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INNLEDNING 
 
 
Årsmeldingen for 2004 er den 18. 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 
utviklingsenheten. Ansvaret for 
årsmeldingens innhold ligger hos 
rådmannen. 
 
Intensjonen er at årsmeldingen skal gi 
relevant informasjon om kommunens 
virksomhet til de som ønsker det. 
Årsmeldingen vil bli lagt ut på nettet, delt 
ut til politikerne og fordelt til ansatte og 
innbyggere etter ønske.  
 
En årsmelding er et resultat av de 
disposisjoner som er foretatt i fortid. Gode 
rutiner for rapportering på oppfølging av 
politiske vedtak og arbeidet med balansert 
målstyring vil også reflektere innholdet i 
framtidige årsmeldinger. I 2005 skal 
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 2004. 
 
2004 innebar et normalt aktivitetsnivå for 
Nordre Land kommunes drift, dvs. et 
rimelig høyt aktivitetsnivå. 
Investeringsnivået var høyere enn normalt, 
noe som bla. gjenspeiles i inntektspostene 
for refundert mva. Tallene viser: 

o Regnskapet er avlagt med et 
”mindreforbruk” (forskjellen på 
inntekter og utgifter) på til sammen 
15,3 mill. kr. (hvorav kr. 505.902 
kommer fra 
investeringsregnskapet). 

o ”Mindreforbruket”  i 
driftsregnskapet skyldes i hovedsak 
merinntekter i form av refundert 
mva. fra investeringsregnskapet 
(ca. 12 mill. kr.) og en 
mindrebelastning på renter og 
avdrag. 

o ”Mindreforbruket” i 
investeringsregnskapet skyldes i 
hovedsak salg av eiendommer. 

o I sum går resultatenhetenes 
regnskaper i balanse. 

Det vises for øvrig til forvaltningssjefens 
redegjørelse. 
 
Mange investeringsprosjekter har vært i 
gangsatt eller blitt fullført 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. 
82 m.kr., noe  som vil stille kommunen 
overfor betydelig utfordringer på drifts- og 
finansieringssiden framover. Prosjektene 
vil forhåpentligvis samtidig være til glede 
for mange innbyggere. 
 
Vi har i 2004 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- vist på side 12 
og under omtalen av de enkelte 
resultatenheter. KOSTRA- tall sier mye 
om kostnadsnivå og produktivitet, mindre 
om kvaliteten på tjenestene. 
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Den administrative organisering ble endret 
i 2002, 2004 har vært et år preget av 
fortsatt implementering og gjennomføring 
av den nye modellen. Modellen er under 
evaluering vinteren 2004-2005.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.  
 
Sykefraværet utgjorde i gjennomsnitt 8,4% 
i 2004- 9,7% i 2003- 8,1% i 2002 og 8,9% 
i 2001. Nordre Land er IA- kommune 
(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 resultatenhetene har noen 
kommet ut med overskudd,  andre med 
underskudd. Begge deler forklares og jeg 
viser til kommentarene under de enkelte 
resultatenheter og i forvaltningssjefens 
oppsummering.  

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. 
 
På finanssiden har konsesjonskraftsalg, 
skatt og renter bidratt positivt. 
Avdragstiden på lån er økt  i h.h.t 
kommunestyrets vedtak. 
 
Forslag om disponering av overskudd tas 
opp i sak vedr. godkjenning av regnskapet. 
  
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 2004! 
 
 
Lars Nordby 
rådmann 
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Økonomi 
Forvaltningssjefens 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 
2004 har omløpsmidlene blitt redusert med 
ca. 12 mill. kr. til snaue 158 mill. kr.  I 
samme periode har kortsiktig gjeld økt 
med nesten 10 mill. kr. slik at 
arbeidskapitalen er redusert med nesten 22 
mill. kr. siste året. Kommunens likviditet 
må fortsatt betegnes som bra med en 
arbeidskapital på vel 112,6 mill. kr. pr. 
31.12.2004. 
 
Arbeidskapitalens driftsdel 
Denne defineres ved arbeidskapital minus 
ubrukte lånemidler, investeringsfond og 
bundne driftsfond I forhold til 
driftsinntektene utgjør denne 9,4 % og har 
hatt en økning i 2004 i forhold til 2003 da 
denne utgjorde 6,3 % 
 
Anleggsmidler 
Det er aktivert netto 79,3 mill. kr. 
Ordinære avskrivninger er gjennomført 
med nesten 11,3 mill. kr. 
 
Gjeld 
Langsiktig gjeld er ved årets utgang 
bokført med vel 576 mill. kr. Av disse 
utgjør pensjonsforpliktelse drøye 314 mill. 
kr.   Eksterne lån har økt med ca. 44 mill. 
kr. og utgjør vel 261 mill. kr. pr. 31.12.04. 
 
 
 
 

Lånegjelda viser slik utvikling de siste 
årene. 

Lånegjeld pr.31.12
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Lånegjeld pr 31.12, fra 1994 til 2004 

 
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. og med aktiviteten i 2004 
er mye av de tyngste tiltakene gjennomført.  
    
Egenkapital  
Vårt fondsregnskap viser at vi har redusert 
fondskapitalen med nesten 10 mill. kr. i 
året. Fondskapitalen er 31.12.04 på nær 84 
mill. kr.  Gjennomførte tiltak i budsjettåret 
har (brutto) belastet fondene slik (i mill. 
kr.): 
- investeringer/utlån ca. 15,1  
- driftstiltak     ca.   6,3  
 

Fondsoversikt 1993-2004
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Disposisjonsfond 9,5 8,1 13,8 15,3 17,8 13,9 9,2 9,8 18,7 21,2 15,0 15,7
Bundne driftsfond 7,1 7,1 7,5 8,5 8,3 9,0 8,3 9,6 10,8 12,0 12,7 14,6
Bundne invest.fond 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ubunde invest.fond 5,8 5,2 3,8 3,7 3,5 2,9 4,2 4,9 105,4 92,6 66,3 53,6
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Utvikling i fond fra 1993 - 2004 

 
Kommunen har gjennomført mange store 
investeringsoppgaver. En følge av dette er 
at lånegjelda har økt samt at fondene er 
redusert. Dette er en uheldig utvikling – og 
et særlig viktig mål vil derfor bli å finne 
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rom for avsetninger til 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  kt. 74 .000 .  Sosiale utlån er ettergitt 
med kr. 87.000. Utlån av husbankmidler 
o.a. er avskrevet med vel kr. 278.000. 
 
 
3. DRIFTSREGNSKAPET 
Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat fremkommer positivt 
med 18,4 mill. kr.  som er 5,9 % i forhold 
til driftsinntektene. Tilsvarende tall i 2003 
var negative med 6,9 mill. kr. eller ÷ 2,53 
%. Det budsjettert resultat lød på 1,0 mill. 
kr. 
 
Merforbruk/mindreforbruk  
Driftsregnskapet viser for året et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 
14 809 020,03. 
 
Følgende elementer forklarer dette 
betydelige avviket (alle tall er ca-tall): 

 
Mva-ref utover budsjettert:  5 400 000,- 
”Mva” bevilget til pensjon:  3 600 000,-* 
”Mva” bevilget til pr.avvik:    1 540 000,-* 
Bruk avsetninger til pr.avvik:     460 000,-
    11 000 000,- 
Mindre avdrag:    1 000 000,- 
Mindreutg. renter:    1 200 000,- 
Merinntekter renter:    1 100 000,-
      3 400 000,- 
           kr 14 400 000,- 
 
* Justeringer som ikke skulle vært foretatt. Se 
kommentarene til avsnittet ”pensjonskostnader”. 
 
Som man ser er det lite av resultatet som 
kan tilskrives ordinær ”styrbar” drift. Det 
vises også til kommentarer nedenfor under 
”sluttord”. 
 
 
 
 

Netto driftsresultat de siste år. 
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Nettodriftsresultat i årene 1991 – 2004 

 
Netto utgifter til renter og avdrag viser 
følgende utvikling: 
 

Renter - avdrag 2004
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Virkningen av rentens lave kurs, har 
gradvis fått 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. 
 
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør 
71,87 % av driftsutgiftene mot 71,18 % 
året før. 
 
Pensjonskostnader m.m  
Hva kommunene betaler i pensjonspremie 
det enkelte år, påvirkes bl.a. av lønns- og 
trygdeoppgjørene og av avkastningen i 
finansmarkedet. Store lønns- og 
trygdetillegg kombinert med sviktende 
finansavkastning har derfor vært vesentlige 
årsaker til at kommunenes pensjonsutgifter 
har vært spesielt høye de senere årene. For 
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å jevne ut den regnskapsmessige 
belastningen, ble bokføringsreglene for 
pensjonsutgifter endret f.o.m. 2002. Det 
innebærer at forsikringsselskapenes 
(KLP’s og Statens pensjonskasses) 
aktuarer beregner en netto pensjonskostnad 
for det enkelte år for hver kommune. Netto 
pensjonskostnad, som altså er en konstruert 
størrelse, beregnes ut fra gjennomsnittlige 
forventninger over tid, bl.a. til lønnsvekst 
og til avkastning på pensjonsmidler. 
Dermed påvirkes netto pensjonskostnad 
ikke i særlig grad av hvert enkelt års lønns- 
og trygdeoppgjør eller av svingninger i 
finansmarkedene. Netto pensjonskostnad 
sammenlignes så med hva kommunen 
faktisk har betalt i pensjonspremie.  
 
Differansen mellom faktisk betalt premie 
og netto pensjonskostnad kalles 
premieavvik. Et positivt premieavvik 
(betalt premie er høyere enn netto 
pensjonskostnad) skal innebære en ekstra 
inntektsføring i regnskapet, tilsvarende 
premieavviket., mens et negativt 
premieavvik skal utgiftsføres. I tillegg skal 
arbeidsgiveravgift av premieavviket også 
beregnes og inntekts- eller utgiftsføres, 
avhengig av om premieavviket er positivt 
eller negativt. 
 
I 2002 fikk kommunen 2 alternativer for 
fremtidig håndtering av premieavvikene: 

1. Premieavviket tas i sin helhet inn 
og ”nullstilles” i påfølgende års 
regnskap 

2. Premieavviket fordeles med 1/15 pr 
år i de neste 15 år. 

 
Kommunestyret i Nordre Land kommune 
har vedtatt at premieavvikene i Nordre 
Land kommune skal behandles etter 
alternativ 1, altså belastning over ett år. 
 
Gjennom året krever KLP og Staten 
Pensjonskasse kommunen for en ”ordinær 
pensjonspremie”. Denne premien er 
fastsatt med utgangspunkt i lønnsnivået 
ved årets begynnelse, forventninger og 
uførehyppighet m.m. Den er budsjettert på 

de enkelte rammeområdene og 
budsjettansvar.  
 
Når resultatet av lønns- og 
trygdeoppgjørene foreligger, beregner 
pensjonskassene en tilleggspremie. 
Tilleggspremien skal dekke kravene til 
oppbygging av fond i pensjonsordningene 
som følge av de nevnte oppgjørene. Nordre 
Land kommune fikk for 2004 en slik 
tilleggspremie fra KLP på kr. 7 524 770,-. I 
tillegg til selve tilleggspremien skal 
kommunen også betale arbeidsgiveravgift 
av dette beløpet. Arbeidsgiveravgiften 
utgjorde kr. 1 051 900,-. 
 
I januar/februar 2005 foretok aktuarene i 
KLP og Statens Pensjonskasse beregninger 
av netto pensjonskostnad for 2004 for 
Nordre Land kommune, jf. over. 
Resultatene av disse beregningene ble et 
positivt premieavvik, inkl. 
arbeidsgiveravgift. på kr. 1 859 584,-. 
Korrigert for premieavviket fra 2003 ble 
netto premieavvikbelastning kr. 142 295,- 
inkl. arbeidsgiveravgift. 
 
Til regnskapsmessig inndekking av 
tilleggspremien, korrigert for 
premieavviket, ble det ved budsjetteringen 
for 2004, avsatt kr. 5 817 852,-. En kan da 
sette opp følgende ”avregning”: 
 
Tilleggspremie inkl. 
arbeidsgiveravgift 

 8 576 670,- 

Premieavvik inkl. 
arbeidsgiveravgift 

-  142 295,- 

Sum regnskapsmessig 
belastning 

8 434 375,- 

Avsatt tilleggsbevilgning 5 817 853,- 
Avsatt til dekning av 
premieavvik 

2 001 000,- 

Tilleggsbevilget pensjon – 
bud.just 

3 600 000,- 

”overskudd” 2 984 478,- 
 
Avsatt til tileggsbevilgning var med andre 
ord kr. 2 984 478,- ”for stor” i forhold til 
regnskapsmessig belastning av ekstra 
pensjonsutgifter. Der er imidlertid i denne 
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sammenheng viktig å huske på at 
premieavviket på kr. 1 859 584,- er betalt, 
og at dette, etter kommunestyrets vedtak 
om prinsipp for inndekking av 
premieavvik, vil komme til belastning i 
regnskapet for 2005. Videre er det verd å 
nevne at tilleggsbevilgningen til 
premieavvik og pensjon, til sammen kr. 
5 601 000,- i hovedsak er bevilget fra 
merinntekter momskompensasjon. 
 
I regnskapsåret 2005 skal premieavviket 
(inkl. avgift) for 2004 kr. 1 859 584,- 
utgiftsføres. Dette er det ikke avsatt midler 
til i 2005. Størrelser på premieavvik for 
2005, kan det ikke sies noe om før høsten 
2005. Men det er signaler om at 
premieavviket i løpet av perioden 2005-
2007 vil gå fra å være positivt til å være 
negativt for kommunen. Videre er det, etter 
signaler fra KLP’s aktuarer, sannsynlig at 
Nordre Land kommune vil ha en 

underdekning på om lag 2,5 millioner kr. 
på reguleringspremien for 2005. 
 
I og med at pensjonskostnaden for 2004 
har bestått av forutsette og uforutsette 
kostnader, har rådmannen sett behovet for 
å presentere resultatenhetenes hovedtall 
eksklusiv og inklusiv de korrigerte 
pensjonstall. 
 
Resultatenhetene har i sine 
kommentarer/gjennomgang benyttet 
kolonnene ”regnskap”, ”budsjett” og 
”avvik”. Disse tallene er de bokførte. 
Kolonnen ”Korr. pensj.” er en korrigering 
p.g.a. forholdene rundt tilleggsbevilget 
pensjon i K-sak 59/04, samt 
inntektsføringen av premieavviket 2004 
(som utgiftsføres i 2005), jfr. det som er 
beskrevet over. Kolonnen ”Reelt avvik” gir 
et bilde av hvordan resultatenhetenes drift 
etter korrigering for disse forhold.

 
Enhetenes regnskapsresultat, korrigert for virkning av budsjettjustering i k-sak 59/04 

Resultatenhet Regnskap Budsjett Avvik Korr. pensj. Reelt avvik 
1.1 Sentraladm. 21 408 482 24 142 011 -2 733 529 467 552 -2 265 977
1.221 Dokka barneskole 17 532 624 17 540 810 -8 186 259 797 251 611
1.222 Torpa barne- og ungd.sk. 12 448 789 12 516 554 -67 765 186 721 118 956
1.223 Dokka ungdomsskole 12 262 364 12 127 609 134 755 141 409 276 164
1.224 Voksenopplæringen 2 069 792 2 396 512 -326 720 77 893 -248 827
1.233 Torpa barnehager 193 649 372 766 -179 117 118 639 -60 478
1.234 Tonlia barnehage -11 551 -35 480 23 929 87 581 111 510
1.235 Furulund barnehage 394 498 327 160 67 338 98 087 165 425
1.236 Nordsinni barnehager 146 223 376 487 -230 264 90 285 -139 979
1.237 Gry barnehage 8 209 8 176 33 25 151 25 184
1.249 Private barnehager -699 073 10 000 -709 073 0 -709 073
1.27 Kultur 4 751 053 4 917 993 -166 940 91 275 -75 665
1.28 Sosial barnevern 10 002 645 10 255 337 -252 693 136 552 -116 141
1.29 Kulturskole 1 727 785 1 918 484 -190 699 58 081 -132 618
1.33 Helse PPT 10 745 273 11 031 853 -286 580 318 054 31 474
1.35 Sykehjem 28 752 622 29 849 387 -1 096 765 1 029 245 -67 520
1.36 Åpen omsorg 46 045 802 47 148 919 -1 103 117 1 391 034 287 917
1.42 Eiendom 17 717 208 18 632 247 -915 040 473 843 -441 197
1.44 Drift -969 231 -1 782 850 813 619 153 541 967 160
1.45 Beredskap 2 234 635 2 296 806 -62 171 50 121 -12 050
1.46 Sysselsetting 21 784 15 634 6 150 9 884 16 034
1.47 Plan/næring 3 718 965 4 130 784 -411 819 163 573 -248 246
SUM   190 502 548 198 197 200 -7 694 652 5 428 318 -2 266 334
 
 
 



Skatteinntekter. 
Skatteinntektene viser slik utvikling de 
siste årene. 
 

Skatteinngang fra 1982 - 2004 
 
Skatt på inntekt og formue er gått inn med 
99,199 mill kr. i 2004 (budsjettert 101 mill. 
kr.). Dette er en økning i forhold til året før 
med ca. 2,88 %. Til sammenligning var 
økningen året før 10,77 %. 
 
Eiendomsskatt er gått inn med 9 457 mill. 
kr. som er 23 tusen kr. mindre enn 
budsjettert. Andel som gjelder verker og 
bruk (kraftanlegg) utgjør vel 7,2 mill. kr. 
av dette. 
 
Rammetilskudd. 
Rammetilskudd inkl. løpende 
inntektsutjevning er mottatt med vel 88,1 
mill. kr. mot budsjettert 87,4 mill kr. Det 
avviket må sees i sammenheng med 
skatteinngangen og vil som en 
tommelfingerregel svinge med motsatt 
forttegn av denne.  
 
4. INVESTERINGSREGNSKAPET   
På investerings- og anleggsiden har det 
vært svært stor aktivitet også dette året. 
Investeringsregnskapet viser at brutto 
investeringsutgifter utgjør vel 97,5 mill kr. 
mot budsjettert 4,6 mill.kr. Årsaken til 
avviket er at flere anlegg ikke ble ferdige i 
2003 og ble således videreført i 2004. 
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 99 mill kr. som er dekket ved bruk 
av lån, mottatte avdrag, bruk av 
avsetninger, overføring fra driftsregnskapet 
og lån av likviditetsreserven.  Det siste 
tilskrives prosjektet ”inneklima DBS” som 
viste et merforbruk på ca. 4 mill. kr. og 
som ble balansert med et lån av 
likviditetsreserven. Bevilgningen er gitt i 
budsjettet for 2005 og vil bli tilbakeført da. 
Samlet sett er investeringsregnskapet gjort 
opp med et udisponert beløp på kr 
506 902,10.  
  
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. 45 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 bedre enn 
på bankinnskudd.  
 
SLUTTORD 
Årets resultat viser forenklet sagt at den 
”styrbare” delen av driften, dvs. 
enhetenes driftsbudsjetter, justert for 
”Sentraladministrasjonens” positive 
bidrag balanserer med et avvik på kr 
357! Merinntektene som resulterer i et 
betydelig regnskapsmessig positivt 
resultat kan som tidligere omtalt 
tilskrives mva.-refusjoner som følge av 
det høye investeringsnivået. Dette er 
refusjon av lånefinansierte tiltak og 
indirekte får vi slik et ”lånefinansiert” 
og høyst midlertidig positivt 
driftsresultat. Et framtidig 
aktivitetsnivå kan ikke baseres på et 
slikt enkeltstående resultat. Det minnes 
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om at regnskapet for 2003 kom ut med 
et negativt netto driftsresultat.    
 
Kommunen har forstsatt bra inntekter, 
men klarer ikke å finne rom for 
ønskelige/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.  
 
Oppsummeringen avsluttes med avgåtte 
økonomisjef Bergets henstilling i samband 
med regnskapet for 2003: 
Det ligger store utfordringer - både hos 
politikerne og kommunens ansatte - å 
tilpasse fremtidige budsjetter innenfor 
sikre driftsrammer og styre stramt innenfor 
disse. 
 
 
Geir Steinar Loeng 
forvaltningssjef 
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KOSTRA - Nøkkeltall 
B. Behovsprofil - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron

0517 
Sel

0522 
Gausd

al

0532 
Jevnak

er
0533 

Lunner 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
komm

unegru
ppe 10

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 
Befolkningsdata pr. 31.12.2004         
Folkemengden i alt 5 896 6 059 6 175 6 335 8 505 6 847 .. .. 
Andel kvinner 50,0 49,7 49,7 51,5 50,3 50,8 49,9 50,3 
Andel menn 50,0 50,3 50,3 48,5 49,7 49,2 50,1 49,7 
Levekårsdata         
Andel enslige innbyggere 80 år og over 67,5 57,4 64,7 73,2 62,4 73,1 67,4 67,3 
Innflytting per 1000 innbyggere 32,4 26,7 42,9 47,8 49,9 33,0 44,1 47,8 
Utflytting per 1000 innbyggere 39,0 30,9 40,3 47,0 48,2 39,7 43,3 47,7 
Samlet fruktbarhetstall for perioden 1996 -2000 1,7 2,0 1,6 1,8 1,6 1,6 2,0 2,0 
Arbeidsmarked         
Arbeidsledige         
Andel arbeidsledige 16-24 år 4,2 3,4 2,4 1,0 3,4 2,4 2,7 3,0 
Andel arbeidsledige 25-66 år 2,4 3,0 1,6 1,3 1,9 1,3 2,3 2,6 

 
 
A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter - 
nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron

0517 
Sel

0522 
Gausdal

0532 
Jevnaker 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommunegr

uppe 10

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Finansielle nøkkeltall   
2.1 Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene   
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,0 -0,6 -1,8 2,2 5,1 1,9 1,2 
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,5 0,6 8,3 4,4 5,9 2,2 2,2 
Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter 0,3 -4,7 3,3 -7,4 -21,0 -7,4 -6,0 
Avdragsutgifter netto, i prosent av brutto driftsinntekter 2,6 4,0 2,7 2,3 2,6 3,2 3,0 
Renteutgifter netto, i prosent av brutto driftsinntekter -2,1 -1,3 -8,8 2,3 0,1 -0,3 -0,4 
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 136,4 140,0 132,1 173,3 186,2 166,6 159,0 
- herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter 89,4 90,0 65,7 94,9 101,7 91,7 84,7 
2.4 Nøkkeltall i kroner per innbygger        
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger 28 745 28 371 28 258 25 270 29 862 26 435 26 528 
Netto driftsresultat i kroner per innbygger 2 073 280 3 614 1 713 2 684 907 895 
Netto lånegjeld i kroner per innbygger 53 591 55 839 47 575 64 164 73 101 62 178 57 664 
- herav Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger 41 309 40 483 28 589 37 110 45 934 37 265 35 334 
Administrasjon, styring og fellesutgifter        

Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, 
ekskl. funksjonene 170, 180 og 190 3 389 3 411 4 204 2 920 3 834 3 207 2 949 

Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, 
ekskl. funksjonene 170, 180 og 190 3 111 3 152 3 446 2 693 3 466 2 882 2 649 

 
Kommunegruppe 10 (Mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible 
inntekter), består av kommunene: 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 og Inderøy 
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Resultatenhet Ansvar 
Sentraladministrasjon Politiske utvalg 

Rådmannskontor 
Næring 
Kirke og trossamfunn 

 
Regnskap 11 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 22.807.442 25.636.662 -2.829.220
Netto finansiering -1.398.961 -1.494.652 95.690
SUM 21.408.481 24.142.010 -2.733.529
 
Personell 
 Ant. 

årsverk 
Sykefravær % Saker 

komm.st. 
Saker 
formannsk. 

Sjefskontor 3 13,6 64 129 
Økonomiavd. 8,4 1,35   
Lønn og Personal 6,2 3,5   
IT/Forvaltning 8 3,4   
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA  
(se side 12) 
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.   
 

Da økonomisjefen fratrådte sin stilling ved 
årsskiftet (og gikk over i pensjonistenes 
rekker), ble avdelingen lagt under 
Forvaltningsavdelingen. 
   
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. 
 
Personal: 

 
Målsetting for driftsåret:   
- Videreføre lederutvikling for 
resultatenhetsledere og rådmannens 
ledergruppe 
- Delta i Gjøvik-regionens prosjekt om 
Helsefremmende arbeidsplasser 
- Implementere avtalen om et inkluderende 
arbeidsliv (IA) i Nordre Land kommune 
- Evaluere administrativ 
organisasjonsstruktur 
- Rekruttere gode faglige ledere i 
lærlingeordningen 
 
Måloppnåelse: 
Lederutviklingsprogrammet ble med hjelp 
fra Kallerud Kompetanse as videreført med 
gjennomføring av to samlinger, mars og 
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mai 2004.  I stedet for en sluttsamling i 
oktober, ble det gjennomført individuelle 
samtaler og gruppesamtaler.  
 
Lederutviklingen videreføres gjennom 
prosjektet Helsefremmende arbeidsplasser.  
Dette prosjektet kom godt i gang i 2004 
med tildeling av midler fra ulike hold.  
Prosjektet har knyttet til seg Kallerud 
Kompetanse as når det gjelder opplæring, 
og Østlandsforskning på følgeforskningen. 
Prosjektet kommer derfor som en god 
oppfølging av lederutviklingen vi har 
gjennomført. 
Målgruppa i prosjektet er ledere, 
tillitsvalgte og verneombud i alle fem 
kommunene i Gjøvik-regionen.  Prosjektet 
varer ut 2007, men arbeidet med 
Helsefremmende arbeidsplasser vil inngå i 
den ordinære driften i Nordre Land 
kommune. 
 
Arbeidslivssenteret er også en 
samarbeidspartner i prosjektet, og vil bistå 
med opplæring i IA-arbeidet.  Ellers har 
vår IA-konsulent og representant fra 
Personalavdelingen besøkt alle 
arbeidsplasser med informasjon om 
samarbeidsavtalen og sykefraværsarbeidet. 
 
Arbeidet med evaluering av den 
administrative organisasjonsstrukturen ble 
satt i gang i 2004 med utsending av 
evalueringsspørsmål.  Oppfølging av dette 
arbeidet gjennomføres første halvår 2005. 
Det drives godt arbeid i 
opplæringskontoret for lærlinger i Nordre 
Land, med dyktige faglige ledere og 
veiledere på plass. 
 
 
Kommentarer: 
Kommuneorganisasjonen hadde 447 
årsverk i 2004, det er 9 årsverk mindre enn 
i 2003. Antall ansatte var 632, en nedgang 
på 34. 
Oppgavepliktige ytelser som har gått 
gjennom lønnssystemet beløper seg til 164 
mill. kroner, av dette utgjør 159 mill. 
kroner lønn til ansatte, både faste og 

tilfeldige.  I 2004 gikk 7 personer av med 
alderspensjon, 6 gikk av med avtalefestet 
pensjon (AFP) og 20 arbeidstakere på hel 
eller delvis uførepensjon.  Dette er en 
fordobling av antallet fra 2003. 
 
De partsammensatte utvalgene har 
behandlet 9 saker i Formannskapet- 
administrative saker og 13 saker i 
Arbeidsmiljøutvalget.  Tilsettingsutvalget 
(uten lærere) har behandlet 118 saker, og 
for pedagogisk personale 22 saker.  
Avdelingen har totalt behandlet 900 
søknader, og lyst ut  94 stillinger. 
 
REGNSKAP 
Regnskapsmessig har avdelingen bra 
samsvar mellom budsjett og regnskap, sett 
bort fra et overskudd som skyldes 
permisjon i en stilling. 
 
HMS OG OPPFØLGING AV 
SYKMELDTE 
Avdelingen har på vegne av rådmannen 
ansvar for HMS-systemet for hele 
organisasjonen.  Vi har en bra 
vernetjeneste, med tilknytning til Land 
bedriftshelsetjeneste, IA-konsulent fra 
Trygdeetatens arbeidslivssenter, HMS-
rådgiver i deltidsstilling og godt skolerte 
verneombud. 
Vi erfarer at revidert HMS-system med 
rullerende årsplaner har stor nytteverdi. 
 
Vi har lenge hatt et bra system for 
sykefraværsoppfølging og utvidet bruk av 
egenmeldinger.  Fra 2004 nyter vi også 
godt av samarbeidet med Trygdeetatens 
arbeidslivssenter. 
Sykefrafraværet gikk ned fra 9,71 til 8,41 
prosent fra 2003 til 2004.  Vi er dermed 
snart nede på nivået vi hadde i 2002.  Det 
er svært stabilt fravær i 
arbeidsgiverperioden; det er fraværet over 
åtte uker som svinger.  Men  utviklingen 4. 
kvartal viser at langtidsfraværet går ned og 
korttidsfraværet går opp.  
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KOMPETANSE  
Lederutviklingsprogrammet har vært 
prioritert også i 2004.  Mange ansatte 
innvilges stipend og støtte til både 
grunnutdanning, etterutdanning og 
videreutdanning.  Gjennom prosjektet 
Helsefremmende arbeidsplasser vil vi få et 
kunnskapsløft i organisasjonen når det 
gjelder ledelse, kommunikasjon og bruk av 
virkemidler i oppfølging og forebygging av 
sykdom. 
 
Personal- og organisasjonsavdelingen har 
deltatt på kurs og konferanser for ajourhold 
av fagkompetanse.  Kartlegging av 
kompetansebehovet 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.  Kommunen har en 
kvinneandel på ca 80%, mange av 
kvinnene har deltidsstillinger.  I 
rådmannens ledergruppe var 
kvinneandelen i 2004 33%, og blant 
enhetslederne 58%.  Ved rekruttering blir 
det vurdert om det bør tas spesielle hensyn 
i forbindelse med likestilling, samt at det 
tas hensyn til  deltidsansatte som ønsker 
utvidelse av stilling.  I de lokale 
lønnsforhandlinger har vi fokus på 
likestilling, og arbeider aktivt for å utjevne 
forskjeller. 
 
 
IKT: 
Drift:  

- 2004 ble forløp uten store nye 
prosjekt. Mye fokus på temaet 
samarbeid og bl.a. ble det 
gjennomført en analyse av utvidede 
samarbeidsmuligheter med Søndre 
Land kommune. Denne ble 
presentert som egen sak for 
formannskapet.  

- Samarbeid i Gjøvikregionen. IKT-
sida var tidlig ute på ”samtale-
planet” i regionen, men temaet 

skulle løftes noe det i bare en viss 
grad har blitt, selv om det indirekte 
pågår flere utredninger som 
indirekte berører temaet.  

 
Investeringer:  

- Ett større prosjekt var planlagt, 
opprusting av vår 
sikkerhetskopiløsning. Slike 
prosjekt er svært kompliserte og 
etter å ha kjørt en foranalyse/anbud 
på saken ble den utsatt til i 2005. 
Kostnadsbildet er også en 
medvirkende årsak til at det er 
utsatt sammen med  

 
Beredskap: 

- Kriseledelsesøvelse – som ledd i 
fylkesmannens øvelsesopplegg 
planla og gjennomførte vi en 
beredskapsøvelse for Sør-Aurdal 
kommune.  

 
Måloppnåelse: 
 
Servicetorget: Målsetting om utvidet 
samarbeid med staten kun i noen grad 
oppfylt. Trygd er tung inne, men Ligning 
og Aetat er kun i begrenset grad 
representert med noen tjenester. En 
utredning av vegen videre er planlagt. 
Fokus blir forbedret innhold av 
kommunale tjenester samt økt interaksjon 
med statsetatene. Et forbedret intra- og 
internettsystem blir viktig i denne 
sammenhengen. 
IKT: Investeringsprosjekt var som nevnt 
planlagt og utlagt på anbud, men pga. 
kostnader og fordelen av å se flere tiltak i 
sammenheng ble prosjektet forskjøvet i tid. 
Telefonisystemet er oppgradert og en 
overgang til intern IP-telefoni er initiert. 
Det samme gjelder en samlet IKT-plan for 
grunnskolen. 
Beredskap: Mye oppdateringer av 
planverket vedr. saksfeltet er gjennomført, 
men det ligger fortsatt en jobb foran oss på 
oppdatering av underliggende planer på 
beredskapssida. ROS-analysen sammen 
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med Søndre Land kommune er her et 
stikkord. 
 
Kommentarer: 
 
Økonomisk resultat - de store avvikene 
som framkommer mht. driftutgiftene 
skyldes premieavviket ift. KLP og som 
sådan er det en ”teknisk sak” samt vakanse 
i stillinger som ikke ble besatt. Det vises i 
denne sammenheng til forvaltningssjefens 
omtale av problemstillingene knyttet til 
pensjon. 
Kostratall: Disse tallene må delvis vurderes 
i ly av at vi i NLK har valgt å sentralisere 
en del funksjoner og utgifter. F.eks 
lisenskostnader, kopieringsutgifter, porto 

m.m er ført samlet. I tillegg er vår 
organisering med en samlet merkantil 
avdeling, personalavdeling etc. også 
medvirkende årsaker foruten at en del 
administrative personer som jobber ute i 
enhetene er også i kostra-sammenheng 
knyttet til ”sentraladministrasjonen”.  
HMS – risikoanalyse er gjennomført og 
tiltak i hovedsak fulgt opp for Forvaltning. 
Likestilling – ingen spesielle kommentarer.  
Annet - For øvrig er arbeidsinnholdet i 
deler av avdelingen i stor preget av andres 
aktivitetsnivå, f.eks. AS Sentrumsbygg og 
øvrige kommunale avdelinger som drar 
veksler på avdelingens tjenester..  
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KOSTRA - Grunnskole 
 
D. Grunnskoleopplæring - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron 0517 Sel

0522 
Gausdal

0532 
Jevnaker 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommune-
gruppe 10

Gj.snitt 
landet 
utenom 
Oslo 

Prioritering          
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per 
innbygger -50 141 120 254 426 171 157 
Netto driftsutgifter til grunnskole, per innbygger 6-15 år 71 523 58 562 59 901 54 212 61 680 59 189 57 367 
Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per 
innbygger 6-15 år 59 096 47 971 48 390 44 779 48 314 49 821 47 918 
Netto driftsutgifter til skolelokaler og skyss, per innbygger 
6-15 år 12 427 10 591 11 511 9 432 13 366 9 368 9 449 
Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år 2 034 2 133 2 210 1 385 2 485 1 910 1 195 
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-
15 år 2 545 2 135 3 327 1 221 1 826 2 576 2 810 
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, 
per innbygger 6-15 år 1 161 1 268 1 924 411 2 042 1 115 1 250 
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer 
totalt 14,2 11,0 8,0 8,4 11,1 14,5 13,7 
Dekningsgrader        
Elever per kommunal skole 121 199 135 285 283 159 190 
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent 45,3 51,4 48,8 35,1 62,1 41,7 23,9 
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent 41,8 24,8 46,4 54,2 36,5 42,8 50,0 
Produktivitet / enhetskostnader        
Elever per årsverk 9,1 9,0 10,8 10,9 11,6 10,4 11,0 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 10,8 12,4 12,1 13,7 14,1 12,5 13,3 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 12,6 11,8 14,0 13,1 14,1 14,6 14,9 
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss 4 622 4 761 4 542 4 140 4 106 4 840 5 602 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per 
komm. bruker 12 410 19 740 18 333 12 299 13 903 18 073 19 522 
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og 
kulturskoler, per bruker 15 314 7 045 8 367 .. 10 210 8 683 9 779 
 
 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Dokka Barneskole Dokka Barneskole 

SFO 
 
Regnskap 1221 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 17 532 175 17 689 100 -156 925
Netto finansiering 448 -148 290 148 738
SUM 17 532 624 17 540 810 -8 186
 
Personell/Brukere 
 Ant. 

årsverk 
Sykefravær % Ant. elever Ant. 

klasser/grupper
Dokka Barneskole 38,6 6,5 429 20 
SFO, Dokka 2,6 9,3 102 1.-4. klasse  
 



Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 17) 
Dokka barneskole har en samlet netto 
driftsramme på vel 17,5 mill. Regnskapet 
viser et forbruk som gir et overskudd på ca. 
8000,-.  Det er foretatt avsetninger på til 
sammen ca. 300 000,-.   

Skolen har jobbet en god del med 
økonomi, styring og rutiner og er svært 
fornøy med resultatet. Imidlertid - det 
hadde vært ønskelig med en økonomisk 
ramme som hadde gitt noe større mulighet 
for tilpasset opplæring og større 
lærertetthet innenfor enkelt trinn.  
 

 
MÅLSETTING FOR DRIFTSÅRET: 
 

Hovedmålsettingen for Dokka barneskole er skolens visjon: 
 

TRIVSEL   FOR  ALLE  I  ET  TRYGT OG GODT  LÆRINGSMILJØ  I  NÆRT  SAMARBEID 
MED FORELDRENE. 

 
Skolen har sammen med de andre skolene i 
kommunen laget en kompetanseplan. 
 
 
Kompetanseplanen 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 
 
 
Fokusområder ved Dokka barneskole 
2004/2005: 

• Lese- og skriveopplæring 1.-3.- 
trinn 

• Lesestimulerende tiltak 
• Bibliotek 
• Engelsk 
• Elev- og foreldermedvirkning 
• Hjem- skole samarbeid 
• Uteskole 
• Alternative organiseringsformer 
• IKT 
• Skole- og klassemiljø 
• Skole/elevvurdering 
• Kultur/kultursekken 
• Tilpasset opplæring 

 

Med bakgrunn i skolens visjon har vi laget 
følgende satsningsområde: 
 
Satsningsområde 1, 2004/2005 
Vi vil: 

Skape varme, ha ro, orden og 
høflighet 

 
Dette fordi vi tror det vil skape trivsel, 
trygghet og forutsigbarhet og dermed bidra 
til et godt grunnlag for læring. 
 
Satsningsområde 2, 2004/2005  
Vi vil: 

At det skal være pent og ryddig 
rundt oss - både inne og ute 

 
Dette fordi vi tror det vil skape økt trivsel 
og trygghet, være et viktig bidrag i å skape 
harmoniske og rolige barn samt gi økt 
sosial læring. 
 
MÅLOPPNÅELSE: 

 
Tiltak i forhold til satsningsområde 1: 
 

1) BLI SETT 
• LÆRER OG ELEV HILSER I 

HÅNDEN NÅR DE MØTES PÅ 
SKOLEN HVER MORGEN 

• FOKUS PÅ ELEVENS 
POSITIVE SIDER  
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2) UTARBEIDE KLART OG TYDELIG 
ORDENSREGLEMENT MED FOKUS 
PÅ 

• GÅ - IKKE – LØPE 
• YTTERTØY, UTESKO OG 

CAPS  HENGES/SETTES 
IGJEN PÅ GANGEN 

• INNESTEMME I 
UNDERVISNINGSROM OG  
ANDRE SKOLEROM 

• NULLTOLERANSE VED 
BRÅK OG DÅRLIG 
OPPFØRSEL UNDER 
FELLESARRANGEMENT 

 
Disse tiltakene og generell gjennomgang 
av ordensreglene hvor det ble laget en del 
forandringer og presiseringer, har gjort at 
vi ser store forbedring. I tillegg har endret 
organisering av skoledagen gitt langt færre 
konfliktsituasjoner mellom elever både ute 
og inne. 
 
Tiltak i forhold til satsningsområde 2: 

 
1) UTENDØRS 

• UTARBEIDE EN PLAN FOR 
SKOLENS UTEOMRÅDE SOM 
VI VIL  FREMME FOR  
POLITISK BEHANDLING 

• UTARBEIDE PLAN FOR Å 
GJENNOMFØRE 
SØPPELPLUKKING PÅ 
SKOLENS UTEOMRÅDE 

• UTVENDIG VEDLIKEHOLD 
AV SKOLEBYGNINGEN 

 
 

2) INNENDØRS 
• HOVEDINNGANG – 

REPRESENTATIV – DEKOR - 
UTSTILLING 

• KLASSEROM - PULTER 
• KORRIDORER - INNREDNING 
• FELLESROM  

 
Innendørs har vi gjort mye, men det står 
fremdeles igjen mye på generelt 
vedlikehold. Utendørs har vi store 
utfordringer i kommende år, men en god 
start er utsmykningen ved småskolefløyen 
og iverksetting av plan for søppelplukking 
på skolens uteområde. 

 
Skolevurdering 
En fortløpende planlegging og evaluering  
av skolens aktiviteter er skolens måte å 
sørge for kvalitetssikring på.  
Ved siden av at vurdering har vært knyttet 
mye opp mot elevsamtaler og 
foreldresamtaler, gjennomførte skolen 
nasjonale prøver i norsk og matematikk på 
4. trinnet. Resultatene i matematikk var 
meget gode, men vi er ikke helt fornøyde 
med resultatene i lesning. Dette er diskutert 
i lærerkollegiet og med PPT og utviklingen 
vil bli nøye fulgt i kommende år. 
 
I 2004 gjennomførte vi 
trivselsundersøkelse for 2.-7. trinn og en 
egen undersøkelse om 1. trinnets elevers 
opplevelse av skolehverdagen. I tillegg 
gjennomførte elevene på 7. trinnet den 
elektroniske undersøkelsen 
”elevinspektørene”. 
 
Elevvurdering 
Det er særlig gjennom 
foreldrekonferansene 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 
4 lærere har vært på kurs i regi av 
fylkesmannen for å lære om gjennomføring 
og retting av nasjonale prøver. 
2 lærere går på kurs for å videreutvikle sin 
engelskkompetanse i regi av Søvn-
regionen. 
2 lærere har deltatt på fagkonferanse i regi 
av Musikk i skolen 
4 lærere har fullført LærerIKT 
I tillegg har alle lærerne deltatt på kurs 
innenfor skolens satsningsområder 
”tilpasset opplæring” og ”grunnleggende 
lese og skriveferdigheter”. 
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Skolen viderefører sin tiltaksplan mot 
mobbing. Dette prosjektet støttes av FAU 
som i samarbeid med foreldrekontaktene 
passer på at alle klasser har et foreldermøte 
hvor mobbing er tema. 
 
HMS 
Skolens årsplan med tiltak for HMS-
arbeidet er i hovedsak gjennomført. Vi har 
registrert 13 skademeldinger fra elever. 
Ingen av skadene er meldt inn til 
forsikringsselskap. Vi har ikke meldt om 
noen skade på de tilsatte. 
 
Oppfølging av sykmeldte 
Ingen av lærerne har vært sykmeldt av 
jobbrelaterte årsaker. De som har vært 
sykmeldt over lengre tid har blitt fulgt opp 
gjennom ”plan for oppfølging av 
sykmeldte og/eller avtale om aktiv 
sykmelding”. Det har også i enkelte 
tilfeller vært et tett samarbeid mellom 
skolen og Arbeidslivssenteret. 
 
Likestilling 
Skolen har totalt 37 tilsatte pedagoger, 27 
kvinner og 10 menn.  Vi har 8 assistenter, 
alle kvinner hvorav flere jobber både i 
skole og SFO. Det samme gjelder 2 
lærlinger, samt kontorassistent og 
rengjøringspersonalet. Alle her er kvinner. 
Skolen har også 2 kvinnelige lærlinger, 
kvinnelig kontorpersonale og kvinnelig 
renholdspersonale. 
 
Dersom man ser på andelen pedagogisk 
personale ligger Dokka barneskole på 
landsgjennomsnittet med en andel på ca 
75% kvinnelige pedagoger. Regner man 
inn de øvrige tilsatte (assistenter, 
kontorpersonale og renholder) vil 
prosentandelen bli på ca 80% som er litt 
høyt. Skolen tilstreber en jevnligere 
fordeling, hvis kompetansen ellers er 
relevant. 
 
 
 
 

SFO 
 
MÅLSETTING FOR DRIFTSÅRET 

• Å gi barna tilbud om lek, allsidige 
aktiviteter (baking, forming, 
matlaging, rydding, snekring osv.) 
og samvær med andre barn og 
voksne i et trygt og stabilt miljø. 

SFO bør være: 
• et tilsyns- og omsorgstilbud 
• et sted for trygghet og trivsel 
• et pedagogisk tilbud 
• et sted for godt samarbeid med 

foreldrene for å fremme barnas 
utvikling og sosiale tilpasning 

• forsvarlig drevet ut fra de 
økonomiske rammer som er gitt. 

 
MÅLOPPNÅELSE 
SFO hadde et godt år i 2004. Elevmengden 
økte fra 85 i 2003 til ca. 108 i 2004. Barnas 
faste oppholdstid har variert fra 6 til 21 
timer pr. uke og  i tillegg har det vært 
mulig å kjøpe utvidelser for kortere eller 
lengre perioder. Muligheter for fleksibel 
oppholdstid har gitt mange positive 
tilbakemeldinger fra foreldrene.  
Barn, foreldre og personale har forøvrig 
gitt uttrykk for god trivsel og generelt er 
det en svært positiv holdning til tilbudet 
både når det gjelder omfang og kvalitet. 
 
ØKONOMI 
SFO er gitt ei økonomisk ramme for sin 
virksomhet som i 2004 har vært 
tilfredstillende. Det har vært mulig å løse 
avdelingens oppgaver på en god måte og 
med bakgrunn i økningen i elevtallet har 
det blitt et positiv driftsresultat for 2004. 
 
 
 
AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
Dokka barneskole er godt fornøyd med 
driftsåret 2004. Vi har jobbet systematisk 
innenfor følgende områder: 

1) Organisering av team og 
undervisningsgrupper 
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2) Skolens planverk, herunder en 
total gjennomgang av skolens 
virksomhetsplan. 

3) Regler og rutiner innen flere 
områder. 

4) Skolen som organisasjon, 
formelle og uformelle 
samarbeidsfora. 

Skolen er svært opptatt av at 
rammevilkårene ikke svekkes ytterligere. 
Vi står ovenfor store utfordringer, både i 
forhold til den pedagogisk utviklingen, 

fysisk arbeidsmiljø  for elever og lærere og 
samt en betydelig kompetanseheving for 
hele personalet. 
Det er svært viktig at berørte parter, både 
administrativt og politisk, ser de 
utfordringer grunnskolen står ovenfor, og 
at det blir tatt hensyn til dette når 
rammevilkårene for kommende år 
fastlegges gjennom kommunens 
økonomiplan. 
 

 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Torpa Barne- og 
ungd.skole 

Torpa Barne- og ungdomsskole 
SFO Torpa 

 
Regnskap 1222 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 12.506.176 12.516.553 -10.377
Netto finansiering - 57.387 0 -57.387
SUM 12.448.788 12.516.553 -67.764
 
Personell/Brukere 
 Ant. 

årsverk 
Sykefravær % Ant. elever Ant. 

klasser/grupper
Torpa Barne- og Ungd.skole 25,5 11,6% 239 10 
SFO, Torpa 1,1 0,8% 21  
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 17) 
Torpa skole har levert et økonomisk 
resultat som viser et lite overskudd. 
Antallet undervisningstimer har vært for 
høyt i forhold til de gitte budsjettrammer i 
2004. Dette fordi det ikke var mulig å 
redusere undervisningstilbudet til elevene i 
den grad budsjettet tilsa. Overskuddet 
framkommer ved at vi har hatt flere 
langtidsfravær med refusjon av 
lønnsmidler, der det ikke har vært satt i 
vikarer. Dette har i store perioder av året 
medført uvanlig stor arbeidsbelastning på 
de gjenværende. 
 
 
 

Målsetting for driftsåret: 
 
Vår visjon for Torpa skole er: En levende 
skole med aktive og trygge elever 
 
Dette er konkretisert i følgende  
hovedmålsetninger:  

1. Vi vil ha en skole i utvikling der 
elever og foresatte har 
medvirkning, medbestemmelse og 
ansvar 

2. Vi vil at aktivitetene skal stimulere 
til kreativitet, arbeidsglede og 
læring 

 
I tillegg til de nasjonale mål for 
grunnskoledrift gjennom nasjonal læreplan 
og lovverk, diskuterer og fastsetter 
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personalet ved Torpa skole egne mål for 
arbeidet. Disse målene er fundert på de 
nasjonale føringene og skolens visjon.  
For skoleåret 2004/2005 har vi følgende 
felles mål:  

• Bedre elevenes leseferdighet 
• Styrke og videreutvikle elevenes og 

foresattes medvirkning i skolens 
arbeid 

 
I tillegg til dette utvikler hvert av våre 
hovedtrinn egne målsettinger avledet av de 
nevnte. 
Her kan nevnes: 
For småskole trinnet: Positivt Skolemiljø, 
Kvalitetsikring av leseopplæringen, 
Uteskole 
For mellomtrinnet: Positivt skolemiljø, 
Leselyst  
For ungdomstrinnet: Varierte 
arbeidsformer, Undervisning i 
alderblandede grupper 
 
Skolen har siste året også hatt to store 
prosjekt som begge bygger på de nevnte 
målsettinger: 

• Systematisk IKT opplæring for alle 
elever 

• Internasjonalt samarbeid gjennom 
Comenius prosjektet. 

 
Måloppnåelse: 
Elevene har gjennomført Nasjonale prøver 
på 4. og 10. årstrinn, i tillegg har elevene 
på 10 trinnet gjennomført avsluttende 
eksamen. Resultatene viser at elevene ved 
Torpa skole presterer i underkant av 
landsgjennomsnittet på de Nasjonale 
prøvene. Når det gjelder avsluttende 
eksamen for 10. årstrinn er de skriftlige 
resultatene rundt landsgjennomsnittet, de 
muntlig ligger noe høyere. Våre lokale 
leseprøver for elevene på småskoletrinnet 
viser at satsingen på leseopplæring og 
utvikling av leseferdighet bærer frukter. 
Resultatene for årets kartleggingsprøver er 
bedre en fjorårets. 
Det er heller ikke i år gjennomført noen 
brukerundersøkelser som kan dokumentere 
medvirkning i skolens arbeid, men som 

tidligere er det ikke kommet kommentarer 
som gir grunn for å tro at vi ikke er på rett 
vei. Vi håper at skolens hjemmeside og vår 
foreldreavis ”Binders´n , kan være positive 
faktorer i dette arbeidet 
 
Arbeidet med en felles IKT opplæring for 
alle elvene har bidratt til at 
undervisningsopplegg for elever på alle 
årstrinn nå er klart, det skal prøves ut våren 
2005 for så å settes i drift for hele skolen 
fra skolestart høsten 2005 
Vår søknad om deltakelse i Comenius 
prosjektet ble godtatt. Lærere og elever på 
småskoletrinnet er i god gang med 
samarbeidet om prosjektet ”Årstider, 
høytider og tradisjoner” sammen med 
elever og lærere på tre andre skoler, en 
skole i Sverige, en i Polen og en i England. 
Prosjektmidlene fra EU på om lag 60000 
kroner har gjort det mulig for tre av våre 
lærere å delta på prosjektmøte i Sverige 
høsten 2004.  
 
Kommentarer: 
Sett i et helhetlig perspektiv for skolen har 
vi i 2004 hatt en positiv utvikling. 
Elevmiljøet ved skolen er fortsatt svært 
godt. Skolen fungerer tilfredstillende både 
for elever, foresatte og personalet. 
Samarbeidsforholdene med personalet fra 
Eiendomsavdelingen fungerer utmerket, og 
dette personalet er positive medspillere i 
arbeidet med å oppfylle skolens 
målsettinger. 
Økonomisk sett har vi det svært trangt. Vi 
ser stadig flere elever med større behov for 
tilrettelegging avundervisningen. Disse 
behovene er det i liten grad mulig å 
imøtekomme innefor de vedtatte 
budsjettrammene.  
Skolens personalet er organisert i tre team, 
hovedarbeidet i forhold til samarbeid om 
undervisning skjer i disse teamene. 
Skolens fellesmøter er forumet for 
samarbeid på tvers av teamene.  I tillegg 
har vi hatt systematisk arbeid i faggrupper 
på tvers av årstrinnene. Dette arbeidet har 
gitt et verdifullt bidrag i forhold til 
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konkretisering og sammenhengen innefor 
de ulike fag på ulike alderstrinn. 
Personalet har personlige avtaler som 
organiserer arbeidstida og fordeler 
oppgavene. Arbeidsorganiseringa er preget 
av fleksibilitet og vilje til å finne løsninger 
innefor de gitte rammer.  
 
HMS arbeid 
Arbeidet med en HMS plan for skolen er 
startet. Utarbeidelse av planen foregår i 
samarbeid med vaktmester, og omfatter 
alle forhold innenfor skolen. Sikring av 
bygget, evakueringsplaner, sikring av 
uteområdet, registrering av alle rutiner 
knyttet til vedlikehold og sikkerhet nå det 
gjelder maskiner, utstyr, oppbevaring av 
kjemikalier og lignende. 
Vi har ikke hatt skader på personalet dette 
året. Når det gjelder elevskader har dette 
vært knyttet til aktiviteter i uteområdet. 
Antallet innmeldte skader er 13. 
Skolen har valgt verneombud. Det har ikke 
vært møter i skolens Arbeidsmiljøutvalg i 
løpet av året. Elevenes deltakelse i 
skolemiljøarbeidet etter Opplæringslovens 
§ 9 er formalisert gjennom skolens elevråd, 
det har ikke vært behandlet slike saker i 
løpet av året. 
 
Brannsyn 
Det har holdt Brannsyn på bygningene og 
det er utarbeidet en tilsynssrapport. 
Skolehelsetjenesten 
Det er holdt Teknisk hygienisk inspeksjon 
i regi av Skolehelsetjenesten. 
Inneklima  
Det er ikke gjort noe arbeid i forhold til 
tidligere rapporter fra Land 
Bedrifthelsetjeneste (datert 11.06.02) når 
det gjelder inneklimaet på skolens 
kontorer. Dette er fremdeles langt fra 
tilfredsstillende, og det medfører store 
helseplager for de ansatte som har 
kontorene som hovedarbeidssted. 
 
Kompetanseutvikling 
De tiltakene som er listet opp i skolens 
kompetanseutviklingsplan er i hovedsak 
fulgt opp, innefor de rammer som har vært 

til rådighet. Behovet for økte rammer til 
kompetanseutvikling er fremdels stort. 
 
Oppfølging av sykemeldte 
Vi har en fraværsprosent på 11,6 blant 
lærerne ved skolen. Dette skyldes i 
hovedsak en videreført 
langtidssykemelding fra 2003, samt 
svangerskapspermisjoner. Det er i liten 
grad arbeidsrelaterte forhold som er årsak 
til sykmeldingene, men vi har fravær 
spesielt blant de personlige assistentene på 
skolen som  relateres til tungt fysisk 
arbeid, lite eller ingen tekniske 
hjelpemidler for løfting og i perioder 
isolert arbeidssituasjon. .  
Innenfor de rammer som har vært til 
rådighet er den kommunale planen for 
oppfølging av sykmeldt forsøkt overholdt. 
 
 
Likestilling 
Det er ikke iverksatt spesielle tiltak innen 
dette området. Av skolens pedagogiske 
personale på 25 personer, er  det 17 
kvinner og 8 menn. Alle assistentene og 
vår lærling er kvinner. For de 
stillingsgruppene det har vært mulig å 
tenke tilrettelegging ut fra ulike livsfaser 
har dette vært gjort. Både når det gjelder 
fordeling av arbeidstid i skolens timeplan 
og når det gjelder mulighet for å utføre 
arbeid annet sted enn på skolen. 
 
Skolefritidsordningen 
Skolefritidsordningen ved Torpa skole har 
hatt et relativt lite antall brukere også dette 
året, totalt 21 barn. Alle brukerne er 
registrert med mer enn 6 timer oppholdstid 
pr uke. Skolefritidsordningen er svært 
fleksibel og kan ta i mot barn på kort 
varsel. Dette gjelder også i forhold til barn 
som ikke har fast plass, men som har 
behov for enkelte dager/timer.  SFO har i 
forhold til behovet tjenlige lokaler, utstyr 
og uteområder.   
 
For ytterligere informasjon og innsyn i 
Torpa skole, besøk vår hjemmeside på 
følgende adresse: http://home.enter.vg/tbus 



 24

 
Resultatenhet Ansvar 
Dokka 
Ungdomsskole 

Dokka Ungdomsskole 

 
Regnskap 1223 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 12 306 005 12 127 608 178 396
Netto finansiering -43 640 0 -43 640
SUM 12 262 364 12 127 608 134 755
 
Personell/Brukere 
 Ant. 

årsverk 
Sykefravær % Ant. elever Ant. 

klasser/grupper
22,8 22,8 6,8% 186 9 
     
* Se egen tabell i årsmeldinga. 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 17) 
 
Målsetting for driftsåret: 
- Planlegge og legge tilrette for oppstart i 
nytt skolebygg i august 2004. 
- Utvikle skolens innhold. 
- En drift innenfor budsjettrammene. 
 
Måloppnåelse: 
• Skolen flyttet inn i det rehabiliterte 

ungdomsskolebygget med 2 av de 3 
trinnene ved skolestart i august 04. Det 
siste trinnet, samt administrasjonen 
flyttet inn etter høstferien. Det skapte 
nok noe frustrasjon at vi flyttet inn i et 
skolebygg som fortsatt var en 
’arbeidsplass’, men med velvilje fra 
alle impliserte gikk det. 

• Skolen driftes etter en ny og fleksibel 
modell der også leksehjelp inngår (se 
nedenfor). Selvsagt følges læreplanen, 
men elementer fra Stortingsmelding 30 
(som er et arbeidsdokument mot den 
nye læreplanen) er trukket inn i 
modellen. 

• Budsjett; et underskudd på nær 135 
000 kr. Det kan nevnes at skolen over 
sitt driftsbudsjett har bekostet 
foldevegger i 3 av de nye 
klasserommene, kostnad 150 000 kr. 

 

 
Mediateket 
 
Vi har fått et funksjonelt og flott bygg for 
skolen, og kommunen får et anlegg det er 
all grunn til å være stolte av! 
 

 
Auditoriet 
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Kommentarer: 
Dette var et helt spesielt år i skolens 
historie. Det første halvåret var preget av at 
skolen ble driftet på 4 forskjellige steder i 
Dokkaområdet. Planen var at fra skolestart 
høsten 04 skulle hele skolen inn i det 
nyrestaurerte ungdomsskolebygget, en 
meget omfattende prosess. Allerede tidlig 
på våren innså vi at vi måtte ta en trinnvis 
innflytting og leiekontrakten med 
Gjensidige NOR Eiendom ble utvidet med 
tre måneder. 
  
Ved skolestart flyttet 8. og 10. trinnene inn 
i skolebygget, mens 9. trinnet og 
administrasjonen fortsatt ble i 
Gjensidigebygget. Etter høstferien flyttet 
også 9. trinnet og administrasjonen inn.  
Det skal ikke legges skjul på at det har 
vært en omfattende oppgave å være på 
flyttefot med en hel skole. 
 
Det ble på vårparten 04 jobbet intenst i 
hele personalet med å utvikle vår 
skolehverdag og skolens innhold under 
mottoet ’Dokka ungdomsskole inn i en ny 
tid’. 
 
Personalet var ute på ekskursjoner, vi var 
totalt i kontakt med 5 skoler, hvorav flere 
var ’statlige demonstrasjonsskoler’. 
Resultatet av prosessen ble en skoledag 
delt opp i arbeidsøkter med ”FYSAK” 
(fysisk aktivitet) midt på dagen. Fra 14.15 
og fram til 15.30 er det lagt inn frivillig 
leksehjelp. For å stimulere elevene til å 
delta i den er det lagt inn en 
avspaseringsordning. De tre trinnene ved 
skolen jobber etter fleksible planer som 
kan variere fra uke til uke. 
 

 
Skolehverdagen. 
I en ungdomsskole med avsluttende 
eksamen står fag sentralt.  
Nytt av året er nasjonale prøver for 10. 
trinnet. Resultatene på disse prøvene 
offentliggjøres på Internett.  

!0. trinnet har også deltatt i en nettbasert 
spørreundersøkelse, Elevinspektørene. 
Resultatet er offentliggjort på 
’skoleporten.no’. 
 
Foruten de faglige aktivitetene, 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, 
’Sommershow’, kulturformidling i 
Oppland og 17. mai underholdning på 
museet, Harry Potter (9. trinnet med 
foreldre). 
- Sosiale aktiviteter: Skoletur for 10. 
klassene til Estland, juleavslutning for 
skolen og avslutningsfest for 10., begge i 
barneskolens gymsal. 
- Andre arrangement. Ikke tøft å være død 
(Trygg Trafikk for 10.) Ungdommens 
vårkonferanse ( Samarbeidsprosjekt med 
DnB NOR for 9.) 
 
HMS- arbeidet: 
Året er spesielt også for HMS- arbeidet, 
med erstatningslokaler og innflytting på 
midlertidig brukstillatelse. Brannøvelser er 
gjennomført. Sykefraværet har vært 6,8 %. 
Dette er en reduksjon på 2,1 % fra 03. 
Opplegget med ’inkluderende arbeidsliv’ 
følges i henhold til kommunale 
retningslinjer 
Ved Dokka ungdomsskole er 
kjønnsfordelingen i personalet tilnærmet 
50/50. Administrasjon, herunder 
teamledelse er kun menn.  
 
Rådsorganene: 

- Elevrådet har jevnlige møter med en av 
skolens lærere som kontaktlærer. 

- FAU har også jevnlige møter. 
 

Skoleskyssen for grunnskolene. 
Elever med kortere skoleveg enn 4 km (2 
km for førsteklassinger) har etter statlige 
normer rett til fri skyss. Kommunen har et 
ansvar for elever med kortere skoleveg når 
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den er særlig farlig. Det har vært en 
omfattende gjennomgang av skoleveger 
dette året. 

Skoleskyssen totalt sett hadde en ramme på 
2 150 000 kr og viser et overskudd på ca 
32 000 kr. 

 
 
 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Voksenopplæring Voksenopplæringen 

Flyktningtjenesten 
 
Regnskap 1224 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer  904.856 2.674.512 -1.769.656
Netto finansiering 1.164.935 –278.000 1.442.935
SUM 2.069.792 2.396.512 -326.720
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant.deltakere Ant. flyktn. 
Voksenopplæring 7.6+0.5 6.4 70,+ 301kursdeltakere  
Flyktningtjenesten 1.6+0.2 0.5  48 
 
*Tallene som framkommer i 
regnskapsdelen: 
Avviket i 2004 på kr. 1.7 mill.,-, skyldes på 
den ene siden merinntekter på om lag 1 
mill. i flyktningmidler og 
norskopplæringsrefusjon totalt, og det 
resterende skyldes mindreutgifter på 
livsopphold og boutgifter på 
flyktningområdet.  Det har vært styrt mot 
et mindreforbruk av flyktningmidler i den 
hensikt å kunne avsette penger til 2005, 
med bakgrunn i den nye 
Introduksjonsordningen fra 1.9.04. Noe av 
disse sammensatte årsakene skyldes også 
fraflytting, uten at tilflyttingskommunene 
har sendt korrigeringskrav. 
Netto styrking av ”flyktningfondet” i 2004 
utgjør derfor kr. 1.1 mill.  
Overskuddet på kr. 326.720 skyldes 
merinntekter utover fondsavsetningen. 
 
Prioritering/Dekningsgrad/KOSTRA 
 
-Vedr. Kostra-delen, generelt. 
Voksenopplæring som opplæringsinstans i 
Norge er på ingen måte et ensartet tilbud. 
En del kommuner har ikke 

voksenopplæring, til tross for at dette er 
lovpålagt. En del kommuner har 
interkommunal tjeneste. Det er derfor store 
variasjoner i tjenesten fra kommune til 
kommune, for eksempel på grunn av 
kommunestørrelse, ulike 
behov/lærevansker, sammensetning, 
omfang av deltakere og ”pressgrupper”. 
 
Nordre Land kommune har valgt å slå 
sammen Voksenopplæring og 
Flyktningtjenesten til èn enhet, og ser disse 
tjenestene i sammenheng. Ut fra et 
lovmessig synspunkt synes denne 
organiseringen å være et viktig bidrag i å 
innfri lovens intensjoner.  
Dette bidrar til det tegnes en brokete bilde 
av voksenopplæring, og kan bidra til stor 
forvirring i Kostra-sammenheng når 
tjenestene sammenlignes.  
 
Målsetting for driftsåret: 
Utviklingsarbeid og planverk er styrt 
gjennom arbeidsplassens ”Resultat og 
utviklingsplan.” Planen definerer enhetens 
langsiktige mål: 
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-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 for driftsåret:  
Resultatenheten Voksenopplæringen og 
Flyktningtjenesten rommer følgende 
arbeidsfelt: 
-Kurs-og utdanningsservice – Rådgivning 
-Flyktningtjenesten, Bosetting og 
Kvalifisering gjennom 
”Introduksjonsordningen” 
-Oppfølgingstjenesten for ungdom under 
20 år 
-Spesialundervisning – herunder lese/ 
skrive –opplæring. (Samarbeid med Søndre 
Land kommune.) 
-Norskopplæring og samfunnskunnskap. 
(Samarbeid med Søndre Land kommune.) 
-Grunnskole for voksne (Samarbeid med 
Søndre Land kommune) 
-Kommunal IT-veiledning for grunnskolen 
 
 
Voksenopplæringen har over flere år 
initiert, ledet og deltatt i ulike typer 
utviklingsarbeid. Slik har det også vært i 
2004. Selv om det er arbeidskrevende, er 
det inspirerende å jobbe med prosjekter 
som kommer lokalsamfunnet til nytte, og 
det bidrar til at en får ”testet” kvaliteten på 
tjenester som ytes. 
*I 2004 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.  
*Deltakelse i ”Dokkadelta-prosjektet”, 
gruppeledelse av ”Formidling og 
undervisningsopplegg” i 
forprosjektperioden. 
 
*UDI innvilget prosjektmidler til et 
tverrfaglig utviklingsarbeid ” Ivaretakelse 
av flyktningers psykiske helse”, gjennom 
Flyktningforum. 
 *Flere av tiltakene fra "Kommunal 
veileder for tverrfaglig innsats ved 
bosetting av flyktninger" er iverksatt, via 
Flyktningforum. Her bør spesielt 
utarbeidelsen av ”Bopermen” nevnes. Det 
er i 2004 forbrukt kr. 348.586,- til disse 
tiltakene, fra ”Flyktningfondet.” 
*Introduksjonsloven ble iverksatt 1.9.04. 
Kommunens interne forberedelser er 
nedfelt i  
”Heldags-og helårstilbud for nyankomne 
innvandrere i Nordre Land” – 
Introduksjonsordningen. 
* 9 nye flyktninger ble bosatt senhøsten  
2004, inkludert kvoten på 5 for 2005. I 
tillegg kom èn sekundærbosetting. 
 
*Kompetanseheving: 
-Enhetens arbeid med LØFT ble videreført. 
Senhøsten 2004 ble coaching innført som 
veiledningsmetodikk i 
Introduksjonsordningen.  
-Flyktningkonsulenten deltar på et seks 
måneders beredskapsoppdrag for 
Flyktningrådet i Sør Sudan. Enhetens 
omorganisering bidrar til intern 
jobbrotasjon.  
-Temaer innen kommunikasjon er brukt i 
kollegaveiledningen, etter mønster fra 
Kallerud Kompetanse. 
-Enheten  følger opp sin "Kompetanseplan 
for -04/05", og planen er styrende for 
økonomisk støtte til de ansatte. Planen 
inneholder både kompetansegivende 
studier og kurs. 
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*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, og en 
”Kursmanual” brukes for kvalitetssikring 
av kursadministrasjonen. 
 
*Status på gjennomføring av 
medarbeidersamtaler: 
Medarbeidersamtaler har vært gjennomført 
årlig siden 1991. I 2004 har enheten valgt å 
samarbeide med Land bedriftshelsetjeneste 
om arbeidsmiljøutvikling.  
 
*Likestilling: 
11 ansatte er tilknyttet resultatenheten, 
totalt 9.9 stillinger. 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 
grunnskoletilbudet for voksne. Dessuten 
ble det inngått arbeidskontrakter med 13 
timelærere i kurssammenheng. Her er det 
kjønnsfordelingen mer jevnlig fordelt. 
 
*Helse-Miljø-Sikkerhet: 
Det har vært et positivt samarbeid med 
Land Bedriftshelsetjeneste gjennom hele 
2004 om arbeidsmiljøutvikling., basert på 
LØFT-prinsipper. Alle ansatte har hatt 
helsekontakt. Resultatene herfra er 
gjennomgått og drøftet i fellesskap i 
enheten, samt med LBHT i ettertid. Alle 
har hatt arbeidsplassbesøk for individuell 
tilpasning av arbeidsplassen, med 
påfølgende rapport. Stressmestring har blitt 
behandlet som tema i internopplæringen. 
Det er inngått avtale for videreføring i 
2005; med utgangspunkt i 
Lillestrømerklæringen om helsefremmende 
arbeidsplasser. Sykefraværet er ikke 
arbeidsplassrelatert. Det har ikke 
forekommet personskade. 
 
 

 
 
 



 29

 
KOSTRA - Barnehager 
C. Barnehager - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron 0517 Sel

0522 
Gausdal

0532 
Jevnaker 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

10

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo 

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 
Prioritering        
Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 797 731 467 545 408 .. .. 
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager 13 708 13 112 8 255 8 784 8 173 7 298 9 698 
Dekningsgrader        
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 82,8 76,6 79,7 67,9 68,7 68,1 72,0 
Andel barn 0-5 år med barnehageplass 69,7 67,1 70,1 58,0 58,4 58,1 61,0 
Produktivitet        
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal 
barnehage 71 099 78 239 75 000 78 655 65 388 80 699 91 607 
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager 
per korrigert oppholdstime (kr) 39 39 34 37 35 37 37 
Prosentvis fordeling av utgifter på:        
Funksjon 201 - Opphold og stimulering 85,8 72,4 85,6 84,1 79,3 80,7 80,7 
Funksjon 211 - Tilrettelagte tiltak 6,1 18,3 4,5 4,9 6,9 9,8 11,0 
Funksjon 221 - Lokaler 8,1 9,3 9,9 11,0 13,8 9,4 8,3 
Funksjon 211 "Tilrettelagte tiltak"        
Utg. per barn som får ekstra ressurser (f211) i komm. 
barnehage 279 000 941 333 280 667 78 200 267 000 155 597 196 661 
Funksjon 221 "Lokaler, skyss"        
Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i 
kommunal barnehage (kr) 5 729 7 249 7 434 8 626 9 046 7 618 7 629 
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale 
barnehager (m2) 4,08 4,16 4,17 3,96 3,96 5,09 5,05 

 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Torpa Barnehager Mariringen Barnehage 

Lundhaug Barnehage 
Solheim Barnehage 

 
Regnskap 1233 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 210 749 392 766 -180 016
Netto finansiering -17 100 -20 000 2 899
SUM 193 649 372 766 -179 117
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. barn Herav barn 

under 3 år 
Mariringen 4,7 26 2 
Lundhaug 2,0 16 2 
Solheim 3,4 

6,25 
22 3 

 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 29) 

Vedr. kostratall; disse synliggjør tall for 
hele barnehagesektoren, og det er dermed 
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ikke hensiktsmessig å ta de med i 
årsmelding for en enkelt enhet. 
 
Kommentarer til regnskap 2004: 
Torpa barnehage har et avvik i forhold til 
budsjett – regnskap.  Det har mange 
årsaker, og det er nødvendig å ta med 
følgende: 
 
- Barnegruppa har  i løpet av siste året 
vært i stadig endring.  På det tidspunktet 
hvor budsjett 2004 ble utarbeidet var det 
redusert drift i Solheim.  Iløpet av året har 
vi klart å få full gruppe.  Dette har stor 
påvirkning på enhetens inntekter i form av 
statstilskudd og foreldrebetaling. 
- Sykefravær; enheten har vært skånet for 
korttidsfravær.  Dette fører til redusert 
behov for å leie inn vikar.  Det er også et 
utvidet samarbeid på tvers av avdelinger 
for å unngå ekstra vikarutgifter.   
3 langtidssykmeldinger har ført til økte 
inntekter i forhold til refusjon sykepenger.   
- Samarbeid på tvers av avdelingene i 
forbindelse med påske, sommerferie og jul 
har ført til reduserte utgifter til 
ferievikar. 
- Torpa barnehage har fått refundert tapt 
foreldrebetaling i forhold til et 
funksjonshemmet barn.  Det var ikke med i 
budsjettet. 
- Pensjon uforutsigbar. 
 
Målsetting for driftsåret: 
 
Økonomisk og administrativt:   
1. Å drive en organisasjon med et regnskap 
i 0 eller et knapt mindreforbruk.  
2. Skape en ny og effektiv organisasjon 
med preg av kvalitet, samhandling og 
samordning på     tvers av avdelinger. 
3. Redusere eller fjerne ventelista fra Torpa 
barnehage. 
 
Pedagogisk:  

1. Torpa barnehage skal sørge for at 
barna får et tilbud som er tilpasset 
hvert enkelt barn sitt behov. 

2. Torpa barnehage skal være en 
barnehage hvor foreldre har reell 
påvirkning på driften. 

3. Torpa barnehage skal utvikle et 
samarbeid med skolen for å lette 
barnas overgang til skolen, samt 
utnytte felles ressurser. 

4. Barn og voksne skal bli kjent på 
tvers av avdelingene, nettverk. 

5. Torpa barnehage skal jobbe med 
barnas sosiale kompetanse; målet er 
at barna skal utvikle de nødvendige 
kunnskaper, holdninger og 
ferdigheter for å mestre de ulike 
miljøene de oppholder seg i. 

 
Måloppnåelse: 
 
De økonomiske og administrative 
målsettinger ;  
Økonomi; her er  ikke resultatet i samsvar 
med målsettingene jfr. kommentarer i 
forrige pkt. 
Administrativt; vi er i ferd med å skape en 
effektiv organisasjon i forhold til å utnytte 
felles ressurser (personale, utstyr). 
Ventelista betydelig redusert (31.12.04 er 
det 2 barn på venteliste). 
Pedagogisk: Gjennom pedagogisk 
kartlegging, samarbeid og drøftinger gir vi 
barna et tilbud i forhold til deres 
forutsetninger og behov.  Hverdagen er 
likevel ikke preget av tid nok, og vi må 
jobbe videre for å få til enda bedre kvalitet 
på barnehagens tilbud. 
Brukerundersøkelse (med 
oppfølgingsmøter) viser at målene er nådd 
i forhold til målsetting 2 og 3.  I forhold til 
målsetting 5 vil resultatene først være klare 
våren 2005.03.11 
 
Kommentarer: 
 
HMS i Torpa barnehage: 
Torpa barnehage har verneombud på hver 
avdeling.  Det er utarbeidet en årsplan for 
arbeidet med HMS.  Leder og verneombud 
har hovedansvar for gjennomføring.   
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Årsplanen har følgende innhold: 
1. 5 vernerunder med ulike tema. 
2. Sjekk av brannutstyr. 
3. Brannøvelser. 
4. Førstehjelp/livredningskurs. 
5. Medarbeidersamtaler. 
6. Oppfølging av risikovurdering. 
7. HMS tema-møter i personalet (valg 

av verneombud, kartlegging av 
opplæringsbehov, gjennomgang av 
beredskapsplaner, gjennomgang av 
handling/tiltaksplan, nye tiltak, 
sosialt samvær osv.). 

 
Torpa barnehage samarbeider med Land 
Bedriftshelsetjeneste.  Alle avdelinger har 
gjennomført risiko-vurdering, og er i gang 
med å sette opp en handlingsplan utifra 
resultatet. 
 
Kompetanseutvikling i Torpa barnehage 
foregår slik: 

For styrer; nettverk med andre kommuner, 
samarbeid innad i kommunen med andre 
ledere, kurs, lederutviklingsprogram. 
For pedagogiske ledere: tema/veiledning 
innad i egen barnehage, kurs. 
For assistenter; tema/veiledning innad i 
egen enhet, kurs. 
 
LØFT (løsningsfokusert tilnærming) 
metodikk blir vektlagt i vårt faglige arbeid. 
 
Oppfølging av sykmeldte utføres i tråd 
med retningslinjer for IA bedrifter.  Torpa 
barnehage har i 2004 hatt 3 
langtidssykmeldte. 
 
Likestilling. 
Torpa barnehage har kun kvinnelige 
ansatte.  Det har iløpet av 2004 ikke vært 
ledige stillinger, og dermed ingen mulighet 
til å gjøre noe med den skjeve 
kjønnsfordelingen. 
 

 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Tonlia Barnehage Tonlia Barnehage 
 
Regnskap 1234 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer -1.550 -35.479        33.929
Netto finansiering -10.000 0 -10.000
SUM -11.550 -35.479 23.929
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. barn Herav barn 

under 3 år 
Tonlia Barnehage 7,6 1,7% 53 12 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 29) 
 
Målsetting for driftsåret, økonomisk: 
Drifte barnehagen med et regnskap i 0. 
 
Måloppnåelse: 
Barnehagen fikk et merforbruk på kr. 
23.929, og er dermed ikke helt i samsvar 

med målsettingen. Dette skyldes i grove 
trekk: 

1) Reduserte inntekter i form av 
foreldrebetaling i forhold til det 
som var budsjettert. Årsaken er økt 
søskenmoderasjon og inntak av 
mange barn under 3 år høst 
2004(barn under 3 år teller 2 
plasser, ergo færre barn totalt). 
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2) Refusjon sykepenger er lav i 
forhold til budsjettert. 

3) Innsparinger på driftspostene har 
medvirket til at det totale 
merforbruket ikke er større enn det 
er. 

 
Målsetting for driftsåret, pedagogisk: 
Barnehagens visjon: ”Gjennom samspill, 
aktivitet og glede jobber vi mot å utvikle et 
miljø som stimulerer til glade, nysgjerrige 
og kreative barn”.  
Barnehagens tema er ”året rundt” og har 
følgende målsetting: 
”Gi barna gode og positive opplevelser i og 
utenfor barnehagen året rundt” 
Vi vektlegger blant annet: 
Å gi barna innsikt i hva som skjer i naturen  
i de ulike årstider, gi de gode opplevelser i 
fellesskap med andre, stimulere fantasi, 
utforskertrang og fysisk aktivitet. 
 
Måloppnåelse.  
Barnehagens visjon står sentralt både når 
vi jobber med temaet og i det daglige. Men 
den favner mye og er ikke alltid lik målbar. 
I tema –bolkene jobber vi mye i 
smågrupper, Dette for å kunne gi mer tid til 
/ se det enkelte barn. Vi mener dette er 
viktig i en ellers så hektisk hverdag for 
mange barn. Gjennom pedagogisk 
kartlegging og drøftinger mener vi å kunne 
si at vi er i ferd med å nå målet vårt. 
Brukerundersøkelsen som ble gjennomført 
våren 2004  gav høy skår, noe som styrker 
vår tro på at vi jobber i riktig retning. 
 
Kommentarer: 
 
HMS. 
Det er utarbeidet årsplan for HMS-arbeidet 
i barnehagen. 
Vernerunder gås 2 – 4 ganger pr.år og 
brannøvelser 2 ganger. Brannutstyr sjekkes 

jevnlig og vi har årlig førstehjelpskurs / 
hjerte-lunge-redning. 
Medarbeidersamtaler gjennomføres og 
HMS-saker tas opp i forbindelse med 
personalmøter. 
Det har ikke vært noen personskader ved 
enheten i løpet av året. 
I samarbeid med Land 
Bedriftshelsetjeneste ble det gjennomført 
risikovurdering på slutten av  2003 og 
begynnelsen av 2004. Handlingsplan ble 
utarbeidet og tiltakene er gjennomført. 
Våren 2004 ble det gått vernerunde  i 
barnehagen med HMS-rådgiver, 2 
vaktmestere, verneombud og styrer, hvorpå 
det ble utarbeidet en sjekkliste / 
handlingsplan. I løpet av høsten er alle 
tiltakene gjennomført / utbedret. 
 
Kompetanseutvikling. 
Innad i barnehagen har satsningsområdene 
vært løft-pedagogikk og veiledning. 
Styrer har deltatt på nettverksjobbing 
innenfor Søvnregionen, 
lederutviklingsprogram, enkeltkurs innad i 
kommunen og samarbeid med de øvrige 
styrerene. 
Det har blitt arrangert assistentdag,  
pedagogdag og planleggingsdag  for alle 
ansatte internt i kommunen. 
 
Oppfølging av sykmeldte. 
Sykefraværet har vært svært lavt dette året, 
så det har ikke vært behov for noen spesiell 
oppfølging. 
 
 
Likestilling. 
Barnehagen  har kun kvinner i arbeid, hvor 
6 av 9 jobber deltid. Det har ikke vært 
eksterne utlysninger av ledige stillinger 
ved barnehagen i 2004.  
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Resultatenhet Ansvar 
Furulund Barnehage Furulund Barnehage 
 
Regnskap 1235 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 394 498 327 160 67 337
Netto finansiering 0 0 0
SUM 394.498 327.160 67.337
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. barn Herav barn 

under 3 år 
Furulund Barnehage 7,8 6,1% 54 8 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 
(se side 29): 
Resultater viser et merforbruk. Dette 
skyldes bl.a. et merforbruk på sykevikar-
posten  

Barnehagen har en 
grunnbemanning på 7 årsverk/ 9 
personer. Ved at bemanningen øker  
0.8 årsverk på grunn av ekstra 
assistenter for spesialpedagogiske 
tiltak, vil også vikarbehovet øke 
uten at det er budsjettert med dette. 

Betaling i barnehager har gitt en 
mindreinntekt. 

Inntektssvikt kan begrunnes med at 
vi har 30% søskenmoderasjon for 
11 barn. + fritak for 
foreldrebetaling vedr. 
spesialundervisning (enkeltvedtak)  

 
Vi har ellers hatt en meget nøktern drift, 
med bevisst sparing på ressurser i alle 
sammenhenger. Flere års sparing viser 
slitasje og et sterkt behov for fornyelse av 
materiell for barna. 
 
Målsetting for driftsåret: 
-pedagogiske- og personalmål. 
 
* Visjon for barnehagen:  Være til stede i 
barnas ”gyldne øyeblikk” 
- Vektlegge et inkluderende miljø, der 
barns kompetanse blir sett/hørt og utviklet 
i et naturlig samspill. 
 

* Gjennomgående mål:   Utvikle sosial 
samhandling, 
- der  vi gjennom kommunikasjon og 
samarbeid utvikler positive holdninger til 
egen læring. 
 
* Delmål: 
- Holdningsmål:  Utvikle positive 
holdninger til seg selv og andre = utvikle 
empati. 
- Kunnskapsmål: Lære å ta/gi positiv 
kontakt med andre = samhandling. 
- Ferdighetsmål:  Kunne samarbeide, ta 
hensyn og vise omsorg for andre, og  
kommunisere på ulike plan. 
 
Som personalmål er det viktig å respektere 
og utvikle hverandres kompetanse = 
Gjøre hverandre ”gode” i et inkluderende 
og positivt miljø. 
 
- Økonomiske mål:  
Drifte barnehagen på en kostnadseffektiv 
måte, og med et budsjett som primært går i 
ballanse. 
  
 
Måloppnåelse: Utfra evaluering har vi 
nådd målene vi har satt oss, selv om  
målområder som går på samhandling og 
sosiale relasjoner, alltid vil kunne 
videreutvikles. 
Vi har vektlagt arbeidsmåter som har tatt 
utgangspunkt i barnas hverdag, og er 
motivert ut fra det barna mestrer. 
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Økonomisk har vi vektlagt å drifte 
kostnadseffektivt, og med fleksible 
løsninger. 
Viser til kommentar på økonomi, for å 
begrunne uforutsigbart merforbruk. 
 
Kommentarer: 
Furulund barnehage har hatt et meget 
aktivt år med mange utfordringer. 
Barnehagen har til en hver tid hatt fulle 
barnegrupper, og med mange barn under 
3år. Vi har hatt behov for ekstra 
oppfølging (ekstra assistenter) for 3-5 barn 
med behov for spesial pedagogiske hjelp, 
pluss for 2 barn som er fremmedspråklige 
(1.halvår).  
De viktigste pedagogiske mål mener vi er 
nådd ved at barna får holdninger, 
opplevelser og sosial samhandling innenfor 
det vi ønsker å formidle. Dette bygger på 
tilbakemelding fra barn, foreldre og 
ansatte.  
Furulund barnehage har et stabilt 
personale. Vi jobber for å beholde et 
fortsatt godt arbeidsmiljø og en barnehage 
som er utviklende for brukere og tilsatte. 
 
Kompetanseutvikling: 
Det jobbes både internt og eksternt med 
personalutvikling og barnehagene har en 
kompetanseplan vi forholder oss til.  
Dette året har vi blant annet diskutert og 
evaluert fag i disse fora: 
- Avdelingsmøter 
- Samordningsmøter, med styrer og ped-
ledere 
- Personalmøter 
- Foreldremøter 

- Temamøter 
- Tegn til tale kurs 
- ADHD kurs 
- Språkutviklings kurs 
- Planleggings-dager  
- Assistentdager 
 
I tilegg har vi forskjellige samarbeids-
arenaer i samarbeid med foreldrene. 
 
HMS: Helse Miljø og Sikkerhet: 
Vi har jobbet mye med HMS i barnehagen, 
og har hatt samarbeid med Land Bedrifts-
helsetjeneste med et positivt arbeidsmiljø 
opplegg. Det er gjennomført ulike tilsyn 
med en del opprettinger av mangler. Her 
har vi fått god hjelp av vaktmester 
(Eiendom). 
Verneombud har gjennomført HMS kurs.  
Medarbeider samtaler gjennomføres i 
Mars-April. 
 
Skader: Har ikke hatt meldte skader av noe 
slag dette året. 
 
Oppfølging av sykemeldte: 
Sykefraværet har variert, men har hatt flere 
langvarige sykemeldinger. Disse har vært 
fulgt opp i henhold til oppsatt plan for 
oppfølgingssamtaler. 
Informasjon angående IA er tatt opp på 
felles planleggingsdag, i tillegg har 
personalsjefen informert om dette på 
personalmøte i barnehagen. 
 
Likestilling: 
Vi har bare kvinner i vårt personale. 
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Resultatenhet Ansvar 
Nordsinni Barnehager Dæhli Barnehage 

Skogvang Barnehage 
  
Regnskap 1236 
  Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 146 222 376 486 -230 264
Netto finansiering 0 0 0
SUM 146 222 376 486 -230 264
  
Personell/Brukere 
  Ant. årsverk Sykefravær % Ant. barn Herav barn 

under 3 år 
Dæhli Barnehage 3,5  1,2  26 8 
Skogvang Barnehage 3,5 24,9  24 9 
  
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 29) 
Resultatet viser et mindreforbruk som bl.a. 
skyldes pensjon mv. Øvrig beløp skyldes 
inntekt lærekandidat, 
fødselspengerefusjon, sykepenger, og etter 
hvert fulle barnegrupper og bevisst 
sparing. Driften har vært nøktern, og en del 
innkjøp er satt på vent. 
Skogvang har dessuten en del arbeider 
igjen som skal på byggeregnskapet, som 
avventes til neste år.  
  
Målsetting for driftsåret: 
Pedagogisk og personalmål: 
Målsetting for driftsåret var visjonen om 
”Du og jeg sammen”, dette i alle 
sammenhenger i barnehagen. Barn - barn, 
barn - voksen, voksen - voksen innad i 
barnehagen, foreldre, personalet, styrer, 
samarbeidsutvalg og samarbeidspartnere. 
Hvis ikke det er et godt samarbeidsklima 
og arbeidsmiljø med positive personer, er 
det vanskelig å få til "den gode barnehage" 
og nå målene for barna som gruppe og som 
enkeltindivider. 
  
I tillegg var det mål å få til et godt 
personale på begge avdelinger, samt skape 
et team for samarbeid avdelingene i 
mellom. 
  

Mål for barna var å legge grunnlaget for 
basiskompetanse, styrke identitet, 
tilhørighet og samhold gjennom samarbeid 
nærmiljø, med tradisjoner, kultur og 
dialekt. Samarbeid mellom foreldre, 
personalet, samarbeidsutvalget og 
samarbeidspartnere vektlegges for å få nå 
barnas mål. 
  
Økonomiske mål: 
Å komme ut med et budsjett i balanse eller 
mindreforbruk. 
  
Måloppnåelse: 
Pedagogiske og personalmessige mål: 
Målene er nådd for barn og personalet. Det 
råder en samarbeidsånd og vilje på begge 
avdelinger, ut fra nåværende personale. På 
avdeling Skogvang er det en del nye 
medarbeidere som har virket positivt for alt 
arbeid i barnehagen. 
Personalet er også godt utdannet og lang 
erfaring. Gode samarbeidspartnere bidrar 
også til utvikling. 
. 
For barna har vi nådd mange individuelle 
mål. Visjonen "du og jeg sammen" mener 
vi å ha nådd  ut fra den positive 
atmosfæren vi føler er hos oss, i samvær, 
lek og aktiviteter i tillegg til møter og 
andre samarbeidsfora for styrer/personalet. 
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To tsjetjenske jenter har begynt i avdeling 
Dæhli, som ga læring for alle på 
mange områder da dette var de første 
minoritetsspråklige i vår barnehage. 
  
Økonomiske mål: 
Regnskapet viste et mindreforbruk, grunnet 
pensjon, men også bevisst styring av 
forbruket, samt økte inntekter fra etter 
hvert full barnegruppe på begge 
avdelinger, lærekandidat-tilskudd, 
fødselspenger og sykepenger. 
  
 Kommentarer: 
Totalt sett har Nordsinni barnehage en god 
utvikling der samarbeidet mellom alle er 
preget av positivitet og utvikling. 
Selv om barnegruppene ikke var fulltallige, 
fikk vi fulle barnegrupper i løpet av høsten. 
Barnehagen var preget av oppstart hele 
høsten, men barna viser trivsel og trygghet 
likevel. 
  
Kompetanseutvikling: Lederutvikling for 
styrer har vært positiv. Personalet har hatt 
felles planleggingsdag om LØFT. 
Assistentene deltok på egen dag med språk 
og atferd som hovedtema, spikking og 
musikk  i tillegg. 

Førskolelærerne hadde egen dag om barns 
medbestemmelsesrett og mulighet fra 
Utdanningsforbundet. 
Ellers er det satt fokus på 
kompetanseutvikling på personalmøtene og 
planleggingsdager. 
Barnehagenes kompetanseplan blir fulgt. 
  
Det er arbeidet mye med HMS i 
barnehagen. Land Bedriftshelsetjeneste har 
hatt et positivt arbeidsmiljøopplegg for 
begge avdelinger. Det er gjennomført ulike 
tilsyn med en del opprettinger av mangler, 
samarbeidet med vaktmester er godt og 
viktig i denne sammenheng. Verneombud 
er kurset, opplæring i LØFT og 
medarbeidersamtaler er i gang. 
  
Oppfølging sykmeldte: Sykefraværet har 
variert mellom avdelingene. De som har 
vært lenge sykmeldt har vært oppfulgt i hht 
oppsatt plan for dette. Samarbeid og 
samtaler er gjennomført, IA-kontakten har 
vært brukt og i samarbeid med 
personalkontoret. 
  
Likestilling: Det er fremdeles bare kvinner 
i vårt personale 
  
 

 
 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Gry Barnehage Gry Barnehage 
 
Regnskap 1237 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 33.209 8.176 25.032
Netto finansiering -25.000 0 -25.000
SUM 8.209 8.176 32
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. barn Herav barn 

under 3 år 
Gry Barnehage 2,15 1,4% 16 3 
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Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 29) 
 
Målsetting for driftsåret: 
 

1) Økonomisk målsetting: full 
barnegruppe og regnskapet i 
balanse 

2) Pedagogisk målsetting: barna skal 
utvikle sosial kompetanse, få et 
positivt selvbilde og opplevelse av 
mestring. I tillegg har vi jobbet med 
tema sau, Torbjørn Egner og Foruts 
barneaksjon. 

3) Mål i forhold til personalarbeid: 
Gry barnehage skal være en god 
arbeidsplass. Åpenhet / tillit 

 
Måloppnåelse: 
 

1) Økonomisk måloppnåelse: 
Regnskapet gikk i balanse og vi har 
full barnegruppe. 

2) Pedagogisk måloppnåelse: 
Utvikling av sosial kompetanse er 
noe vi har jobbet med over en 
lengre periode, og vi føler det gir 
resultater og at det er et svært viktig 
område og satse på. I forhold til 
andre tema føler vi at målene vi har 
satt oss stort sett er nådd og at dette 
er noe barna syntes var interessant. 
F.eks hadde vi en svært vellykket 
basar som avslutning på Forut’s 
barneaksjon hvor vi samlet inn 
penger til Forut. 

3) Personalarbeid måloppnåelse: Dette 
er fortsatt en prosses som trenger 
tid og vi har fortsatt en jobb å gjøre 
her, men vi er godt i gang og jeg 
tror at de som jobber her synes at 
Gry barnehage er en god 
arbeidsplass. 

 
 

Kommentarer: 
 
Antall årsverk og antall barn er pr. 
31.12.04. Antall barn har økt etter dette. En 
fra AETAT er ikke regnet med på antall 
årsverk. 
 
Økonomisk: Vedrørende 
finansieringsinntekter på 25 000 er det 
deler av overskudd fra 2002 som er tatt 
inn. I 2002 hadde vi et overskudd på 60 
000 og disse hadde vi fått overført til 2004. 
Vi brukte altså ikke opp alle de 60 000. 
Tallene fra regnskapet 2004 må sees i 
sammenheng med at vi visste at vi hadde 
de 60 000 som skulle tilbakeføres. Vi 
investerte bl.a i flere nye lekeapparater ute 
og vi kjøpte inn ny kopimaskin. 
 
Sykefravær: Fraværet er på 1,4 %. Lite 
sykmeldinger og lite fravær ellers. Alle går 
på jobb selv om formen ikke er på ”topp”. 
 
Oppfølging av sykmeldte: ikke aktuelt 
 
Kompetanse utvikling: Felles 
planleggingsdag (”Steg for steg”) og vi har 
jobbet videre med”løft” på personalmøter 
og i det daglige. Den ansatte setter seg 
egne mål og jobber med dette 
(medarbeidersamtaler).  
 
HMS: Utarbeidet årsplan er stort sett fulgt: 
2 brannøvelser, sjekk av brannutstyr og de 
fleste vernerunder er tatt. Det var en 
vernerunde høsten 2004 som ble ”glemt” 
(den skulle vært utført rundt den tiden vi 
hadde styrerskifte) og sjekk på 
utelekeplassen ble utsatt for det var 
vanskelig å finne dato, men det er satt opp 
igjen til våren. 
 
Likestilling: I Gry barnehage er det kun 
kvinnelige ansatte. Vi er fire fast ansatte og 
en gjennom AETAT. 
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Resultatenhet Ansvar 
Private barnehager  
 
Regnskap 1224 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer -699.073 10.000 -709.073
Netto finansiering 0 0
SUM -699.073 10.000 -709.073
 
Vi har for tiden ingen private barnehager i kommunen. 
 
I 2004 mottok vi et tilskudd på kr. 591.000.-fra staten for bl.a. nyopprettede kommunale 
barnehageplasser. Da alle barnehagene hadde fått budsjettmidler for året, ble midlene plassert 
her. 
 
 
KOSTRA - Kultur 
K. Kultur - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron

0517 
Sel

0522 
Gausdal

0532 
Jevnak

er 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

10

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 
Prioritering        
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1 505 1 323 828 678 1 231 839 1 102 
Fordeling av netto driftsutgifter innenfor kultursektoren        
Netto dr.utg. F 231 "Aktivitetstilbud barn/unge" i pst av nto 
dr.utg. til kultursektoren 3,5 2,1 4,4 9,8 11,4 10,2 12,9 
Netto driftsutgifter F370 "Folkebibliotek" i pst av nto dr.utg. til 
kultursektoren 18,9 19,8 17,7 30,6 17,2 23,7 20,5 
Netto driftsutgifter funksjon 373 "Kino" i prosent av netto 
driftsutgifter til kultursektoren 0,9 2,9 - - 8,5 1,2 1,2 
Netto driftsutgifter funksjon 375 "Museer" i prosent av netto 
driftsutgifter til kultursektoren 2,2 - 1,7 3,2 1,2 2,4 3,4 
Netto driftsutgifter F 377 "Kunstformidling" i pst av nto dr.utg. til 
kultursektoren 25,9 0,7 0,0 4,0 - 1,3 6,6 
Netto driftsutgifter F 380 "Idrett" i pst av nto dr.utg. til 
kultursektoren 27,2 36,8 14,1 34,0 21,9 21,3 23,9 
Netto driftsutgifter F 383 "Musikkskoler" i pst av nto dr.utg. til 
kultursektoren 9,5 12,5 30,3 8,5 20,7 18,7 15,9 
Netto driftsutgifter F 385 "Andre kulturaktiviteter" i pst av nto 
dr.utg. til kultursektoren 11,9 25,1 31,8 9,9 19,1 21,3 15,5 
Folkebibliotek        
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 285 262 146 207 212 199 226 
Kino        
Netto driftsutgifter til kino per innbygger 13 38 - - 104 10 13 
Besøk per kinoforestilling 54,7 48,2 .. .. 28,4 41,0 43,6 
Ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskoler m.m.        
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 53 28 36 67 140 85 143 
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner        
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd 72 49 21 62 56 60 793 
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar 
tilskudd 11 778 11 163 16 048 .. 20 821 .. .. 
Andre kulturaktiviteter        
Netto driftsutgifter til muséer per innbygger 33 - 14 22 15 20 37 
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger 390 10 0 27 - 11 73 
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger 179 332 263 67 235 179 171 
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Resultatenhet Ansvar 
Kultur Kulturkontoret 

Kulturvern 
Idrett 

Bibliotektjenesten 
Kommunal kino 
Parken Ungdomsklubb 

 
Regnskap 127 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 4.742.490 4.942.992 -200.501
Netto finansiering 8.562 -25.000 33.562
SUM 4.751.052 4.917.992 -166.939
 
Personell 
 Ant. årsverk Sykefravær % 
Kulturkontoret 2,16 0,3% 
Idrett 0,00 - 
Bibliotektj. 2,60 10,6% 
Parken Ungdomsklubb 1,98 16,5% 
Kino 0,37 0% 
 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 38) 
 
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. 
 
Kommentarer: 
 
Økonomi: 
Kulturavdelingen kommer totalt sett ut 
med et mindreforbruk. De fleste 
underkapitlene var forutsigbare. Det store 
usikkerhetsmomentet var som vanlig 
kinodriften. På tross av nedgang i 
besøkstallet holdt kinoen budsjettet med 
god margin. Bygdebokforfatteren startet 
opparbeidet noe senere på året enn 
planlagt. Dette førte til et vesentlig 
mindreforbruk på bygdebokkapitlet. Det 
var ellers usikkerhet knyttet til den nye 
ordningen der kultur betaler 

eiendomsavdelingen for 
vaktmestertjenester ved arrangementer i 
kinosalen på kveldstid og i helgene. 
Utgiften til dette ble større enn forventet. 
Utover dette var det ingen større 
økonomiske avvik på kultur i 2004.  
 
HMS: 
Det ble laget årsplan for HMS-arbeidet. I 
tråd med planen ble de ansatte anmodet om 
å vurdere behovet for vernerunder. Da 
behovet ikke syntes å være tilstede ble det 
ikke gjennomført vernerunder i 2004. Det 
ble gjennomført medarbeidersamtaler på 
flere arbeidsplasser. 
 
Kompetanseutvikling: 
Flere av kulturavdelingens ansatte har 
deltatt på kurs i 2004. Bl.a. har leder fulgt 
kommunens lederutviklingsprogram.  
 
Oppfølging av sykmeldte: 
Flere personer var sykmeldte i lengre 
perioder. Avdelingsleder hadde jevnlig 
kontakt med de langtidssykmeldte. Aktiv 
sykmelding og tilpasset arbeidstid ble 
gjennomført.  
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Bemanning: 
En ansatt i 60% stilling på biblioteket gikk 
av med pensjon i 2004. Stillingen ble 
erstattet, og vedkommende har i tillegg 
vikariert i 20% for biblioteksjefen. 
Kulturkonsulenten har hatt utvidet stilling 
med 30% til prosjektarbeid. 
Bygdebokforfatteren har arbeidet i 100% 
stilling fra 1. mai. Kulturavdelingen har 12 
ansatte fordelt på 7,11 årsverk. 
 
Likestilling: 
Av kulturavdelingens 12 fast ansatte i 2004 
var 5 kvinner og 7 menn. 3 menn og 2 
kvinner 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. Det ble 
ikke gjennomført spesielle 
likestillingstiltak i 2004.    
 
Kulturkontoret: 
I februar inviterte kulturkontoret lag, 
foreninger og enkeltpersoner til ny 
kulturuke. “Uka” var den sjette i rekken, 
og også denne gang var oppslutning fra 
arrangører og publikum god. Gjennom 
ordingen ”Kulturmenyen” har 
barnehagebarna og elevene i grunnskolen 
fått tilbud om profesjonell kultur i 
skoletiden. Høsten 2004 aksepterte 
hovedutvalg for levekår tilbudet fra 
Oppland fylkeskommune om deltagelse i 
”Kultursekken” f.o.m. skoleåret 2005/06. 
Våren 2004 startet Svein-Erik Ødegaard 
arbeidet med bygdebok for Østsinni og 
tettstedshistorie for Dokka. 
Kulturkonsulenten har i hele 2004 arbeidet 
i 30% stilling med prosjektet ”Kultur for 
alle”. Prosjektet går ut på tilrettelegging av 
kulturtilbud for mennesker med spesielle 
behov og finansieres med midler fra 
flyktningfondet. Kulturavdelingen utbetalte 
i alt kr. 1.268.902,- i tilskudd til lag og 
foreninger. I tillegg fikk utbyggere av 
idretts- og nærmiljøanlegg utbetalt kr. 
516.000,- i statlige spillemidler. Som 
utbygger fikk kommunen tildelt kr. 

2.400.000,- i spillemidler til den nye 
svømmehallen. Midlene er foreløpig ikke 
utbetalt.  
 
Sentrum Kino: 
Sentrum Kino hadde 5460 besøkende i 
2004. Dette er ca. 1000 færre besøk enn i 
2003. Hovedårsaken til nedgangen er at det 
i 2004 ble vist færre filmer med stort 
publikumspotensiale.  
 
Nordre Land Folkebibliotek: 
I likhet med 2003 har 2004 vært et godt 
bibliotekår. Biblioteket oppnådde sitt 
hovedmål; å få bokbasen tilgjengelig på 
internett! Dette betyr at biblioteket 
oppfyller biblioteklovens krav om at 
publikum skal ha tilgang til bibliotekets 
katalog. I praksis betyr det selvfølgelig at 
publikum får et svært forbedret 
bibliotektilbud. Bokbestillinger kan nå skje 
via internett – hele døgnet! Det ble innført 
automatisert utlån på filialen i Torpa i 
2004.  
 
Besøk blir kun talt ved stikkprøver og er 
derfor unøyaktig. Tellingene for 2004 viser 
imidlertid stabilt besøk, med ca 16.000 
besøkende totalt og et utlån på 34.652.  
 
Nordre Land folkebibliotek ble plukket ut 
til å delta i et nasjonalt prosjekt om felles 
lånekort i hele landet. Deltakelsen kommer 
pga. Oppland fylkesbibliotek sitt arbeid 
med prosjektet ”Det sømløse bibliotek 
Oppland”. 
 
Biblioteket har hatt et ”stabilt” budsjett i 
flere år. Dvs. at kronebeløpet ikke har gått 
ned. Men det er ikke tatt høyde for 
prisvekst, og de økte bokprisene gjorde at 
biblioteket måtte redusere innkjøpet på 
slutten av året. 
 
Biblioteket hadde klassebesøk av 1.,5. og 
8.klasse på Dokka og i Torpa. En har 
samarbeidet med helsestasjonen, og 
informert om biblioteket og delt ut 
brosjyrer på 18-mnd.-kontrollene. 
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I kulturuka hadde biblioteket besøk av 
Torstein Bugge Høverstad på Parken. På 
høsten hadde biblioteket et arr. sammen 
med Gjølberg på Ankalterud. Knut 
Faldbakken, Kåre Kompelien, Cherry 
Døhlen og Linn Sunne deltok. Den 
internasjonale bamsedagen ble markert 
med bamseutstilling i Torpa. Fride deltok 
med bokorientering på 
Pensjonistuniversitetet. 

 
Parken Ungdomsklubb: 
Parken Ungdomsklubb hadde fast 
åpningstid på tirsdag og fredag i tillegg til 
noen klubbcafèer på onsdager fordelt utover 
året. 6 rockeband har brukt 
musikkverkstedet i helger og andre dager 
utenom vanlige åpningstider. I 2004 hadde 
Parken Ungdomsklubb 259 medlemmer i 1. 
halvår og 240 medlemmer 2. halvår. 
Klubben har også dette året hatt jevn bra 
besøk med gjennomsnitt på 97 på tirsdager 
og 138 på fredager. 
 
I mekkeverkstedet har aktiviteten vært bra 
og noen ungdommer har også vært i 
aktivitet der utenom åpningstider. På høsten 
fikk Parken støpt grunnmuren til tilbygget 
som vil gi større plass for mekking. 
Klubben har hatt 8 klubbkvelder på Torpa 

Barne- og Ungdomsskole. Klubben har fått 
lov til å bruke datarommet noe som er 
veldig populært. Det er fortsatt begrenset 
muligheter i de lokalene vi disponerer og 
biljard og bordtennis er fortsatt sterkt ønsket 
av ungdommene. Mange synes også det er 
kjedelig å dra på skolen igjen på kveldene. 
Gjennomsnittlig besøk i Torpa har vært 45 
stk.  
 
Det har også i 2004 vært mange 
arrangementer og turer utenom vanlige 
klubbkvelder som f.eks: Skitur til Hafjell, 
Arr av UKM, 2 overnattinger på klubben, 
Trysiltur, Overnattingstur på åsen, 16. mai 
arrangement, 2 bandkvelder,4 
juniorklubbkvleder med gjennomsnitt på 
150 unger, Kanotur på fjorda, 2 skateturer 
til Trondheim, den ene turen sammen med 
SLUKET ungdomsklubb, 2 bowlingturer, 
2 DataParty en hel helg med 60 -80 
ungdommer, Tur til NRK Topp20 og 
Tusenfrydtur med 2 busser, 3 gokartturer. 
Klubben har også vært involvert i Mysa 
dagen i samarbeid med Tove Bergum og 
fotballgruppa. Klubben hadde også 
sommeråpent 9 kvelder med et 
gjennomsnitt på ca 45 ungdommer pr. 
kveld.   
 

 
 
 
 
KOSTRA – Sosial (Klientdata er ikke rapportert pga datafeil) 
G. Sosialtjenesten - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron

0517 
Sel

0522 
Gausd

al
0532 

Jevnaker

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

10 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Prioritering   
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 
år 972 3 135 2 766 1 291 1 977 1 803 2 313 
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. 
pr. innb, 20-66 år 465 353 870 530 1 059 680 681 
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 499 2 645 1 880 682 901 1 078 1 446 
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-
66 år 8 137 15 79 18 45 186 
Dekningsgrader        
Sosialhjelpsmottakere 168 .. 175 .. .. 188 286 
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 44,10 0,54 0,78 1,31 0,88 0,68 1,36 
Produktivitet        
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Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 24 738 .. 61 211 .. .. 42 740 55 043 
Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak        
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon 
273 3 881 12 919 11 133 7 083 8 569 8 272 17 444 
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. 
innbygger 20-66 år 119 502 297 572 141 199 327 
Årsverk i sosialtjenesten inkludert stillinger til 
sysselsettingstiltak 935,00 6,10 4,80 9,00 6,50 6,83 16,46 

 
KOSTRA -  Barnevern 
H. Barnevern - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron 0517 Sel

0522 
Gausdal

0532 
Jevnaker

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

10 

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Prioritering   
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barneverntjenesten 2 863 1 352 2 662 4 014 3 693 3 036 3 559 
Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i 
barnevernet 61 948 23 179 61 407 62 552 74 592 58 456 73 812 
Andel nto drutg til barn som bor i sin opprinnelige 
familie (funksjon 251), prosent 30,0 12,8 26,2 13,2 25,5 18,6 17,2 
Andel nto drutg til barn som bor utenfor sin oppr. 
familie (funksjon 252), pst 32,4 19,5 28,3 60,5 42,7 46,4 49,6 
Dekningsgrader        
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år, 
prosent 2,6 3,2 2,1 3,7 3,1 2,5 2,3 
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år 3,1 4,2 2,9 4,3 3,5 3,8 3,5 
Produktivitet        
Brutto driftsutgifter per barn (f.244) 23 259 15 782 27 966 18 719 23 690 20 918 25 510 
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 0,2 23,6 18,4 27,4 17,3 21,6 13,1 
Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent 
(f.244) 60,7 53,1 76,2 41,9 61,5 51,8 53,4 
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie 
(f.251) 35 967 5 022 32 355 16 500 40 118 21 450 29 746 
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig 
familie (f.252) 190 222 606 700 140 889 249 875 142 000 163 467 172 130 
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år 199,2 2,5 2,4 2,3 2,9 2,1 3,3 

 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Sosial og Barnevern Sosial 

Barnevern 
 
Regnskap 128 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 10.083.937 10.250.337 -166.400
Netto finansiering -81.292 5.000 -86.292
SUM 10.002.644 10.255.337 -252.692
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær %   
Sosialkontoret 6,5 8,1   
Barnevern 4,1 9,8   
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA Enheten endte opp med et midreforbruk. 
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Kommentarer: 
 
SOSIALTJENESTEN 
Målsetting 
Øke sosialhjelpsmottakernes muligheter 
til å komme i arbeide/ aktivitet, eller på 
annen måte bli selvhjulpne: 
Sosialtjenesten ønsker å oppnå dette ved 
blant annet tett oppfølging, råd/ veiledning, 
sysselsetting og tett samarbeid med andre 
instanser etter klientens behov. 
 
Unge klienter under 25 år med 
sammensatt problematikk og 
hjelpebehov skal prioriteres: 
 Dette med utgangspunkt i at antall 
henvendelser fra denne gruppen er økende. 
 
” Gråsoneklienter” rus/psykiatri , bidra 
til at de får hjelp til egen livsmestring og 
bedret livssituasjon: En ønsker gjennom 
målrettet tverrfaglig samarbeide å bedre 
livsvilkårene for denne gruppen. Denne 
gruppen fungerer ofte dårlig på mange 
livsområder. 
 
Skaffe boliger til vanskeligstilte: 
Sosialkontoret skal medvirke til å skaffe 
boliger til personer som ikke selv kan 
ivareta sine inntresser på boligmarkedet. 
Personer med et akutt behov for tak over 
hodet ,er sosialtjenesten forpliktet til  å 
skaffe et midlertidig husvære for dem som 
ikke klarer det selv . 
Muligheten for å kunne tilby en høvelig 
bolig er ofte et problem for sosialkontoret, 
særlig for de med lav boevne. 
 
Samarbeidsavtaler med klienter: 
Alle klienter som blir fulgt opp av 
mottaks/tiltakskonsulent skal det skrives 
samarbeidsavtaler med. Disse avtalene 
inneholder blant annet  målsettinger, tiltak, 
evalueringstidspunkt. 
 
Gjennomgang av hele klientmassen 
hvert halvår: 
Klienter som har hatt sosialstønad som 
hovedinntektskilde sammenhengende i 

over et halvt år, vil bli særlig vurdert med 
tanke på videre oppfølging/tiltak. 
 
 
Sosialavdelingen 
 
Måloppnåelse 
Øke sosialhjelpsmottakernes muligheter til 
å komme i arbeide/ aktivitet, eller på annen 
måte bli selvhjulpne: 
Klienter med sammensatt problematikk 
følges tett opp av mottakskonsulentene. 
Sosialtjenesten har bevisst satset på 
kartlegging av problemer og resurser for 
videre å gå inn i et forpliktende samarbeid 
med klienten. Der hvor det er sammensatte 
behov er det en stor grad av tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid.  
 
 
Gjeldsrådgivning: I saker med større 
gjeld og betalingsproblemer , bistår 
gjeldsrådgiver med å få oversikt over 
kreditorer og en ordning med disse.  
Sosialtjenesten hadde en vakans i 
gjeldsrådgiverstillingen fra sommeren 04 
og ut året. Konsekvensen ble en 
forskyvning av arbeidsoppgaver over på 
økonomiske saksbehandlere i 
sosialtjenesten, noe som på sikt er 
uholdbart da de har andre arbeidsoppgaver 
å ivareta. 
. 
Sysselsetting: Sosialkontoret bruker ofte 
som vilkår for tildeling av økonomisk 
sosialhjelp , at vedkommende skal utføre 
passende arbeide i kommunen så lenge 
stønaden oppebæres. Dette med tanke på å 
få kartlagt vedkommendes fungeringsevne, 
arbeidsevne samt gi arbeidstrening, slik at 
en på sikt kan få de som er reelle 
arbeidssøkere over på Aetat dersom dette 
er rett, eller over på trygdeordninger eller 
andre type tiltak. Selv om ungdommer er 
en prioritert gruppe innenfor Aetat hender 
det i perioder at tiltaksmidlene til etaten er 
oppbrukt. 
 
Ungdommer som i utgangspunktet er reelle 
arbeidssøkere uten rett til dagpenger blir da 
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sosialkontorets ansvar. Dette medfører et 
merarbeid for avdelingen og i tillegg økte 
kostnader. 
I mars 2004 ble det ansatt i 100% stilling 
en sysselsettingskoordinator i prosjekt 
sysselsetting, dette er et prosjekt i 
samarbeid med Aetat som også bidrar med 
del finansiering. Den erfaring 
sosialtjenesten har gjort seg i 2004 er at 
dette er et meget viktig og nødvendig tiltak 
for å få klienter videre. Det har 
gjennomsnittelig vært ca.6 personer 
utplassert pr. uke fra sosialtjenesten, i 
tillegg til utplassering av klienter utenfor 
denne ordningen.  
 
”Gråsoneklienter” rus/psykiatri, bidra til at 
de får hjelp til egen livsmestring og bedret 
livssituasjon: Sosialtjenesten har dette året 
klart å prioritere å arbeide med denne 
gruppen. Det har vært holdt 
ansvarsgruppemøter rundt den enkelte og 
det har vært høy grad av tverrfaglig 
samarbeid både med 1. og 2. linje tjenester 
og kommunale instanser, både med tanke 
på å få de over på rett ytelse og videre til 
rett behandling eller andre typer tiltak. Et 
spesielt tiltak ifht rusmiddelmisbrukere er 
Legemiddelassisterrehabilitering. 
Sosialtjenesten har noen klienter innenfor 
dette tiltaket. Dette tiltaket er meget 
arbeidskrevende ifht. oppfølging fra mange 
instanser både kommunalt og regionalt. 
 
Skaffe boliger til vanskeligstilte: Det har 
i år ikke vært nødvendig å benytte seg av 
midlertidige botilbud , som campinghytter  
og etc. Det har vist seg å være tilstrekkelig 
det tilbudet som har vært via boligkontoret.  
Sosialsjef har deltatt i en tverretatlig 
arbeidsgruppe ifht. å utarbeide et botilbud 
for ungdommer med sammensatte behov, 
arbeidet fortsetter i 05. Dette er en gruppe 
vi har erfaring med trenger mye bistand og 
veiledning for å kunne mestre en 
bosituasjon. 
 
Samarbeidsavtaler med klienter: 
Det har blitt skrevet samarbeidsavtaler med 
samtlige klienter som følges opp over tid. 

 
Gjennomgang/evaluering av klienter 
hvert halvår: 
Det ble foretatt en gjennomgang av 
klientmassen i juni og desember 04. 
Det er registrert i alt 230 klienter i 2004. 
70 er nye klienter. Av de nye, fikk 31 
personer råd/veiledning og evt. oppfølging 
uten økonomisk hjelp. Her har vi funnet 
andre løsninger. Dette er et viktig og 
krevende arbeidsområde. Av hele 
klientmassen er det kun ca. 8 personer som 
har mottatt sosialstønad som eneste 
inntektskilde gjennom hele året. 
Sosialkontoret har behandlet 1427 saker 
administrativt , 15 klagesaker har vært til 
behandling i klientutvalget. 
Sosialtjenesten tok tidlig høsten 04 over 
ansvaret for 10 flyktninger som ikke 
omfattes av introduksjonsloven, dvs 
flyktninger som ikke er kvalifisert for å 
delta i introduksjonsprogrammet, men som 
allikevel er inne i 5 års perioden der 
kommunen mottar flyktningmidler. 
Sosialtjenesten har ut fra dette ansvar for 
videre oppfølging og utbetaling av 
sosialhjelp. 
Sosialkontoret disponerer trygdeytelser for 
10 personer, noe som er svært tidkrevende.  
 
Gjeldsarbeide: 
Gjeldsrådgiver behandlet i alt 30 saker fra 
januar – juni 04. Sosialtjenesten henviste 
12.saker til gjeldsrådgiver  i denne 
perioden. Stillingen har vært i vakant siden 
juni 04. 
 
BARNEVERN 
Målsetting 
Arbeid med enkeltbarn og deres 
familier: 
Barneverntjenesten har et særlig ansvar for 
å gi enkeltbarn med særlige behov gode 
levekår og utviklingsmuligheter.( Jf. Lov 
om barneverntjenester § 4-4) 
 
Bedre barn og unges oppvekstvilkår: 
Lov om barneverntjenester pålegger 
kommunen å følge godt med i de forhold 
barn og unge lever under, finne tiltak som 



 45

kan forebygge omsorgssvikt og 
atferdsproblemer. 
 
Tverrfaglig/sektorielt samarbeid: 
Samarbeid md andre deler av forvaltningen 
skal medvirke til at barns inntresser 
ivaretas også av andre offentlige organer, 
Jf. lov om barneverntjenester § 3-2. 
Viktige samarbeidspartnere blir 
helsetjenesten, sosialtjenesten, skoler, 
barnhager, politi, ppt.- tjenesten og 
planmyndigheter. 
 
Måloppnåelse 
Arbeid med enkeltbarn og deres 
familier/ bedre barn og unges 
oppvekstvilkår: 
Pr 31.12.04 jobbet barneverntjenesten 
aktivt ifht.43 barn og deres familier. 
Fordeling:  
under undersøkelser:   5 barn  
venter på tiltak:   1 barn. 
 
Hjelpetiltak: Råd/veiledning barnehage, 
støttekontakt, besøkshjem, avlastning,  
økonomisk hjelp:   29 barn.  
I dette tallet ligger 4 barn som er frivillig 
plassert i fosterhjem    etter § 4-4 , 5. ledd. 
Under omsorg, plassert i  
fosterhjem :    8 barn 
Antall unge mellom 18-23 år som mottar 
tiltak jfr. § 1-3,2 ledd:  3 personer 
Det blir utarbeidet tiltaksplaner for barn 
som har hjelpetiltak eller omsorgstiltak. 
 
Antall meldinger i 2004: 49. I 2003 var 
antallet 40,dvs. en økning på 9 meldinger. 
Økningen i antall meldinger samt 
sykmeldinger og vakans i stillinger ført til 
overskridelser av undersøkelsesfrister i så 
mange som 16 saker. 
Antall nye undersøkelser i 2004: 34 . 
Avsluttede undersøkelser 41. 
 
Barneverntjenesten hadde i 2004 , 3 
fylkesnemdssaker for totalt 5 barn i fht. 
omsorgsovertakelser. Barneverntjenesten 
fikk medhold i fht. 4 av barna. 
Fylkesnemndssakene, samt at deler av 
vedtak for 2 av barna ble anket av privat 

part, har ført til en økning av utgifter til 
advokat. 
 
I løpet av året ble 6 barn frivillig plassert i 
fosterhjem jfr. § 4-4,5 ledd. 
 
Barneverntjenesten har brukt sakkyndig 
psykolog i fht. 2 barn i 2004. Denne ble 
benyttet for å utrede barns omsorgsbehov 
og foreldrenes omsorgsevne, samt vurdere 
videre tiltak i familien.  
 
 
Tverrfaglig/sektorielt samarbeid: 
Barneverntjenesten er  avhengig av 
samarbeid med andre instanser både 
kommunalt og interkommunalt. Dette 
samarbeidet har vært prioritert da det viser 
seg at vi i 2004 har hatt flere alvorlige og 
komplekse saker. 
Tjenesten deltar i tverrfaglig team BUF og 
samarbeider med andre kommunale 
instanser om generelle , forebyggende 
tiltak for barn og unge i kommunen. 
 
HMS – arbeid: Arbeidsmiljø/ sosial- 
barnevern: 
Sosialsjef og verneombud har fulgt opp 
årsplan for HMS. 
Ved risikovurdering gjennomført i 2002 
ble en del symptomer personalet var plaget 
med koblet sammen med inneklimaet ved 
avdelingen. 
Det har i 2004 vært stor aktivitet i fht 
denne saken. Det ser ut til at det må til en 
renovering av avd. for å få et bedre 
inneklima, dette for å unngå helseskader. 
Avdelingen har fått installert alarmanlegg . 
Rutinebeskrivelse for bruk er nedskrevet 
og gjennomgått med personalet. 
 
Likestilling: 
Det er pr. i dag ikke mannlige ansatte i 
enheten. Arbeidsplassen er tilrettelagt for 
begge kjønn. 
 
Oppfølging av langtidssykmeldte: 
De som har vært sykmeldte over tid har 
fått den nødvendige oppfølgingen ifht. sin 
situasjon. 



 46

 
Kompetanseutvikling: 
Det er 3 ansatte ved avdelingen som har 
påbegynt videreutdanning i 2004. 

1. Systemorientert forståelse og 
behandling. Arr: Høgskolen i 
Lillehammer og Kirkens 
rådgivningskontor. 

2. Rus/ psykiatri. Arr: Høgskolen på 
Hamar 

3. Veiledning . Arr: Høgskolen i 
Lillehammer 

 
Høsten 2004 hadde ansatte i sosial og 
barneverntjenesten ekstern saksveiledning. 
Ansatte har utenom dette deltatt på ulik 
kurs og konferanser etter behov og 
ressurser en har kunnet avse. Når noen har 
deltatt på kurs, er det obligatorisk med en 
kunnskapsformidling til de andre ansatte 
som ikke har deltatt på kurset. 
 
Økonomi: 
Barnevern: 
Bruk av advokater i fbm. saker i 
Fylkesnemda, samt bruk av  sakkyndig 

psykolog for  uttredning har ført til en 
høyere kostnad en budsjettert .Som et 
resultat av omsorgsovertakelser vedtatt i 
Fylkesnemda ble 4 barn plassert i 
fosterhjem i løpet av året. I tillegg hadde 
tjenesten 6 frivillige plasseringer av barn i 
fosterhjem. 
Dette medførte utgifter som man ikke 
kunne forutse da budsjettet ble planlagt.  
 
Sosialtjenesten: 
Kontoret hadde i 1. og 2. tertial en viss 
pågang i forhold til stengesaker av strøm. 
Ved at strømprisene i denne tiden var 
høyere enn normalt og mengden søknader 
var flere, ble kostnadene større en 
forventet. 
 
Til tross for disse ekstra utgiftene viser tall 
for sosial og barnevern et overskudd. 
Refusjon sykelønn for ansatte, og 
etterbetalinger fra statlige trygde- og 
støtteordninger bidrar til dette. 
  

 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Kulturskole Kulturskole – Årsmelding 2004 
 
Regnskap 129 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 1.728.330 1.918.483 -190.153
Netto finansiering -545 0 -545
SUM 1.727.785 1.918.483 -190.698
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. elever Elevplasser 
Kulturskole 4,82 1.9 % 192 226 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 
KOSTRA  (Se grunnskole Side 17) 
 
Enheten har et relativt stort mindreforbruk 
i forhold til den totale rammen. 
Mesteparten skyldes tilbakeføringer innen 
pensjon. For å komme i land med 
budsjettet for 2005 var vi nødt til å 

redusere aktivitetsnivået, og det var derfor 
naturlig å sette reduksjonen i verk fra 
skoleårets start. Derfor ligger en 
nedskjæring på 0,2 årsverk inne allerede 
fra 01.08.04. Antall årsverk er fra samme 
dato redusert til 4,62 fordelt på 9 lærere i 
stillinger fra 7 % til 100 %.   
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Målsetting for driftsåret: 
Målene for driftsåret er listet opp i 
virksomhetsplanen. Det jobbes 
kontinuerlig med å utvikle både kvalitet og 
kvantitet på tilbudene. Av målsettinger 
som er spesifikke for 2004 nevnes i denne 
sammenheng: 

• gjennomføre undervisning i leide 
lokaler på Bergfoss i vårhalvåret 

• medvirke i og ha innflytelse på 
byggeprosessen når det gjelder våre 
lokaler på Dokka U- skole.  

• fullføre prøveordninger med kor og 
dans i vårhalvåret med tanke på å 
opprette faste tilbud fra 01.08.04. 

• opprettholde kvantiteten i tilbudene 
gjennom ulike rekrutteringstiltak. 

• utvikle systemer for juridisk 
kvalitetssikring og oppfølging av 
elever.  

 
Måloppnåelse: ( for målsettingene over )  

• Lokalene på Bergfoss dekket våre 
behov til undervisning fullt ut. 
Manglende dataforbindelse til 
Bergfoss nødvendiggjorde en 
løsning med delt kontorplass; dette 
fungerte ikke godt og  skapte mye 
ekstraarbeid.  

• Kulturskolen har deltatt på 
byggemøter i byggeperioden og 
hatt tilstrekkelig mulighet til å 
påvirke. Vi er meget fornøyd med 
våre nye lokaler. 

• Prøveordningen har vist at det er 
grunnlag for både barne-
/ungdomskor og dans, tilbudene ble 
opprettet som faste tilbud f.o.m. 
08.05. 

• Det er gjennomført klasse- og 
skolekonserttilbud som 
rekrutteringstiltak våren 2004.      
”Myldredag” der mange fikk prøve 
våre tilbud uforpliktende har også 
gitt resultater. Kulturskolen har 
aldri hatt så mange elever som 
høsten 2004. 

• Arbeid med reglement og 
elevoppfølging / kontakt med 
hjemmet ble startet høsten 2004 

med tanke på oppstarrting i full 
skala 08.05. 

 
Kulturskolen har produsert og gitt ut CD’n 
”Opus ” i 2004, først og fremst som 
dokumentasjon av aktivitet, men også som 
markedsføring av skolen. Nesten alle 
elevene deltar på innspillingen enten med 
musikkinnslag eller kunst i heftet som 
følger plata. 
Våre elever og lærere har deltatt på en lang 
rekke konserter og tilstelninger i løpet av 
året: Elevkonserter, skolekonserter, 
juleavslutninger, juleshow, korpskonserter 
og oppdrag for eksterne organisasjoner. 
 
Vi tok imot en delegasjon fra Tommelilla  
som en del av et EU-prosjekt som 
omhandler samarbeidsmodeller mellom 
grunnskole og kulturskole, og viste et 
tverrsnitt av vår egen aktivitet. 
 
Skolen hadde en vanskelig periode fra 
august til ca. 1. november, da 
byggeprosjektet på U-skolen var forsinket. 
Vi fant provisoriske løsninger ved å bruke 
kinoen med garderobene og div. rom på 
Dokka Barneskole og Dokka 
Ungdomsskole. Mesteparten av vårt 
undervisningsutstyr var i denne perioden 
lagret på Bergfoss. Disse problemene 
måtte nødvendigvis gå utover kvaliteten 
både på våre tilbud og samarbeidet innad i 
kollegiet. Det er derfor godt å kunne si at 
våre nye lokaler fungerer perfekt og   
inspirerer kollegiet til å gjøre en god jobb. 
 
 
Kommentarer: 
 
Det er utarbeidet et årsplan for HMS-
arbeid som trer i kraft f.o.m. 2005. Rektor 
har gjennomført obligatorisk kurs i 
arbeidsmiljø. 
 
Det er ikke gjennomført tiltak med tanke 
på kompetanseutvikling i 2004. 
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Det har ikke vært sykmeldte med behov for 
oppfølging ved kulturskolen i 2004. (jfr. 
sykefravær på 1,9 % ). 
 

Det er 9 faste lærere ansatt ved overgangen 
til 2005 hvorav 4 er kvinner og 5 er menn. 
 

 
 
 
 
Kostra - Helse 
E. Kommunehelse - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron 0517 Sel

0522
Gausdal

0532 
Jevnaker 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

10

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Prioritering   
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 1 222 1 148 1 232 1 643 1 631 1 227 1 226 
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. 
innbygger 34 67 20 68 68 63 60 
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering 
pr. innbygger 970 803 922 1 394 1 418 895 894 
Dekningsgrad        
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 10,2 9,3 7,2 8,1 8,5 8,9 8,8 
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 9,9 8,2 9,9 9,5 10,8 7,9 8,4 
Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste. 
Funksjon 232        
Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere 0-6 år. Funksjon 232 80,3 94,4 75,5 68,1 93,7 76,6 75,3 
Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.). 
Funksjon 233   
Årsverk i alt pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 1,9 4,0 1,3 1,0 0,9 1,7 1,7 
Diagnose, behandling og rehabilitering. Funksjon 241        
Årsverk av leger pr. 10000 innbyggere. Funksjon 233 og 
241 8,3 8,4 6,5 7,4 6,9 7,9 7,7 
Andel timer av kommunalt ansatte leger og 
turnuskandidater 16,7 14,6 .. 14,0 22,9 17,1 43,4 
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10000 innb. Funksjon 233 
og 241 7,7 7,6 8,6 7,5 10,2 6,8 7,3 
Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og 
turnuskandidater 42,1 38,1 35,2 20,4 4,3 25,2 34,4 
Produktivitet/Enhetskostnader        
Brutto driftsutgifter pr. innbygger 2 265 2 554 1 612 1 797 2 144 1 595 1 602 
Herav: lønnsutgifter pr. innbygger 1 416 1 349 896 1 184 1 285 855 864 
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Resultatenhet Ansvar 
Helse/PPT Administrasjon 

Legestasjoner 
Miljørettet Helsevern 
Helsesøstertjenesten 

Fysio-/ergoterapitjenesten 
Psykisk helsearbeid 
PP-tjenesten 

Regnskap 133 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 10 711 513 11 259 953 - 548 439
Netto finansiering 33 759 - 228 100  261 859
SUM 10 745 273 11 031 828 - 286 580
 
Personell/Brukere 
 Ant. 

årsverk 
Sykefravær 
% 

Regnskap Budsjett 

Administrasjon 1,94 22,7 744 067 901 264
Legetjenesten, hjelpepers. 
og off. allmennlegetjeneste 7,88

 
1,9

Fastleger på individuell 
avtale 

3,3

 
4 732 006 4 206 292 

Miljørettet Helsevern - 
lokalt 

0,35 29,1 303 676 322 113

Helsesøstertjenesten 
(skole-/helsestasjon-
/jordmortjeneste) 

3,83 0,6
 

709 198 836 009

Ergo-og 
fysioterapitjenesten 

2,58 0,9  
2 394 496  2 679 120

Driftsavtale - 
fysioterapeuter 

6,65  

Psykisk helsearbeid 4,1 0,1 502 594 499 401
PP-tjenesten 2,8 3,8 1 359 236 1 587 637
SUM besatt 

33,43
gj.snitt 3,6 % 10 745 273 11 031 828

 
 
Innledning 
Aktivitetsnivået har også i 2004 vært høyt 
da tjenestene har hatt stor pågang av 
brukere/pasienter. Det systemrettede 
tverrfaglige og forebyggende arbeidet er 
tyngre å drive enn tidligere da det virker 
som enkelte enheter konsentrerer seg mest 
om interne utfordringer. Dette gir merkbart 
trangere kår for tverrfaglig utvikling og 
samarbeid.  
Det merkes at det stadig blir mer 
sammensatte og kompliserte saker å 
forholde seg til. Antall barn med alvorlig 
språkvansker, psyko-sosiale problemer og 

utviklingsforstyrrelser øker. Likeså 
samlivsproblemer hos voksne.  
 
Det har vært jobbet aktivt, tverrfaglig i en 
arbeidsgruppe med brukerrepresentant, 
med å utrede etablering av familiesenter i 
kommunen. Kommunen fikk tilbud om å 
delta i Norsk nettverk av 
Familiesenterkommuner, avdeling Oppland 
og Hedemark. Dette har gitt inspirasjon til 
arbeidet som fortsetter i 2005. 
Kommunen ble i 2004 plukket ut til å 
gjennomgå ”Landsomfattende tilsyn med 
helsetjenester til bosatte flyktninger og 
familiegjenforente”. Tilsynet var godt 
fornøyd med de fleste rutiner. Enheten har 
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fortsatt ønske om samlokalisering – PPT 
flyttes fra Rådhuset – og særlig 
helsesøstertjenesten og avdeling for 
psykisk helsearbeid har for liten plass nå 
når bemanningen er utvidet gjennom Plan 
for psykisk helse. Det brukes en del tid på 
å planlegge bruk av de lokalene som er til 
disposisjon. Dette må det gjøres noe med. 
 
Økonomi/Dekningsgrad 
Mindreforbruk i enkelte avdelinger skyldes 
tiltak for å redusere underskudd, eks. 0,26 
st. ubesatt, og uforutsette hendelser som at 
KLP innbetalingene ble mindre enn 
budsjettert. Det er særlig legetjenesten som 
har gått i underskudd  (ca. kr. 530.000), da 
dette området ble budsjettert for en annen 
tilknytning. Når det gjelder resultatet på 
nettofinansiering skyldes underskuddet et 
underforbruk i avd. for psykisk helsearbeid 
av øremerkede midler på kr. 220 000 som 
er avsatt til senere bruk – jfr. 
Kommunestyre-sak 0003/05 og mindre 
finansinntekter enn antatt på kr. 41 859. 
 
Helsesøstertjenesten: 
Det ble født 62 barn i 2004, hvorav 19 bor 
i Torpa. Alle har fått tilbud om oppfølging 
etter helsestasjonsprogrammet og det har 
vært 100 % oppslutning. Bemanningen ble 
i løpet av året utvidet med 50 % 
helsesøsterstilling gjennom Plan for 
psykisk helse. 40 % av bemanningen er 
prosjektstilling for flyktningehelsesøster. I 
2004 ble flere nye tiltak satt i verk: 
samtalegruppe for afghanske barn, mor og 
barn treff, utarbeidet ”Helseprogram for 
flyktningers psykiske helse” for å nevne de 
viktigste.  
 
Ergo- og fysioterapitjenesten 
I 2004, som tidligere, er barn og unge 
prioritert. Av tiltak nevnes: sansemotorisk 
gruppe på DBS, skriverforberedende 
trening TBUS og DBS samt vurdering av 
motoriske ferdigheter hos sped- og 
småbarn. Tjenesten samarbeider nært med 
rehabiliteringsavd. på Landmo. I fht 
rehabilitering av hjemmeboende brukes det 
også mye tid. Rødrussen ga kr. 39 600 av 

sitt overskudd til ”Rehabilitering i Nordre 
Land” som er brukt til innkjøp av 
treningsutstyr. I tillegg ble det bevilget kr. 
50 000 til innkjøp på kommunalt 
hjelpemiddellager. Det har vært økning i 
antall hørselshemmede som har henvendt 
seg til tjenesten. 
 
PP-tjenesten: 
I 2004 greide ikke tjenesten lenger å 
ivareta alle lovpålagte oppgaver på en 
forsvarlig måte. Flere måtte henvises 
videre på grunn av manglende kapasitet 
og/eller kompetanse i egen kommune. Det 
er behov for en utøvende logoped i tillegg 
til den vi har.  
Samarbeidet mellom PP-tjenestene i 
Gjøvik-regionen fungerer godt. Arbeidet i 
de ulike nettverkene er utviklende.  
Det forebyggende systemrettede arbeidet 
vil fortsatt være et satsingsområde for PP-
tjenesten for på lang sikt å redusere 
behovet for spesialpedagogisk hjelp og 
opplæring og sikre den enkelte nødvendig 
tilrettelegging og hjelp tidligst mulig. 
 
Avdeling for psykisk helsearbeid: 
Behovet for oppfølging er økende og 
personer med rus/psykiatriproblematikk 
krever forholdsvis mye ressurser. Flere 
unge blir henvist til tjenesten, og flere 
voksne som sliter i samlivet tar kontakt. 
Tjenesten følger opp ca. 10 mødre med 
psykiske vansker som har barn i/under 
grunnskolealder. Disse vil få et nytt 
gruppetilbud i samarbeid med 
helsesøstertjenesten i 2005.  
Oppfølging av flyktninger har økt 
betraktelig, dette er til tider svært 
tidkrevende.  
Økningen i øremerkede midler ble mindre 
enn først lovet, og ansettelse av aktivitør 
måtte utsettes til 2005. 
Det ble i 2004 vedtatt å bygge 5 
omsorgsleiligheter. Ei arbeidsgruppe har 
planlagt å etablere et botilbud for ungdom 
med dårlig boevne. Det er skaffet tilveie 
ca. 330.00,- til dette tiltaket. 
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Legetjenesten: 
I mai 2003startet forhandlinger med legene 
om revisjon av de individuelle avtalene – 
de ble ikke sluttført i 2004. 5 
fastlegehjemler har vært besatt og vi har 
også i 2004 hatt turnuslege hele året. Det 
har pågått et prosjektarbeid i 

Gjøvikregionen for å starte en 
interkommunal legevakt med tilhold på 
sykehuset i Gjøvik. Dette arbeidet har 
lykkes og oppstart blir 21.02.05. Nordre 
Land skal delta i nattlegvakten samt flytte 
all legevaktsformidling hit. 

 
Noen aktivitetstall: 
Behov – hendelse antall -02 antall -03 antall -04 
Fødsler/gravide hos jordmor 48/65 69/61 62/69
Familier med hjemmeveiledning fra helsesøstertj. 15 15
Utenlandsvaksinerte - helsesøster 97 96
Antall konsultasjoner (unntatt tlf.kons.)/kontakter i 
helsesøstertjenesten/ansvarsgr. 

*) 
2063 2356/19

Utlån fra Hjelpemiddelsentralen/ komm. lager 1676/770 1921/860  -reg./1250
Barn <18 år henv. til komm. fysio-/ergoterapeut 29 40 55/18
Pol.kl. beh.(komm.fysio.) inkl. rehab.avd. og dagtilbud 898 896 1012
Antall brukere av ergoterapitj. 300 450 360
Antall brukere av syn- og hørselskontakten 110              127
Støttekontakt til voksne 24 24 24
Støttekontakt til barn (nytt tilbud i 2004)  5
Oppfølging fra psykisk helsearbeid 204 214 244
Gruppetilbud i psykisk helsearbeid, nytt i 2003 9 9
  
*) ikke gjennomført 4-års og 18-mndr. kontakter i samsvar med budsjettvedtak om reduksjon i tjenesten for dette 
året 
     
Målsetting på enhetsnivå: 
Målsettingen for driftsåret 2004 var å 
holde budsjettrammen og gjennomføre 
tiltak i samsvar med virksomhetsplan og 
HMS-plan for enheten. Noen avdelinger 
har hatt egne virksomhetsplaner.  
Satsingsområdene i 2004 var: 

1. Etablere ny samarbeidsform i 
tjenestetilbudet, med delmål om 
opprettelse av Familiesenter 

2. Etablere systemer som bidrar til 
inkludering i skole-,  arbeids-, og 
samfunnsliv 

 
Måloppnåelse på enhetsnivå: 
Satsingsområde 1 – se innledningen om 
Familiesenter. Internt er det etablert fast 
samarbeidsforum mellom 
helsesøstertjenesten og avd. for psykisk 
helsearbeid. Det ble også planlagt å 
invitere ergo- og fysioterapitjenesten samt 
avd. for psyk. helsearbeid til å delta på 

noen møter i BUT (samarbeidsforumet 
mellom PPT og helsesøstertj.) – Barn og 
Unge i Fokus. Vedrørende satsingsområde 
2 er det særlig bruk av Individuell Plan 
som har vært i fokus. Dette har vært tema i 
Faglig Forum – se også pkt. om 
kompetanseutvikling. 
Budsjettet er overholdt og regnskapet viser 
overskudd! 
 
HMS: 
Arbeidstilsynet ga i 2003 pålegg om 
utbedringer av inneklima ved Dokka 
legestasjon. Utbedringene ble gjort våren 
2004. Årsplanen for HMS- arbeidet er fulgt 
opp og årsmelding er levert til HMS 
koordinator. Enhetsleder har gjennomført 
grunnopplæring i arbeidsmiljø hos Land 
BHT. 
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Kompetanseutvikling:   
Økonomien begrenser oss i forhold til 
behovet og de ansatte har i hovedsak bare 
kunnet dra på kurs som er gratis/billige og 
uten overnatting. Dette er beklagelig og 
vanskelig da presset på tjenestene øker og 
det er hele tiden krav om oppdatert og ny 
kompetanse. Gjennom Plan for psykisk 
helse er det tilført midler som gjør at 
innenfor dette feltet er det enklere. I 
februar arrangerte vi kurset ”1. hjelp ved 
selvmordsfare” for ca. 20 kommunalt 
ansatte i helsetjenester, skoler, barnehager, 
m.m. Flere ønsket å delta, så vi søkte 
Fylkesmannen om støtte til ett kurs til, men 
fikk avslag.  
Legene har deltatt på det antall kurs som er 
nødvendig for deres etterutdanning og 
resertifisering som spesialister i 
allmennmedisin (ikke bel. driftsbudsjett).  
Faglig Forum i enheten har arrangert 
internundervisning med aktuelle tema og 

interne foredragsholdere. Vi har arrangert 
1 temadag ”Stressmestring med LØFT- 
tilnærming” for alle ansatte med ½ dags 
oppfølging etter ca. 6 mndr. I 
avdelingslederforumet foregår det også 
strukturert kompetanseutvikling gjennom 
tema i avdelingsledermøter og 
arbeidsseminar.  
 
Oppfølging av sykmeldte:  
Lite sykefravær også i 2004, men to 
langtidssykemeldte personer gir høye tall 
når bemanningen i den enkelte avdeling er 
liten. Fraværet varierer fra 0,1 % - 29,1 %, 
og gjennomsnittet for alle avdelinger var 
3,8 % noe som er akseptabelt. 
 
Likestilling: 
Likestilling ivaretas ved ansettelser. 
 

 
 
 
KOSTRA – Pleie og Omsorg 
F. Pleie og omsorg - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron 0517 Sel

0522 
Gausdal

0532 
Jevnaker 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

10

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Pleie- og omsorgstjenestene samlet   
Prioritering   
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgtjenesten 10 023 10 413 10 503 8 976 11 455 9 458 9 051 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av netto 
driftsutgifter i alt 34,9 36,7 37,2 35,5 38,4 35,8 34,1 
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og 
over 179 620 182 881 186 368 171 268 181 970 191 216 200 233
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og 
over 62 009 61 256 61 592 63 039 65 140 67 194 69 259 
Produktivitet / Enhetskostnader        
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale 
pleie og omsorgstjenester 220 898 213 335 235 500 108 255 170 380 203 245 222 998
Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk, pleie og omsorg i 
kroner 354 471 331 901 335 294 346 451 440 362 380 043 373 069
Årsverk i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 
Hjemmetjenester        
Prioritering        
Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger 3 152 5 279 3 663 3 174 6 021 4 608 4 315 
Dekningsgrader        
Andel mottakere av hjemmetjenester under 67 år 21,0 28,8 19,4 28,8 44,3 33,3 29,5 
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 79,0 71,2 80,6 71,2 55,7 66,7 70,5 
Andel mottakere av hjemmetjenester over 80 år 53,4 45,4 41,0 46,2 37,8 44,8 47,4 
Andel mottakere som får både praktisk bistand og 
hjemmesykepleie 29,2 47,3 42,7 17,2 26,0 36,8 36,7 
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Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester        
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i 
kroner 100 584 137 623 112 670 42 725 103 277 117 501 131 461
Lønnsutgifter pr mottaker i hjemmetjenesten (i kroner) 95 068 128 346 106 176 39 933 96 031 110 649 122 143
Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte 
brutto driftsutg 3,2 2,0 1,4 2,9 1,9 2,6 2,0 
Utdypende tjenesteindikatorer for hjemmetjenester        
Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål        
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og 
over 46,8 50,5 38,2 52,7 49,6 45,5 45,3 
Institusjoner for eldre og funksjonshemmede        
Prioritering        
Netto driftsutg. pr. institusjonsplass 418 118 497 208 474 642 535 621 451 851 442 797 501 576
Dekningsgrader        
Andel beboere på institusjon under 67 år 7,3 2,0 4,5 4,1 6,3 6,4 5,0 
Andel beboere 80 år og over i institusjoner 65,9 73,5 71,6 74,3 77,2 73,7 75,4 
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg) 99 96 109 116 107 98 99 
Utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner        
Andel heldøgnsbeboere på langtidsopphold 82,9 89,8 78,4 82,4 92,4 88,8 85,5 
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 18 6 - 11 14 8 10 
Andel plasser i kommunen i skjermet enhet for 
aldersdemente 19,3 39,2 7,4 26,6 24,3 20,6 20,5 
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering .. - .. 6 4 6 4 
Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon 8,8 4,2 4,0 3,1 6,8 4,7 6,5 
Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon 9,9 5,7 6,2 9,1 4,5 8,3 7,4 
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner        
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 
plass 534 571 584 755 579 728 644 781 575 716 559 349 640 015
Korrigerte brutto driftsutgifter (f.261) pr. rom i kommunale 
institusjoner 49 974 98 902 32 785 62 516 91 405 47 728 59 510 
Aktivisering av eldre og funksjonshemmede        
Prioritering        
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 843 785 614 221 550 589 509 
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over 5 213 4 617 3 601 1 552 3 130 4 187 3 892 

 
 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Landmo Sykehjem Administrasjon 

Landmo 
Kjøkken 

 
Regnskap 135 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 29.033.983 30.099.386 -1.065.403
Netto finansiering -281.362 -250.000 -31.362
SUM 28.752.621 29.849.386 -1.096.765
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. 

beboere 
Herav på 
korttid 

Administrasjon 2     
Landmo Sykehjem 60,96 8,7 % 79 6 
Kjøkken 7,19    
Dokka Vaktsentral 4,86 10.8 %   



 54

 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 52) 
Administrasjonen : Har hatt en 
merinntekt på ca 1 mill. kr. samtidig som 
driftsutgiftene til varekjøp/ tjenesteprod. er 
reduert. Totalt resultat for adm er positiv. 
 
Pleieavdelingene: De som kun har hatt 
lønn på sitt budsjett, har et positivt avvik til 
tross for at avdelingene har hatt overbelegg 
hele året. Det har vært svært stramt i 
forhold til permisjoner med innleie av 
vikarer. I tillegg har en forsøkt å  benytte 
så lite ekstrahjelp som mulig. Refusjon 
sykelønn har gitt et positivt resultat i 
forhold til det budsjetterte. 
Dokka Vaktsentral : Sentralen har i sitt 
siste driftsår hatt et avvik i negativ 
retning.ca kr. 100.000.-. Dette er 
overforbruk på lønn sammen med noe 
reduserte inntekter. Det har vært 
nødvendig å benytte en del overtid på de 
tilsatte i Vaktsentralen siden det ikke har 
vært hensiktsmessig å utvide staben nå 
siden  det har gått mot  driftsstans her. 
Kjøkkenet : Avdelingen har et godt 
resultat for driftsåret, med et underforbruk. 
Dette skyldes merinntekter på utkjørt mat 
og på kantinesalg i tillegg til et forsiktig 
forbruk.  
 
Målsetting for driftsåret: 
Målsettingen for året har vært å : 

• Gi sykehjemstjenester til de som 
trenger det mest, langtids -  og  
korttidsopphold i tillegg til tilbud 
om rehabilitering. 

• Gjennomføre reduksjon av 
overbelegg til normal drift ved 
årsskiftet. 

• Lage veranda på Soltun 2 
• Styrke bruk av data i avdelingene 

som hjelpemiddel i pleien  
• Bedre informasjonen med 

informasjonsbrosjyrer for alle avd. 
• Styrke bemanningen i avdelingene 
• Etablere erindringskrok  
• Forberede nedleggelse av Dokka 

Vaktsentral 

Måloppnåelse: 
Landmo sykehjem har i driftsåret nådd 
flere av målsettingene. 
Hovedmålet om å gi sykehjemstjenester til 
de som trenger det mest  har vi etter vår 
mening ikke kunnet etterkomme ettersom 
det  også i år vært stor pågang på plassene . 
Høsten var utfordringene aller størst med 
flere til dels sterkt pleietrengende som ikke 
fikk sykehjemstilbud. 
Dette gjorde at vi ikke kunne redusere 
plassene tilbake til normalnivå etter 
01.11.04 .Det var 9 i overbelegg ved 
årsskiftet. 
Ventelistene var ved årsskiftet: 
ventet på: 
Korttidsopphold /rehab. / avlastning.:  16  
Langtidsopphold.   :  13 
 
I rehb.avd. har vi hatt: 
Totalt 72 (69) inn – og utskrivinger på 
sengeavdelingen dette året.  
 
(Tallene i klamme er 2003 tall.) 
Av disse pasientene :  
47 (33)tilbakeført til hjemmet 
4 (8) overført til andre institusjoner. 
7 (9) overført til andre avdelinger på 
sykehjemmet 
 8 (13) døde 
 6 (6) pasienter inneliggende på 
telletidspunktet. 
 
Dagtilbudet har hatt stabilt 6 brukere 
gjennom året. 
Totalt for sykehjemmet er tallene : 
Utskrivinger etter langtidsopphold : 37 av 
disse 18 dødsfall. 
Utskrivinger etter korttidsopphold : 121 
av disse 16 dødsfall og 89 utskrevet til 
hjemmet. 
Til de andre målene: 
Veranda i 2. etg. Soltun er bygget og tatt i 
bruk ved hjelp av midler fra Quales 
minnefond. 
Vi har også hele året jobbet kontinuerlig 
med data som hjelpemiddel i pleien. Vi har 
ikke kommet så langt som vi ønsket fordi 
det ikke har vært kapasitet på serveren til 
oppdatering av programvaren. 
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Vi har sendt ut informasjonsbrosjyrer til 
alle som tildeles tjeneste for første gang. 
Det er utarbeidet tre info–brosjyrer, en for 
Soltun, en for Korttids- /rehabiliteringsavd. 
og en for Langtidsavdelingene. 
Det har ikke vært midler til å styrke 
bemanningen. 
Etableringen av erindringskrok er forberedt 
og alle planer er klare ,men det er ikke 
gjennomført  p.g.a. mangel på håndverkere   
Mye tid gikk med til å forberede 
nedleggelse av Dokka Vaktsentral. Dette 
dreide seg om utsendelser av oppsigelser 
og forberedelser for at andre operatører 
kunne overta våre kunder. Omplassering 
av ansatte var også en viktig del av dette. 
Enheten kom i mål med arbeidet. 
Kommentarer: 
Pleieavdelingene: Driften har vært preget 
av at avdelingene har hatt 9 beboere mer 
enn ordinært. Disse har bodd på 
dobbeltrom i denne perioden. Det har vært 
utvist stor tålmodighet både fra beboere og 
tilsatte. Det har vært svært stabilt belegg 
hele året. I tillegg har pågangen på plasser 
vært stort noe som har forsinket prosessen 
med å redusere overbelegget. 
Personelltilgangen i avdelingene er bra 
.Det er ved slutten av året tilsatt kvalifisert 
personell i alle fagstillinger selv om det er 
noen ute i permisjon / sykmelding. 
Rehabiliteringsenheten: Året 2004 bærer 
preg av ombyggingen ved LOS, og dermed 
det planlagte overbelegget i 1 og 2 etg. 
Ved årets slutt er 4 av 6 sengeplasser ved 
rehab. avd ’blokkert’ med pasienter som 
har eller trenger langtidsvedtak. Dette gjør 
at vi fort sliter med  opphopning av ’ 
utskrivingsklare pasienter’ på sykehusene.  
 
Rehabilitering: Dagsenter har i 2004 hatt 
nesten samme søkerantall som året før, 
men av ulike årsaker har noen av søkerne 
ikke vært her, eller kun vært her en kort 
periode. Seks brukere  har stabilt vært her 
fra 1 til 3 dager i uken. De har bla. fått 
tverrfaglig oppfølging av aktivitør, 
fysioterapeut og arbeidsterapeut. Hos flere 
av brukerne har hovedfokuset vært 
vedlikehold av fysisk aktivitet og sosial 

stimulering. De resterende har trengt en 
mer tverrfaglig oppfølging,  og hatt 
rehabilitering som hovedmål.  
Dagrehabilitering: Tilbudet  har åpent 2 
dager i uka, mandag og fredag, og har da 
samdrift med åpen omsorgs dagtilbud. 
Samarbeidet med Åpen Omsorg på disse 
dagene fungerer greit. 
 
Aktivitetstilbudet til øvrige pasienter blir 
mer begrenset i antall aktiviteter siden 
pasientenes funksjonsnivå  stadig blir mer 
redusert. Det satses på underholdning og 
høytlesning i tillegg til individuelle tilbud.  
Soltun: Omsorgen for aldersdemente som 
omfatter 18 plasser i sykehjemmet  har i 
det siste året blitt vanskeligere å håndtere. 
Det er flere med sammensatte behov. 
Avdelingen har registrert uro /aggresjon og 
fysiske angrep på personalet fra juni 2004 
og har i denne tiden registrert 55 slike 
tilfeller . Dette representerer en vesentlig 
belastning i arbeidsmiljøet.  Behovet innen 
omsorg for aldersdemente synes økende.  
 
Kjøkkenet: 
Kjøkkenet har hatt full drift i året som har 
gått. Virksomheten har hatt en produksjon 
på ca.100 porsjoner. Utkjøring foregår  
hver dag ,men vesentlig på tirsdag ,  fredag 
og søndag. 
Det har gått med mye tid i løpet av året til 
planlegging ,byggemøter og  forberedelse 
til å ta i bruk nytt kjøkken. 
Dokka Vaktsentral: Sentralen har hatt full 
drift (se egen statistikk). Det har også etter 
sommerferien gått med mye tid til 
forberedelse til nedlegging som 
oppsigelser av avtaler og sikring av 
opplysninger til nye operatører. 
Omplassering av personell har også vært 
en vesentlig del av dette.  
Sykefraværet: Sykefraværsprosenten er 
på 8,7 % i  2004  mot 9,3% i 2003 og 
10,9% i 2002. Dette er en positiv utvikling 
som må tillegges omlegginger i 
sykehjemmet i tillegg til fokus på 
sykefraværsoppfølging.  
Vaktsentralen har hatt en 
sykefraværsprosent på 10.8% i 2004. 
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Oppfølging av sykemeldte: 
Det har vært fokus på oppfølging av 
sykemeldte hos alle avd. lederne i enheten. 
Det har vært en økning i bruk av aktiv 
sykemelding . 
Vi har arbeidet med omplassering av 4-5 
personer i 2004  
 
HMS: 
Vi har en Årsplan for internkontroll i 
sykehjemmet. Denne er fulgt og 
gjennomført. ( Se vedlegg). Enhetsmøtene 
annenhver uke er forum for oppfølging av 
årsplanen. Enheten har  hatt tilsyn av 
farmasøyt som beskrevet fra mai 2004 .Det 
er også gjennomført egenkontroll på dette 
området i tillegg til at det har vært 
gjennomgang av avvik innen 
medikamenthåndteringsområdet. Det er  
tegnet avtale om tilsyn med Sykehuset 
innlandet. 
Brannplanen er justert etter erfaringene fra 
fjordårets øvelse. Det er gjennomført 
brannøvelser etter planen. Det vil si 
teoretisk øvelse på våren og 
stikkprøvekontroll med skriftlig prøve i 
høst.  Vi har gjennomført 
planleggingsmøter med BHT  med fokus 
på  forflytningsteknikk og 
forflytningsveiledere i avdelingen. I tillegg 
har det vært gjennomført et kurs for disse. 

Det er også gjennomført planleggingsmøte 
for neste år mot slutten av året. 
Husmøtet ser med uro på den utvikling 
som skjer på avd. Soltun og vil følge dette 
nøye opp etter omflytting av avdelingene 
som vil skje våren 2005. 
 
Kompetanseutvikling: Sykehjemmet har 
hatt svært lite midler til kompetanseheving 
i 2004.Det har likevel blitt gjennomført 
internundervisningsprogram både på vår 
og høst. Dette er korte 
undervisningsopplegg på aktuelle 
fagområder med forelesere av egne fagfolk 
eller fra sykehustjenesten . Det er også 
gjennomført både grunnkurs og 
oppfølgingskurs i medikamenthåndtering. 
Vi har to hjelpepleiere i videreutdanning 
gjennom samarbeid med Gjøvikregionen. 
Vi har også hatt ledere på turnuskurs. Det 
foregår også kontinuerlig 
kompetanseheving i forhold til bruk av 
data som hjelpemiddel i dokumentasjon av 
pleietiltak. 
 
Likestilling: 
Enheten har en vesentlig andel kvinner i 
personellgruppen. Andelen menn har ikke 
endret seg siste året. Der fortsatt på 3.8%. 
Det har ikke vært benyttet spesielle tiltak 
for å forsøke å endre kjønnsfordelingen 
blant tilsatte i enheten. 
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Resultatenhet Ansvar 
Åpen Omsorg Administrasjon 

Landmo Bo-og Servicesenter 
Korsvold Omsorgsboliger 
Ambulerende vaktmester 

Hjemmetjenesten Torpa 
Hjemmetjenesten Dokka 
Bofellesskap/avlastning 
Personlig assistanse 

 
Regnskap 136 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 46 099 657 47 223 919 -1 124 261
Netto finansiering -53 855 -75 000 21 144
SUM 46 045 801 47 148 919 -1 103 117
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Antall 

boenheter 
Ant. 
brukere 

Administrasjon 3,6 4,4    
Landmo Bo- og Servicesenter 1,1 50,8 12 
Korsvold Omsorgsboliger 14,25 10,1 20 
Hjemmetjenesten Torpa 15,5 9,8   
Hjemmetjenesten Dokka 23,64 11,7    
Bofellesskap/avlastning 38,56 12,7 21 
Personlig assistanse 4,05 11,2  
Ambulerende vaktmester 1,6 0,2  

 
 
308 

SUM Åpen Omsorg 102,3 11,6   
 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 52) 
 
Pr.31.12.04 ble det registrert 447 brukere 
totalt på funksjon 254 i KOSTRA. (pleie 
og omsorg, hjelp til hjemmeboende, 
praktisk bistand, hjemmesykepleie)  
Av dette var 139 brukere av psykiatrisk 
sykepleie som ligger i  enhet Helse/PPT.  
 
Pr.31.12. 2004 var det i enhet – Åpen 
omsorg registrert; 
 308 brukere av hjemmesykepleie, 

hjemmehjelp, miljøarbeidertjeneste, 
boveiledning og tjenester fra 
ambulerende vaktmester.  

 14 brukere hadde avlastningstiltak,  
 17 brukere der pårørende mottok 

omsorgslønn 
 44 personer hadde støttekontakt  
 123 personer bodde i boliger som 

disponeres til pleie-og omsorgsformål, 
de fleste av disse mottar en eller flere 

pleie-og omsorgstjenester.(inkl. 
Korsvold og Landmo omsorgsboliger) 

 12 personer benytter seg av dagtilbudet 
for eldre ved Korsvold  

 14 hadde et tilsvarende tilbud ved 
Landmo 

 16 personer benyttet Torpa dagsenter, 6 
av med egen assistent 

 12 personer hadde et tilbud ved Dokka 
vedsenter, flere med egen assistent.  

 3 med brukerstyr personlig assistanse 
 
Mange er brukere av flere tjenester 
samtidig. Oversikten sier ingenting om 
omfanget/tidsbruken hos den enkelte 
bruker.  
En ny brukergruppe i hjemmetjenesten er 
rusmisbrukere som får medikamentassistert 
rehabilitering. Ved årsskifte var dette 3 
personer.  
Saksbehandlingen for tildeling av 
Transporttjenesten for funksjonshemmede, 
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som er en fylkeskommunal oppgave, er 
lagt til enhet Åpen omsorg. 
Regnskapet for Åpen omsorg viser for 
første gang et overskudd, dette er nok noe 
misvisende i forhold til hva som er reelt  på 
grunn av føringen av pensjonsutgifter i 
regnskapet. En annen årsak til det positive 
resultatet var at enheten fikk Øremerket 
tilskudd til ressurskrevende brukere, kr. 
746 000, dette lå ikke inne som inntekt i 
enhetens budsjett.  
  
Målsetting for driftsåret:  
Dekke den enkelte brukers behov for 
behandling, omsorg, bistand og veiledning 
i alle livets faser. Tjenesten bygger på et 
tverrfaglig og differensiert tilbud. 

 Gi individuelt tilpassede tjenester 
slik at den enkelte tjenestemottaker 
får opprettholdt et mest mulig 
fullverdig liv uavhengig av 
funksjonsnivå. 

 Sikre at den enkelte 
tjenestemottaker er trygg på å få 
den hjelp han/hun har behov for der 
han/hun oppholder seg 

 Øke kvalitetssikring gjennom 
forbedrede rutiner 

 Øke kompetansen og i tillegg gjøre 
nytte av den kompetansen som er 
blant de ansatte 

 Bedre arbeidsmiljø for ansatte 
 Økt informasjon og 

brukermedvirkning 
 
Måloppnåelse: 
 Individuelt tilpassede tjenester og 

trygghet for å få hjelp 
Individuelt tilpassede tjenester er et mål 
det jobbes kontinuerlig med. Det ble i 2004 
satt ekstra fokus på å vurdere hvilke type 
tjenester som er viktig for hver enkelt 
bruker. Det har vært jobbet bra med dette, 
selv om mange ikke har fått den tjenesten 
det har vært søkt om.   
 
 Økt kvalitetssikring.  

Det ble brukt mye tid på informasjon og 
opplæring i IPLOS – Individbasert pleie-og 
omsorgsstatistikk. Dette er et sentralt 

helseregister som skal danne grunnlaget for 
nasjonal statistikk for pleie-og 
omsorgssektoren. Formålet med IPLOS- 
registeret er å gi statlige myndigheter, 
kommunene og allmennheten kunnskap 
om utviklingen i pleie-og omsorgssektoren. 
Registeret skal etter planen etableres 1. 
januar 2006. 
Flere stillingsbeskrivelser og 
tjenestebeskrivelser er under utarbeidelse 
og revidering.  
Det er satt fokus på dokumentasjon og 
rutiner bl.a. gjennom Gerica ved tildeling 
av tjenester og saksbehandlingen i 
enkeltvedtak. 
I 2004 ble det startet opp med 
Farmasøytisk tilsyn også i Enhet –Åpen 
omsorg, dette for å kvalitetssikre 
håndteringen av medisiner. 
 
 Økt kompetanse. 

Året 2004 ble sterkt preget av  IPLOS, 
GERICA og NOTUS. Ekstra mye tid gikk 
til opplæring i bruk av fagsystemet 
GERICA. Deler av dette er etter hvert 
integrert i det daglige arbeidet, selv om 
mye gjenstår.  
Turnusplanleggingsprogrammet NOTUS 
har krevd mye av avdelingsledernes tid, 
men vi ser at dette nå ”glir” bedre. 
Formålet med dette hjelpemidlet er at 
oversikten og personalbruken skal bli 
bedre dokumentert. 
Miljøarbeidertjenesten ble i 2004 styrket 
med flere vernepleiere. Dette er bra for 
fagmiljøet. Det er foretatt en del endringer 
i turnuser og personalsammensetting for at 
de ansatte skal få brukt sine personlige 
resurser på best mulig måte.  
Personalet er erfarne og kompetente til 
jobben sin. 
 
 Bedre arbeidsmiljø for de ansatte.  

Ansatte i hjemmetjenesten, Dokka har 
flyttet inn i nye lyse lokaler i tilknytning til 
Landmo omsorgssenter og har nå endelig 
fått garderobe. 
Avdelingslederne i miljøarbeidertjenesten 
både i Rudsgata og på Snertinn har små og 
dårlig plasserte kontorer. Dette medfører 



 59

mye uro og dårlige arbeidsforhold for dem. 
Det er behov for et kontor med PC på 
Landmo for å avlaste kontoret i boligen på 
enkelte dager. Personalet i Rudsgata har i 
løpet av 2004 pusset opp kontorene der 
med maling og opprydding.  
 
 Økt informasjon og 

brukermedvirkning.  
Dette er en viktig målsetting for oss å 
jobbe med i 2005.  
 
Kommentarer:  
På grunn av mye tung og krevende pleie, 
særlig på begynnelsen av året, førte til 
overforbruk av ekstrahjelp og overtid.  
For å forsøke redusere utgiftene, slik at 
enheten  skulle unngå overforbruk i 2004 i 
samme grad som året før, ble  det gjort 
enkelte reduksjoner i tjenestetilbudet.  
50% stilling for aktivitør ved 
Dagavdelingen på Landmo ble holdt 
vakant fra 01.07. 2004. Som følge av dette 
ble dagtilbudet redusert fra 3 til 2 dager pr. 
uke. 
Hjemmetjenesten, Dokka ble redusert med 
25% hjemmehjelp.  
 
Avviklingen av avlastningsboligen i 
Åsligata skjedde i midten av februar, og 
medførte noe overforbruk i forhold til kr. 
100 000 som var avsatt til dette. For å 
imøtekomme brukerne av Åsligata ble det 
etablert et avlastningstilbud for to 
ungdommer ved Torpa dagsenter hver 
onsdag ettermiddag. Dette har fungert bra. 
 
Habiliteringstjenesten for voksne har vært 
inne i forhold til 3 brukere. Dette har ført 
til vedtak etter Sosialtjenestelovens 
Kap.4A, Begrenset bruk av tvang, som 
igjen medfører ekstra lønnsutgifter i 
miljøarbeidertjenesten.  
 
Fra 01.04.04 ble det inngått en leieavtale 
med firmaet Tele & Samband AS om leie 
av trygghetsalarmer bl.a. med tanke på 
nedleggelsen av Vaktsentralen. 
Kommunen leier alarmene ut igjen til 

brukerne som betaler leie til kommunen 
som før.  
 
På den positive sida kom det Øremerket 
tilskudd til ressurskrevende brukere på  kr. 
746 000. Dette lå ikke inne som inntekt i 
enhetens budsjett.  
 
I november flyttet hjemmetjenesten, Dokka 
inn i nye lokaler i nybygd Landmo 
omsorgssenter og 14 dager senere var de 
fleste beboerne, 12 i alt,  på plass. Mange 
flere var og er fremdeles søkere til 
omsorgsbolig ved Landmo. Nå ser vi fram 
til at de siste 4 omsorgsboligene i 
Gamlevegen står ferdige i 2005. 
 
HMS: Det har vært jobbet bra med HMS i 
enheten. Alle avdelinger hadde utarbeidet 
årsplaner for arbeidet i 2004 og det er 
skrevet egne årsmeldinger fra hver 
avdeling.  
Det har vært hold kurs i 
forflytningsteknikk og  førstehjelp og 
gjennomført vernerunder. 
Medarbeidersamtaler er gjennomført.  
Pålegg fra Arbeidstilsynet om garderobe 
for de ansatte ved Korsvold og i 
hjemmetjenesten, Torpa er fulgt opp og ny 
garderobe sto ferdig i juni. 
   
Kompetanseutvikling: 
En av avdelingslederne avsluttet i 2004 sin 
utdanning i administrasjon og ledelse.  
To avdelingsledere startet i høst på en 
kursrekke i helselovgivning. En  av 
boveilederne har begynt på studier i 
spesialpedagogikk.  
En hjelpepleier tar utdanning i geriatri.  
Miljøarbeidertjenesten er styrket ved at det 
ble ansatt 2 nye vernepleiere. 
Mye av tiden til kompetanseheving har i 
2004 vært rettet mot bruk av GERICA, 
IPLOS og NOTUS.  
 
Oppfølging av sykmeldte: 
Sykefraværet i enheten er høyt og ser ut til 
å stige noe. Totalt i 2004 var det 11,9% 
mot året før på 9,8% . Mange er sykemeldt 
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på grunn av vondt i nakke, skuldre og 
rygger. Enkelte blir også syke av stress.  
Det ble holdt Informasjonsmøter om IA- 
avtalen rundt i enheten. Tilstrebingen av 
mer tilrettelagte arbeidsoppgaver og 
arbeidstid for enkelte arbeidstakere som 
har dette behovet tar tid. 
 

Likestilling: 
Enhet – Åpen omsorg er en typisk 
kvinnearbeidsplass med 174 ansatte hvorav 
10 er menn. 
Det er ikke lett å rekruttere menn til 
omsorgsyrket. 
 

 
 
KOSTRA Eiendomsdrift 
3. Kommunal eiendomsdrift - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron 0517 Sel

0522 
Gausdal

0532 
Jevnaker 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

10

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Prioritering   
Netto driftsutgifter for tjenesteområdene   
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. 2 086 1 669 2 299 1 526 3 291 1 606 1 801 
Produktivitet        
Brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb. 3 451 3 066 3 488 3 257 4 197 2 914 3 067 
Korrigerte brutto driftsutgifter for tjenesteområdene        
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. 
pr. innb. 3 434 3 066 3 404 3 237 4 189 2 812 2 909 
Korrigerte brutto driftsutgifter, administrasjonslokaler, i kr. pr. 
innb. 243 206 206 273 344 251 241 
Korrigerte brutto driftsutgifter, førskolelokaler, pr. barn i 
barnehage i kr. 5 729 7 249 7 434 8 626 9 046 7 618 7 629 
Korrigerte brutto driftsutgifter, skolelokaler, i kr. pr. elev 15 337 10 749 11 901 11 338 13 515 10 705 11 065 
Korrigerte brutto driftsutgifter, botilbud i institusjon, pr. 
beboer, i kr. 46 361 98 902 29 432 54 068 85 620 43 533 53 761 
Korrigerte brutto driftsutgifter, kommunalt disp.boliger, pr. 
boenhet, i kr. 27 919 18 556 40 340 29 848 34 289 28 659 27 185 

 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Eiendomsavdelingen Administrasjon 

Forvaltning/drift/vedl. 
Festetomter 

Jord/skogs-drift  
Eiendommer, kjøp/salg  
Vakttjenester 

 
Regnskap 142 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 18.483.717 19.032.247 -548.530
Netto finansiering -766.510 -400.000 -366.510
SUM 17.717.207 18.632.247 -915.040
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. 

leiligheter 
Ant. off. 
bygg 

Administrasjon 3 1.1     
Forvaltning Drift Vedlikehold 36 9,4 ca 105 24 
 



Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 60) 
 
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 : Det er flere forhold som er 
medvirkende til det positive 
budsjettresultatet for eiendom.  Alle 
ansatte har vært meget  nøkterne i 
forbindelse med innkjøp, så vel innen 
renhold som innen øvrig vedlikehold. Vi 
har satt mye inn på å bruke færre produkter 
innen renhold, men som likevel gir et godt 
resultat, og dette har vist seg å gi gevinst. 
Den største enkeltposten som har bidratt til 
dette resultatet er imidlertid reduserte 
strømutgifter. Gunstige priser, god daglig 
oppfølging fra vaktmesterkorpset og 
begynnende resultater etter div. enøk-
investeringer er hovedårsaken. Vi har 
bestandig en ekkel følelse vedr. strøm 
dersom et år går meget bra, for da får vi 
som regel svi for dette neste år, men jeg 
håper at bl.a enøk-tiltakene skal bidra til at 
dette ikke skjer denne gangen. Selv om vi 
fikk et meget godt resultat i 2004, har vi 
også klart å dekke inn store deler av 
økningen i husleie til AS Sentrumsbygg 
(ca 850.000 kr.). I flere tidligere år har 
lønna til prosjektleder innen eiendom blitt 
belastet diverse prosjekter, som rett og 
riktig er, men i samråd med rådmannen ble 
lønna for 2004 belastet driftsbudsjettet.  
 
Sykefravær / oppfølging av sykmeldte : 
Sykefraværet innen administrasjonen er 
svært lav, og heldigvis har sykefraværet 
også gått en del ned fra forrige år innen 
Forvaltning Drift Vedlikehold. Vi har også 
i 2004 hatt noen langtidssykmeldte, men 
jeg håper at den fokus som er satt på dette 
forholdet er en medvirkende årsak til 
forbedringen fra 2003 til 2004. Jeg tror at 
fortsatt jobbing med inkluderende 

arbeidsliv og helsefremmende 
arbeidsplasser vil bidra positivt framover, 
men vi må også erkjenne at det, 
tradisjonelt sett, er yrkesgrupper innen 
eiendom som er sterkt utsatt for 
sykefravær. For å forbedre oss ytterligere 
må vi fortsette den gode jobbinga med 
forbedringer også av det fysiske 
arbeidsmiljøet. 
Vi har forøvrig gode rutiner med 
oppfølging av sykmeldte på alle nivåer. 
 
Utførte vedlikeholdsoppgaver :  

• Torpa barne- og ungdomskole : 
bygd om takbelysning m/sikring i 
gymsal, skiftet takstein på en side 
av gammelt bygg, montert 
brannmelder i fyrrom, montert 
rullegitterport i trapp, utskifting av 
3 ytterdører. 

• Landmo : renovert et pasientrom, 
maling av to vaktrom, kontor, 
pasientrom og korridor, utvendig 
maling av mellombygg. 

• En del generell oppgradering 
utvendig og innvendig i flere 
barnehager. 

• Utskifting av noen vinduer i 
aldersboliger. 

• Utvendig maling av Andreas Quale 
– boligene 

• Samt en lang, lang rekke av mindre 
vedlikeholdsoppgaver 

 
Prosjekter :  

• DUS – rehabilitering eksisterende 
bygg og nybygg 
svømmehall/garderober/heis. 
Oppfølging av prosjektet. 
Eksisterende bygg tatt i bruk 
gradvis fra skolestart høsten 2004. 

• Landmo – 12 omsorgsboliger 
ferdigstilt 01. nov. samt nybygg 
kjøkken ferdig ved årsskiftet 

• Dokkahallen – opprusting 
resterende dusjer, nytt dekke, nye 
skillevegger, noe maling i hallen, 
utvendig lager. 

• DBS – nytt ventilasjon og 
varmesystem  for den eldste 
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bygningsmassen. En del arbeider er  
forberedt og også utført med tanke 
på resterende gammel 
bygningsmasse. Det er også utført 
en del arbeider med tanke på et 
eventuelt Biobrenselanlegg i 
området. I tillegg er / blir en del 
malearbeider utført som en følge av 
de øvrige arbeidene. Det er bygd 
felles fyrrom for DBS og DUS, 
beliggende på DBS.    

• TBUS – ny taktekking 
klasseromsfløy og gymsal, samt 
etterisolering av tak gymsal 

• PCB – utskifting av PCB – holdige 
armaturer i h.h. til oppsatt plan – 
Dokkahallen, TBUS, deler av DBS, 
litt på Korsvold. Den resterende 
utskiftingen sluttføres i 2005. 

• Korsvold : carport for 7 biler i 
hjemmetjenesten  

• Dokka helsehus – luft til luft 
varmepumpe m/kjøling for laben 
og resepsjonen. 

 
Det er viktig å merke seg at mange av de 
tiltakene som er beskrevet foran, i stor grad 
også er ENØK-tiltak. 
 
HMS : Det gjennomføres mye forskjellig 
HMS- arbeid årlig rundt omkring på de 
forskjellige arbeidsplassene – brannvern, 
brannøvelser, riktig bruk av kjemikalier, 
årlig service av forskjellige anlegg osv. 
Flere av de prosjekter og 
vedlikeholdsoppgaver som er nevnt over er 
også direkte relatert til HMS. Jeg kan ellers 
nevne at vi arbeider med å få bort de mest 
agressive rengjøringsmidlene. Den 
fagkunnskapen som våre renholdere har 
skaffet seg gjør dette mulig. 
 
Kompetanseutvikling : To renholdere 
gjennomførte fagprøven i 2004. To 
vaktmestere gjennomfører FDV-utdannelse 
skoleåret 04/05 (1 fast ansatt og 1 gjennom 
Aetat som for tiden arbeider hos oss). Vi 
har fortsatt videreføringen av 
byggforvaltningsprogrammet Facility. Det 
ser ut til at vi vil få mye positivt ut av dette 

arbeidet, bl.a. branndokumentasjon og 
rømningsplaner som et par eksempel. 
 
Likestilling : Vurderes i hver enkelt 
ansettelsessak. 
 
Medarbeidersamtaler : Gjennomføres 
over hele linja. Nyttig verktøy og positive 
tilbakemeldinger. 
Diverse : 
 

• Saker til Husbankgruppa – 21 saker 
forberedt og behandlet 

• Saker til boligteamet – 63 saker 
forberedt og behandlet 

• Bostøtte – Ca 850 saker behandlet. 
• Renholdsplaner – vi har videreført 

utviklingen av dette meget nyttige 
redskapet 

• Vaktmestertjenester for 
barnehagene – dette er 
omstrukturert og videreutviklet. 
Positive tilbakemeldinger. 

• En del rullering blant renholderne 
ved hovedrengjøringer. 

• Kjøp av eiendommer – det er kjøpt 
4 større eiendommer, bl.a. områder 
fra NSB. 

• Salg av eiendommer – det er solgt 7 
–8 større eiendommer, bl.a Tranlia, 
tomt til Felleskjøpet og til Coop 
Mega. 

• Bioenergi – eiendomsavd. deltar i 
et samarbeidsprosjekt med 
fylkeskommunen med tanke på et 
mulig bioenergianlegg i 
skoleområdet på Dokka. Arbeidet 
har nå kommet så langt at det skal 
iverksettes forhandlingsrunde med 
et aktuelt lokalt firma. Dersom 
dette fører fram til en avtale som er 
økonomisk forsvarlig for alle 
parter, vil dette anlegget 
forhåpentligvis være klart i løpet av 
2005.  

     
Jeg er svært godt fornøyd med det arbeidet 
som er utført på alle arbeidsplasser i løpet 
av 2004. Vi har hatt et meget turbulent og 
hektisk år p.g.a. alle byggeprosjektene, 
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men de involverte har stått på for å løse 
utfordringene på en best mulig måte. Vi 
må imidlertid være bevisste på at vi ikke 
skal forbruke medarbeiderne våre, og jeg 
håper at vi i tida framover kan konsolidere 
en del oppgaver. Likeledes må det settes 
fokus på god og nødvendig opplæring i 

bruken av de forskjellige nye tekniske 
anleggene som er i ferd med å bli tatt i 
bruk. Her må vi bruke nødvendige 
ressurser, tid og penger, for å stå best 
mulig rustet til å møte hverdagens 
utfordringer. 
 

 
KOSTRA – Avfall/Renovasjon 
I. Avfall og renovasjon - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron 0517 Sel

0522 
Gausdal

0532 
Jevnaker 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

10

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Prioritering   
Finansiell dekningsgrad - avfall (prosent) 94,6 100,1 97,4 .. 104,8 100,3 35,8 
Produktivitet/enhetskostnad        
Gebyrinntekter per innbygger (kr/innb) 619 800 741 - 910 476 561 
Driftskostnader per årsinnbygger 581 712 711 .. 762 628 1 114 
Driftsutgifter per tonn innsamlet husholdningsavfall 2 133 1 902 2 102 .. 2 650 1 972 2 999 
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 
(kr) 1 326 1 550 1 576 1 610 1 732 1 878 1 833 
Utdypende tjenesteindikatorer        
Antall gebyrsatser som tilbys husholdningene 2 3 2 .. 10 21 10 
Andel husholdninger med organisert hjemmekompostering 
(prosent) 10 .. .. .. 9 4 5 
Antall avfallsfraksjoner det er etablert hentesystem for 2 2 2 .. 3 2 3 
Antall avfallsfraksjoner det er etablert 
bringesystem/returpunkt for 2 2 1 .. 2 3 3 
Kilo husholdningsavfall per innbygger 272 374 338 384 287 .. .. 
Kilo utsortert husholdningsavfall per innbygger 105 139 164 222 144 .. .. 
        
I. Avløp - nivå 2        
        
Prioritering        
Finansiell dekningsgrad - avløp (prosent) 102,7 109,1 115,7 0,3 112,7 101,3 10,0 
Dekningsgrad        

Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal 
avløpstjeneste (prosent) 69,7 75,3 65,3 .. 41,6 61,9 82,0 

Andel av husholdningsabonnentene på avløp som har 
innstallert vannmåler (prosent) 4 10 30 14 87 31 21 
Produktivitet/enhetskostnad        

Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal 
avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 2 529 1 570 2 105 .. 1 751 1 355 1 125 
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste 1 677 1 007 1 209 .. 1 165 928 1 769 
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 
(kr) 5 236 .. .. 3 520 3 378 2 994 2 436 
Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 75 5 000 11 000 4 800 12 100 9 066 8 229 
Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) 
(kr) 225 5 000 33 000 24 000 34 500 15 415 12 420 
Utdypende tjenesteindikatorer        
Antall kommunale avløpsanlegg 2 3 1 1 3 6 5 
Beregnet gjennomsnittsalder spillvannsnettet (år) 26 20 17 .. 31 24 27 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg med biologisk-kjemisk 
rensing (prosent) 100,0 .. - - 3,2 14,7 14,5 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg med mekanisk, biologisk, 
naturbasert el. annet renseprinsipp (prosent) - .. 100,0 - 96,8 42,4 30,2 
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Resultatenhet Ansvar 
Driftsavdelingen 
 

Maskinforvaltning 
Verksted/lager 
Sandtak 
Vannforsyning 

Avløp 
Renovasjon 
Veger 
 

 
Regnskap 144 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer -2.228.930 -1.682.850 -546.080
Netto finansiering 1.259.700 -100.000 1.359.700
SUM -969.230 -1.782.850 813.620
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. 

abonnenter 
M 
ledning/veg 

Maskinforvaltning 0,50      
Verksted/lager 0     
Vannforsyning 2,80  1133 36321 
Avløp 4,45  1072 47677 
Renovasjon 1,56  4584  

Veger 3,10   Ca. 90 km. 
SUM Driftsavd. 12,71 13,67   
 
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 63) 
 
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 gangveg i nedre 
del av Moskauglinna. 

- Videreføre rasjonaliseringen av 
maskinparken og avdelingens 
utstyr, slik at vi får det utstyret som 
gjør avdelingen effektiv og 
lønnsom. 

- Rehabilitering av 
avløppumpestasjoner ved 
Jevnakervegen og Holmen 

- Tomteområdet Tonlia F. 
Ferdigstillelese.  

- Installere trykkøkingsstasjon i 
Nerli. 

- Legge om til flytende kjemikalie 
dosering ved renseanlegget. 

- Bygging av ny stasjon for henting 
av vann på Vinjarmoen. 

- Bygging av ny veg på nersiden av 
Mega. 

- Rullering av 
Trafikksikkerhetsplanen. 

- Overføre den totale drift av 
Gjenvinningsstasjonene til GLT. 

- Videre jobb med godkjenning av 
vannverkene. 

- Ekstra vedlikehold av kommunale 
veger. 
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Måloppnåelse:  
 

- Effektivisering: Dette er et 
konturnerlig arbeide som en bare 
må videreføre og sette nye mål. 

- Moskauglinna: Her er nå det 
planlagte arbeidet ferdig. 

- Tonlia F: Her gjenstår det litt opp-
pussing  samt bærelag og asfalt. 
Dette blir utsatt til det er bygget 
flere hus slik at det ikke blir for 
mye skader i forbindelse med 
gravearbeider. 

- Utstyr: Her må vi bare fortsette og 
holde fokus, uten moderne og 
tidsmessig utstyr er vi sjanseløse 
slik utviklingen er i dagens 
samfunn. 

- Nerli: Dette prosjektet er ferdig og 
tatt i bruk. 

- Renseanlegg: Dette er nå fredig og 
tatt i bruk. 

- Veg ved Mega: Denne er ferdig 
asfaltert det gjenstår litt oppussing. 

- Trafikksikkerhetsplan: Dette 
arbeidet er gådt i gang. 

- Godkjenning vannverkene: Dette er 
et omfattende arbeide som vil gå 
over flere år, men vi er godt i gang. 

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

- Gjenvinningsstasjonene: Dette er 
nå gjennomført og GLT har den 
totale driften av stasjonene fra 
01.01.05. 

- Avløppumpestasjoner: Her har vi 
totalrenovert stasjonen ved 
Jevnakervegen og skiftet alt det 
innvendige utstyret i stasjonen ved 
Holmen. 

- Vannstasjon Vinnjarmoen: Her har 
vi laget en ny tappestasjon slik at 
folk som mister vannet kan hente 
det her. 

 
 
 
 

Kommentar regnskap: 
 
Totalt hadde Driftsavdelingen et overskudd 
på kr. 546.000,- men på grunn av 
inndekningsgraden innen VAR området 
var satt for høyt må vi avsette ca. 1,270 
mil. på fond. Dette medfører at det for 
Driftsavdelingen blir et underskudd på ca. 
kr. 800.000,- 
Dette fordelte seg slik på følgende 
områder: 
 

- Vann anlegg:  Avsatt på fond kr. 
77.000,- 

- Avløp:  Avsatt på fond kr. 
583.000,- 

- Renovasjon: Avsatt på fond kr. 
387.000,- 

- Septikreovasjon: Avsatt på fond 
kr. 222.000,- 

En stor del av grunnen til at avdelingen 
gikk med overskudd før avsettingen på 
fond, har også sin årsak i at 
sykefraværet ved avdelingen ikke har 
blitt erstattet med vikarer. 
 

 
Vann og avløpsmengder ( 1000m3 ): 
 
VANN 2001 2002 2003 2004 
Dokka 790 577 792 649 
Elverom 17 14 18 21 
AVLØP     
Dokka 
Elverom 

303 
18 

300 
21 

353 
18 

344 
12 

Riisby 3 3,8 3,7 3,3 
 
 
Renovasjon fra husholdningene: 
 
Restavfall til deponi (tonn): 
2001 2002 2003 2004 
1082 1131 1198 1190 
 
Kjøkkenavfall til Kompostering (tonn): 
2001 2002 2003 2004 
306 298 320 328 
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Besøkende ved  gjenbruksstasjonene: 
 2003 2004 
Åmodt 1051 1314 
Vinjarmoen 6315 6223 
 
Vi har fortsatt langtidssyke ved 
avdelingen, dette medfører at vi ligger litt 

på etterskudd med en del oppgaver, men vi 
prøver og få tatt de viktigste oppgavene. 
Det har vært lite fokus på kompetanse og 
likestilling, oppfølging av syke er prøvd og 
ivaretatt etter beste evne. 
 
 

 
KOSTRA – Brann- og ulykkesvern 
P. Brann- og ulykkesvern - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron 0517 Sel

0522 
Gausdal

0532 
Jevnak

er 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

10

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Funksjon 338 Forebygging av branner og andre ulykker   
Behov   
Årsgebyr for feiing 258 270 362 126 386 258 259 
Prioritering        
Netto driftsutgifter til funksjon 338 i prosent av funksjon 338 + 339 1,5 -3,5 18,8 15,1 3,8 3,0 5,9 
Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker        
Behov        
Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere 0,68 0,33 0,32 0,79 0,15 0,46 0,59 
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre 
utrykninger pr. 1000 innbyggere .. .. 7,1 8,2 4,7 5,9 8,4 
Prioritering        
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger 455 390 304 337 375 365 423 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner 462 377 375 397 390 376 450 

 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Beredskapsavdelingen Brannvesen Feievesen 
 
Regnskap 145 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 2.234.635 2.296.805 -62.170
Netto finansiering 0 0 0
SUM 2.234.635 2.296.805 -62.170
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær %  
Brannvesen 1,75 27,94   
Feievesen 2,0 10,11  
 
 Ant. 

utryktninger
Ant A objekter Ant. utf. tilsyn 

Brannvesen 50 38 13 
 Antall piper Ant. feide piper Ant. utf. tilsyn  
Feievesen 3342 1947 457 
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Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 
 
Målsetting for driftsåret: 
I 2004 var det i feiervesenet satt som mål å 
gjennomføre flere tilsyn enn forrige år. 
Dette medførte en reduksjon i  antall piper 
som ble feiet. Ved brannvesenet var det 
påkrevd kompetanseheving som igjen var 
det viktigste målet i tillegg til de daglige 
gjøremålene. 
 
Måloppnåelse: 
Brann- og redning nådde de mål som var 
satt for avdelingen, men pga sykmeldinger 
i avdelingen ble bla. antall lovpålagte 
tilsyn av særskilte brannobjekter sterkt 
redusert. Feierne gjennomførte en god del 
flere tilsyn av piper og ildsteder og en 
håper at tilsynet skal være gjennomført hos 
alle husstandene i løpet av 1- 2 år. Ved 
brannvesenet gjennomførte vi grunnkurs 
for 2 av de ansatte som ble kjørt som et 
samarbeid med flere kommuner i Valdres 
regionen.  
 
Kommentarer: 
 
Beredskapsavdelingen hadde i 2004 et 
forholdsvis rolig år innenfor 
utrykningsfronten. Det ble totalt 50 
utrykninger men ingen husbranner eller 
andre større innsatser. Forebyggende 
arbeid ble sterkt redusert pga sykefravær 
av tilsynspersonellet. Tilsyn utført på A 
objekter ble gjennomført på kun 10 av 38 
objekter.  
 
HMS 
Ingen av de ansatte ble skadd under innsats 
for brannvesenet, men HMS er viktig og 
legges til grunn ved alle type innsatser som 
blir utført av de ansatte. I løpet av året 

trådde det i kraft ny forskrift  for røyk- og 
kjemikaliedykking som medførte nye 
helse- og fysiske krav til de som skal 
gjennomføre slikt arbeid. Gjennom 
samarbeidet med Land bedrifthelsetjeneste 
ble testrutinene endret og gjennomført etter 
disse kravene. 
 
Kompetanseutvikling 
I 2004 gjennomførte 2 av konstablene 
grunnkurs for brannmenn. Kurset gikk 
over helle året med en avsluttende 
eksamen. Det er sterkt behov for grunnkurs 
for flere av de ansatte, men kostnadene 
forbundet med et slikt kurs ligger på ca.kr 
40- 50.000,- pr. person så det vil ta år før 
alle ansatte innehar den nødvendig 
formelle kompetansen som kreves. For å 
kompensere for manglende formell 
utdannelse, forsøker vi å tilføre mest mulig 
gjennom egen opplæring og øvelse. 
 
Økonomi 
Som regnskapstallet viser hadde enheten et 
mindre forbruk på ca kr. 62.000,- i forhold 
til gitte budsjettrammer. Hovedårsaken til 
dette er langtidssykmelding på en ansatt i 
nesten hele året uten at det ble tatt inn 
vikar.  
 
Likestilling 
Likestilling  i brann og redningsenheten 
har 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 hvis det en 
dag skulle bli aktuelt og vurdere kvinnelige 
søkere. 
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Resultatenhet Ansvar 
Sysselsetting Administrasjon 

Sysselsettingstiltak 
 
Regnskap 146 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 51.784 15.634 36.150
Netto finansiering -30.000 0 -30.000
SUM 21.784 15.634 6.150
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær % Ant. Pers. 

sysselsatt 
 

Sysselsetting 1  6 til 8  
 
Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA (se 
side 42) 
 
 
Målsetting for driftsåret: 
 

- Få flest mulig ut  i det ordinære 
arbeidslivet, samt gi et tilbud til de 
som faller utenfor av forskjellige 
årsaker. 

 
Måloppnåelse: 
 

- Det har hvert gode resultater det er 
mange som har vært innom på 

aktivitet en periode for deretter og 
gå ut i annet arbeide. 

 
Kommentarer: 
 
Kommunal sysselsetting ble i 2004 flyttet 
fra Sosialkontoret til Driftsavdelingen. 
Det er en arbeidsleder som samarbeider 
med Aetat og Sosialkontor. Dette er et 
meget nyttig tiltak for og få folk ut i 
arbeidslivet igjen, samt et tilbud til de som 
har lett for og falle utenfor det ordinære 
arbeidslivet. 
De utfører mange nyttige arbeidsoppgaver 
som ellers ikke ville blitt utført. 
 

 
KOSTRA – Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø 
J. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - nivå 2   

 

0516 
Nord-
Fron

0517 
Sel

0522 
Gausd

al
0532 

Jevnaker 

0538 
Nordre 

Land 

Gj.snitt 
kommun
egruppe 

10

Gj.snitt 
landet 

utenom 
Oslo

 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Prioritering   
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø (funksjon 
300, 335, 360 og 365)   
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø per innbygger i kroner 563 290 199 170 380 286 318 
Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 300)        
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging per innbygger i kroner 383 163 145 126 305 180 177 

Rekreasjon i tettsteder, naturforvaltning, friluftsliv og 
kulturminnevern (funksjon 335, 360 og 365)        
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger i kroner 124 96 32 - 30 39 97 
Produktivitet/enhetspris        
Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø (funksjon 
300, 335, 360 og 365)        
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og 
nærmiljø, i kr/innb. 865 668 689 296 659 528 615 
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Fysisk tilrettelegging og planlegging (funksjon 300)        
Brutto driftsutg. til fysisk tilrettelegging og planlegging (funk. 300) i 
kr/innb. 613 503 608 243 561 375 414 
Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL §30, i 
kroner 7 150 .. 22 000 18 143 11 820 10 969 12 837 
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a, i kroner 3 718 .. 4 830 4 354 1 775 4 312 4 804 
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en 
boligtomt 750 m2. Kr. 9 940 .. 9 640 7 928 8 810 8 970 8 444 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner 
(kalenderdager) .. .. 140 .. 250 240 210 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) 120 .. 21 21 30 30 31 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) 60 .. 20 40 90 86 87 

Rekreasjon i tettsteder, naturforvaltning og friluftsliv og 
kulturminnevern (funksjon 335, 360 og 365)        
Brutto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger i kroner 125 104 32 - 30 48 116 
Brutto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger i 
kroner 127 15 48 46 68 99 78 
Energibruk. Kommunale kostnader        
Kommunale utgifter til fyring og belysning. Kroner per innbygger 1 048 1 104 803 564 880 644 634 
Dekningsgrad        
Rekreasjon og friluftsliv (funksjon 334, 335 og 360)        
Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder. Dekar/1000 innb. i tettsteder 177 .. 149 80 42 22 85 
Lengde av tilrettelagte turstier og løyper. km per 10 000 innbygger 741 .. 149 218 884 196 122 
Sykkel-, gangveier/turstier mv. i tettsteder m/kom. driftsansvar. 
km/10 000 innb. i tettsteder 33 - 82 32 25 35 23 
Lovanvendelse        
Naturforvaltning og friluftsliv (funksjon 360)        
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. Prosent 90 .. 75 .. 17 79 89 

 
 
 
Resultatenhet Ansvar 
Plan og næring Administrasjon 

Landbrukskontoret 
Landbruksvikar 
Skogeiendommer 
Plan 

Miljøvern 
Jakt og viltstell 
Bygg 
Oppmåling 

 
Regnskap 147 
 Regnskap Budsjett Avvik 
Netto driftsrammer 3.539.509 4.199.784 - 660.274
Netto finansiering 179.456 - 69.000 248.456
SUM 3.718.965 4.130.784 - 411.818
 
Personell/Brukere 
 Ant. årsverk Sykefravær %   
Landbrukskontoret 3,9 3,7   
Landbruksvikar 2,1 13,4   
Skogeiendommer 0,1    
Plan 1,2    
Miljøvern 0,3    
Bygg 2,0 0,1   
Oppmåling 2,8 1,9   
SUM Plan/Næring 12,4 4,18   
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Økonomi/Dekningsgrad/KOSTRA 
 
 
Målsetting for driftsåret: 
 

Generell kommentar 
Siden de aller fleste oppgavene som 
utføres på Plan og næring er knyttet opp 
mot forvaltning  og konkrete oppdrag i 
tilknytning til denne, er det ikke naturlig å 
lage spesifikke målsettinger for områdene 
våre ut over konkrete prosjekter og planer 
som blir iverksatt. Bestemmelser for 
saksbehandling, tidsfrister m.v. er i 
hovedsak gitt gjennom de til enhver tid 
gjeldende lovverk. 
 
For de forskjellige fagområdene 
(ansvarsområdene) er det nedenfor listet 
opp en god del av det som Plan og næring 
har som arbeidsfelt gjennom året. Denne 
oversikten er imidlertid ikke uttømmende, 
men gir et pekepinn på aktivitetsnivået.  
 
Enheten har for en tid tilbake utarbeidet 
tjenestebeskrivelser for noen av 
fagområdene. Disse, i tillegg til sakene 
som behandles av hovedutvalg for 
landbruk, miljø og teknisk, enten i utvalget 
eller delegert til administrasjonen, er det 
naturlig å henvise til ut over det som 
konkret går fram av årsmeldingen.  
 
Administrativt: 
*  Arbeidsmiljø: Gjennomføre HMS-
aktiviteter i henhold til årsplan 
* Økonomi: Opprettholde enhetens 

drift på et akseptabelt nivå innenfor 
økonomiske og personalmessige 
rammer 

* Arbeidsfordeling: Få fordelt 
oppgavene som ble værende på 
enheten etter omstruktureringen 
som trådte i kraft 1. september  

  
Landbrukskontoret: 
* Utarbeide tiltaksstrategier for 

spesielle miljøtiltak i jordbruket 
(SMIL) og nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket (NMSK) i samarbeid 
med kontaktutvalga for jord- og 
skogbruk samt hovedutvalget  

* Sluttføre det treårige prosjektet 
”Botanisk registrering av 
enkeltområder i Nordre Land” 

 
Plan: 
*  Sluttbehandle reguleringsplaner for 

Synnfjell øst 
* Sluttbehandle kommunedelplan for 

Aust-Torpaåsen 
*  Sluttbehandle ny reguleringsplan 

for Elverom 
* Fullføre behandlingen av 

kommuneplanens samfunnsdel 
 
Måloppnåelse: 
 
Administrativt: 
* Arbeidsmiljø: Årsplan HMS 

gjennomført med unntak av fysisk 
vernerunde  

* Økonomi: Enhetens regnskap gikk 
med overskudd hovedsakelig som 
følge av mer gebyrinntekter enn 
budsjettert. Som følge av 
omstruktureringen har enheten fått 
færre personressurser. 

* Arbeidsfordeling: Vilt- og 
fiskeforvaltning og 
forurensningsmyndighet ble lagt til 
”landbrukskontoret”. 
Naturforvaltning og andre oppgaver 
knyttet til miljøvern ble lagt til 
plan, mot at byggavdelingen må ta 
flere fradelingssaker. 
Saksbehandling av utslippssaker er 
i sin helhet lagt til bygg, og 
forvaltning av grusressursene er 
fordelt mellom plan, bygg og 
landbruk. Det er for tidlig å si noe 
om vi med de stillingsressursene vi 
nå har har kapasitet til å ivareta 
oppgavene på en tilfredsstillende 
måte etter siste omstrukturering. 
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Landbrukskontoret: 
*  Tiltaksstrategier for SMIL og 

NMSK 2004 ble vedtatt og 
gjennomført med unntak av et par 
prosjekter, som er satt opp igjen for 
2005 eller i den langsiktige delen. 

* Prosjektet ”Botanisk registrering av 
enkeltområder” ble sluttført.  

 
Plan: 
* Sluttbehandle reguleringsplaner for 

Synnfjell øst: Ikke oppnådd 
* Sluttbehandle kommunedelplan for 

Aust-Torpaåsen: Oppnådd 
* Sluttbehandle ny reguleringsplan 

for Elverom: Ikke oppnådd 
* Fullføre behandlingen av 

kommuneplanens samfunnsdel: 
Overført til utviklingsenheten 

 
Kommentarer: 
 
Administrativt: 
I forbindelse med omorganisering av 
støttefunksjonene og opprettelse av 
utviklingsenhet, ble plan- og 
miljøvernlederen flyttet fra Plan og næring 
til Utviklingsenheten den 1. september. 
Oppgavene knyttet til kommuneplanen ble 
tatt med, og de øvrige oppgavene knyttet 
til arealplaner, miljøvern, naturforvaltning 
og vilt- og fiskeforvaltning ble igjen på 
enheten. Det er foretatt en internt fordeling 
av arbeidsoppgaver, som bl. a. har ført til 
mindre ressurser på byggavdelingen, og 
flere oppgaver lagt til landbruk og plan. På 
landbrukskontoret er stillingsressursene 
utvidet med 10 % for å kompensere noe for 
at vilt- og fiskeforvaltningen i sin helhet 
ble lagt dit. 
 
Landbrukskontoret: 
Nye oppgaver 
Fra og med 2004 fikk kommunene delegert 
flere oppgaver fra Staten. Dette gjaldt mer 
avgjørelsesmyndighet i saker etter jord- og 
konsesjonsloven, og vedtaksmyndighet i 
tilskuddsordningene SMIL og NMSK. 
 
Ny konsesjonslov 

Ny konsesjonslov trådte i kraft fra 1. 
januar 2004. Denne medførte blant annet 
økt arealgrense for konsesjonsfrie erverv 
av bebygd eiendom. Selv om det i Nordre 
Land er mange landbrukseiendommer som 
kommer innenfor kategorien 
konsesjonsfrie erverv, har ikke kommunen 
merket vesentlig nedgang i antall 
konsesjonssaker. Dette kan ha 
sammenheng med at det er en generell 
tendens til flere eiendomsoverdragelser i 
landbruket nå. 
 
Jordbruk:  
Arealer,  produksjoner og tilskudd  i 
henhold til tall fra produksjonstilskudd i 
jordbruket 
Antall bruksenheter som søkte 
produksjonstilskudd: 241. 
Grovfôrarealet holder seg stabilt på vel 
38000 dekar, kornarealet ligger på rundt 
6000 dekar og potetarealet på 35 dekar. 
Antall storfe ligger på ca. 4000 dyr, og det 
er ca. 4860 sau i kommunen. Antall storfe 
har gått ned med 100 siden 2003, og antall 
sau har sunket med 150.  
Det ble utbetalt 28 846 884 kr. i 
produksjonstilskudd, en nedgang på vel 
420 000 kr. fra 2003. 
Det ble utbetalt ca. 7 882 500 kr. i 
avløsertilskudd for ferie og fritid, en 
nedgang på snaut  
1 784 000 kr. fra 2003. 
 
Bygdeutviklingsmidler 
Totalt er det i 2004 gitt 709.437 kr. i 
bygdeutviklingsmidler. Disse fordeler seg 
slik: 
 
Tiltak     
 Tilskudd Rentestøttelån 
Investeringer tradisjonelt jordbruk 
 278 000 kr.  222 037 kr. 
Tilleggsnæringer   
 126 000 kr. 
Onnebarnehage   
   83 400 kr. 
 
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
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Totalt er det i 2004 gitt 516 600 kr. i 
tilskudd til SMIL. Disse fordeler seg slik: 
 
Tiltak     
    
 Tilskudd 
Biologisk mangfold, dammer, 
tilgjengelighet/opplevelseskvalitet,  
slåtteenger, gammel kulturmark, 
kulturminner/kulturmiljøer 377 600 kr. 
Freda og verneverdige  
bygninger   114 000 kr. 
Botanisk registrering    25 000 kr. 
 
Endret jordarbeiding 
Det ble gitt 302 010 kr. i tilskudd, og antall 
dekar med åker i stubb var 3451 i 2004. 
 

Melkekvotesalg og –kjøp 
Fire produsenter solgte kvoten i 2004. Det 
var 57 produsenter som kjøpte kvote av 
Staten, totalt 84816 liter, og seks 
produsenter som kjøpte på det private 
marked, totalt 61320 liter. Kommunen ga 
tilskudd til både statlig og privat kjøp, 
totalt 215 448 kr ble brukt av 
næringsfondsavkastningen til dette 
formålet. Kommunen har nå gitt støtte til 
melkekvotekjøp i fire år. Nordre Land er 
den eneste kommunen i Gjøvikregionen 
som har denne praksisen. 
 
Nydyrking 
Det ble innvilget en søknad om nydyrking, 
av 13 dekar skogsmark. 
 

Skogbruk 
 
 
Avvirkning og skogkultur 
År         Avvirkning(m3)         Ungskogpleie (da)       Planter (antall )      Markberedn.(da) 
2004 85.661 1721   355.550   755 
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 
 
 
Avvirkningsnivået i kommunen er stabilt, 
men betydelig lavere enn 
balansekvantumet for kommunen. 
Gjennomsnittlig tømmerpris har økt fra 
314 kr/m3 i 2003 til 321 kr/m3 i  2004. 
 
Ungskogpleieaktiviteten fikk en klar 
oppgang. Det samme gjelder for 
planteaktiviteten og 
markberedningsaktiviteten. Det er grunn til 
å tro at økningen skyldes at det i 2004 ble 
gjeninnført tilskudd til skogkultur. 
Investeringsnivået bør fremdeles økes for å  
 
 
opprettholde dagens produksjonsnivå i 
skogen. Det er gitt 25 % tilskudd til 
ungskogpleie, markberedning og kvisting. 
Totalt er det utbetalt 130 000 kr. i tilskudd 
fordelt på ca 50 eiere. 

 
Veger 
Det ble ferdigstilt 2 ombygginger av 
eksisterende veger, deler av Ørkavegen og 
Vestersætervegen. Avlastingsveg for 
Leppdalsbrua er også ferdigstilt i 2004. 
Igangsatte prosjekter er opprusting av 
vegen til Snauhaug og Oddelivegen. 
Prosjektene er delfinansiert med 
tilskuddsmidler, og 310 000 kr. er utbetalt i 
tilskudd til disse vegene i 2004. Det er stort 
behov for ombygginger pga økte krav til 
vegstandard. 
 
Miljøregistreringer i skog (MiS) 
I forbindelse med områdetaksten er det 
gjennomført MiS registreringer i Nordre 
Land. Etter MiS metodikken settes det 
tilside viktige livsmiljøer som skal stå urørt 
eller skjøttes på en spesiell måte for ta vare 
på miljøet for sårbare plante- og dyrearter. 
Det er fra 1-2 % av det produktive 
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skogarealet som er utlagt som biologisk 
viktige områder i første årsetappe (øst for 
Dokkaelva). Skogeiere som blir urimelig 
hardt berørt av disse registreringene får en 
kompensasjon i form av et tilskudd. I 
Nordre Land er det for 1. årsetappe utbetalt 
560 000 kr. fordelt på 14 eiere og 48 MiS 
figurer. MiS i Nordre Land ferdigstilles i 
2005.   
 
Prosjekter 
Områdetakst: 
Markarbeidet for områdetaksten ble ferdig 
høsten 2004. Taksten forventes ferdigstilt i 
løpet av 2005 og har en kostnadsramme på 
ca 9 mill. Hele skogarealet i Nordre Land 
er da taksert, og 400 skogeiere har fått nye 
skogbruksplaner. Kommunen vil få en 
totaloversikt over skogressursene.  
 
Bioenergi:  
Det er i samarbeid med flere aktører, bl. a. 
Trevekst prosjektet i Land og Etnedal, 
jobbet aktivt for å få i gang et 
bioenergianlegg i skoleområdet på Dokka. 
Det er i 2004/2005 dannet et varmeselskap 
– Dokka Biovarme AS, som er heleid av 
skogeiere i Nordre Land. De har utarbeidet 
en prosjektplan for et bioenergianlegg i 
skoleområdet på Dokka basert på flis fra 
lokalt tømmer, og formannskapet vil i løpet 
av 2005  ta stilling til om de skal kjøpe 
varme fra selskapet. Hvis prosjektet lykkes 
vil det være et av de første såkalte 
”bondevarmeprosjektene” i Norge der 
skogeiere står for alt fra virkesproduksjon 
til levering av ferdig varme. Et slikt 
prosjekt vil være et viktig 
næringsutviklingstiltak i Nordre Land i 
form av å bygge opp kompetanse på 
området. Prosjektet vil også bidra til å sette 
fart i utviklingen av flere både offentlige 
og private bioenergiprosjekter i Nordre 
Land.     
 
Landbruksvikarer 
I 2004 hadde våre landbruksvikarer 36 
oppdrag grunnet sjukdom, og 2 andre 
oppdrag. Dette medførte 404 dager med 
sjukdomsavløsning og 7,5 dager med andre 

oppdrag. Flere av sjukdomsoppdragene går 
over mange uker. Staten gir 105 000 kr. i 
tilskudd til ordningen. 
 
Plan 
Kommunen mottok i januar 9 
reguleringsplaner i Synnfjell øst til 
behandling. Arbeidet med disse har pågått 
gjennom hele året. Mye kulturminner og 
arbeid med vann- og avløpsløsninger har 
ført til at arbeidet har tatt lang tid. Planene 
forventes vedtatt innen sommeren 2005. 
 
Kommunedelplan for Aust-Torpaåsen ble 
vedtatt i kommunestyret 19. oktober. 
Denne åpner for utbygging av ca 170 nye 
hytter. Reguleringsplaner for dette 
området, totalt 8 planer, ble fremmet 
kommunen til behandling i desember. 
 
Planperioden for kommunedelplan 
Synnfjell syd ble vedtatt forlenget til ut 
2007. 
 
Arbeid med ny reguleringsplan for 
Elverom boligfelt og kommunedelplan for 
Dokka har stått stille i 2004 på grunn av 
andre oppgaver. Dette arbeidet vil tas opp i 
2005. 
 
Miljøvern 
Det er i 2004 gitt 19 løyver til 
ervervsmessig kjøring med snøscooter 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.  
 
Som en prøveordning ble det gitt tillatelse 
til isbanekjøring på Øytjernet i Synnfjell 
øst. 
 
Det er gitt noen få dispensasjoner til 
kjøring av ved med snøscooter. 
 
Tilsyn og vedlikehold av Møllerstufossen 
og Dokkastien har fortsatt som tidligere. 
Dette fungerer bra og er svært positivt. 
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Viltforvaltning 
Elg: 
Det ble delt ut fellingstillatelse på 275 dyr 
for 2004 og av disse ble 174 dyr felt. 
Dette gir nok et noe skjevt bilde av 
situasjonen, da flere vald ikke har delt ut 
alle tildelte dyr. 
 
Hjort:  
Det ble gitt fellingstillatelse på 40 dyr og 
felt et. Det ble gjort 5 observasjoner totalt. 
 
Rådyr: 
Det er felt 15 rådyr i følge rapporter for 
2004. Dette kan tyde på litt nedgang i 
rådyrstammen, da det ble felt 36 dyr i 2002 
og 27 dyr i 2003. 
 
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 2004 mottatt sikre meldinger om 
observasjon av en familiegruppe. 
 
Bjørn: 
Det har vært 2 observasjoner av bjørn på 
Veståsen og muligens en på Øståsen. 
Sannsynlig er det overvintring av bjørn på 
Veståsen. 
 
Fallvilt 
Organiseringen av fallviltarbeidet fungerer 
meget tilfredsstillende, og fallviltjegerne 
har utført en god jobb i 2004. 
 
Det er gjennomført 28 ettersøk etter skadet 
vilt i kommunen.  2 elger og 3 rådyr har  
blitt avlivet, de aller fleste som følge av 
kollisjon med bil. 
 
Viltstellmidler og DN-viltfond 
Det er i 2004 ikke utbetalt tilskudd fra 
midlene, men fondet har finansiert 
opplæring av en person fra de fem 
driftsplanområdene, i taksering av elgbeite. 
Den samme opplæring har en 

fra utvalg for vilt og fisk og en fra 
administrasjonen i kommunen fått. 
 
Fiskestell 
Det ble i 2004 utbetalt fire tilskudd på til 
sammen 64 000 kr. til fiskekultur og 
tilretteleggingstiltak. 
 
Bygg  
Innføring av tidsfrister  
Sommeren 2004 ble det innført tidsfrister 
på byggesaker. Dette betyr at dersom de 
bestemte fristene på behandling av 
byggesaker ikke overholdes, trappes 
gebyret tilsvarende ned pr. oversittet uke. 
Dette resulterer i nedgang i 
gebyrinntektene. 
 
Gebyrinngang 
Antall saker har økt jevnt hele året, noe 
som har medført at gebyrinngangen ble på  
569 000 kr. mot budsjettert 352 000 kr. 
Dette viser at gebyrinngangen ble større 
enn forventet, og vi kan også i 2005 
forvente en økning, særlig hvis 
reguleringsplanene for Synnfjell øst blir 
godkjent. 
 
Ressurssituasjonen 
Med redusert bemanning i kombinasjon 
med økt antall saker og de innførte 
tidsfristene ser vi ikke bort fra at det vil bli 
behov for økt stillingsressurs som kan 
kombinere byggesak og fradeling. 
 
Oppmåling 
2004 var ett år med stor aktivitet i 
oppmålingsavdelingen, med en 
gebyrinngang på nesten det dobbelte av 
budsjettert, dvs. 852 192 kr. 
 
Kart- og delingsforretninger 
Det ble utarbeidet 75 nye målebrev, og 
utstedt 32 midlertidige forretninger. Det 
betyr at vi har holdt tritt med 
etterspørselen, men vi ønsker på sikt å 
redusere antall midlertidige forretninger. 
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Kartlegging 
Det ble nykartlagt ca 10 km² og ajourført 
ca 11 km², i områdene Dokka, Nordsinni 
og Vestsida. 
 
Samarbeid med VOKKS AS 
Det ble inngått avtale om samarbeid, som 
innebærer at vi utfører oppmålings- og 

karttjenester for VOKKS AS. Dette 
resulterte i økt arbeidsmengde, som 
kompenseres noe med mer effektivt 
måleutstyr. Avdelingen ser positivt på 
samarbeidet og det styrkede fagmiljøet 
dette medfører.   
 

 
 

REGNSKAP FOR NÆRINGSFONDET 
 
Næringsfondet som fortrinnsvis skal benyttes til næringsformål hadde ved inngangen til 2004 en 
fondskapital på kr. 6 9754 334. Ved utgangen av året var fondskapitalen på kr. 6 719 298, d.v.s en 
reduksjon på kr. 35 036.I tilegg kommer utlånt fondskapital på kr. 121 000. Minimum fondskapital i..h.t. 
vedtektene er på kr. 6 710 000. 
 
Inntekter i 2004 var : 
 
- Renter på fondsmidler i bank   : kr.   135 087 
- Avdrag på utlån    : kr.   133 284 
- Avsatt til melkekvoter    : kr.     29 500 
- Nesset kommune - tilbakebet.   : kr.     15 104 
- Konsesjonsavgifter    : kr. 2 046 641 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Til s.      : kr. 2 359 616 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Utgifter i 2004 var : 
 
- EDB      : kr.   200 000 
- Fellesugifter(bl.a. LVK-kontingent)  : kr.   200 000 
- Sysselsetting     : kr.   150 000 
- Sysselsettingstiltak    : kr.   150 000 
- Vaktselskap     : kr.   100 000 
- Landbruksvikar      : kr.   100 000 
- Miljøvern     : kr.   100 000 
- Private veger; tilskudd    : kr.   150 000 
- Kommunale veger    : kr.   150 000 
- Gatelys     : kr.   100 000 
- Næringsformål    : kr.   570 000 
- F-sak 96/04 - Synnfjell Øst   : kr.     75 000 
- F-sak 109/04 - Reiselivsmessen  : kr.       7 500 
- F-sak 75/04 - Synnfjell Utvikling BA  : kr.     94 000 
- F-sak 12/04 - Melkekvoter   : kr.   218 152 
- F-sak 121/04 - Ullsaker Gjestegård  : kr.       5 000 
- Melkekvoter     : kr.     25 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Til s.       : kr. 2 394 652 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Differanse     : kr.      35 036 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


