omsorgstjenestene samlet      
Prioritering      
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 7.716 10.495 11.207 9.359 9.003 
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over 130.343 174.360 181.098 193.611 202.773 
Produktivitet / Enhetskostnader      
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. bruker av kommunale pleie og omsorgstjenester 201.845 219.641 176.804 201.897 209.792 
Årsverk i pleie og omsorg pr. 1000 innbyggere 80 år og over .. .. 394 453 482 
Lønnsutgifter pr årsverk, pleie og omsorg i kroner 345.920 423.551 .. .. .. 
enester      
Prioritering      
Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger 3.725 4.891 5.543 4.503 4.140 
Andel netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester 48,3 46,6 49,5 48,1 46 
Dekningsgrader      
Andel mottakere av hjemmetjenester under 67 år 16 17,7 18,8 30,2 28,3 
Andel innbyggere 67-79 år som mottar hjemmetjenester 9,8 12,2 14,3 10,5 10,2 
Andel innbyggere 80-89 år som mottar hjemmetjenester 33,6 29,9 48,8 35,8 35,5 
Andel innbyggere 90 år og over som mottar hjemmetjenester 40,4 41,7 66 52,1 50,9 
Andel brukere som får både praktisk bistand og hjemmesykepleie 44,5 39,7 28,4 36,9 37,2 
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester      
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i kroner 135.992 131.993 101.272 121.847 121.485 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. årsverk i hjemmetjenesten 400.695 474.277 ... ... ... 
Brukere pr. årsverk i hjemmetjenesten 2,9 3,6 ... ... ... 
Lønnsutgifter pr bruker i hjemmetjenesten (i kroner) 110.943 121.011 93.309 114.021 111.695 
Lønnsutgifter pr årsverk i hjemmetjenesten 326.888 434.816 ... ... ... 
Produktivitet/enhetskostnader boliger til pleie og omsorgsformål      
Korrigerte brutto driftsutgifter, funksjon 262 pr. bruker 13.595 0 0 .. .. 
Dekningsgrader boliger      
Andel kommunalt eide omsorgsboliger 48,4 38,5 47,5 62,2 66,7 
Andel beboere i bolig 80 år og over 50 48,5 47,5 44,7 45,6 
Institusjoner for eldre og funksjonshemmede      

Prioritering      
Netto driftsutgifter, institusjon pr innbygger 80 år og over 61.804 84.461 83.874 88.385 97.882 
Beboere i institusjon i prosent av brukere av pleie- og omsorgstjenester 23,5 22,8 17,3 21,5 19,9 
Dekningsgrader      
Andel beboere på institusjon under 67 år 13,6 12,2 10,6 7,7 7,8 
Andel innbyggere 67-79 år i institusjon 4,9 2,6 2,1 2,1 2 
Andel innbyggere 80-89 år i institusjon 19,4 9,9 10,1 12,8 11,2 
Andel innbyggere 90 år og over som er beboere i institusjon 56,1 26,7 41,5 34,9 33,6 
Utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner      
Andel heldøgnsbeboere på langtidsopphold 80,2 79,3 87,1 79,7 83,7 
Andel heldøgnsbeboere på korttidsopphold 19,8 20,7 12,9 20,3 16,3 
Beboere i institusjon pr. årsverk 2,4 1 ... ... ... 
Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon 3,1 6,2 .. 4,1 6,4 
Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon 0 8 .. 7,5 7,9 
Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente 22,5 22,5 22,5 17,6 18,7 
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner      
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kr. i kommunale institusjoner 398.625 523.125 590.189 527.139 612.527 
Korrigerte brutto driftsutg., pleie i institusjon, pr. kommunal bruker 337.543 435.268 453.085 483.754 563.071 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. årsverk i kommunale institusjoner 370.324 452.141 ... ... ... 
Korrigerte brutto driftsutg til drift av institusjon pr. kommunal bruker 56.160 75.098 79.524 48.350 60.146 
Lønnsutgifter pr årsverk, pleie i kommunale institusjoner 348.571 395.364 ... ... ... 
Korrigerte brutto driftsutgifter (f.261) pr. rom i kommunale institusjoner 56.862 76.975 88.122 52.202 64.139 
Andel kommunale sykehjemsplasser av kommunale institusjonsplasser 92,5 92,5 100 81,4 88 
ng av eldre og funksjonshemmede      
Prioritering      
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 332 520 474 584 517 
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over 1.868 2.957 2.719 4.107 3.942 
Produktivitet/enhetskostnader      
Lønnsutgifter pr årsverk til aktivisering 334.167 277.500 ... ... ... 
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Kommentarer til KOSTRA-tallene for pleie- og omsorgstjenesten 
 
(Enhetene Landmo sykehjem og Åpen 
omsorg) 
 
Prioritet:  
Driftsutgifter for pleie og omsorg  i % av 
totale driftsutgifter i kommunen ligger 
stabilt på 38,4 % for 2003 og 38,5 % i 
2002.  Dette betyr at pleie og omsorg har 
samme prioritet i 2003 som i 2002 til tross 
for at antall eldre over 80 år har økt i 
samme periode . 
Korrigerte brutto driftsutgifter  pr. bruker 
av pleie og omsorgstjenester har gått 
vesentlig ned  til under gjennomsnittet for 
både Gruppe 10 og landet. Dette betyr at vi  
har fordelt tjenestene på vesentlig flere 
brukere i 2003 enn året før. 
Netto driftsutgifter, institusjon pr 
innbygger 80 år og over har gått noe ned 
fra i fjor , men ligger høyere enn nivået for 
2001.Likevel er driftsutgiftene  fortsatt 
vesentlig under tilsvarende gjennomsnitt 
for gruppe 10  og landet 
Institusjon har også redusert andel av netto 
driftsutgifter til pleie og omsorg. fra 48,4% 
til 46,3%. Det betyr at vi bruker 
forholdsvis mer til omsorg utenfor 
institusjon nå enn tidligere. 
Dette vises ved at andel netto driftsutgifter 
til hjemmetjenesten har økt fra 46,6% i 
2002 til 49,5% i 2003. 
 
Produktivitet: 
Årsverk i pleie og omsorg pr.1000 
innbyggere over 80 år ligger vår kommune 
langt under gjennomsnittet for  gruppe 10  
og landet. 
Korrigerte brutto driftsutg., pleie i 
institusjon, pr. kommunal bruker ligger 
Nordre Land under både gruppe 10 og 
landet. 

På korrigerte driftsutgifter pr. plass i 
institusjon ligger kommunen noe over 
gruppe 10 men under landsgjennomsnittet. 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. 
hjemmetjenestebruker er lavere i 2003 enn 
i 2002. Nordre Land kommunen ligger 
også betydelig lavere enn  gruppe 10 og 
landet. Dette gjelder også lønnsutgifter pr. 
bruker i hjemmetjenesten 
 
Dekningsgrad: 
Andel av innbyggere under 67år som er i 
institusjon i 2003 er 10,6% mot 12,2 % i 
fjor 
Andel av innbyggere over 80 år som bor på 
institusjon  er på 14 % i 2003 mot 12,3 i  
2002 
Andel innbyggere 90 år og over som  bor 
på institusjon er på 41,5% i 2003 mot 26,7 
i 2002 
Dette viser at andelen av eldste eldre som 
bor i institusjon er vesentlig større spesielt 
gjelder dette for de over 90 år Denne 
gruppen er i tillegg de som i følge 
prognoser også har mest sammensatt 
sykdomsbilde.  
 
Andel mottakere av hjemmetjenester har 
steget fra 2002 til 2003. Mottakere under 
67 år har steget fra 17,7% i 2002 til 18,8% 
i 2003, men ligger lavere en gruppe 10 og 
landsgjennomsnittet. Andelen over 67 år 
har steget og ligger godt over gruppe 10 og 
landet. Særlig stor er gruppen 80 – 89 år 
som har steget fra 29,9% til 48,8% dette er 
13% over gruppe 10 og landet for øvrig. 
Andelen mottakere av hjemmetjenester 90 
år og eldre har steget fra 41,7% i 2002 til 
66% i 2003. Dette sier også noe om 
befolkningssammensetningen i vår 
kommune. 
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Resultatenhet Ansvar 

Landmo 
Sykehjem 

Administrasjon 
Avdelingene:1.etg., 2.etg., Soltun,  
Rehabiliterigsavd. 
Vaskeri 

Kjøkken 
Vaktsentralen. 

 
Regnskap 135 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 28.746.165 27.437.310 1.308.855 
Netto finansiering -107.765 -188.000 80.235 
SUM   1.389.090 
 
Økonomi 
For Resultatenhet Landmo sykehjem endte 
Resultatet økonomisk for 2003  med et  
underskudd på  kr. 1.389.090,- ,av dette er 
80.000 et finansielt underskudd, som ved 
en feil  ikke er dekket  opp fra  fond. 
2003 var et normalt år fram til august . Det 
var stort press på plasser men innenfor det 
som vi betegner som normalt. Etter august 
ble  LBSS  nedlagt og en del av brukerne 
derfra overflyttet til LS. 
 
Utviklingen til 2. tertial viste at 
fremskrevet resultat ville gitt en 
underbalanse totalt ved årets slutt på kr. 
548.000, forutsatt at vi greide å drive 
enheten uten ytterligere merforbruk resten 
av året.  
De forutsetninger som ble satt for 
endringer i utgifter og inntekter ved at 10 

beboere kom i tillegg viste seg å ikke 
holde. Behovet for personell ble større enn 
antatt. I tillegg kommer det generelle 
behov for tjenester som stadig øker. 
 
Avtalene på innkjøp medikamenter 
medisinske og andre  forbruksvarer ,mat, 
og kontormateriell har ikke innfridd de 
reduksjoner som var lagt inn i budsjettet. 
Vaktsentralen går med underskudd på lønn 
i tillegg er inntekten redusert Dette skyldes 
i stor grad den spesielle situasjonen som er 
i avdelingen ved at en kun kan bruke de få  
fast tilsatte og vikarene som er opplært i 
arbeidet. I tillegg må nye ha lang 
opplæringstid, noe som koster.  
De andre postene går i 
balanse.(aktivitetsstatistikk finnes) 

 
Avdelingsvis resultat: 
Ansvar Resultat  Budsjett Avvik Kommentar 
13511- adm - 3.110.210 -2.522.375 -507.000 Merforbruk på forbruksvarer på 593.000. 

Merinntekt på oppholdsbetaling på vel en million 
13521  1. etg. 7.827.831 7.222.130 605.701 Kun lønnsutgifter. Underforbruk på fastlønn Merforbruk 

på vikarer, ekstrahjelp og overtid Flest i overbelegg fra 
LBSS. 

13522 2.etg 8.819.734 8.496.400 323.334 Kun lønnsutgifter. Underforbruk på fastlønn Merforbruk 
på vikarer, ekstrahjelp og overtid Overbelegg. 

13523 Soltun 6.117.252 5.618.900 498.532 Kun lønnsutgifter. Underforbruk på fastlønn Merforbruk 
på vikarer, ekstrahjelp og overtid. Vanskelig demente. 

13524 Rehabi 
literingsavd. 

3.059.672 3.084.705 -  25.033 Positivt resultat . 
 

13525 Vaskeri 511.850 536.460 -  24.610  
13531 
Kjøkken 

3.713.669 3.644.770 68.899 Merforbruk på 125.000, og en merinntekt på 55.000 på 
kantine drift og utkjøring .Mindreinntekt på mat til LBSS  

13561 
Vaktsentralen 

1.806.364 1.356.320 450.044 Merutgift til AFP ikke budsjettert 160.000. Overforbruk 
vikarer og overtid. 115.000.Feilbudsjettert refusjon 
110.000.Annen inntektssvikt og merforbruk lønn 65.000 
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Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. 

beboere 
Herav på 
korttid 

Administrasjon 2 0 %   
Pleieavdelingene 59,14 9 % 83 8 
Vaskeri 1,5 0,4 %   
Kjøkken 7,22 15,6 %   
Vaktsentralen 1800 4,87 4,4%   
Totalt Sykehjemmet 3312  9,3 %   
 
Status ventelister / Belegg Pr 31.12.03 var: 
Antall på venteliste    Antall beboere  Utskrivelser  
Langtidsopphold 12 Langtidsopphold 74 Utskrivelser langtidsopph 34 
Korttidsopphold 7 Korttidsopphold 8 Utskrivelser korttidsopph. 96 
Avlastning 1 Avlastning 0   
Dagopphold rehab 0 Dagopphold rehab 3   
 
MÅLSETTING for driftsåret: 
Enheten hadde som mål å lage en 
handlingsplan for driften i kommende år  

• Oppussing av Soltun : 
• Innføring av datahjelpemiddel i 

avdelingene:. 
• Kompetanseutvikling for alle 

grupper for å møte utfordringen i 
forbindelse med overflyttinger fra 
sykehusene. 

• Brukerundersøkelse initiert av 
KOSTRA-samarbeidet, etterarbeid 
med utvikling av informasjons-
brosjyrer og tjenestebeskrivelser. 

• Gjennomføring av overflytting fra 
LBSS før ombygging. 

• Holde ventelistene nede på 
sykehjemsplasser. 

 
MÅLOPPNÅELSE: 
Innføring av data i avdelingene: Det er 
gjennomført kurs i generell pc bruk og 
spesielt på fagprogrammet Gerica. Dette er 
nå tatt i bruk også i avdelingene og 
opptrappes ytterligere kommende år. 
 
Kompetanse utvikling:( se eget punkt) 
 
Brukerundersøkelse:  Det er gjennomført 
undersøkelse på tilfredshet både for 
beboere og  pårørende. Resultatene var 
positive ,men avdekket svakheter. Det 

gjelder spesielt informasjon om 
institusjonen og tjenestene .Det er 
utarbeidet tjenestebeskrivelser og 
informasjonsbrosjyrer. 
 
Enheten har som mål at alle i enheten skal 
ha medarbeidersamtale. 
 
Overflyttingen fra LBSS ble gjennomført 
til fastsatt tid og forløp greit uten at det 
medførte vesentlige forverring i ventetiden.  
Venteliste : (se tabell) 
 
HMS: 
Vi har en Årsplan for internkontroll i 
sykehjemmet. Denne er fulgt og 
gjennomført. ( Se eget skjema).  
 
Enheten har  likevel ikke  hatt tilsyn av 
farmasøyt som beskrevet. Etter skiftet av 
leverandør på medikamenter har det ikke 
lykkes å få denne tjenesten fra Sykehuset 
Innlandet. 
 
I august gjennomførte vi en 
beredskapsøvelse for å prøve vår 
beredskapsplan på brann. Dette opplevdes 
som svært nyttig. Brannplanen er justert 
etter erfaringene fra øvelsen. Vi har 
gjennomført planleggingsmøter med BHT  
i tillegg til at BHT har gjennomført kurs i 
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forflytning og oppfølging av 
belastningslidelser.  
 
Det har mot slutten av året vært en del 
bekymring rundt forholdene i vaskeriet pga 
byggearbeidene. Støy, vannskader, kulde 
osv er deler av arbeidsmiljøproblemet. Det 
forsøkes å finne kortsiktige løsninger for å 
bøte på situasjonen. 
 
Kompetanse utvikling:  
Sykehjemmet har  hatt to deltagere på 
etterutdanning i prosjektledelse. En av avd. 
sykepleierne går 2. år på videreutdanning i 
helseledelse. Ingen har deltatt i 
kompetanseutvikling for medarbeidere på 
videregående nivå i året. Det har likevel 
vært gjennomført enkelte interne kurs på 
inkontinens og sårbehandling, forflytning,  
medikamentlære for hjelpepleiere, 
sykepleiermøter med temaer o.s.v. 
 
Oppfølging av sykemeldte: 
Sykefraværet har i 2003 vært på 9.3% i 
2003 mot 10.9 % i 2002 for sykehjemmet. 
 Nedgangen  på 1,6 % nedgangen ligger 
vesentlig i fravær 4-17 dager og fravær 
over 50 dager. Fravær 17-50 dager har økt 
med vel 1/3 .Kun avdelingene har et 
sykefravær på 11.8%.   

 
Vaktsentralen har hatt en 
sykefraværsprosent på 4,4 % i 2003 mot 
16.5 % i 2002 Nedgangen skyldes at 2002 
var et spesielt år med  mye sykdom, mens 
det 2003 har vært lite fravær. 
Vi har i 2003 hatt flere saker i 
attføringsutvalget og jobber kontinuerlig 
med omplasseringssaker samt utprøving av 
arbeidstakere i jobber. Det er også foretatt 
omplassering internt i sykehjemmet for å 
redusere belastningen for enkelte 
medarbeidere. 
Enheten følger ellers de retningslinjer som 
finnes for oppfølging av sykemeldte. 
 
Likestilling: Landmo sykehjem er en 
tradisjonell kvinnearbeidsplass med stor 
grad av deltids   stillinger, dels grunnet at 
det er mange kvinner, men også grunnet 
arbeidets art..  Vi har tilsatt fire menn og 
resten av arbeidstokken er kvinner. Miljøet 
har i tillegg to menn tilhørende 
Eiendomsavdelingen. 
Det er ikke gjort noen tiltak i forhold til 
likestilling i 2003. 
 
 
Kjetil Bjerke
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Resultatenhet Ansvar 

Åpen Omsorg Administrasjon 
Landmo Bo- og Servicesenter 
Korsvold Omsorgsboliger 
Ambulerende vaktmester 

Hjemmetjenesten Torpa 
Hjemmetjenesten Dokka 
Miljøarbeidertj./avlastning Dokka 
Miljøarbeidertj. Torpa  
Personlig assistent 

 
Regnskap 136 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 42.219.419 40.263.700 1.955.719 
Netto finansiering -2.513.377 -2.540.000 26.622 
SUM   1.982.341 
 
Prioritering/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 51) 
 
Økonomi 
Selv om det ble foretatt innsparinger på 
flere områder endte enheten – Åpen 
omsorg - opp med et stort overforbruket i 
2003. Årsaken til dette er flere, men mye 
skyldes at grunnbemanningen i 
hjemmetjenesten synes å være for lav, sett 
i forhold til antall mottakere av 
hjemmetjenester.  
Omsorgslønn ble i budsjett 2003 kraftig 
redusert. Det ble derfor foretatt 
nedskjæringer, og gitt avsalg på nye 
søknader, noe som igjen førte til 
klagesaker hvorav 2 endte hos 
fylkesmannen. Sluttresultatet ble et 
overforbruk på omsorgslønn på kr. 312 
000.  
Landmo bo- og servicesenter ble stengt i 
august p.g.a forestående riving og 
ombygging. Dette førte til et inntektstap 
for korttidsopphold på kr. 180 000.  
Utgifter til ekstrahjelp og overtid er 
overforbrukt med til sammen  kr. 640 000 
og skyldes: 

• tyngre og sykere pasienter i 
hjemmesykepleien og et økende antall 
kreftpasienter i begge sonene. De fleste 
av disse har ønsket å dø hjemme, noe 
som krever store ressurser både 
kapasitetsmessig og faglig.  

• Psykisk syke og brukere med 
alkoholproblemer krever mye. 

• Stengingen av Landmo bo- og 
servicesenter medførte overbelegg i 
sykehjemmet, som igjen førte til økt 
bruk av ekstrahjelp og overtid ute i 
hjemmetjenesten.  

• Sykdom og uro hos en del brukere av 
miljøarbeidertjenesten, slik at bl.a  at 
de hvilende nattevaktene må mye opp.   

Overforbruket på lønn til sykevikarer 
skyldes økte korttidsfravær og utgjør ca. 
kr. 400 000 
Tilleggene for kvelds og nattarbeid på 
ansvar 1.3662 var feilberegnet med kr. 128 
000 for lite. 
Beregnet tilskudd fra staten på kr. 50 000 i 
forbindelse med ordningen Brukerstyrt 
personlig assistanse til en person, som vi 
ikke fikk. 
Dessuten utgjorde vår del av ekstra 
pensjonsutgifter kr. 362 000. 

Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Antall plasser Ant. brukere 
     
Administrasjon/LBSS 4,7 22,9 0 96 
Korsvold Omsorgsboliger 14,05 6,9 28 69 
Hjemmetjenesten Torpa og 
Dokka 

39,4 8,5  405 
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 Ant. årsverk Sykefravær % Antall plasser Ant. brukere 
Miljøarbeidertj./avlastning, 
Dokka 

31,75 11,9  registrert under 
hjemmetjenesten 

Miljøarbeidertjenesten Torpa 8,4 7,8  registrert under 
hjemmetjenesten 

Personlig assistent 4,1 registrert under 
hjemmetjenesten - registrert under 

hjemmetjenesten 
Ambulerende vaktmester 1,6 registrert under 

hjemmetjenesten  registrert under 
hjemmetjenesten 

 
• Registreringen sier ingenting om 

tidsbruken hos den enkelte bruker, 
denne kan variere fra  

10 min. til 10 timer. 
• Brukere som er registrert under 

administrasjon/LBSS er:  
o støttekontakt 43 personer  
o avlastningstiltak 11 personer 
o omsorgslønn 16 personer 
o dagtilbud 26 personer 

• Brukere som er registrert under 
Korsvold omsorgsboliger er:  

o Beboere 28 personer 
o Dagtilbud for eldre 15 personer 
o Torpa dagsenter 16 personer 
o Dokka vedsenter 10 personer 

 
MÅLSETTING for driftsåret:  
• Yte så gode tjenester som mulig ut fra 

den enkelte brukers behov og innenfor 
gitte rammer 

• Sluttføre arbeidet med 
tjenestebeskrivelser 

• Forbedre saksbehandlingsrutinene ved 
enkeltvedtak 

• Utarbeide kriterier for tildeling av 
tjenester 

• Utarbeide årsplaner HMS i hver 
avdeling. 

• Gjennomføre medarbeidersamtaler i 
alle avdelinger 

• Utarbeide Handlingsplan for 
omsorgstjenestene sammen med 
sykehjemmet. Denne skal erstatte 
Handlingsplan for eldreomsorgen 

• Utarbeide planer for driften i 
ombyggingsperioden ved Landmo bo-
og servicesenter . Dette innebærer bl.a. 
plassering av beboere, lokaler for 
hjemmetjenesten, hår og fotpleie.  

• Ansette personale og planlegge 
tjenester til de nye innbyggerne i 
omsorgsboligene på 
Snertinnjordet/Torpavegen 24. 

 
MÅLOPPNÅELSE: 
• Tjenestebeskrivelser for 

hjemmesykepleie, hjemmehjelp og 
miljøarbeidertjenesten ble vedtatt i 
2001, støttekontakt i 2002. 
Beskrivelsene for avlastningstiltak, 
brukerstyrt personlig assistanse, 
omsorgslønn og ambulerende 
vaktmester var ferdige til politisk 
behandling først på året 2004. Gjenstår 
nå beskrivelse av boveiledning, 
trygghetsalarmer, matombringing og 
dagtilbudene, disse er under arbeid. 

• Arbeidet med å forbedre 
saksbehandlingsrutiner og utarbeidelse 
av kriterier for tildeling av tjenester 
pågår.  

• Alle avdelinger har utarbeidet årsplaner 
for HMS arbeidet. 

• Det er gjennomført 
medarbeidersamtaler i alle avdelinger. 

• Arbeidet med handlingsplan for 
omsorgstjenesten ble påbegynt i 2003 
og vil være ferdig første halvår 2004. 

• De aller fleste beboerne ved Landmo 
bo-og servicesenter fikk tilbud om 
opphold i sykehjemmet. Dette førte til 
overbelegg, men noe personale ble 
overført fra hjemmetjenesten.  
Hjemmetjenesten fikk midlertidige 
lokaler i de gamle fysioterapirommene 
i sykehjemmet. Hår og fotpleie har fått 
lokaler i det gamle røykerommet i 
LBSS. 

• Omsorgsboligene på 
Snertinnjordet/Torpavegen 24 var 
innflyttingsklare på sommeren 2003 og 
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personale var på plass i midten av 
august. Da de fleste som flyttet inn i de 
nye omsorgsboligene har vært brukere 
av avlastningsboligen i Åsligata, ble 
tilbudet/driften redusert . 

 
KOMMENTARER: 
Enhet – Åpen omsorg fikk utvidet sin 
virksomhet ved at omsorgsboligene på 
Snertinnjordet sto ferdige  på sommeren, 
og i løpet av høsten flyttet de 9 beboere inn 
i sine nye hjem. I den forbindelse ble 
miljøarbeidertjenesten utvidet med 8 
årsverk.  
Landmo bo- og servicesenter stengte i 
august. Før byggearbeidene startet ble det 
avholdt en større brann/redningsøvelse i de 
gamle lokalene.  
Hjemmetjenesten fikk våren 2003 nye 
biler. Det ble leaset 17 biler, 11 på Dokka 
og 6 i Torpa. I tillegg ble det kjøp en bil til 
hver sone. Man valgte også å kjøpe bil til 
ambulerende vaktmester samt bussen, som 
enheten har hatt på leasing til nå. 
 
Kompetanseutvikling 
6 miljøarbeidere har tatt videreutdanning 
innen demens og psykiske problemer hos 
utviklingshemmede. Til dette fikk enheten 
et tilskudd på kr. 50 000 fra Fylkesmannen. 
En av avdelingssykepleierne tar for tiden 
utdanning i helseledelse ved BI.  
En miljøarbeider går deltidsstudie i 
vernepleie og en omsorgsarbeider går 
deltidsutdanning i sykepleie. 
 
HMS: 
 I forbindelse med kampanjen ”Rett hjem” 
gjennomførte Arbeidstilsynet våren 2003 
tilsyn med hjemmetjenesten Torpa og 
Dokka, på avd. Tertitten ved Korsvold, i 
Furuholtet og i miljøarbeidertjenesten på 
Dokka.  . Alle avdelinger bortsett fra ved 
Furuholtet fikk pålegg med tidsfrist 
01.10.03.  Av disse kan nevnes, skriftlig 
kartlegging av ergonomisk arbeidsmiljø i 
brukers hjem. Kartlegging av tidsbruken i 
hjemmesykepleie og 
hjemmehjelpstjenesten og på ”Tertitten”. 

Det ble foretatt en tidsregistreing, som 
viser at presset på de som arbeider i 
hjemmetjenesten er stort og at det følgelig 
brukes for liten tid på brukerne/pasientene, 
noe som igjen går ut over kvaliteten på 
arbeidet, skaper utrygghet hos 
bruker/pasient og fører til helseplager hos 
de ansatte.  
Pålegg om garderobe til hjemmetjenesten i 
Torpa og ansatte ved ”Tertitten” fikk en 
frist til 01.05.04. 
De vises til rapport egen rapport fra 
Arbeidstilsynet. 
I august ble det gjennomført en større 
brannøvelse/redningsøvelse ved Landmo 
hvor  de fleste i enheten deltok. 
Det er ellers foretatt risikovurdering av 
nattevaktsordningen i 
miljøarbeidertjenesten i Rudsgate og 
opplæring i forhold til vold og trusler. 
Rutiner er forbedret og skrifteliggjort.   
Avdelingene har skrevet egne årsmeldinger 
for HMS arbeidet.  
I enhet - Åpen omsorg er det verneombud i 
hver avdeling. Det holdes  4 ”HMS –møter 
”i året, hvor pleie- og omsorgssjef,  
avdelingsleder og verneombud fra hver 
avdeling møtes for å drøfte aktuelle saker. 
 
Sykefraværsoppfølging: Sykefraværet i 
enhet – Åpen omsorg i 2003 ligger på 
9,8%. Fraværet varierer noe fra avdeling til 
avdeling. Det kan virke noe ”rart” at 
fraværet er høyest i administrasjonen, men 
dette skyldes to langtidsfravær som gir 
store utslag. Se ovenstående tabell. 
Det er et økende antall korttidsfravær.  
 
Likestilling: Enhet – Åpen omsorg er en 
typisk kvinnearbeidsplass med 104 
årsverk. 7,61 årsverk er  besatt av  til 
sammen 10 menn, resten er kvinner. På 
grunn av turnusarbeid arbeider mange  
deltid. Menn er oppfordret til å søke 
stillinger i enheten.  
 
Anne Grethe Kamphaug 
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Resultatenhet Ansvar 

Eiendomsavdelingen Administrasjon 
Forvaltning/drift/vedl. 
Festetomter - Jordeiendommer 
 

Eiendommer, kjøp/salg  
Vakttjenester 
Renholdstjenester 
Vaktmestertjenester 

 
Regnskap 142 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 18.735.786 18.712.800 22.986 
Netto finansiering -730.989 -1.063.000 332.010 
SUM   354.997 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. 

leiligheter 
Ant. off. 

bygg 
Administrasjon 3 1,5   
Forvaltning Drift Vedlikehold 36,2 15,2 ca 105 24 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 

Prioritering 

Nordre 
Land 
2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  

2003 

Landet 
utenom 

Oslo 
2003 

Netto driftsutgifter for tjenesteområdene      
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. .. .. 3.487 2.288 2.486 
Netto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb. .. .. 465 217 219 
Netto driftsutgifter, førskolelokaler, i kr. pr. innb. .. .. 269 230 208 
Netto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. innb. .. .. 1.633 1.619 1.648 
Netto driftsutgifter, botilbud i institusjon, i kr. pr. innb. .. .. 802 441 461 
Netto driftsutgifter for komm. disponerte boliger i kr. pr. innb. .. .. 318 -219 -49 
Netto driftsutgifter, komm. eiendomsdrift, i % av samlede netto driftsutgifter .. .. 11,9 8,5 9,2 
Produktivitet      
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. .. .. 4.280 3.176 3.086 
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. innb. .. .. 546 295 243 
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, pr. barn i barnehage i kr. .. .. 8.068 8.184 8.754 
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. elev .. .. 13.159 11.683 12.233 
Korrigerte brutto driftsutgifter, botilbud i institusjon, pr. beboer, i kr. .. .. 79.524 48.350 60.146 
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunalt disp.boliger, pr. boenhet, i kr. .. .. 33.994 31.114 25.068 
Energibruk. Kommunale kostnader      
Kommunale utgifter til fyring og belysning. 1000 kroner .. 6999 8023 6186 9161 
Kommunale utgifter til fyring og belysning. Kroner per innbygger .. 1018 1160 877 769 
Andel utgifter til fyring og belysning i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter .. 2,6 2,8 2,3 2 
Bolig      
Prioritering      
Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr .. 199 318 -221 -54 
Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner 76,2 156,4 290,2 -213,6 -13,5 
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner 2.952 815 1.753 1.246 897 
Dekningsgrad      
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger 25 26 26 18 20 
Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger 58 72 73 83 79 
Antall kartlagte vanskeligstilte med boligbehov per 1000 innbygger over 18 år .. 29 29 11 8 
Funksjonshemmedes og pers. m psykiske lidelsers andel av de kom.boligene 10 10 14 21 17 
Unges andel av kommunalt disponerte boliger 6 3 6 4 5 
Eldres andel av kommunalt disponerte boliger 56 61 54 55 45 
Flyktningers andel av kommunalt disponerte boliger 7 7 6 8 9 
Andre behovsprøvdes andel av kommunalt disponerte boliger 7 5 6 9 18 
Personer uten behovsprøvings andel av de kommunalt disponerte boligene 15 15 13 4 6 
Produktivitet / enhetskostnader      
Korrigerte brutto driftsutgifter per eid bolig .. 42.787 46.546 38.253 30.942 
Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig .. 30.909 34.567 31.659 25.989 
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Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig .. 7.024 7.323 4.529 3.910 
Kartlagte husstander med udekkede boligbehov      
Andel funk.hem/psyk.lidelser i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov 21 21 21 31 31 
Andel unge i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov 10 10 10 7 11 
Andel eldre i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov 34 34 34 23 15 
Andel flyktninger i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov 7 7 7 6 8 
Andel andre behovsprøvde i den siste kartleggingen av udekkede boligbehov 29 29 29 35 36 
Husbankindikatorer      
Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere 1,7 4,5 2,7 2,5 2,7 
Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere .. 0,1 .. 0,5 3,6 
Antall brukte boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere .. .. .. 0,2 0,3 
Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken 1.430 1.367 1.495 1.468 1.490 
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere .. 37 39 24 25 
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken 266 254 268 .. .. 
Husbankmidler videretildelt av kommunen      
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere .. .. 1 1,4 1,4 
Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen .. .. 213 396 548 
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til tilpasning, per 1000 innbyggere 0,6 0,9 0,6 0,8 0,8 
Beløp per innbygger i boligtilskudd til tilpasning videretildelt av kommunen 27 22 12 4 4 
Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innbyggere 0,3 0,1 0,6 0,4 0,4 
Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen 10 3 12 34 64 

 
MÅLSETTING for driftsåret: Forvalte, 
drifte og vedlikeholde bygg og anlegg, for 
å ivareta verdier og bidra til en best mulig 
arbeidsplass for de forskjellige brukerne, 
innenfor de økonomiske rammer som er 
stilt til disposisjon. 
 
MÅLOPPNÅELSE:  
Budsjett :Følgende forhold er 
hovedgrunner til det budsjettmessige 
resultatet: 

• merforbruk strøm/annen brensel på 
ca 900.000 kr,  

• svikt i leieinntekter Dokkahallen på 
ca 120.000 kr (mindre benyttet av 
Dokka videregående),  

• svikt i husleieinntekter på ca 
650.000 kr. 

• mye ref. sykelønn, svært begrenset 
bruk av vikarer,  

• stor grad av nøkternhet ved innkjøp 
av de fleste typer varer.  

 
Med bakgrunn i så store negative 
utfordringer, er jeg veldig godt fornøyd 
med at de ansatte har bidratt til et så vidt 
bra resultat. 
Når det gjelder Kostra-sammenlikningen 
over, synes dette veldig vanskelig å ha 
noen klar formening om, så lenge jeg ikke 
kjenner noe til hva som ligger i 
sammenlikningstallene. Det synes som det 
er enkelte forhold som blir ført på helt 
forskjellige måter fra kommune til 

kommune, derfor gir ikke dette noe annet 
svar enn at det må framskaffes mer 
opplysninger. 
 
Sykefravær : Det høye sykefraværet innen 
FDV skyldes flere langtidssykmeldte, men 
det sier også mye om hvor stor belastning 
det er på enkelte arbeidsgrupper i vår 
organisasjon. Med stadig trangere 
budsjetter, og mindre og mindre midler å 
bruke på vikarer, er jeg bekymret for at 
dette heller vil tilta enn bli redusert i tida 
framover. 
 
I tillegg har vi i løpet av et år en rekke 
personer som arbeider hos oss på 
forskjellige tiltak, og uten denne 
arbeidskraften er jeg redd sykefraværet 
kunne vært enda høyere. Denne 
ekstraarbeidskraften kan vi ikke / skal vi 
ikke basere oss på vil fortsette, og det vil 
bli meget merkbart for vår drift.    
 
Utførte vedlikeholdsoppgaver :  

• utvendig beising av sykehjemmet 
(eldste del),  

• malt 8 pasientrom Landmo,  
• innredet og malt utvendig 

kaldtlager TBUS, takoverbygg  
• to innganger Korsvold,  
• utvendig maling av 9 komm. 

leiegårder (18 boenheter).  
• I tillegg en rekke mindre 

vedlikeholdsoppgaver. 



 

Nordre Land kommune – Årsmelding for 2003 

60 

Prosjekter :  
• Fjernarkivet i Rådhuset – 

renovering / oppussing 
• Landmo omsorgsboliger – 

planlegging, saksforberedelse til 
vedtak, oppstart og oppfølging 

• Dokka ungdomskole – planlegging, 
saksforberedelse til vedtak 
kommunestyret, oppstart og 
oppfølging 

• Dokkahallen – planlegging av div. 
rehabilitering 

• Dokka barneskole – planlegging av 
inneklimatiltak 

• Snertinn – oppfølging i 
byggeperioden og ferdigstillelse 

• Skogvang barnehage – oppfølging i 
byggeperioden og ferdigstillelse 

• Rehabilitering av en kommunal 
leilighet p.g.a. brann 

• Torpa helsehus – aircondition på 
laboratoriet 

 
HMS : 
Eiendomsavdelingens ansatte deltar i, og 
gjennomfører svært mye HMS-arbeid 
rundt omkring på de forskjellige 
arbeidsplasser. Innen renhold har vi godt 
utbygd oversikt over produktdatablad, 
produktlister og verneutstyr. Mange av 
våre ansatte har deltatt på brannvernkurs 
og vi gjennomfører mange brannøvelser i 
løpet av et år på de forskjellige bygg. Vi 
har hatt deltaker på kurs i bruk av 
kjemikalier og vi har montert 
brannvarsling i fyrrom og basseng ved 
TBUS. Likeledes har vi inngått 
serviceavtaler for alle brannvarslings-
anlegg, alt slukkeutstyr og for samtlige 
heiser. 
 
Kompetanseutvikling : 
I løpet av 2003 ble prosjektet ”Læring i 
arbeid” avsluttet. Dette var et prosjekt som 
ble kjørt i regi av Kallerud kompetanse-
senter, og det var renholdere og 
vaktmestere som var involvert, spesielt de 
ledende, i tillegg til eiendomssjefen. Jeg 
har fått svært mye positiv tilbakemelding 
på dette kurset fra våre egne folk, og fra 

kursholder har vi fått mange positive 
signaler på måten eiendomsavdelingen 
arbeider på i vår kommune. 
To renholdere har tatt fagbrev. 
3 vaktmestere gjennomfører FDV-
utdannelse skoleåret 2003/2004 (1 fast 
ansatt og 2 gjennom A-etat som for tiden 
arbeider hos oss). 
Enhetsleder deltar på lederutviklingskurs i 
regi Kallerud kompetansesenter. 
Vi gikk til anskaffelse av 
byggforvaltningsprogrammet Facility i 
2003. Vi har gjennomført opplæring og 
igangkjøring. Dette vil bli et meget viktig 
verktøy når vi får lagt inn mer 
grunnlagsdata. En person jobber fast med 
dette prosjektet en dag pr. uke. 
 
Oppfølging av sykmeldte : 
Dette følges opp av ledere på alle nivåer i 
henhold til vedtatte rutiner, enten i form av 
telefonisk kontakt, invitasjon til besøk og 
samtaler, blomsterhilsen osv. Vi er 
dessuten flinke til å benytte aktiv 
sykmelding for å forsøke å få folk tilbake i 
full jobb. Noe mer dokumentasjon hadde 
vært ønskelig. 
 
Likestilling : 
Vi er totalt 47 personer på enheten, og 
dette fordeler seg på 32 kvinner og 15 
menn. Antall personer er vesentlig høyere 
enn antall stillingshjemler. 
Likestillingsspørsmålet er med i 
vurderingen ved hver enkelt ansettelse, 
men det er en kjensgjerning at 
renholdsyrket og vaktmesteryrket er 
ganske tradisjonelle kvinne- og 
mannsyrker. 
 
Medarbeidersamtaler : 
Medarbeidersamtaler er gjennomført for 
samtlige på enheten. 
Det er mange positive tilbakemeldinger på 
dette. 
 
Diverse : 
Saker til Husbankgruppa : 24 saker 
forberedt og behandlet. 
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Saker til boligteamet : 55 saker forberedt 
og behandlet 
Bostøtte : Totalt nesten 900 saker 
behandlet. Mange søknader er med fra en 
termin til neste. 
Renholdsplaner : Det er utarbeidet 
renholdsplaner for en god del kommunale 
bygg, og vi er godt i gang med enda flere. 
Gode renholdsplaner er et meget godt og 
nyttig verktøy. 
Renholdsansvaret i Tonlia og Furulund 
barnehager er lagt under led. renholder i 
sone Rådhuset. Vi skal arbeide videre med 
å knytte også de andre barnehagene til en 
led. renholder, for dette viser seg å være en 
god løsning. 
Det har vært et spesielt skoleår for DUS 
som ikke bare har berørt elever og skolens 
ansatte, men også eiendomsavdelingen sine 
medarbeidere. Dette har imidlertid blitt løst 
på en glimrende måte fra alle parter, og jeg 

vil gi ros til alle som har bidratt til at dette 
har fungert så bra. 
Salg av kommunale eiendommer : 
Grunnlag for mulige salgsobjekter og 
saksforberedelse. 
 
Enhetens ansatte har utført et meget solid 
arbeid i løpet av 2003, og det er også viktig 
å sette fokus på det gode 
samarbeidsklimaet som råder innad i 
enheten. 
 
Eiendomsavdelingens ansatte arbeider på 
nær sagt alle kommunale bygg, og det er 
derfor gledelig at det ofte blir gitt 
tilbakemeldinger på godt samarbeid med 
brukerne. Dette er helt avgjørende for et 
godt totalresultat.  
 
Kjell Erik Hatterud 
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Resultatenhet Ansvar 

Driftsavdelingen Maskinforvaltning 
Verksted/lager 
Sandtak 
Vannforsyning 

Avløp 
Renovasjon 
Veger 
Grøntanlegg 

 
Regnskap 144 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer -2.502.175 -1.197.300 -1.304.875 
Netto finansiering 715.800 0 715.800 
SUM   -589.075 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. 

abonnenter 
Km. 

ledning/veg 
Maskinforvaltning 0,5   
Verksted/lager 0   
Vannforsyning 2,5 1.106 47,7 
Avløp 3,65 1.046 38,4 
Renovasjon 2,3 4.770  
Veger 2,9 

 
 

26,7 

 93,7 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 

Vann/Avløp/Renovasjon 
Nordre 
Land 
2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  2003 

Landet 
uteno

m Oslo 
2003 

Vann (funksjonene 340 og 345)      
Prioritering      
Finansiell dekningsgrad - vann (prosent) 112,5 129,6 92,2 109,8 40,1 
Brutto investeringsutgifter i vannsektoren per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning 
(kr/tilkn.innb) 719 395 396 391 356 
Dekningsgrad      
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning (prosent) 38,9 41,4 41,3 65 82,3 
Andel av husholdningsabonnentene som har innstallert vannmåler (prosent) 75 75 75 23 21 
Driftskostnader per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) .. 569 865 488 716 
Produktivitet/enhetskostnad      
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 960 1.004 999 926 858 
Gebyrgrunnlag per m3 (vannleveranse) (kr/m3) .. 3,73 5,23 3,84 9,45 
Driftskostnader per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) .. 569 865 488 716 
Andel kapitalkostnader (prosent) av gebyrgrunnlaget .. 26,5 20,1 40,7 66,6 
Utdypende tjenesteindikatorer      
Antall kommunale vannverk .. 2 2 2 2 
Forsyningssikkerhet, vann (prosent) .. .. 99,93 99,98 99,99 
Andel av de kommunale vannverkene som har sikkerhets- og beredskapsplan (prosent) 100 100 100 74,5 67,5 
Beregnet vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 5,3 .. 4,9 2,7 6 
Avløp (funksjonene 350, 353 og 354)      
Finansiell dekningsgrad - avløp (prosent) 120,6 100,6 96,4 120,8 39,2 
Brutto investeringsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 30 841 551 619 590 
Dekningsgrad      
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent) 48,5 48,6 50,6 62 75 
Produktivitet/enhetskostnad      
Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 1.312 1.370 1.291 1.205 1.245 
Gebyrgrunnlag per belastningsenhet (kr/kg tot-P) .. 2.332 2.419 2.114 8.874 
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste .. 928 1.001 660 1.001 
Driftsutgfiter per m3 solgt (kr/m3) .. .. ... ... ... 
Andel kapitalkostnader (prosent) av gebyrgrunnlaget .. 32 25 35 70 
Brutto driftutgifter for septiktømming per tilknyttet innbygger .. .. .. 2.583 2.553 
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Utdypende tjenesteindikatorer      
Antall kommunale avløpsanlegg .. 3 3 5 5 
Tilknytningstetthet på distribusjonsnettet (avløp) (innb/km) .. 142 147 61 99 
Andel belastning på renseanlegg med oppfylte konsesjonskrav (prosent) .. 100 100 75,1 79,3 
Andel av ledningsnettet som er fornyet siste år (avløp) (prosent) .. 2,1 0 0,5 0,8 
Avfall (funksjonene 355 og 357)      
Prioritering      
Finansiell dekningsgrad - avfall (prosent) 114,3 112 107,8 98,6 70,3 
Brutto investeringsutgifter i avfallssektoren per innbygger (kr/innb) 0 14 18 3 32 
Produktivitet/enhetskostnad      
Gebyrinntekter per innbygger (kr/innb) 833 868 894 369 564 
Gebyrgrunnlag per tonn innsamlet avfall .. 2.310 2.536 1.682 2.559 
Driftskostnader per årsinnbygger .. 690 721 542 701 
Andel kapitalkostnader (prosent) av gebyrgrunnlaget .. 4,5 6,7 4,4 21,5 
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 1.628 1.732 1.732 1.750 1.759 
Utdypende tjenesteindikatorer      
Antall gebyrsatser som tilbys husholdningene .. 8 8 20 8 
Antall avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for 3 2 5 2 3 
Antall avfallsfraksjoner det er etablert bringesystem/returpunkt for 7 .. 4 3 3 

Samferdsel      
Prioritering      
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt 450 500 479 510 513 
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier og gater i alt .. .. 479 488 500 
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier - drift/vedlikehold, nyanl. 450 500 479 437 406 
Kostn. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei 10833 11767 14125 .. .. 
Dekningsgrad      
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger 12,3 12,4 12,3 11,4 9 
Private veier det ytes kommunalt tilskudd til. Pst. 32,4 32,4 28 10,1 14,5 
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb. 0 3 3 12 38 
Kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere. Pst. 23,5 23,5 23,5 26,2 62,5 
Innfartsparkeringplasser. Antall pr. 10 000 innbyggere 0 .. 0 79 48 
Personbiler. Antall pr. 10 000 innbyggere .. .. 4874 4475 4304 
Produktivitet      
Brutto driftsutg. i kr pr. innbygger for komm. veier i alt 450 503 479 519 632 
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 36447 40694 38953 51650 80571 
Korrigerte brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate i alt .. .. 38953 48244 77093 
Korr. brutto driftsutg. i kr pr. km komm. vei og gate, drift og vedl., nyanl. .. .. 38953 43223 64234 

 
Kommentar til KOSTRA: 
 
Tabellene i KOSTRA kan virke litt 
misvisende i og med at avsettinger og 
eventuelt forbruk av fond ikke skal brukes 
i forbindelse med denne rapporteringen. 
 
MÅLSETTING for driftsåret: 
 
- Oppnå en effektiv, økonomisk og 

kvalitativ drift av hele avdelingen. 
- Gjennomføre utbygging og 

ferdigstillelse av Moskauglinna. 
- Sette i gang med utbygging av 

tomtefeltet Tonlia F. 
- Videreføre rasjonaliseringen av 

maskinparken og avdelingens utstyr 
slik at vi får et utstyr som gjør 
avdelingen effektiv og lønnsom. 

- Rehabilitere et høydebasseng. 
- Pluggkjøring og spyling av 

vannledningsnettet. 

- Installere trykkøkingsstasjon i Nerli. 
- Legge om til flytende kjemikalie-

dosering ved renseanlegget. 
- Bygging av vann og avløp samt 

omlegging av veg til ny tomt 
Felleskjøpet. 

- Omlegging av veg til Vinjarmoen 
Gjenvinningsstasjon. 

- Videre jobb med godkjenning av 
vannverkene. 

- Ekstra vedlikehold av kommunale 
veger. 

 
MÅLOPPNÅELSE:  
 
- Effektivisering: Dette er et kontinuerlig 

arbeide som en bare må videreføre og 
sette nye mål. 

- Moskauglinna: Hoveddelen er 
gjennomført, men det gjenstår litt på 
gang og sykkelsti nederst i bakken. 
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- Tonlia F: Her gjenstår det litt opp-
pussing  samt bærelag og asfalt. 

- Utstyr: Vi har fått solgt en del gammelt 
utstyr og fått 2 nye traktorer samt en 
del mindre nye ting som har gjort oss 
mer effektive og fornøyde. 

- Høydebasseng: Her det eldste 
høydebassenget totalrenovert. 

- Pluggkjøring og spyling: Her er kjørt 
og spylt det som var mulig og få 
gjennomført rent teknisk. 

- Nerli: Dette prosjektet er i gang. 
- Renseanlegg: Dette er også under 

bygging. 
- Tomt Felleskjøpet: Dette er ferdig med 

unntak av asfalt. 
- Godkjenning vannverkene: Dette er et 

omfattende arbeide som vil gå over 
flere år, men vi er godt i gang. 

- Ekstra ordinert arbeide på kommunale 
veger: Her fortsetter vi arbeidet så 
lenge vi har penger, oppgaver er det 
nok av. 

 
KOMMENTARER: 
Regnskap: 
Totalt hadde Driftsavdelingen et overskudd 
på kr. 589.075.- 
Dette fordelte seg slik på følgende 
områder: 
 
- Vann anlegg: Her var det et 

underskudd som har sin hovedårsak i at 
spyling og pluggkjøring ble litt dyrere 
enn planlagt, dette  ble dekket inn ved 
bruk av fond. 

- Avløp og Septik: Her ble det 
overskudd som for stor del kommer av 
at det ikke ble tid til planlagt 
vedlikehold. Overskuddet er ført inn på 
fond for senere bruk ved underskudd. 

- Renovasjon: Her er det også 
overskudd som skyldes billigere 
transport og deponering, dette settes av 
på fond. 

- Veger: Her var det også et lite 
overskudd. 
- En stor del av grunnen til at 
avdelingen gikk med overskudd har 

også sin årsak i det store sykefraværet 
som ikke har blitt erstattet med vikarer. 

 
Vann- og avløpsmengder ( 1000m3 ): 
 
Vann 2000 2001 2002 2003 
Dokka 815 790 577 792 
Elverom 17 17 14 18 
Avløp     
Dokka 515 303 300 353 
Elverom 22 18 21 18 
Riisby 4 3 3,8 3,7 
 
Renovasjon fra husholdningene: 
Restavfall til deponi (tonn): 
 
2000 2001 2002 2003 
1226 1082 1131 1198 
 
Kjøkkenavfall til kompostering (tonn): 
 
2000 2001 2002 2003 
320 306 298 320 
 
Avfall levert til gjenvinning fra Åmodt 
og Vinjarmoen: 
 
 2000 2001 2002 2003 
Glass/ metallbokser 42 44 46 56 
Papp/ papir 311 235 246 249 
EE- avfall 4,5 4,5 ? 39 
Spesialavfall 3,7 3 4,3 13 
Landbruksplast 60 60 48 50 
Metall 94 94 132 126 
Matavfall 
storhushold. 

75 63 60 58 

Trevirke   529 72? 
 
Besøkende ved  gjenbruksstasjonene: 
 
 2002 2003 
Åmodt 1127 1051 
Vinjarmoen 4988 6315 
 
Vi hadde flere langtidssyke ved avdelingen 
i 2003 dette medfører at vi ligger litt på 
etterskudd med en del oppgaver, men vi 
prøver å få tatt de viktigste. 
Det har vært lite fokus på kompetanse og 
likestilling. Oppfølging av syke er prøvd 
og ivaretatt etter beste evne. 
 
 
Gunnar Øversveen
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Resultatenhet Ansvar 

Beredskapsavdelingen Brannvesen Feievesen 

 
Regnskap 145 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 2.238.616 2.453.000 -214.384 
Netto finansiering -185.000 -195.000 10.000 
SUM   -204.383 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær %  
Brannvesen 1,75 2,0   
Feievesen 2,0 6,3  
 
 Ant. 

utrykninger 
Ant A objekter Ant. utf. tilsyn 

Brannvesen 59 42 38 
 Antall piper Ant. feide piper Ant. utf. tilsyn 
Feievesen 3275 3050 190 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 

Brann- og ulykkesvern 

Nordre 
Land 
2001 

Nordre 
Land 
2002 

Nordre 
Land 
2003 

Gruppe 
10  

2003 

Landet 
utenom 

Oslo 
2003 

Funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker Feievesenet      
Behov      
Antall A-objekter 50 41 42 ... ... 
Årsgebyr for feiing .. 258 258 239 234 
Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger (5-års gjennomsnitt), kroner 443 554 ... ... ... 
Dekningsgrader      
Årsverk til funksjon 338 pr. 1000 innbyggere 0,44 0,44 ... ... ... 
Andel A-objekter som har fått tilsyn 60 92,7 92,9 ... ... 
Andel piper feiet 55 48,3 93,1 ... ... 
Årsverk av feier pr. 1000 innbyggere funksjon 338 0,29 0,29 0,29 ... ... 
Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker Brannvesenet      
Behov      
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 0,73 1,74 1,45 0,68 0,67 
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere 10 10,3 5,8 5,7 9 
Prioritering      
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner 380 391 391 372 444 
Dekningsgrader      
Årsverk til funksjon 339 pr. 1000 innbyggere 0,05 0,05 ... ... ... 
Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 0,3 0,5 ... ... ... 

 
 
MÅLSETTING for driftsåret: 
I 2003 var det i feiervesenet satt som mål å 
feie så mange som mulig av pipene i 
kommunen. Ved brannvesenet var påkrevd 
kompetanseheving det viktigste målet å få 
gjennomført utover de daglige 
gjøremålene. 
 
 

MÅLOPPNÅELSE: 
Brann- og redning nådde de mål som var 
satt for avdelingen. Feierne kom igjennom 
hele kommunen på feiing av piper og de 
pipene som ikke er blitt feid var det ikke 
behov for å feie pga. fyringsmønster hos 
disse huseierne. Ved brannvesenet 
gjennomførte vi kursene ved Norges 
brannskole som forutsatt og brannsjef, 
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varabrannsjef og utrykingsledere innehar 
den formelle kompetanse som pr. i dag 
kreves av disse i sine jobber etter 
dimensjoneringsforskriften.  
 
KOMMENTARER: 
Beredskapsavdelingen hadde i 2003 et 
normalt år når det gjelder antall 
utrykninger. Det ble totalt 59 utrykninger, 
hvor ingen kan karakteriseres ut over 
normalt omfang. Forebyggende arbeid 
dreide seg i første rekke om tilsyn i 
særskilte objekter. Tilsyn utført på A-
objekter ble gjennomført på alle unntatt 3. 
Det ble også gjennomført en større brann- 
og redningsøvelse ved gamle Landmo bo- 
og servicesenter i samarbeid med andre 
kommunale enheter, politi og ambulanse. 
 
HMS  
HMS for brannvesenet er utarbeidet men 
evalueres og oppgraderes hele tiden. 
Mannskaper i innsats kan være i en 
risikofylt situasjon og det er derfor viktig 
at alle sikkerhetstiltak, som kan tas, blir 
etterfulgt. Alle mannskaper som skal 
røykdykke er gjennom årlig fysisk test ved 
Land bedriftshelsetjeneste. 
 
Kompetanseutvikling 
Dette er viktig og påkrevd etter 
forskriftskrav. Brannsjef , varabrannsjef og 
utrykningsledere har nå gjennomført 
opplæring ved Norges brannskole for å 
fylle kompetansekravene for sine 
respektive stillinger. Ved feiervesenet fikk 
den siste av de to ansatte tatt svenneprøven 
og begge har nå svennebrevet som er krav 
for å kunne gjennomføre feiing og tilsyn av 
piper og ildsteder. 
 
Økonomi 
Som regnskapstallet viser hadde enheten et 
mindreforbruk på litt over kr. 200.000,- i 
forhold til gitte budjsettrammer. 
Hovedårsaken til dette er permisjon for en 
av feierne i 6 mnd. uten at det ble tatt inn 
vikar. Brannvesenet gikk omtrent akkurat i 
balanse med et lite mindreforbruk. 
Variasjoner vil det hele tiden være der så 

lenge en ikke vet hvor mange utrykninger 
en kan få i løpet av et år. Statistisk sett vil 
en kommune som vår ligge på ca. 60 
utrykinger i løpet av et år, og det ble lagt til 
grunn i budsjettet. Når brannvesenet fikk 
totalt 59 utrykninger var det statistisk sett 
et normalår.  
 
Likestilling 
Likestilling  i brann og redningsenheten er 
ikke vært tema. Det er ingen kvinnelige 
ansatte, og har aldri vært kvinnelige søkere 
på noen av stillingene. Men arbeidsplassen 
er lagt til rette for begge kjønn. 
 
Geir Atle Engen 
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Resultatenhet Ansvar 

Plan og næring Administrasjon 
Landbrukskontoret 
Landbruksvikar 
Skogeiendommer 
Plan 

Miljøvern 
Jakt og viltstell 
Fiskestell 
Bygg 
Oppmåling 

 
Regnskap 147 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 3.308.830 3.499.700 -190.870 
Netto finansiering 13.186 -75.000 88.986 
SUM   -101.884 
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær %   
Landbrukskontoret 4,00 13,5   
Landbruksvikar 2,00 2,3   
Skogeiendommer 0,10    
Plan 1,20 0,9   
Miljøvern 0,30    
Bygg 2,00 0,4   
Oppmåling 2,80 3,9   
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 
Nordre 

Land 2001 
Nordre Land 

2002 
Nordre 

Land 2003 
Gruppe 10  

2003 

Landet 
utenom 

Oslo 
2003 

Prioritering      
Netto driftsutgifter til funksjon 300, 335, 360 og 365 per innbygger i kroner 194 289 333 316 352 
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 300)      
Netto driftsutgifter til funksjon 300 per innbygger i kroner 126 238 288 189 190 
Driftsinntekter funksjon 300, kroner per innbygger 110 123 115 153 199 
Andel driftsutg. til plansaksbehandling av totale driftsutg. til funksjon 
300(prosent) 4 12 27 28 26 
Andel driftsutg. til kart- og oppmålingsvirk. av totale driftsutg. til funksjon 300 
(prosent) 65 56 43 40 42 
Andel driftsutg. til byggesaksbehandling av totale driftsutg. til funksjon 300 
(prosent) 31 32 30 32 33 
Brutto investeringsutgifter funksjon 300 per innbygger i kroner 0 0 7 48 28 
Plan med spesiell fokus på biol. mangfold, friluftsliv og/eller 
kulturminner/kulturmiljø ja ja ... ... ... 
Ant regulerings-/bebygg.planer som omfatter spes.omr. naturvern og bev. av 
kltr.min. (PBL §25.6) vedtatt i rapporteringsåret 0 0 0 9 204 
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360)      
Netto driftsutgifter til funksjon 360 per innbygger i kroner 63 19 44 73 52 
Kulturminnevern (funksjon 365)      
Netto driftsutgifter til funksjon 365 per innbygger i kroner 0 30 0 4 6 
Ant. lok. tiltak komm. har initiert el. støttet, klt.minner eller klt.miljø 0 1 1 5 3 
Produktivitet/enhetspris      
Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø (funksjon 300, 335, 
360 og 365)      
Brutto driftsutgifter til fys. planl., kulturminnev., natur og nærmiljø, i kr/innb. 332 445 485 487 595 
Kulturminne, natur og nærmiljø (funksjon 335, 360 og 365)      
Brutto driftsutg. til kulturminner, natur og nærmiljø (funk. 335, 360 og 365), i 
kr/innb. 97 85 82 146 206 
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 300)      
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funk. 300) i kr/innb. 235 360 403 341 389 
Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL §30, i kroner 10.980 10.980 11.420 10.237 11.292 
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a, i kroner 2.635 2.635 2.740 4.305 4.538 
Std.gebyr for komb. kart- og delingsforetn., tilsv. en boligtomt 750 m2. Kr. 7.910 8.190 8.520 8.879 8.109 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) .. 25 30 25 36 
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Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) .. 100 90 110 84 
Antall reguleringsplaner vedtatt av kommunestyret siste år 1 0 0 4 5 
Antall bebyggelsesplaner vedtatt av kommunen siste år .. .. 2 1 1 
Antall utstedte målebrev siste år per 1000 eiendommer i kommunen 9 8 9 14 13 
Dekningsgrad      
Rekreasjon og friluftsliv (funksjon 335 og 360)      
Lengde av tilrettelagte turstier og løyper. km per 10 000 innbygger 38 880 875 228 117 
Lovanvendelse      
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360)      
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget (prosent) 50 100 26 77 96 

 
MÅLSETTING 
 
Administrativt:  
• Arbeidsmiljø: Gjennomføre 

risikovurdering, handlingsplan som 
følge av risikovurdering, 
medarbeidersamtaler, HMS-tema på 
enhetsmøter og fysisk vernerunde i 
henhold til årsplan. 

• Personell: Rekruttering av personer til 
henholdsvis en fast full stilling og et 
vikariat deltid grunnet hhv avgang som 
følge av pensjon på plan/bygg og 
omsorgspermisjoner på jordbruk. 

• Økonomi: Opprettholde enhetens drift 
på et akseptabelt nivå innenfor de 
økonomiske rammer 

• Oppfølging av sykmeldte: Bruke aktiv 
sjukmelding 

 
1.4722 Landbruk 
• Videreføre prosjektet med botanisk 

registrering av enkeltområder i Nordre 
Land 

 
1.4731 Plan: 
• Sluttbehandle kommunedelplan for 

Synnfjell øst 
• Sluttbehandle reguleringsplaner i 

Synnfjell øst. 
• Sluttbehandle kommunedelplan for 

Aust Torpaåsen. 
• Fullføre behandlingen av 

kommuneplanens samfunnsdel. 
• Starte opp arbeidet med ny 

reguleringsplan for Elverom. 
• Avslutte prosjekt Møllerstuefossen. 
• Sluttbehandle fjellplan Jotunheimens 

forgård. 
 
 

1.4741 Miljøvern: 
• Kvalitetssikre biologiskmangfoldbasen 

(tiurleiker) 
 

1.4742 Viltforvaltning: 
• Sluttbehandle bestandsplaner for elg. 

 
1.4743 Fiskeforvaltning: 
• Deltakelse i prosjekt Randsfjordfisk. 
• Stimulere til fiskekulturtiltak og 

tilrettelegging for fritidsfiske. 
 
 
MÅLOPPNÅELSE: 
 
Administrativt: 
• Arbeidsmiljø: Aktiviteter i henhold til 

årsplanen er gjennomført som planlagt. 
• Personell: De ledige stillingene ble 

besatt etter planen. 
• Økonomi: Enhetens regnskap gikk med 

overskudd hovedsakelig som følge av 
mer gebyrinntekter enn budsjettert. 

• Oppfølging av sykmeldte: Aktiv 
sykmelding gjennomført 

 
1.4722 Landbruk: 
• Prosjektet botanisk registrering av 

enkeltområder i Nordre Land ble 
videreført. 

 
1.4731 Plan:  
• Sluttbehandle kommunedelplan for 

Synnfjell øst: Oppnådd. 
• Sluttbehandle reguleringsplaner i 

Synnfjell øst:  Ikke oppnådd. 
• Sluttbehandle kommunedelplan for 

Aust Torpaåsen: Ikke oppnådd. 
• Fullføre behandlingen av 

kommuneplanens samfunnsdel: Ikke 
oppnådd. 
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• Starte opp arbeidet med ny 
reguleringsplan for Elverom: Oppnådd. 

• Avslutte prosjekt Møllerstuefossen: 
Oppnådd. 

• Sluttbehandle fjellplan Jotunheimens 
forgård: Oppnådd. 

 
1.4741 Miljøvern: 
• Kvalitetssikre biologiskmangfoldbasen 

(Tiurleiker):  Oppnådd. 
 
1.4751 Viltforvaltning: 
• Sluttbehandle bestandsplaner for elg: 

Ikke Oppnådd. 
 
1.4752 Fiskeforvaltning: 
• Deltakelse i prosjekt Randsfjordfisk: 

Oppnådd 
• Stimulere til fiskekulturtiltak og 

tilrettelegging for fritidsfiske: Oppnådd 
 
 
KOMMENTARER 
 
1.4722 Landbrukskontoret 
Jordbruk: 
Arealer og produksjoner i henhold til 
søknad om produksjonstilskudd 1999-
2003: 
Antall bruksenheter som søkte 
produksjonstilskudd i 2003 var 244. På 
fem år har antall bruksenheter sunket med 
48. 
Grovfôrarealet har holdt seg stabilt på vel 
38 000 dekar. Kornarealet ligger på rundt 
6000 dekar, og potetarealet på noe under 
40 dekar. 
Antall storfe er stabilt, på ca. 4100 dyr. Det 
er ca. 5000 sauer i kommunen. 
 
Produksjonstilskudd i jordbruket 
Det ble utbetalt kr. 29.267.252 i 
produksjonstilskudd. 
 
Avløsertilskudd ferie og fritid 
Det ble utbetalt kr. 9.666.453 i 
avløsertilskudd for ferie og fritid. 
 
 
 

Bygdeutviklingsmidler  
Investeringer tradisjonelt jordbruk: 
Tilskudd   kr. 429.000 
Rentestøttelån  kr. 315.000 
 
Onnebarnehage:   
  
Tilskudd   kr. 82.700 
 
Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets 
kulturlandskap 
Biologisk mangfold, dammer, stier, 
slåtteenger, gammel kulturmark:  
kr. 276.000 
Freda og verneverdige bygninger: 
kr.  375.210,- 
 
Melkekvotesalg og –kjøp 
I 2003 var det et melkekvotesalg. 46 
produsenter kjøpte kvote fra staten, totalt 
94.519 liter, og tre produsenter kjøpte 
kvote gjennom privat omsetning, totalt 30 
967 liter. Kommunen ga nær 160.000 kr i 
tilskudd til kjøp fra staten, og 25.000 kr i 
tilskudd til privat kjøp. 
 
Beitebruksplan 
Beitebruksplan for Nordre Land ble ferdig 
utarbeidet i 2003, men er ikke behandlet 
enda.  
 
Skogbruk 
Avvirkning 
Nedenfor er vist avvirkningstall og 
statistikk fra skogavgiftsregnskapet over 
aktiviteten på skogkultursiden. 
 
År Avvirkn. 

M3 
Ungskogspleie 
(da.) 

Planter 
(ant) 

Markberedn. 
(da) 

2003 90.948 845 230.055 495 
2002 79.287 1686 243.465 1285 
2001 73.581 2408 418.110 1113 
2000 86.199 3227 456.424 1322 
1999 85.225 3374 378.735 1011 
 
Avvirkningsnivået har økt betydelig fra 
2002, men er lavere enn balansekvantumet 
for kommunen. Tømmerprisene er 
fremdeles lave, men vi fikk en oppgang i 
prisene på slutten av 2003 sammenlignet 
med vinterprisene 2002. 
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Skogkultur  
Skogkulturtallene er hentet fra 
skogavgiftsregnskapet. For ungskogpleie 
har det vært en klar nedgang. Det samme 
gjelder for planteaktiviteten og 
markberedningsaktiviteten. Det er grunn til 
å tro at nedgangen skyldes bortfallet av 
tilskudd til skogkultur. Investeringsnivået 
er for lavt til å kunne opprettholde dagens 
produksjonsnivå i skogen. 
 
Veger 
Det ble ferdigstilt to ombygginger av 
eksisterende veger. Det er flere 
ombyggingsprosjekter som ventes 
gjennomført i 2004. Det er ikke 
gjennomført eller planlagt nye 
skogsbilveger i Nordre Land. 
 
Prosjekter 
Områdetakst:  
Første årsetappe av områdetaksten i Nordre 
Land er gjennomført. Skogeiere øst for 
Dokkaelva får sine skogbruksplaner  våren 
2004. Det er gjennomført 
miljøregistreringer i skog (MiS) for 
takstområdet. 
 
Sentrallåssystem:  
Det er utarbeidet en låsplan for et 
sentrallåssystem på skogsbilvegnettet i 
kommunen.  
 
Bioenergi:  
Det er i samarbeid med bl. a prosjektet 
Trevekst i Land og Etnedal jobbet aktivt 
for å få i gang et bioenergianlegg i 
skoleområdet på Dokka. Arbeidet fortsetter 
i 2004 der det tas sikte på å gjennomføre et 
forprosjekt og mulig oppstart av et anlegg i 
2004/2005. 
 
Skogdager og kurs:  
Det er arrangert : Skogdag for 7. 
klassingene i kommunen i samarbeid med 
skogeierlagene, bygdedager på 
Holmenjordet og plantekurs.  
 

Tilskudd og skogavgift 
I statsbudsjettet for 2004 er det overført 
midler til kommunene som skal brukes til 
nærings- og miljørettede tiltak i 
skogbruket. I en tiltaksstrategi som er 
utarbeidet i kontaktutvalget for skogbruket 
er det prioritert å gi tilskudd til: Skogkultur 
(ungskogpleie og markberedning), 
ombygging av skogsbilveger og erstatning 
til skogeiere som er sterkt berørte av 
miljøregistreringene i forbindelse med 
områdetaksten.   
 
Ny skoglov 
I  løpet av 2003 er det kommet et utkast til 
ny skoglov. Denne forventes å bli vedtatt 
våren 2004. Forslaget inneholder blant 
annet betydelige innskjerpelser i kravene 
til foryngelse og i forhold til miljø.  Hvis 
loven vedtas, medfører det at kommunen 
får delegert stort sett alt ansvar etter 
skogloven, og får dermed flere oppgaver. 
 
1. 4723 Landbruksvikarer 
De to landbruksvikarene har totalt hatt 50 
sykdomsoppdrag og 13 andre oppdrag. 
Dette utgjorde 365,5 dager med 
sykdomsavløsning og 34 dager med andre 
oppdrag. Staten gir kr. 105.000 i tilskudd. 
 
1.4731 Plan 
Det har vært stor aktivitet knyttet til 
oppfølging av kommunedelplan for 
Synnfjell Øst. 
Det var forventet at kommunen skulle 
motta ni reguleringsplaner fra grunneierne 
i planområdet, noe som først skjedde i 
januar 2004. 
 
Arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel kom godt i gang i løpet av 
året, og arbeidet med  programområdene 
startet opp ved årsskiftet. 
 
 
1.4741 Miljøvern 
Biologisk mangfold  
Arbeidet med kvalitetssikring av registrerte 
tiurleiker ble avsluttet våren 2003. 
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Kommunen har nå god oversikt over de 
leikene som har aktivitet. 
 
Det er gjennomført en registrering av 
flaggermus i kommunen. Rapporten viser 
at vi bl.a. i Vølstad kapell har en koloni 
med en litt sjelden flaggermusgruppe. 
 
Det er gjennomført en registrering av 
padder og salamandere i kommunen. 
Rapporten virker overfladisk. Det bør 
gjennomføres et mer grundig arbeid. 
 
Det er gjennomført en registrering av 
naturverdier i Svinkampen, på Nordsinni. 
Rapporten viser at rasmarkene under 
Svinkampen har store naturverdier og er en 
viktig nøkkelbiotop. 
 
Det er gjennomført en undersøkelse av 
fuglelivet i Fjelldokkas nedbørsfelt. 
Rapporten viser at området har mange 
rødlistearter. 
 
Motorferdsel i utmark 
Det er i 2003 gitt 19 løyver til 
ervervsmessig kjøring etter nasjonal 
forskrift om motorferdsel i utmark og på 
islagte vassdrag § 5. Løyvene gjelder fra 
og med 01.01.04 til og med 31.12.06. 
Dette er en økning på seks i forhold til 
forrige periode. Det bør nå være et mål at 
antall løyver ikke øker ytterligere. 
 
Det er gitt noen få dispensasjoner i 
forbindelse med kjøring av ved med 
snøscooter. 
 
Tilsyn og vedlikehold av Møllerstuefossen 
og Dokkastien 
Det ble organisert  ukentlig tilsyn og 
vedlikehold av stiene og området ved 
Møllerstuefossen. Dette har vært svært 
positivt, og kommunen har fått positive 
tilbakemeldinger fra brukerne. 
 
14742 Viltforvaltning 
Elg: 
Med bakgrunn i de nye 
hjorteviltforskriftene har det vært lagt ned 

et betydelig arbeid i å rettlede 
rettighetshaverne i utarbeidelse av 
bestandsplaner. Planene ble oversendt 
kommunen i desember 2003, men p. g. a. 
overgangen mellom to valgperioder ble 
ikke planene realitetsbehandlet av det da 
sittende utvalg for vilt- og fiskeforvaltning. 
 
Det ble gitt fellingstillatelse på 337 dyr 
som er en svak reduksjon i forhold til i 
2002. Det ble felt 241 dyr, en nedgang på 
17 dyr i forhold til i 2002. Mye tyder på at 
elgstammen i kommunen har passert 
toppen og er på tur nedover, noe som er i 
samsvar med målsettingene for 
elgforvaltningen. 
 
Hjort: 
Det ble gitt fellingstillatelse på 43 dyr og 
felt fire. Hjortestammen i kommunen er i 
svak vekst. 
 
Rådyr: 
Det har vært en omlegging i 
rådyrforvaltningen, slik at vald over 4000 
daa, etter søknad, kan få tildelt fri kvote. 
10 vald har fått innvilget fri kvote. Det er 
derfor ikke lenger mulig å sammenligne 
tildelte og felte dyr. For framtiden blir det 
fellingstallene som kan si noe om 
utviklingen i stammen. I 2003 ble det felt 
27 dyr mot 36 i 2002. 
 
Rovdyrforvaltning 
Gaupe: 
Med bakgrunn i rapporterte tap og 
dokumenterte tap av sau tatt av gaupe kan 
en slå fast at gaupebestanden som følge av 
jakt i de senere år er vesentlig redusert. Det 
er i 2003 ikke mottatt sikre meldinger om 
observerte familiegrupper. 
 
Bjørn: 
Vi har sikre holdepunkter for at det høsten 
2003 oppholdt seg minst en bjørn i 
kommunen. Mye tyder på at bjørnen som 
opererte på Veståsen gikk i hi i 
grenseområdene mellom Nordre Land, 
Søndre Land og Sør Aurdal. 
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Fallvilt: 
Organiseringen av fallviltarbeidet fungerer 
meget tilfredsstillende, og fallviltjegerne 
har utført en god jobb i 2003. 
 
Det er gjennomført 27 ettersøk etter skadet 
vilt i kommunen. En hjort, 10 elger og 15 
rådyr har  blitt avlivet, de aller fleste som 
følge av kollisjon med bil. 
 
Viltstellmidler og DN-viltfond: 
Det er i 2003 ikke utbetalt tilskudd fra 
midlene, men fondet har finansiert 
opplæring av en person fra hver av de fem 
driftsplanområdene, i taksering av elgbeite. 
 
1.4743 Fiskestell 
Det ble i 2003 utbetalt fire tilskudd på til 
sammen kr. 80 300 til fiskekultur og 
tilretteleggingstiltak. 
 
Kommunen har deltatt i ”Prosjekt 
Randsfjordfisk”. Prosjektets formål var å 
vurdere Randsfjordsaurens 
reproduksjonsmuligheter og behovet for 
utsetting av fisk. 
 
 
1.4751 Bygg 
 
Gebyrinngang 
Gebyrinngangen er som tidligere år en god 
indikasjon på aktiviteten for avdelingen. 
Gebyrinngangen ble kr. 439.099 mot 
budsjetterte kr 340.000. Spriket skyldes i 
hovedsak gebyr i forbindelse med 
utbygging av Dokka ungdomsskole.  
 
Byggeaktivitet 
Boligbygging: 
Spredt boligbygging har tatt seg noe opp i 
kommunen, og Nord-Torpa peker seg ut 
som et område som det blir satset på. På 
Dokka blir eneboligmarkedet fokusert 
rundt utbyggingen i Rudsgata og Tonlia. 
Det ble i 2003 bygd to eneboliger i spredt 
og 12 boenheter i tett bebyggelse, hvorav 
et hus med fire leiligheter og et hus med tre 
leiligheter.   
 

Andre byggeprosjekter: 
I tillegg til de store kommunale 
prosjektene Landmo omsorgsenter og 
Dokka ungdomskole, har Felleskjøpet 
påbegynt et nybygg, og Bondlidtorget 
påbegynte et tilbygg til sin forretning i 
2003, der arbeidene er forventet ferdigstilt 
våren 2004.  
 
Plan- og bygningsloven revidert 
Plan- og bygningsloven ble revidert i juli, 
og dette medførte endringer i areal til 
meldingssaker, slik at mengden av 
meldinger har økt 
 
1.4752 Oppmåling 
 
Kart- og delingsforretninger 
2003 blir å betrakte som et normalår når 
det gjelder kart- og delingsforretninger. 
Gebyrinngangen var i overkant av 
budsjettert med inntekter på ca. kr. 
442.000.  
Det er utarbeidet ca. 70 nye målebrev og 
utstedt 25 midlertidige forretninger. 
Det betyr at vi har holdt tritt med 
etterspørselen, men ønsker fortsatt å 
redusere antall midlertidige forretninger 
noe. 
 
Samarbeid med Vokks AS 
Gjennom året har det foregått samtaler 
med Vokks AS med sikte på å få i stand et 
samarbeid. 
Dette vil gå i orden og vil i hovedsak bestå 
i at vi utfører oppmålingstjenester for 
Vokks AS. 
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