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Kopi av innkallingen er sendt: 
• Ordfører og rådmann 
• Innlandet Revisjon IKS  

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Etter avtale innkalles det herved til møte i kontrollutvalget:  
 
Dato:  Tirsdag 18. april 2017 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1500  
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
NB! Årsregnskap og årsrapport 2016 (vedlegg til sak 23) er sendt ut direkte fra kommunen. 
 
 
Deltakelse fra andre i møtet: 

 
Sak 21/17 Prosjektplan revisjonsprosjekt: 

• Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Reidun Gefsrud deltar fra 
møtestart.   

Sak 23/17 Årsregnskap 2016: 
• Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor Heidi Holm Olafsen presenterer 

gjennomført revisjon i første del av saken (kl. 1000).  
• Administrasjonen v/rådmann Jarle Snekkestad m.fl. deltar under andre del av saken 

og presenterer årsregnskap, årsrapport mv. (kl. 1200). 
 

 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no


 
 

 
KONTROLLUTVALGET I  

NORDRE LAND KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I NORDRE LAND RÅDHUS  
Tirsdag 18. april 2017 kl. 0900  

(Sted: Formannskapssalen) 
 
 
 
SAK NR. 20/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.03.17 
 
SAK NR. 21/2017 FORANALYSE / PROSJEKTPLAN: STYRING, LEDELSE OG 

KONTROLL I BARNEVERNET 
 

SAK NR. 22/2017 KOMMUNENS SVAR PÅ FYLKESMANNENS FORELØPIGE 
TILSYNSRAPPORT OM LAND BARNVERNSTJENESTE  

 
SAK NR. 23/2017 NORDRE LAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2016 - 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE   
 
SAK NR. 24/2017 REFERATSAKER 

 
 
 
 
 

Gjøvik, 6. april 2017. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 
Utvalgssekretær 

 
 
 
 
 
 
Kopi til orientering:  
- Nordre Land kommune v/ordfører, rådmann, kommunalsjefer og vararepresentanter til kontrollutvalget 
- Innlandet Revisjon IKS 
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SAK NR. 20/2017 
 

Nordre Land kommune  
  

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.03.17 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.04.17 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:   
1. Møteprotokoll fra møte 13.03.17 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 13.03.2017 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Protokoll fra siste møte i kontrollutvalget legges frem til formell godkjenning. 
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 MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
NORDRE LAND KOMMUNE 

 
Mandag 13. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 – 1530.  
 
Som medlemmer møtte: 
Hans Moon, leder (Ap) 
Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap) 
Ole Strand (BL) 
Monica Andersson (Ap) 
Birgit Felde Sevaldrud (H) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Ingen 
 
Ellers møtte: 
Ordfører: Ola Tore Dokken (sak 17/17). 
Fra rådmannen/administrasjonen: Rådmann Jarle Snekkestad og tjenesteområdeleder Berit 
Dokkebakke Navrud (begge møtte under sak 18/17). 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sakene 16/17 – 
18/17). 
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken. 
  
Møteprotokollen er sendt til: 
Ordfører, kontrollutvalgets medlemmer/varamedlemmer, rådmann, Innlandet Revisjon IKS og 
Oppland Arbeiderblad. 
 
 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med Hans Moon som møteleder.  
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
 
Til behandling: 
 
SAK NR. 10/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.01.17 
 
Vedtak, enstemmig: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.01.2017 godkjennes. 

 
 
 
SAK NR. 11/2017 KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT: OPPGAVER OG 

FORVENTNINGER 2017-2020 (NY AVTALEPERIODE) 
 

Fra behandlingen: 
Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken 
orienterte og svarte på spørsmål. 

 
 
 



 2 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Kontrollutvalgets sekretariat sin presentasjon av sine 

oppgaver og dialog omkring forventninger tas til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet styrke sitt arbeid i 2017 i 
tråd med fremlagt forslag innenfor følgende områder:  
a) Oppfølging av politiske vedtak. 
b) Eksterne tilsyn (orienteringer om gjennomførte tilsyn og 

oppfølging). 
 

3. Kontrollutvalget ønsker å styrke kontrollutvalgets 
bestillerfunksjon knyttet til forvaltningsrevisjon, der målet er 
forbedret beslutningsgrunnlag for bestilling av relevante og 
nyttige forvaltningsrevisjoner. Sekretariatet bes om å 
utarbeide et forslag til hvordan man kan nå dette målet.  

 
 
 
SAK NR. 12/2017 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2017 
 
Vedtak, enstemmig: Saken utsettes. 

 
 
 
SAK NR. 13/2017 FORSLAG TIL NY KOMMUNELOV (NOU 4:2016) 
 
Vedtak, enstemmig: Forslag til ny kommunelov, avgrenset til foreslåtte endringer 

av betydning for egenkontroll, tilsyn og revisjon, tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 14/2017 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016    
 
Vedtak, enstemmig: INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 15/2017 INVITASJON TIL SAMARBEID OM FELLES 

KARTLEGGINGSPROSJEKTER 
 
Vedtak, enstemmig: 1. Invitasjon fra kontrollutvalget i Vestre Toten kommune om å 

delta i en felles kartlegging/forundersøkelse innenfor 
områdene «informasjonssikkerhet» og «barnevern» tas til 
orientering. 
 

2. Kontrollutvalget er prinsipielt positiv til å kunne samarbeide 
om gjennomføring av felles 
kartlegginger/revisjonsprosjekter, men ser ikke rom for slikt 
samarbeid i 2017 innenfor budsjettrammen.  
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SAK NR. 16/2017 FYLKESMANNENS TILSYN MED LAND 

BARNEVERNTJENESTE – FORELØPIG 
TILSYNSRAPPORT 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Foreløpig rapport fra Fylkesmannens tilsyn med Land 

barnevernstjeneste tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at tilsynet har avdekket 
alvorlige svikt i tjenesten. 

 
3. Rådmannens svar på foreløpig rapport og endelig 

tilsynsrapport fra Fylkesmannen legges frem på neste møte. 
 

 
 
SAK NR. 17/2017 OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK OM 

IGANGSETTING AV FORUNDERSØKELSE – 
INTERNKONTROLL OG LEDELSE 

 
Fra behandlingen: 
Ordfører Ola Tore Dokken og Innlandet Revisjon IKS 
v/oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud deltok under 
behandlingen av saken.  
 
Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i k.sak 1/2017 ble drøftet:  

 

Med utgangspunkt i Fylkesmannens endelige rapport om Land 
barneverntjeneste ber kommunestyret om at kontrollutvalget 
starter opp en forundersøkelse angående de avvikene som 
fremkommer i rapporten på internkontroll og ledelse. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 
 

1. Som oppfølging av kommunestyrets vedtak i k.sak 1/2017 
bes Innlandet Revisjon IKS om å lage en prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kontroll, styring og 
ledelse i perioden 2010-2016.  
 

2. Prosjektplan bes lagt frem på neste møte i kontrollutvalget 
(18. april 2017) med tanke på fremleggelse for 
kommunestyret i deres møte den 25. april 2017. 

 
 
 
SAK NR. 18/2017 PROSJEKTPLAN FOR UTVIKLING AV LAND 

BARNEVERNSTJENESTE 2017-2018  
 

Fra behandlingen: 
Rådmann Jarle Snekkestad og tjenesteområdeleder Velferd Berit 
Dokkebakke Navrud orienterte og svarte på spørsmål.  
Milepælsplan og hovedaktiviteter innenfor følgende områder ble 
gjennomgått:  
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1. Fylkesmannens rapport - Avvik lukket innen juni 2017 
2. ROS-analyse gjennomført innen mars 2017. 
3. Mål og strategi for Land barneverntjeneste gjennomført innen 

utgangen av 2017. 
4. Kompetanseplan er gjennomført innen utgangen av 2017. 
5. Internkontrollrutiner er på plass innen utgangen av 2017. 
6. Kommunen som ressurs i barns levekår. 
7. Handlingsplan for Land barneverntjeneste innen utgangen av 

juni 2017. 
8. Barnevernets ressurser skal utnyttes godt. 

 
Vedtak, enstemmig: 1. Prosjektplan for utvikling av Land barnevernstjeneste 

«Land barnevernstjeneste 2017-2018 - Forsvarlige 
tjenester», tas til orientering. 
 

2. Rådmannens presentasjon av milepælsplan for det videre 
arbeidet med utvikling av Land barnevernstjeneste tas til 
orientering.  

 
3. Kontrollutvalget ber rådmannen om en statusrapport for 

arbeidet med utvikling av barnevernstjenesten. Saken 
følges opp i kontrollutvalgets møte den 29. mai 2017. 
 

 
 
SAK NR. 19/2017 REFERATSAKER 
 
 Følgende saker ble referert: 

1. Kommunestyrets møte 21.02.17 – k.sak 11/16 Kontrollutvalgets 
plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019  

2. Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor sin 
uavhengighet (4 egenvurderinger fra Innlandet Revisjon IKS) 

3. Status for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Ansettelsesprosedyrer»  

4. Kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Nordre Land 
kommune 

5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 
Vedtak, enstemmig: Referatsakene tas til orientering. 

 
 
 
 

 
Dokka, 13. mars 2017. 
 
 
 
Hans Moon 
leder 
 

 
RETT UTSKRIFT: 
Dokka, 13. mars 2017. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 
 
Dato: TIRSDAG 18. APRIL 2017  
Tidspunkt: KL. 0900 
Aktuelle saker:  

• Forvaltningsrevisjonsrapport: «Ansettelsesprosedyrer» 
• Årsregnskap 2016 for Nordre Land kommune – kontrollutvalgets 

uttalelse 
• Endelig tilsynsrapport – Fylkesmannens tilsyn med Land 

barnevernstjeneste 
• Prosjektplan: Internkontroll, styring og ledelse 2010-2016 

(utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS) 
 

Saker til oppfølging senere: 
• Kontrollutvalgskonferansen 2017 (KU-sak 12/17) 
• 1. halvår 2017: Forundersøkelse skole, dialog med ny skolesjef 

(KU-sak 42-16) 
• Møte 29/5-17: Status for prosjektet «Land barneverntjeneste – 

forsvarlige tjenester» (KU-sak 18/17) 
 
Bestilte undersøkelser og revisjonsprosjekter (Innlandet Revisjon IKS): 
• Revisjonsprosjekt: Ansettelsesprosedyrer 

 
 
Møteplan 2017: 
• Mandag 30.01.17 kl. 0900 
• Mandag 13.03.17 kl. 0900 
• Tirsdag 18.04.17 kl. 0900 
• Mandag 29.05.17 kl. 0900 
• Mandag 18.09.17 kl. 0900 
• Mandag 13.11.17 kl. 0900 
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SAK NR. 21/2017 
 

Nordre Land kommune       
 

 
 
 
 

FORANALYSE / PROSJEKTPLAN: STYRING, LEDELSE 
OG KONTROLL I BARNEVERNET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.04.17 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Foranalyse / prosjektplan: Styring, ledelse og kontroll i 
barnevernet (utarbeidet av Innlandet Revisjon IKS) 

2. Tilsyn fra Fylkesmannen i 2011 (brev av 04.07.2011) 
3. Vedlegg til plan over lukking av avvik (brev av 25.10.2011) 
4. Ny plan for lukking av avvik (brev av 15.03.2012) 
5. Vedr. rapportering barnevern 2. halvår 2011 (brev av 

28.06.2012) 
6. Oppfølging av tilsyn (brev av 26.09.2012) 
7. Avslutning av tilsyn (brev av 05.10.2012) 
8. Rapport: Driftsgjennomgang barnevernstjenesten i Nordre Land 

kommune (gjennomført av RO – Ressurssenter for omstilling i 
kommuner) 
 

Vedlegg 1 
 
Ikke vedlagt  
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 
Ikke vedlagt 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
INNSTILLLING TIL KOMMUNESTYRET: 

 
1. Kommunestyret godkjenner prosjektplanen for revisjonsprosjektet med følgende: 

 
• Formål: Formålet med revisjonsprosjektet er å avdekke mer konkret hva som har 

sviktet i Nordre Land kommune når det gjelder styring, ledelse og internkontroll, 
og å avdekke hva som har bidratt til at barnevernet ikke har ytet forsvarlige 
tjenester i samsvar med barnevernloven.  
 

• Problemstillinger:  
a) Ble det tatt tilstrekkelig hensyn til forhistorien i de to barnevernstjenestene 

ved etablering av Land barneverntjeneste?  
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b) Hva har vært utfordringene og hva har sviktet når det gjelder styring, ledelse 
og internkontroll i Land barneverntjeneste?  

c) Hva har vært utfordringene og hva har sviktet i rådmannens oppfølging av 
Land barneverntjeneste?  

  
2. Kommunestyret bevilger inntil kr. 400 000 til gjennomføringen av revisjonsprosjektet.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av vedtak i forrige møte i kontrollutvalget (13.03.2017) i forbindelse med sak 
om oppfølging av oppdrag gitt av kommunestyret den 21.02.2017 om å «starte opp en forundersøkelse 
angående de avvikene som fremkommer i rapporten på internkontroll og ledelse». 
 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (KU-sak 17/2017):  
 

1. Som oppfølging av kommunestyrets vedtak i k.sak 1/2017 bes Innlandet Revisjon IKS om 
å lage en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kontroll, styring og 
ledelse i perioden 2010-2016.  
 

2. Prosjektplan bes lagt frem på neste møte i kontrollutvalget (18. april 2017) med tanke på 
fremleggelse for kommunestyret i deres møte den 25. april 2017. 

 
 
Vedlagt følger foranalyse / prosjektplan for et revisjonsprosjekt. Innlandet Revisjon IKS presenterer 
saken nærmere i møtet.  
 
Som det fremgår av vedlagte prosjektplan er det formulert følgende: 
 

• Formål: Formålet med revisjonsprosjektet er å avdekke mer konkret hva som har sviktet i 
Nordre Land kommune når det gjelder styring, ledelse og internkontroll, og å avdekke 
hva som har bidratt til at barnevernet ikke har ytet forsvarlige tjenester i samsvar med 
barnevernloven.  
 

• Problemstillinger:  
1. Ble det tatt tilstrekkelig hensyn til forhistorien i de to barnevernstjenestene ved 

etablering av Land barneverntjeneste?  
2. Hva har vært utfordringene og hva har sviktet når det gjelder styring, ledelse og 

internkontroll i Land barneverntjeneste? 
3. Hva har vært utfordringene og hva har sviktet i rådmannens oppfølging av Land 

barneverntjeneste? 
 
Prosjektplanen stipulerer et forbruk på inntil 375 timer, dvs. ca. 400 000 kroner.  
 
I tråd med vedtak i kontrollutvalgets møte den 13.03.17 foreslås det å oversende prosjektplanen til 
kommunestyret til endelig godkjenning sammen med forslag om tilleggsbevilgning på kr. 400 000.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. mars 2017 
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Styring, ledelse og kontroll i barnevernet 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 3 

 

1. INNLEDNING 

1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING 

 

Bakgrunnen for denne saken er foreløpig rapport fra fylkesmannen, datert 28.2.17 etter tilsyn med 

Land barneverntjeneste. Kommunestyret fikk en orientering om rapporten i sitt møte 21.2.2017. I 

dette møtet behandlet kommunestyret også plan for forvaltningsrevisjon i sak 11/17.  Under pkt 3 i 

vedtaket i sak 11/17 gjorde kommunestyret følgende vedtak: 

 

«Med utgangspunkt i Fylkesmannens endelige rapport om Land barneverntjeneste ber kommunestyret 

om at kontrollutvalget starter opp en forundersøkelse angående de avvikene som fremkommer i 

rapporten på internkontroll og ledelse.» 

 

Kontrollutvalget fulgte opp kommunestyrets vedtak i sitt møte 13.3.17 og gjorde følgende vedtak i sak 

17/2017: 

1. «Som oppfølging av kommunestyrets vedtak i k.sak 1/2017 bes Innlandet Revisjon IKS om å 

lage en prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot kontroll, styring og ledelse 

i perioden 2010 – 2016. 

2. Prosjektplanen bes lagt frem på neste møte i kontrollutvalget (18. april 2017) med tanke på 

fremleggelse for kommunestyret i deres møte den 25. april 2017.» 

1.2 GJENNOMFØRING AV FORANALYSEN/PROSJEKTPLANEN 

 

Foranalysen er gjennomført ved dokumentanalyse av tilsynsrapporter og andre dokumenter fra 

Nordre Land kommune (se referanseliste). Vi har også gjennomført en enkel KOSTRA-analyse. Vi har 

vært i telefonisk kontakt med rådmannen og i kontakt med saksbehandler hos fylkesmannen pr mail.  

 

Revisjonen har gått gjennom foreløpig tilsynsrapport fra fylkesmannen og svaret fra kommunen til 

fylkesmannen, mottatt 22.3.17. Den endelige tilsynsrapporten forelå ikke på det tidspunktet 

revisjonen sendte fra seg denne foranalysen/prosjektplanen. Fylkesmannen sa i mail av 27.3 til 

revisjonen at de foreløpig ikke har satt dato for når endelig tilsynsrapport kommer ut. Når endelig 

tilsynsrapport foreligger vil revisjonen vurdere om det er grunnlag for å endre prosjektplanen og ta 

opp dette med kontrollutvalget på møtet 18.4.17. Etter at endelig tilsynsrapport er ferdig vil 

fylkesmannen be kommunene om en plan for lukking av avvikene, vurdere denne planen og forsikre 

seg om at endring har funnet sted før de avslutter tilsynet. 

 

På grunnlag av den informasjonen vi har innhentet har vi utarbeidet en prosjektplan for et mulig 

revisjonsprosjekt rettet mot ledelse, styring og kontroll. 

 

Foranalysen/prosjektplanen er utarbeidet av fagansvarlig /oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud 

i løpet av mars 2017. 



Styring, ledelse og kontroll i barnevernet 

 

           Innlandet Revisjon IKS Side 4 

 

2. BESKRIVELSE 

2.1 DRIFTSGJENNOMGANG 2010 – NORDRE LAND 

 

Nordre Land kommune engasjerte Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) til å foreta en 

driftsgjennomgang i 2010. RO fikk i oppdrag å vurdere dagens struktur, tjenesteorganisering og nivå 

på barneverntjenesten. Ressursinnsatsen skulle analyseres opp mot krav til kvalitet på tjenestene blant 

annet.  

 

Det går fram av rapporten fra RO (jfr. kap. 3) at barneverntjenesten hadde store utfordringer i 2009 

pga stort sykefravær. Det ble derfor satset mye på personalledelse og sikring av ressurser.  

Da rapporten ble skrevet ble arbeidsmiljøet beskrevet som godt, leder hadde stor barnevernfaglig 

kompetanse og ansatte fikk god oppfølging. 

 

RO konkluderte med (s 15) at barneverntjenesten manglet rutiner, strukturer og sjekklister som var 

funksjonelle for de ansatte i deres daglige arbeid. Barneverntjenesten manglet en klar framdriftsplan 

med mål og strategier for hvordan tjenesten skulle framstå, hvordan prioritere saker og holde 

tidsfrister. Mangelen på planarbeid gjorde det vanskelig å ha budsjettstyring og prioritere de viktigste 

sakene.  

 

RO mente at barneverntjenesten burde bli bedre på å organisere arbeidet. Tjenesten burde gjennomgå 

interne arbeidsrutiner og utarbeide sjekklister, standarder og utnytte framdriftsplaner. RO mente også 

at barneverntjenesten burde bli bedre på kvalitetssikring av saker og viste til at tjenesten ikke 

overholdt 3-månedersfristen i barnevernloven for håndtering av slike saker. 

 

 

2.2 UTVIKLINGEN 2009 – 2016 BELYST MED KOSTRA-TALL. 

 

KOSTRA-statistikken er basert på kommunenes registreringer i fagsystemet for barnevern og 

rapporteres til Statistisk sentralbyrå via filuttrekk fra fagsystemet.  

 

Rapporten fra RO inneholder en del statistikk, blant annet fra KOSTRA. Vi har i det følgende utarbeidet 

en mindre KOSTRA-analyse for å belyse utviklingen fra 2009 – 2016. Vi har ikke vurdert kvaliteten av 

KOSTRA-tallene. Tallene for 2016 er foreløpige; de er derfor mer usikre enn tallene for årene før.  

 

Kommunene sender også inn elektroniske halvårsrapporter til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

(Bufdir) med opplysninger om meldinger, undersøkelser, tiltak, bemanning osv. Vi har ikke sett på 

denne rapporteringen. 
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Vi har brukt en figur fra RO-rapporten som utgangspunkt for gjennomgangen. Figuren viser saksgangen 

i barnevernet. 

 

 
FIGUR 2.1 SAKSGANGEN I BARNEVERNET. HENTET FRA RESSURSSENTER FOR OMSORGSTJENSTER 2010. 

 

Bekymringsmeldinger til barnevernet 

I henhold til barnevernloven § 4-2 skal barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, gjennomgå 

innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. 

 

Statistikken viser at det har vært en sterk økning i antall meldinger til barnevernet i Nordre Land siden 

2010. I perioden 2004-2010 var det årlig mellom 26 og 59 meldinger til barnevernet ifølge RO-

rapporten. I 2013 var det 84 meldinger, mens det i 2015 og 2016 var henholdsvis 98 og 125 meldinger.  

 

Antall meldinger i Søndre Land kommune lå på 55-66 i årene 2013-2015 for så å øke til 86 meldinger i 

2016.  

 

Figur 2-2 viser at antall barn med meldinger utgjorde 8,6 % av innbyggerne i aldersgruppen 0-17 år i 

Nordre Land i 2016, noe som er nesten dobbelt så høy meldingshyppighet som for 

landsgjennomsnittet. Andelen barn med meldinger var 6,9% i Søndre Land.  Den sterke økningen i 

meldingshyppigheten vi ser i 2016 og delvis i 2015 er spesiell for de to Land-kommunene. 

 

 
FIGUR 2-2 UTVIKLINGEN I ANTALL BARN MED MELDINGER I PROSENT AV INNBYGGERE 0-17 ÅR. KILDE: SSB/KOSTRA 
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KOSTRA viser at de aller fleste meldingene (mellom 94 og 100 %) i Land-kommunene i perioden 2013-

16 er gjennomgått innen fristen på 1 uke. Det gjelder også landsgjennomsnittet.   

 

Vi kjenner ikke til hva som er bakgrunnen for økningen i meldinger til barnevernet i Land-kommunene, 

eventuelt om økningen har sammenheng med etableringen av interkommunal barneverntjeneste. En 

rapport fra Telemarksforskning (Brantzæg 2016) om evaluering av interkommunale 

barneverntjenester viser til at oppstart av interkommunale samarbeidsordninger kan ha ført til økt 

saksmengde i form av meldinger, undersøkelser og tiltak.  

 

Undersøkelser 

Når en melding er gjennomgått kan den enten henlegges eller undersøkes videre. § 4-3 i 

barnevernloven sier at dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi 

grunnlag for tiltak, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet. Undersøkelsen skal 

gjennomføres senest innen tre måneder. I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. 

Tall for landsgjennomsnittet viste at omtrent 20 % av meldingene ble henlagt i perioden 2013-2016. I 

årene 2013-2014 var henleggelsesprosenten litt høyere enn dette i Nordre Land, og litt lavere i Søndre 

Land. I 2015 var det en sterk økning i antall meldinger i Nordre Land kommune. Da ble 

henleggelsesprosenten redusert til 5%. I 2016 fortsatte økningen i meldinger mens 

henleggelsesprosenten økte til 32 %. I Søndre Land kommune har henleggelsesprosenten økt fra 15 % 

til 22 % i årene 2015 og 2016. 

 
FIGUR 2-4 UTVIKLINGEN I BARN MED UNDERSØKELSER I PROSENT AV INNBYGGERE 0-17 ÅR. KILDE: SSB/KOSTRA 

Figur 2-4 viser at det var en litt høyere andel barn som var gjenstand for undersøkelser i barnevernet i 

perioden 2009 – 2016 i begge Land-kommunene enn for landsgjennomsnittet. I Nordre Land økte 

andelen barn med undersøkelser sterkt fra 2014 til 2015 og økningen fortsatte i 2016. I Søndre Land 

gikk andelen barn med undersøkelser litt ned i 2015, men økte sterkt i 2016. I 2016 var det 9,2 % av 

alle barn i alderen 0-17 år i Nordre Land som var gjenstand for undersøkelser, mens andelen var 7,6 % 

i Søndre Land og 4,7 % for landsgjennomsnittet. Økningen i undersøkelser må sees i sammenheng med 

den sterke økningen i meldinger og i Nordre Land kan den reduserte henleggelsesprosenten når det 

gjelder meldinger i 2015 også ha betydning. 
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På tidspunktet for driftsgjennomgangen i regi av RO var det kun 32 % av undersøkelsene som ble 

behandlet innenfor lovens krav i Nordre Land kommune. I perioden 2010-2014 forbedret situasjonen 

seg betraktelig og i 2014 var det hele 96 % av undersøkelsene som ble behandlet innenfor 3-måneders 

fristen (jfr figur 2-5). I 2015 falt imidlertid andelen til 47 % og ytterligere til 39 % i 2016.  

I Søndre Land kommune har det vært en parallell utvikling. I perioden 2010-2014 var imidlertid andelen 

undersøkelser som ble behandlet innenfor fristen lavere enn i Nordre Land. Andelen ble redusert fra 

80 % i 2014 til 40 % i 2016. I 2016 ligger andelen saker behandlet innen fristen til sammenligning på 85 

% for landsgjennomsnittet. 

 
FIGUR 2-5 UTVIKLINGEN I ANDEL UNDERSØKELSER SOM ER BEHANDLET INNEN LOVENS FRIST PÅ 3 MÅNEDER. KILDE: SSB/KOSTRA 

 

Tiltak 

§ 4-4 i barnevernloven sier at barneverntjenesten skal sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og 

familien. når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, 

 

 
FIGUR 2-6 UTVIKLING I ANTALL BARN MED BARNEVERNSTILTAK I LØPET AV ÅRET. KILDE: SSB/KOSTRA 

 

I perioden 2009 – 2013 var andelen barn med tiltak høyere i begge Land-kommunene enn for 

landsgjennomsnittet (jfr figur 2-6). I perioden 2014-2016 var andelen barn med tiltak fremdeles høy i 

Nordre Land, mens andelen ble redusert i Søndre Land. I 2016 var 8,1 % av barna i alderen 0-17 år 
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omfattet av tiltak i barnevernet i Nordre Land kommune, mens tilsvarende andel var 5 % i Søndre Land. 

Andelen i Søndre Land er omtrent på nivå med landet. Selv om antall meldinger og undersøkelser har 

økt sterkt i 2016 i Land-kommunene (og i 2015 for Nordre Land kommune), har ikke andelen barn med 

tiltak økt særlig disse årene. 

 

Type tiltak 

KOSTRA skiller mellom barn som har plasseringstiltak fra barnevernet, herunder blant annet 
fosterhjem, akuttplasseringer og institusjon, og barn som ikke er plassert, men der barn og familien 
får ulike hjelpetiltak fra barnevernet. 
 

Begge de to Land-kommunene har en relativt høy andel barn med plasseringstiltak, men andelen er 

noe høyere i Nordre Land enn i Søndre Land.  I Søndre Land har reduksjonen i andelen barn med tiltak 

i perioden 2013-2016 kommet blant barn som får tiltak i hjemmet, mens andelen barn som er plassert 

har økt (jfr figur 2-7). 

 

 
FIGUR 2-7 ANDEL BARN MED TILTAK SOM ER PLASSERT (F 252) OG IKKE ER PLASSERT (F251). KILDE: SSB/KOSTRA 

 

Tiltaksplaner 

Ifølge § 4-5 i barnevernloven skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når 

hjelpetiltak vedtas. Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og 

foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om 

det er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig. 

 

På landsbasis har andelen barn med tiltaksplan i prosent av barn med tiltak økt fra 70% til 87% i 

perioden 2009 – 2016. Statistikken viser at begge Land-kommunene hadde få tiltaksplaner i 2009, men 

at det var en sterk forbedring i perioden 2010-2012 da kommunene lå over landsgjennomsnittet. I 

Søndre Land holdt nivået seg til 2014. I perioden 2015 har andelen barn med tiltaksplan blitt redusert 

og var i 2016 60 %. 

 

I Nordre Land har det siden 2012 vært en reduksjon i andel barn med tiltaksplaner fram til 2015, men 

en økning i 2016 da andelen var 78 %. Revisjonen antar at det lave tallet i 2013 må bero på en 

feilregistrering, men har ikke undersøkt det nærmere. 
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Figur 2-8 Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak. Kilde: SSB/KOSTRA 

 

2.3 LAND BARNEVERNTJENESTE. 

 

Land barneverntjeneste ble en felles tjeneste fra 1. mars 2015. Avtalen mellom de to kommunene 

bygger på vedtak i kommunestyrene om å organisere barneverntjenesten etter kommuneloven sine 

regler om vertskommunesamarbeid.  

 

Bakgrunnen for at de to kommunene vedtok å opprette felles barneverntjeneste var blant annet at 

Land-kommunene hadde relativt små barneverntjenester, og at det i flere perioder har vært store 

utfordringer knyttet til rekruttering, vakanser og sykemeldinger.  

 

Samarbeidsavtalen 

Samarbeidsavtalen om felles barneverntjeneste mellom de to kommunene regulerer alle forhold, 

herunder juridiske og økonomiske.  

 

Formålet med den interkommunale barneverntjenesten er følgende (jfr pkt. III i samarbeidsavtalen): 

«Samarbeidet skal sikre at kommunene utfører de oppgavene kommunen har ihht. Lov om 

barneverntjenester og skal ha myndighet til å treffe vedtak med hjemmel i denne loven. Denne avtalen 

fritar ikke kommunene ansvaret de har ihht. Lov om barneverntjenester §§ 3-1 og 3-2 om forebyggende 

virksomhet. Det forutsettes at barneverntjenesten etablerer et tilfredsstillende internkontrollsystem for 

å ivareta gjeldende lovkrav og de implisertes rettsikkerhet ifht. Forsvarlig tjenesteutøvelse og 

saksbehandling.» 

 

I pkt XII i samarbeidsavtalen er informasjon til samarbeidskommunene omtalt: «Barneverntjenesten 

skal etablere styrings- og rapporteringssystemer til begge kommunene på en slik måte at relevante 

lovkrav er tilfredsstilt, herunder kravet til internkontrollsystem. Nordre Land kommune skal underrette 

Søndre Land kommune om de vedtak Nordre Land kommune treffer, rutiner for dette avtales 

kommunene i mellom. Det er vedtak som omfatter økonomiske og juridiske forpliktelser utover det 

ordinære.» 
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Organisering og bemanning 

Land barneverntjeneste var til og med 2016 organisert under tjenesteområdet Familie og Helse, mens 

fra 2017 er barnevernet organisert under tjenesteområdet Velferd der tjenesteområdeleder er 

barnevernsleders nærmeste overordnede. 

 

 
Figur 2-8 Land barneverntjeneste. Kilde: Presentasjon i kommunestyret Nordre Land 21.2.2017. 

 

Av organisasjonskartet pr februar 2017 går det fram at det er 18,1 årsverk i barneverntjenesten og at 

6 av disse var vakante. Av kommentarene i barnevernets presentasjon går det fram at det var innleie 

av 4 årsverk. 

 

Statusrapportering – utfordringer i Land barneverntjeneste 

I svarbrevet til fylkesmannen 22.3.17 vises det til at det har vært store utfordringer i Land 

barneverntjeneste. Det ble sendt brev til fylkesmannen om dette sommeren 2015 og det var et møte 

med fylkesmannen i november 2015. Det går frem av notat til møtet med fylkesmannen at det i 

november 2015 var 15 årsverk i barneverntjenesten, derav manglet 3,5 årsverk. Ny leder tiltrådte 

1.9.15. Det var innleie av arbeidskraft som jobbet med undersøkelsessaker og tiltakssaker.  Det er 

beskrevet en rekke utfordringer både historisk og som gjaldt «nåsituasjonen». Personalmessig har det 

vært manglende stabilitet i ledelse, høyt arbeidsrelatert sykefravær, stort arbeidspress og omfattende 

avvik i dokumentasjon og saksbehandling. Det var en utfordring for den sammenslåtte tjenesten at to 

arbeidskulturer skulle bli til en.  Det ble videre skissert ulike tiltak som var satt i gang. Dette gjaldt blant 

annet en LEAN-prosess, 

 

Kommunestyrene i begge eierkommunene fikk i april/mai 2016 framlagt en statusrapport etter 1 års 

drift av Land barneverntjeneste (K-sak 26/2016). Barnevernleder hadde gjennomført en kartlegging av 

tjenesten der hensikten med kartleggingen og det å skaffe en oversikt var å sikre at ledelse og 

medarbeidere kan arbeide systematisk med å lukke avvik og sikre en lovlig og forsvarlig tjeneste 

framover. Ifølge statusrapporten ble det arbeidet med en tidshorisont på 2-3 år for å få på plass en 

tjeneste om er lovlig og forsvarlig. I statusrapporten ble det gjort rede for store utfordringer knyttet til 
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økt saksmengde og for lite personalressurser og en rekke avvik i tjenesten. Av de 15 årsverkene var 5,2 

stillinger ikke operative pga vakanse, sykmeldinger og permisjoner. 

 

Det ble bevilget midler til nye stillinger høsten 2016 som ifølge rådmannen bidro til å styrke 

tjenesten/kompensere for sykefravær, men ikke i tilstrekkelig grad bidratt til nødvendig kapasitet og 

til å sikre kvaliteten i det faglige arbeidet. 

 

Barnevernsleder sendte et bekymringsnotat til fylkesmannen i oktober 2016 som ifølge rådmannen 

formidlet en mer alvorlig bekymring enn det som var fanget opp tidligere. Notatet ledet til 

fylkesmannens tilsyn 

2.4 FYLKESMANNENS TILSYN  

 

2.4.1 TILSYN NORDRE LAND KOMMUNE 2011 

 

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte et tilsyn med barneverntjenesten i Nordre Land kommune i 

2011. Tilsynet gjaldt kommunenes arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til 

hjemmeboende barn. Det ble konstatert to avvik i revisjonsrapporten som forelå 24.6.2011: 

 

Avvik 1: Nordre Land kommune sikrer ikke dokumentasjon for at det gjennomføres tilstrekkelige 

undersøkelser i alle saker. 

Avvik 2: Nordre Land sikrer ikke at det foretas tilstrekkelig evaluering av tiltaksplaner i alle saker. 

 

Nordre Land kommune utarbeidet en plan for å sikre dokumentasjon for at det gjennomføres 

tilstrekkelige undersøkelser i alle saker og for å sikre tilstrekkelig evaluering av tiltaksplaner i alle saker. 

Det har videre vært korrespondanse mellom Nordre Land og fylkesmannen om lukking av avvikene 

fram til 5.12.2012 da fylkesmannen avsluttet tilsynet. 

 

Det går frem av brevet til fylkesmannen 28.6.12 at kommunen mente at fylkesmannen hadde vært klar 

på at det ble gjennomført godt barnevernarbeid i Nordre Land, men at det ikke kom godt nok fram av 

sakspapirene. Kommunen ikke gode nok skriftlige rutiner for evaluering av tiltak, men evalueringen ble 

gjennomført ved muntlig kontakt med familien. 

 

Av brevet til fylkesmannen 26.9.2012 bekrefter kommunen blant annet at de nå hadde sikret 

dokumentasjon i alle undersøkelser som føres i kommunens barnevernsystem og at det var utarbeidet 

nye rutiner for evaluering og at evalueringen vil bli dokumentert. 

 

2.4.2 TILSYN SØNDRE LAND KOMMUNE 2011 OG MULKT FOR FRISTOVERSITTELSE 2013 

 

Fylkesmannen hadde også et tilsyn med barneverntjenesten i Søndre Land kommune i 2011 med 

utgangspunkt i de samme temaene som i tilsynet med Nordre Land kommune. Det ble konstatert 2 

avvik i tilsynsrapporten datert 12.7.2011: 
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Avvik 1: Søndre Land kommune sikrer ikke gjennom planlegging, gjennomføring, kontroll og evaluering 

at barneverntjenestens undersøkelser gjennomføres i tråd med lov- og forskriftskrav. 

Avvik 2: Søndre Land kommune sikrer ikke gjennom planlegging, gjennomføring, kontroll og evaluering 

at barneverntjenesten evaluerer hjelpetiltak til hjemmeboende barn i tråd med lov- og forskriftskrav. 

 

Avvikene ble sett på som svært alvorlige av fylkesmannen. Kommunens lovpålagte internkontroll på 

de reviderte områdene var ikke ivaretatt. I rapporten vises det blant annet til at det ikke er foretatt en 

systematisk gjennomgang av tjenesten for å avdekke områder der det er fare for svikt eller brudd på 

regelverk. Det foreligger ikke noe system for avviksrapportering. Ledelsen i kommunen sikrer seg ikke 

informasjon om hva som foregår i barneverntjenesten. Det mangler rutiner for informasjonsoverføring 

mellom ledelsesnivåer. Ledelsen i kommunen fører ikke kontroll med egen virksomhet. 

Internkontrollforskriftens krav til styring er ikke ivaretatt.  

 

Det går frem av Helsetilsynets nettside at tilsynet er avsluttet.   

 

I brev av 2.10.13 fra fylkesmannen ble Søndre Land kommune ilagt mulkt for gjentatt overskridelse av 

frister ved barnevernmeldinger og undersøkelser i perioden 2008 - 2013. Mulkten var basert på 

utviklingen registrert i halvårsrapporter og dialog med kommunen.  Det går frem av brevet at 

fylkesmannen har fulgt opp kommunen med flere veiledninger etter tilsynet i 2011. De tiltakene som 

kommunen hadde planlagt ble imidlertid vurdert å ikke ha tilstrekkelig effekt. Fylkesmannen uttalte 

også at utviklingen som har vært i tjenesten tyder på en manglende systematisk overvåking av 

tjenesten, med dertil beredskap for å kunne møte perioder med sykemeldinger, nyansettelser og stor 

saksmengde. 

 

2.4.3 TILSYN MED LAND BARNEVERNTJENESTE 2016 

 

Tilsynet i 2016 er langt mer omfattende enn tilsynene i 2011 og omfatter så vidt revisjonen kan 

bedømme hele barneverntjenesten. Tilsynet har ifølge den foreløpige tilsynsrapporten avdekket tre 

avvik fra barnevernloven og internkontrollforskriften: 

 

Avvik 1: Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i sitt arbeid 

med meldinger til barnevernstjenesten. 

Avvik 2: Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende 

barn. 

Avvik 3: Kommunen sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem. 

 

Under hvert avvik er det en punktvis liste over funn som avvikene bygger på. Til sammen er det 93 

punkter. Både kontrollutvalget og kommunestyret har fått tilsynsrapporten. Vi refererer derfor kun til 

noe av det som står avslutningsvis i kapittel 6 om vurdering av virksomhetens styringssystem. 

«I denne kommunen har det over lang tid fremkommet signaler på at det har vært en tjeneste med 

store utfordringer. Kommunen plikter å ha et internkontrollsystem som skulle ha avdekket 

utfordringene, og kommunen burde ha satt inn effektfulle tiltak for å avhjelpe utfordringene….» 
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Fylkesmannen viser til at det er rådmannen som er ansvarlig for at internkontrollen faktisk 

gjennomføres. Kommunen må selv beskrive hvordan de ut fra sine utfordringer og sitt utgangspunkt 

tilfredsstiller kravene til internkontroll. 

 

Kommunen opplyser i svarbrevet til fylkesmannen at de har arbeidet kontinuerlig med de 66 sakene 

som fylkesmannen ga pålegg om. I svarbrevet til fylkesmannen 22.3.2017 har kommunen en del 

spørsmål og kommentarer til detaljer i fylkesmannens tilsynsrapport som vi ikke går nærmere inn på 

her.  

 

Avvik 2 i tilsynsrapporten omhandler det samme tema som det var tilsyn på i de to kommunene i 2011. 

I tilsynsrapporten fra 2016 er avviket langt mer alvorlig enn det som ble gitt til barneverntjenesten i 

Nordre Land i 2011. Avviket bygger på hele 50 punkter med funn som i tillegg til å påpeke manglende 

dokumentasjon og rutiner for evaluering også påpeker fristbrudd, manglende barnefaglige 

vurderinger, manglende  oppfølging av barn/saker, manglende tiltaksplaner, manglende  vurdering av 

når et forhold skal anmeldes, manglende rutiner og prosedyrer og/eller manglende bruk/oppfølging 

av disse, uklare ansvarsforhold, manglende opplæring/kompetanse, manglende kjennskap til lovverk, 

mangler når det gjelder samtaler med barn, ikke oppfølging av beslutninger i møter, ikke lederstøtte 

eller kontroll med at arbeidet skjer i henhold til regelverket, ikke avviksrapportering eller opplegg for 

å lære av feil og erfaringer, lite kommunikasjon i ansvarslinjen.  

 

Revisjonen har ikke gått nærmere inn på de ulike funnene i fylkesmannens tilsyn, men konstaterer at 

det er svært omfattende og tankevekkende sett i forhold til de relativt begrensede avvikene som ble 

funnet i tilsynet i Nordre Land i 2011. 

 

2.5 KOMMUNENS INTERNKONTROLL 

 

I vedlegg 3 i brevet om tilbakemelding på tilsynsrapporten fra fylkesmannen har rådmannen omtalt 

kommunens internkontrollsystem. Det går frem av vedlegget at det ikke er oppdaterte 

internkontrollrutiner på plass for Land barneverntjeneste. Det opplyses videre at Nordre Land 

kommune avsluttet sitt internkontrollprosjekt i 2015 og implementerte nye rutiner i driften. 

Overordnet internkontrolldokument er vedlegg 4.  I tillegg opplyses at det finnes rutiner for 

avviksbehandling, risiko- og sårbarhetsanalyser og årshjul. 

 

I det overordna dokumentet (vedlegg 4) er det beskrevet hva som er hensikten med internkontroll og 

hvilke overordna styringsdokumenter som foreligger. Her står det blant annet at internkontroll er de 

systemer og rutiner som rådmannen etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og 

regeletterlevelse. Det går frem av dokumentet at den enkelte leder har ansvar for internkontrollen i 

sin virksomhet. Det er satt opp punktvis hva dette innebærer og hva det konkret dreier seg om.   
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2.6 HISTORIKK – FØR LAND BARNEVERNTJENESTE 

 

Rådmannen opplyser i brevet om tilbakemelding på tilsynsrapporten at det ble jobbet med å styrke 

barneverntjenestene i de to kommunene før de ble sammenslått. I vedlegg 1 og 2 i brevet har 

rådmannen redegjort for status i barneverntjenesten i henholdsvis Nordre og Søndre Land før 

etablering av Land barneverntjeneste. 

 

I notatet vedrørende Nordre Land vises det til driftsgjennomgangen i 2010, tilsynet fra fylkesmannen i 

2011, at det ble gjennomført et interntilsyn i 2014 og at en statusrapport ble lagt fram for 

kommunestyret i oktober 2014. Rådmannen vurderer at driftsgjennomgangen i 2010 var vellykket og 

det ble gjort et arbeid med arbeidsrutiner, sjekklister og standarder og det var fokus på å redusere 

fristbrudd. Som vi har vist til i kostra-gjennomgangen foran ble fristbruddene redusert i perioden fram 

til og med 2014. 

Rapporten til kommunestyret I 2014 indikerte at tjenesten hadde god oversikt og relativt god kontroll 

på arbeidet. Det ble rapportert at det en periode hadde vært en krevende prosess med ny ledelse, nye 

ansatte, sykdom og permisjon, men at høsten 2014 var alle stillinger var besatt. Av rapporten til 

kommunestyret går det fram at det også har vært arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for 

å sikre kvalitet og internkontroll og det hadde vært jobbet systematisk for å unngå fristoversittelser. 

 

I notatet vedrørende Søndre Land vises det til tilsynet fra 2011, en periode med omfattende lukking 

av avvik og tett oppfølging fra fylkesmannen. Fylkesmannen hadde en omfattende 

mappegjennomgang og det ble iverksatt omfattende tiltak og forbedringer i tjenesten. Fylkesmannen 

avsluttet sin oppfølging da det ble fattet vedtak om felles barneverntjeneste. Rådmannen 

oppsummerer at alle stillinger i tjenesten var bemannet, men det var noe sykefravær ved 

sammenslåingstidspunktet. Det var utviklet og implementert rutiner og internkontroll i tjenesten og 

det var få fristoversittelser. 

2.7 PROSJEKTPLAN FOR UTVIKLING AV LAND BARNEVERNTJENESTE 

 

Nordre Land kommune har i etterkant av fylkesmannens tilsyn satt i gang et prosjekt for å sikre 

forsvarlige tjenester i barnevernet. Det er utarbeidet en prosjektplan som er lagt fram for 

kontrollutvalget til orientering tidligere.  

 

Delprosjekt 1 går ut på å få til lovlige og forsvarlige tjenester med null fristbrudd innen utgangen av 

2018, med fokus på kvalitet, kompetanse, intern organisering, internkontroll, kapasitet og økonomi. 

Delprosjekt 2 har et mer overordnet perspektiv med fokus på barn og unges oppvekstvilkår – 

forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid. 

 

Det er utarbeidet en milepælplan med en rekke aktiviteter som er tidfestet. 
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3. VURDERING I FORHOLD TIL ET MULIG 

 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. 
 

Vi legger til grunn følgende kriterier for vurderingen av om det bør gjennomføres en 

forvaltningsrevisjon av dette teamet:   

1. Er dette et viktig område, f.eks ved at det legger beslag på store ressurser? 

2. Er det risiko for å avdekke vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som 

er satt for virksomheten? 

3. Er administrasjonen i gang med mulige risikoreduserende tiltak på området? I så fall er 

nytteverdien av revisjon mindre. 

4. Er temaet reviderbart?  Er det mulig å finne gode revisjonskriterier?  

 

Vesentlighet 

Barnevern er utvilsomt et vesentlig område fordi deres tjenester og myndighetsutøvelse har store 

konsekvenser for mange barn og familier i de to kommunene. Det er derfor viktig at befolkningen har 

tillit til at barnevernet utfører sine oppgaver i samsvar med lover og regler og på en måte som sikrer 

at utsatte barn får nødvendig hjelp og oppfølging. 

 

Risiko og risikoreduksjon 

Tilsynsrapporten fra fylkesmannen har avdekket alvorlig svikt i Nordre Land kommune når det gjelder 

Land barneverntjeneste. Barnevernet har ikke utført sine tjenester i samsvar med lovkravene.  

Fylkesmannen uttaler at det over lang tid har fremkommet signaler på at det har vært en tjeneste med 

store utfordringer.  Kommunen har ikke hatt en fungerende internkontroll som kunne ha avdekket 

utfordringene. Det er rådmannen i Nordre Land kommune som er ansvarlig for at internkontrollen 

faktisk gjennomføres. 

 

Fylkesmannen vil følge opp barneverntjenesten i forhold til å forsikre seg om at planer for lukking av 

avvik blir fulgt opp. Barneverntjenesten er også i gang med et større arbeid for å sikre alle de 

enkeltsakene som ikke er behandlet på riktig måte.  Kommunen jobber dessuten med et prosjekt i 

samarbeid med konsulent (RO) for å sikre forsvarlig drift av barnevernet på lenger sikt.  

 

Spørsmålet som kan stilles i kjølvannet av tilsynsrapporten er hvorfor alvoret ikke ble forstått tidligere 

av de som hadde mulighet til å gjøre noe med det. En eventuell forvaltningsrevisjon kan være nyttig 

for å avdekke og ta lærdom av hva som har sviktet i kommunens systemer, både på rådmannsnivå og 

i Land barneverntjeneste, særlig når det gjelder internkontroll.   

 

Reviderbart? 

Revisjonen regner med at det barnefaglige perspektivet er ivaretatt fra fylkesmannens side, mens en 

eventuell forvaltningsrevisjon bør fokusere på styring, ledelse og internkontroll. Vi mener det er mulig 

å finne relevante revisjonskriterier og viser til nærmere beskrivelse i utkast til prosjektplan nedenfor. 
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4 FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN 
 

4.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

 

Vi foreslår et forvaltningsrevisjonsprosjekt med utgangspunkt i et styrings, ledelses- og 

internkontrollperspektiv. 

 

Formålet med et slikt prosjekt må være å avdekke mer konkret hva som har sviktet i Nordre Land 

kommune når det gjelder styring, ledelse og internkontroll, og som har bidratt til at barnevernet ikke 

har ytet forsvarlige tjenester i samsvar med barnevernloven. 

 

Vi har formulert følgende problemstillinger: 

 

1. Ble det tatt tilstrekkelig hensyn til forhistorien i de to barnevernstjenestene ved etablering av 

Land barneverntjeneste? 

2. Hva har vært utfordringene og hva har sviktet når det gjelder styring, ledelse og internkontroll 

i Land barneverntjeneste? 

3. Hva har vært utfordringene og hva har sviktet i rådmannens oppfølging av Land 

barneverntjeneste? 

 

Kommentarer til problemstillingene: 

 

Problemstilling 1: 

Det er i ulike dokumenter vist til at Land barnevernstjeneste er slått sammen av to barneverntjenester 

som over tid har hatt store utfordringer. Dette er utvilsomt riktig når det gjelder Søndre Land der 

fylkesmannen forut for sammenslåingen hadde avdekket alvorlige avvik og dessuten hadde gitt 

kommunen mulkt for fristovertredelser. I Nordre Land kommune hadde det også vært tilsyn, men 

avvikene her var mer begrensede. I 2014 rapporterte barnevernet at de stort sett hadde kontroll både 

med tjenester og bemanning. KOSTRA-tallene viser også at fristbrudd etc har blitt redusert i perioden 

2009 og 2014 for begge kommunene. KOSTRA sier imidlertid lite om kvalitet i saksbehandling og 

tjenesteyting utover dette. Det er rapportert at både Søndre og Nordre Land har jobbet med å styrke 

barneverntjenestene før sammenslåing. Sett i lys av dette er det overraskende at fylkesmannen i 2016 

avdekker så omfattende og alvorlige avvik i Land barneverntjeneste.  

 

KOSTRA-gjennomgangen vår tyder på at situasjonen forverret seg etter at Land barneverntjeneste ble 

etablert. Det har vært en sterk økning i meldinger og saker som må undersøkes og statistikken viser at 

barneverntjenesten har store problemer med å ta unna undersøkelsene innen lovens frister.  Andel 

saker med fristbrudd har hatt en sterk økning i 2015 og 2016 sammenlignet med tidligere år.  
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Revisjonen mener at det ut fra dette er grunn til å undersøke selve etableringen av Land 

barneverntjeneste og hvordan en i utredning og planlegging tok hensyn til historikken i de to 

kommunene og de utfordringene som eksisterte før sammenslåingen.  Etablering av styringssystem, 

herunder internkontroll er et tema som særlig bør undersøkes. Siden begge kommunene hadde 

utfordringer med å etablere gode systemer og rutiner kan det ha vært en risiko dersom eksisterende 

rutiner, arbeidskultur mv ukritisk ble med inn i den nye barneverntjenesten.  

 

Problemstilling 2 og 3 

Kontrollutvalget ønsket å se på perioden 2010 – 2016. Vi vil forsøke å belyse denne perioden i 

problemstilling 1, men ut fra gjennomgangen i foranalysen tror vi nytteverdien av revisjonen er størst 

ved å fokusere mest på perioden 2015 – 2016, det vil si etableringen og driften av Land 

barneverntjeneste. 

 

Utgangspunktet for problemstillingene 2 og 3 er at tilsynet har avdekket alvorlig svikt i styring, ledelse 

og internkontroll som både gjelder Land barneverntjeneste og rådmannens overordnede oppfølging 

av barneverntjenesten.  De to problemstillingene fokuserer derfor på hva som har vært utfordringene 

og hva som har sviktet når det gjelder styring, ledelse og internkontroll på disse to nivåene. 

 

4.2 REVISJONSKRITERIER 

 

4.2.1 STYRING – LEDELSE OG INTERNKONTROLL 

 

Internkontroll kan defineres slik1 :  

«Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og 

følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens 

arbeidsprosesser.» 

 

Rådmannens overordnede ansvar for internkontroll går frem av kommuneloven § 23, 2.ledd hvor det 

står: «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll.» 

 

Av forarbeidene til § 23,2 2  kan vi slutte at det er et krav om systemer og rutiner, altså at 

internkontrollen skal være systematisk. For øvrig gir loven og forarbeidene få anvisninger når det 

gjelder å stille opp krav til hva som er god internkontroll. 

 

                                                           

1 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013) 

2 OT.prp nr. 70 (2002-2003). 
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I litteratur om internkontroll legges det vekt på at internkontrollen må integreres og tilpasses den 

styringsmodellen som kommunen bruker og inngå som en del av ordinær ledelse og 

virksomhetsstyring. 

 

Det er i praksis vanskelig å skille mellom styring og ledelse, men i faglitteraturen omtales gjerne styring 

som systemorientert mens ledelse er personorientert. «Styring involverer forsøk på å fatte kollektive 

beslutninger og påvirke adferd gjennom et sett eller system av formaliserte styringsinstrumenter, mens 

ledelse er direkte og dialogbasert påvirkning med utgangspunkt i lederen som person, primært utøvd i 

relasjonen mellom den enkelte leder og ansatte.» (Ladegård og Vabo 2010). 

 

4.2.2 INTERNKONTROLL I BARNEVERNET 

 

§ 2-1 i barnevernloven slår fast at kommunen skal ha internkontroll for å sikre at oppgavene utføres i 

samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan 

den oppfyller kravet til internkontroll. I medhold av barnevernloven er det fastsatt en egen forskrift 

for internkontroll i barneverntjenesten som presiserer hva denne plikten innebærer. Barne- og 

likestillingsdepartementet har også utarbeidet en veileder.  

 

Det går fram av veilederen at det er kommunens ansvar å sørge for at internkontroll er etablert. 

Formelt er dette rådmannens ansvar, men i praksis kan oppgaver i dette arbeidet være delegert. 

Kommunen må sikre at de gjennom avtaler og på annen måte har kontroll med at private aktører driver 

i samsvar med lovkravene.  Forskriften lister blant annet opp hva som er innholdet i internkontrollen.  

 

Internkontrollforskriften gjelder lovkravene i barnevernloven, men internkontrollen i barnevernet kan 

også innarbeides i kommunens generelle styringssystem.  

 

4.2.3 TEMAER I INTERNKONTROLLEN 

 

Internkontroll kan baseres på ulike teoretiske rammeverk eller modeller. Et av de mest brukte 

rammeverkene er COSO-modellen3. Hovedelementene i denne modellen er 

 Kontrollmiljø 

 Risikovurdering 

 Kontrollaktiviteter 

 Kommunikasjon og informasjon 

 Ledelsens oppfølging. 

 

Det er ikke noe krav at kommunen skal ha et internkontrollsystem som følger COSO-modellen, men 

revisjonen mener at hovedelementene er et godt utgangspunkt for å systematisere gjennomgangen 

av sentrale elementer som bør inngå i et internkontrollsystem.  

 

                                                           

3 COSO Internkontroll – et integrert rammeverk. Sammendrag Mai 2013. 
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Kontrollmiljøet er fundamentet for god internkontroll. Kontrollmiljøet påvirkes av hvordan 

virksomheten er organisert, fordeling av ansvar, myndighet og oppgaver, etiske verdier og 

kompetanse.  

 

Risikovurderinger er viktig for å identifisere hvilke arbeidsprosesser eller hendelser der det er størst 

sannsynlighet for svikt eller manglende måloppnåelse samtidig som konsekvensen av eventuell svikt 

er stor. 

 

Risikovurderinger er grunnlaget for kontrollaktivitetene. Kontrollaktivitetene er de tiltakene som skal 

sikre etterlevelse av regelverk, retningslinjer og andre krav og bidra til måloppnåelse. 

Kontrollaktiviteter kan være prosedyrer, sjekklister, arbeidsdeling, lederstøtte, verifiseringer, eller 

lignende som sikrer at ting gjøres på riktig måte. Det kan også være kontroller som kan avdekke i 

ettertid at det er gjort feil. Dette kan for eksempel være registrering av avvik, stikkprøver av saker, 

spørre brukere osv. Det er viktig at slike kontroller følges opp slik at feil rettes opp og at det læres av 

feilene slik at de ikke skjer igjen. 

 

Det er viktig med god og effektiv kommunikasjon innad i organisasjonen og mellom ledernivåer.  I 

barnevernet er det særlig viktig at det er rutiner for at informasjon om svikt i tjenesten blir formidlet 

oppover i systemet til de som kan gjøre noe med problemene.  

 

Det går fram av rådmannens dokument vedrørende internkontroll i Nordre Land kommune at det er 

den enkelte leder som har ansvaret for internkontrollen ved sin virksomhet. I dette ligger det også at 

lederen må følge med på om det internkontrollsystemet som er etablert i barnevernet fungerer etter 

hensikten.  Det er rådmannen som har det overordnede ansvaret for internkontrollen. Rådmannen må 

derfor også følge opp at internkontrollen i barnevernet fungerer tilfredsstillende slik at lovkravene 

følges. 

 

4.2.4 KOMMUNALE VEDTAK MV 

 

Vi vil også hente revisjonskriterier fra eventuelle relevante kommunale vedtak, vedtatte retningslinjer 

mv. Det er aktuelt å bruke samarbeidsavtalen mellom de to kommunene om Land barneverntjeneste 

som utgangspunkt for revisjonskriterier. 

 

Revisjonskriterier vil utledes nærmere i forbindelse med prosjektarbeidet. 

4.3 METODE OG GJENNOMFØRING 

 

Metode 

Prosjektet vil bli gjennomført ved dokumentanalyse og intervjuer.   

 

Dokumentanalysen vil være relativt omfattende og vi vil etterspørre dokumenter som beskriver 

styringssystemer og internkontroll på overordnet nivå og i barneverntjenesten. Det er aktuelt å få 
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oversikt over utviklingen i bemanning, kompetanse, sykefravær, innleie etc, samt økonomien. Vi vil 

dessuten gå gjennom dokumenter som viser hvordan Land barneverntjeneste ble utredet og planlagt.  

 

Vi vil bruke fylkesmannens tilsynsrapport som et utgangspunkt for å undersøke internkontrollen i 

barnevernet, særlig når det gjelder hvordan den har fungert i praksis. Det kan også være aktuelt å 

benytte informasjon som kommunen selv har samlet inn i forbindelse med deres prosjekt. 

 

Vi vil også intervjue ledere på ulike nivåer i kommunen; det vil si rådmann, kommunalsjef, aktuelle 

tjenesteområdeledere og barnehageleder. I tillegg er det aktuelt å intervjue ledere i Søndre Land 

kommune. Vi vil vurdere om det er aktuelt og praktisk mulig å intervjue tidligere ledere i barnevernet. 

Det er også aktuelt å intervjue innleid konsulent fra RO. 

 

Revisjonen vil ikke gå inn i saksmapper. Det kan være aktuelt å ta kontakt med fylkesmannen i 

forbindelse med hvordan f.eks internkontrollforskriften skal forstås. 

 

Vi vil i hovedsak forholde oss til perioden 2015 – 16. I tillegg vil vi innhente noe informasjon som kan 

belyse utviklingen fra 2011 – 2014 i de to kommunene og hvordan dette eventuelt har innvirket på 

etableringen av Land barneverntjeneste. 

 

Gjennomføring 

Ressursbruken til et eventuelt prosjekt er blant annet avhengig av følgende forhold: 

 Antall problemstillinger som ønskes undersøkt 

 Hvor omfattende datagrunnlag det er nødvendig å samle inn for å vurdere kommunens praksis 

opp mot revisjonskriteriene 

 Hvilke metoder som benyttes for å framskaffe datagrunnlaget 

 Hvor kompliserte og krevende vurderinger som må foretas  

 Hvor godt dokumentert og tilgjengelige data fra kommunens systemer er 

 

Vi anslår ressursbruken til 375 timer (inklusive arbeidet med foranalysen/prosjektplanen).  Siden det 

er vanskelig å vite på forhånd hvilke funn vi kommer til å gjøre og i detalj hvilke vurderinger som vi må 

gå inn på kan ressursbruken bli enten litt høyere eller litt lavere enn anslått.  

 

Vi planlegger oppstart i løpet av våren 2017 og gjennomføring i løpet av vår/sommer/tidlig høst 

2017.   Prosjektarbeidet vil i hovedsak bli utført av fagansvarlig/oppdragsansvarlig revisor Reidun 

Grefsrud. Rapporten vil kvalitetssikres av daglig leder Bjørg Hagen. 
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SAK NR. 22/2017 
 

Nordre Land kommune       
   

 
 
 
KOMMUNENS SVAR PÅ FYLKESMANNENS 
FORELØPIGE TILSYNSRAPPORT OM LAND 
BARNVERNSTJENESTE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.04.2017 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Oversendingsbrev m/notat: Kommunens svar på 
Fylkesmannens foreløpige tilsynsrapport om Land 
barneverntjeneste (brev og notat av 22.03.17 fra rådmannen 
til Fylkesmannen i Oppland) 
 

Vedlagt: 
Vedlegg 1 
 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Kommunens svar på Fylkesmannens foreløpige tilsynsrapport om Land 
barneverntjeneste tas til orientering. 
 

2. Endelig tilsynsrapport refereres for kontrollutvalget når den foreligger. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en oppfølging av pkt. 3 i vedtak i forrige møte i kontrollutvalget (13/3-17) i sak 16/2017 
FYLKESMANNENS TILSYN MED LAND BARNEVERNTJENESTE – FORELØPIG 
TILSYNSRAPPORT:  
 

Rådmannens svar på foreløpig rapport og endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen 
legges frem på neste møte. 

 
Vedlagt følger kommunens svar på den foreløpige tilsynsrapporten. Endelig tilsynsrapport er ikke 
mottatt og må legges frem på et senere møte.  
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KOMMUNENS SVAR PÅ FYLKESMANNENS FORELØPIGE 
TILSYNSRAPPORT OM LAND BARNEVERNTJENESTE  
 
 
Det vises til fylkesmannens foreløpige tilsynsrapport av 28.02.2017.  
 
Vedlagt følger Nordre Land kommunes svar, som vertskommune. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Jarle Snekkestad   
rådmann 
 
 
 
Kopi: 
Rådmann i Søndre Land kommune 
 



Notat 

Dato: 22.03.2017. 

Fra: Rådmannen. 

Til: Fylkesmannen i Oppland. 

Svar på foreløpig tilsynsrapport om Land Barnevernstjeneste. 
 

Det vises til foreløpig tilsynsrapport fra fylkesmannen, datert 28.02.2017. 

Rådmannen vil understreke at de tre hoved-avvikene fylkesmannen har funnet i sitt tilsyn, samt 
enkeltavvik, bekreftes av kommunen. Fylkesmannen har foretatt en grundig og detaljert 
gjennomgang, som kommunen kan bruke direkte inn i sitt forbedringsarbeid.  Kommunen har 
selvsagt hovedfokus på barnas behov. Kommunen har siden november 2016 arbeidet kontinuerlig 
med de 66 sakene som fylkesmannen ga pålegg i. Tjenesten er nå aktivt inne i alle alvorlige saker. 
Kommunen har kommet godt i gang med et forbedringsprosjekt, og har ambisjoner om å korrigere 
alle avvikene i løpet av året. Jamfør vedlegg 9. 

Kommunen har gjennomgått og kontrollert en del av sakene som fylkesmannen har hatt 
anmerkninger til. Dette har medført et behov for å stille noen oppklarende spørsmål, og be 
fylkesmannen om å kvalitetssikre anmerkningene i noen av sakene, før den endelige rapporten 
ferdigstilles. Det vises til kommunens kommentarer under, til tilsynsrapportens kapittel 5. Funn. 

Rådmannen vil videre understreke at det er viktig at dialogen videre bidrar til å bygge opp under 
tjenesten. Kommunen håper at fylkesmannen bidrar med den veiledning av kommunen som er lovet, 
og at den skjer i tråd med de gode retningslinjene Helsetilsynet gir for slik oppfølging (internserien 
8/2011). 

Rådmannen vil innledningsvis kommentere tilsynsrapportens kapittel 6. Vurdering av virksomhetens 
styringssystem. Her skriver fylkesmannen; 

I denne kommunen har det over lang tid fremkommet signaler på at det har vært en tjeneste 
med store utfordringer. Kommunen plikter å ha et internkontrollsystem som skulle ha 
avdekket utfordringene, og kommunen burde ha satt inn effektfulle tiltak for å avhjelpe 
utfordringene. Videre om tiltakene hadde vært målrettede/effektive, burde det blitt foretatt 
en evaluering for så om nødvendig endre tiltak. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har 
iverksatt målrettede effektive tiltak ut fra beskrevet utfordring. Videre fremkommer det at 
kommunen ikke har evaluert sine iverksatte tiltak. 

 

Det har vært kjent for både kommunene og fylkesmannen, at det i både Nordre og Søndre Land 
kommuner, og i Land Barnevernstjeneste, i perioder har vært store utfordringer. Begge kommuner 
har arbeidet med å styrke tjenestene før de ble sammenslått. I vedlegg 1 og 2 og i vedlegg 10 (for 
Nordre Land) er det gitt en status for begge tjenester før sammenslåing.  



Etter sammenslåingen har det også vært store utfordringer. Nordre Land kommune sendte 
sommeren 2015 et brev til fylkesmannen om dette, og informerte senere fylkesmannen i et møte i 
november 2015, jfr. vedlegg 6. Det har vært satt inn mange tiltak, fra kommunestyrets og ledelsens 
side, og ikke minst har barnevernstjenesten hatt tiltaksplaner som for en stor del er fulgt opp. 
I vedlegg 3, 5 og 7 (K-Sak og Rapport) er dette gjennomgått.  

Barnevernsleder har rapportert om avvik og store utfordringer i tjenesten underveis, både til 
rådmann og kommunestyre. I mai 2016, i K-Sak 26/2016 i Nordre Land (og tilsvarende i Søndre Land), 
konkretiserte barnevernet sine behov, og disse ble vedtatt av kommunestyret, se vedlegg 7. Saken til 
kommunestyret om nye stillinger i barnevernet ble fremskyndet fra september til juni. Det vises 
videre til rapportering i Nordre Land kommunestyre 6. september 2016, se vedlegg 8.  

Tiltakene som ble satt inn har bl.a. bidratt til å styrke tjenesten/kompensere for sykefravær mm., 
men de har ikke bidratt i tilstrekkelig grad til den nødvendige kapasitet, og til å sikre kvaliteten i det 
faglige arbeidet.  

Barnevernsleders bekymringsnotat fra oktober 2016, som ledet til tilsynet, formidlet en mer alvorlig 
bekymring enn det som var fanget opp tidligere. Fylkesmannens tilbakemeldinger underveis i 
november og desember 2016, samt foreløpig tilsynsrapport, har gitt en mer detaljert og dypere 
forståelse for hvilke utfordringer kommunen har i tjenesten.  

Det var derfor kommunen, fra tidlig i desember 2016, satte i gang arbeidet med en plan for en 
forsvarlig barnevernstjeneste. Denne ble vedtatt i Nordre Land kommunestyre den 20. desember 
2016. Prosjektplanen/milepælsplanen (oppdatert versjon) er vedlagt, jfr. vedlegg 9.  

I kommunens svar til fylkesmannens funn i kapittel 5, er det lagt inn en kort status for hva 
kommunen så langt har rukket å gjøre for å starte lukkingen av avvikene. 

Merknader til Kapittel 2. 
Den administrative organiseringen er endret fra 2016 til 2017. Ved oppstart av tilsynet i 2016 var 
Land Barnevernstjeneste organisert under resultatenhet Familie og helse, der leder av barnevernet 
hadde enhetsleder som nærmeste overordnet. Rådmannen var enhetsleders overordnede.  

I 2017 er Land Barnevernstjeneste organisert under tjenesteområdet Velferd, der leder av 
barnevernet har tjenesteområdeleder som nærmeste overordnede. Rådmannen er 
tjenesteområdeleders overordnede. 

Merknader til kapittel 5, Funn. 
Kommunen vil først understreke at de 3 avvikene Fylkesmannens systemrevisjon i 10.11.2016 
avdekker og påpeker Land barneverntjeneste er alvorlige avvik. Kommune har tatt dette til 
etterretning og har satt inn tiltak for å lukke avvikene så snart som mulig.  

Foreløpig rapport og kommunens tilbakemelding er gjennomgått i samarbeid med medarbeiderne i 
Land barneverntjeneste. I den forbindelse har det blitt stilt spørsmål rundt noen områder ved 
tilsynet. Medarbeiderne kjenner seg absolutt igjen i avvikene, men stiller seg spørrende til en del av 
merknadene i rapporten, samt til kommentarer i gjennomgang av enkeltsaker. Utgangspunktet for 
tilsynet og rapporten må være at tjenesten skal forbedre sine rutiner i framtiden. Derfor tillater 
barneverntjenesten seg å be om noen konkretiseringer, og kommenterer saker de ikke kjenner seg 



helt igjen i. Medarbeiderne antar  at dette kan være merknader som har forekommet i 
enkeltsaker/mapper, og  velger å be om tilbakemeldinger for få en avklaring.    

I rapporten benyttes begreper som: dokumenteres sjelden, ved enkelte tilfeller, ikke alltid, vurderer 
ikke alltid, legger ikke alltid til rette for etc. Det er uklart i hvor mange saker disse ulike avvikene er 
funnet, og hvor alvorlig de er. Om dette er funn i enkelte mapper, eller enkelttilfeller som enkelt kan 
lukkes. Er dette gjennomgående bør tjenesten ha et annet fokus på utfordringene.  

Det er gitt noen tilbakemeldinger fra medarbeidere, som åpner for noen spørsmål til det som tilsynet 
kommenterer. Under følger tre eksempler. 

1. Sak under meldinger. Problemstillingen gjelder om det er krav om samtykke fra mor. 
Fylkesmannens kommentar: Barneverntjenesten bruker ikke Lov om barnevern § 6-4 riktig i 
notat 1.12.2016. Det påpekes at det ikke er krav til samtykke. 

Barneverntjenesten kommenterer: Saken er drøftet med advokat, (noe som for øvrig ikke 
kommer fram i notatet). Advokaten mener det må foreligge samtykke fra mor i denne saken 
og at vilkårene i Lov om barnevern § 6-4, 2. ledd må være oppfylt, da saken ikke er vurdert å 
være alvorlig nok for å ikke innhente samtykke.  
 

2. Sak under undersøkelse. Problemstilling: Tilsynet viser kun til to av fire vedtak.  
Fylkesmannens kommentar: Bekymringen handler om mors omsorgsevne. I den forbindelse 
nevnes to vedtak i journalen.  

Barneverntjenestens kommentar: Melder er bekymret for mors evne til å følge opp barnet 
fordi hun ikke får tiltak/hjelp fra kommunen. I Fylkesmannens kommentarer neves ikke to 
andre vedtak som også ligger til grunn i journalen. Hadde disse vært gjennomgått hadde ikke 
mors omsorgsevne vært kommentert. I følge saksbehandler ser det ut som om tilsynet har 
gjennomgått deler av dokumentene i saken, selv om alt var tilgjengelig i journal. 

3. Sak under Fosterhjem: Problemstilling: Det er gjennomført 4 besøk i fosterhjem, samt besøk 
før fødsel.  
 
Fylkesmannens kommentar: Det er kun gjennomført 3 hjemmebesøk i saken.  
 
Barneverntjenestens kommentar: I denne saken er det gjennomført 4 besøk i fosterhjem. I 
tillegg er det gjennomført besøk hos mor før fødsel. Alt er dokumentert i journal. 

Dette er tre eksempler, men det er flere saksbehandlere som har gitt tilbakemeldinger om at de er 
usikre på om fylkesmannen bl.a. har gjennomgått all tilgjengelig dokumentasjon.  

Vedr avvik 1: Meldinger 
Kommunen sikrer ikke forsvarlig mottak, gjennomgang, vurdering og arbeidsflyt i sitt arbeid med 
meldinger til barneverntjenesten: 
 

o Tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige (bvl § 1-4), kravet må sees 
i sammenheng med prinsippet om barnets beste. Kommunens praksis med å gjennomgå 
meldinger, for å beslutte undersøkelse uten at meldingen blir fordelt saksbehandler er 
en svært uforsvarlig praksis, og ikke til barnets beste. 



o Tjenesten har meldingsmøte to ganger i uken, det skrives tilbakemelding til melder i 
meldingsmøtet. Dette er en praksis som forleder andre instanser til å tro at bekymringen 
er ivaretatt fordi meldingen blir liggende ufordelt i lang tid. 

o Det dokumenteres sjelden barnevernfaglige vurderinger. 
o Det er ikke klart for alle hvem som skal gjøre hva i arbeidet med meldinger. 
o Tjenesten har ved enkelte tilfeller i realiteten foretatt en undersøkelse, men kalt det 

meldingsavklaring. 
o Det gis ikke alltid ny tilbakemelding til offentlig melder eller personer med yrkesmessig 

taushetsplikt innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennomført, der det opplyses om 
saken er henlagt eller om kommunen følger opp saken videre. 
 

Kommunens svar: 

Barneverntjenesten har hatt store utfordringer med å gjennomgå meldinger og få sakene fordelt på 
saksbehandler på grunn av mange saker og flere sykmeldinger. Per dato er det 10 saker, der 
meldingen er gjennomgått men som ikke har fått saksbehandler. Det er svært uheldig, men det er 
gjort en vurdering av alvorlighetsgrad på meldingene og alvorlige saker er prioritert. Det har vært en 
stor belastning på tjenesten etter tilsynet, og man har derfor ikke klart å lukke avviket.  

Medarbeiderne i tjenesten kjenner seg igjen i at det ikke gjøres gode nok barnevernfaglig vurdering i 
enkelte saker som er meldt. Videre mener medarbeiderne at de har oversikt over hvem som gjør hva 
i arbeidet med meldinger. Det har vært enkelttilfeller der ansatte i tjenesten har blitt oppringt på 
kveld/helg og at det har vært noe uklart hva man skal gjøre i denne situasjonen. Dette er nå avklart. 

Barneverntjenesten har nå god rutinebeskrivelse/sjekkliste på hvordan meldinger tas imot, vurderes 
og hvordan de går videre til utredning eller eventuelt avsluttes. Etter at barneverntjenesten er 
omorganisert er sjekklisten i ferd med å bli en innarbeidet rutine. Gjennom implementering av 
rutinene vil tjenesten ha god kontroll og oversikt på meldingsrutiner i framtiden.   

Vedr avvik 2: Undersøkelser, tiltak og evaluering. 
Kommunen sikrer ikke forsvarlig undersøkelse og evaluering av hjelpetiltak til hjemmeboende barn. 
 

Opplæring/kompetanse: 
o Kommunen sørger ikke for at de ansatte er kjent med hvordan arbeidet skal gjennomføres. 
o Det er ikke opplæring av nyansatte eller kompetanseheving av ansatte. Det er uklart for 

ansatte hvordan saker blir fordelt. 
o Kommunen sikrer ikke at ansatte kjenner regelverket om taushetsplikt, opplysningsrett og 

opplysningsplikt, herunder samtykkebestemmelsene for innhenting av informasjon. 
o Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har nødvendig kompetanse, eller tilbyr relevant 

opplæring. 
o Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har kunnskap og får oppdatering om gjeldende 

regelverk, og kontrollerer heller ikke at undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak alltid 
gjennomføres i henhold til dette. 

 
Kommunens svar: 



Medarbeiderne i Land barneverntjeneste er faglig godt kvalifiserte. Det foreligger en plan for 
opplæring av nytilsatte, men alle nytilsatte har ulike behov for opplæring. I den forbindelse kan noen 
ha opplevd at de ikke har fått god nok opplæring. I tillegg er det avdekket at det er behov for 
opplæring i fagprogrammet Familia. Det er en plan for hvordan opplæring skal gjennomføres. 
 
Barneverntjenesten bør ha tema om regelverk rundt taushetsplikt, opplysningsrett og 
opplysningsplikt jevnlig på fagdager. Dette har ikke tjenesten vært god nok på. Andre tema som bør 
være gjenstand for jevnlig diskusjoner er blant annet etikk og barnevernfaglig vurdering, dette for å 
ha en felles forståelse for hva Land barneverntjeneste legger i ulike begreper. Dette er nå satt fokus 
på. 
 
Medarbeiderne i tjenesten har blant annet vært på kurs i saksbehandling, om barnevernloven og 
COS-P sertifisering osv. Videre mener ansatte at de har fått den kompetansehevingen de har hatt 
behov for og bedt om. Videre har tjenesten tilgang på advokatbistand i enkeltsaker. Medarbeidere 
har nå meldt at de ønsker veiledning i saksbehandling i enkeltsaker.  
 
Tjenesten er i gang med å utarbeide kompetanseplan. Her vil tjenestens behov for kompetanse være 
beskrevet, hvilken kompetanse finnes i tjenesten og hvilken kompetanse må tjenesten anskaffe seg 
gjennom å kvalifisere egne medarbeidere eller ved nyansettelser. 
 

Saksbehandlingsrutiner, sjekklister og rutinebeskrivelser 
o Det er utarbeidet noen rutiner og sjekklister, men disse brukes i hovedsak ikke. 
o Kommunen har rutiner, prosedyrer, sjekklister o.l. for innhenting av opplysninger, råd 

eller annen bistand i ulike typer undersøkelsessaker, for å sikre tilstrekkelig 
informasjon om barnets totale omsorgssituasjon – disse blir ikke brukt/fulgt – ledelsen kan 
dermed heller ikke følge med om de virker etter sin hensikt. 

o Kommunen har ikke retningslinjer for hvordan de vurderer bruk av hjemmebesøk i ulike 
situasjoner. 

o Kommunen har ikke rutiner, retningslinjer for hvordan barneverntjenesten skal følge med på 
hvordan det går med barnet og foreldrene. 

o Kommunen har ikke rutiner for samarbeid mellom ansatte slik at all informasjon som 
eksisterer i saker med hjelpetiltak er samlet på evalueringstidspunktet. 

o Kommunen har ikke rutiner som sikrer at hjelpetiltak for hjemmeboende barn blir evaluert 
innen oppsatte frister. 

o Kommunen har ikke retningslinjer for når/på hvilket grunnlag de gjennomfører samtaler med 
barnet alene. 

o Kommunen har ikke prosedyrer eller lignende ved innhenting av opplysninger, for å sikre 
tilstrekkelig informasjon om barnets totale omsorgssituasjon og effekten av tiltakene. 

o Kommunen vurderer ikke alltid om et forhold skal anmeldes, der det er mistanke om at et 
barn er utsatt for mishandling eller andre alvorlige overgrep i hjemmet. 

o Kommunen har ikke tiltaksplan for alle barn som mottar hjelpetiltak. 
o Kommunen sørger ikke alltid for at barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i stand til å 

danne seg egne synspunkter, blir informert og gis anledning til å uttale seg før det tas 
avgjørelser som angår ham eller henne. 

o Kommunen legger ikke alltid til rette for at barnet kan snakke med barneverntjenesten alene. 



o Kommunen dokumenterer ikke alltid informasjon fra samtalene med barn. 
o Kommunen sikrer ikke alltid at alle opplysninger i en sak vurderes samlet før beslutning. 
o Kommunen sikrer ikke alltid at det foretas barnevernfaglige vurderinger og beslutninger i 

saken gjennom teammøte, drøfting eller annen saksbehandler, ansvarsforhold, gjennomgang 
av eventuelle kriterier for ulike vilkår for henleggelser, ekstern veiledning med videre. 

o Kommunen oppsummerer ikke alltid vurderingsgrunnlaget i en rapport, et møte med referat 
eller lignende, før konklusjon i en sak. 

o Kommunen dokumenterer ikke alltid vurderinger/grunnlaget for henleggelser. 
o Kommunen har ikke retningslinjer for hvilke vurderinger som er nødvendige og tilstrekkelige i 

evalueringen av hjelpetiltakene på evalueringstidspunktet. 
o Saker blir besluttet at de skal følges tett opp med alvorlig bekymring – dette følger ikke 

barneverntjenesten opp. Saken blir så avsluttet med minimal kontakt/utsjekk etter lang tid. 
o Kommunen sørger ikke alltid for at det innhentes opplysninger fra eventuelle 

støttekontakter, besøkshjem og andre. 
 
Kommunens svar: 
Barneverntjenesten har rutiner, retningslinjer, sjekklister og prosedyrer for mange av områdene 
tilsynet omtaler i merknadene. Tilsynet har rett i sin påpekning av at de ikke er godt nok 
implementert. Slik det fremkommer fra medarbeiderne i tjenesten gjennomføres mange rutiner, og 
disse er brukt gjennom mange år. De er imidlertid ikke godt nok implementert og satt i system, slik at 
de ikke automatisk blir overført til nytilsatte. 

Undersøkelse: Tjenesten har god rutinebeskrivelse/sjekkliste på hvordan meldinger tas imot, 
vurderes og hvordan de går videre til utredning, midtveisevaluering og tilslutt går til tiltak eller 
eventuelt avsluttes, samt hvordan saker skal dokumenters. Tjenesten kjenner ikke igjen alle 
merknadene rundt at de ikke snakker med barnet. Men at det har forekommet brudd på barns rett til 
samtaler med barneverntjenesten alene kan ikke avvises. En tilbakemelding er at medarbeiderne 
ikke har vært gode nok på å dokumentere at barn har fått tilbud om samtaler.  

Tiltak: Barneverntjenestens medarbeidere mener at de kan bli bedre på å utarbeide tiltaksplaner. Det 
har vært en utfordring at målene ikke har vært tydelige nok slik at det har vært vanskelig å måle 
effekt av tiltak. Dette er et tema som må prioriteres. Tiltaksteamet har nå mange saker som må 
fordeles, der det er gjennomført undersøkelse.  

Etter at tjenesten nå er omorganisert er sjekklisten evaluert, justert og i ferd med å bli en godt 
innarbeidet rutine. Det er nå tatt grep for å få oppdatert fagprogrammet for å få implementert 
sjekklister, prosedyrer etc. der dette mangler. Det er også gjort endringer slik at ansvarlige i tjenesten 
kan få oversikt/status over saker på en bedre måte.  Gjennom implementering av rutinene vil ledelse 
og ansatte ha bedre kontroll. Det vil bli prioritert å utvikle internkontrollrutiner i barnevernet.  

Fagmøter og personalmøter 
o Det er opp til den enkelte ansatte å bringe frem det som skal tas opp i fagmøter, samt å sikre 

beslutningene som tas i den enkelte sak. 
o Kommunen følger ikke med på om prosedyrer og retningslinjer er iverksatt og at de virker 

etter sin hensikt, for eksempel ved rapportering fra medarbeidere, avviksskjema eller 
personalmøter. 



o Kommunen har møter, disse ivaretar behovet for samarbeid mellom ansatte når tiltak 
evalueres. Møtene får likevel liten verdi da beslutninger/retning ikke følges opp. 

o Både ansatte og fagleder forteller at fagleder ikke er i stand til å ha oversikt i alle 
saker. Får fagleder (like/samme) spørsmål i samme sak (med noe tidsrom mellom spm),  
er det fare for at svaret blir forskjellig. 

o Kommunen sikrer ikke vurderinger, fremdrift og saksbehandling i sakene i henhold til 
regelverket. 

o Det er opp til den enkelt ansatt å utføre oppgavene etter beste evne. Dersom de ikke 
har kapasitet til det og melder fra om dette, kan de få tilbud om at sakene blir lagt på 
fagleder som ikke saksbehandler. Saksbehandler velger ofte da å beholde sakene, slik 
at det muligens blir gjort «noe» i dem. 

 
Kommunens svar: 
Fagmøtene har ikke fungert godt nok og leder og fagleder har ikke hatt god nok oversikt over de ulike 
sakene. Det er nå gjort en organisatorisk endring, slik at det er nå er tre teamledere som har ansvar 
for hvert sitt team og fagmøte. I fagmøtene har den enkelte saksbehandler ansvar for å ta opp saker, 
samt å melde eventuelle avvik. Teamleder har god oversikt i de ulike sakene og har ansvar for å følge 
opp og etterspørre status.  

Beslutningsmyndighet: 
o Det som besluttes i fagmøter kan bli omgjort, det er uklart for ansatte hvem som er 
o beslutningstaker. 
o Det er uklart for ansatte hva som er fagleder og barnevernleders funksjon og hvem som har 

beslutningsmyndighet. 
 
Kommunens svar: 
Kommunen ser at det har vært utfordringer i ansvarsfordeling mellom leder og fagansvarlig. Dette 
har kommunen tatt ansvar for og gjennomført en omorganisering. Det er opprettet stilling for 
teamledere for hvert team i tjenesten. I dag har tjenesten barnevernleder, samt teamledere for 
utredning, tiltak og fosterhjem. Det er foreløpig konstituerte ledere i teamlederstillingen, men 
kommunen er i ferd med å gjennomføre intervjuer for å få faste tilsatte teamledere.  
 
Med denne organiseringen ønsker kommunen å få et tydelig lederskap i barneverntjenesten, med 
tydelig rollefordeling mellom leder og teamledere. Kommunen jobber med å få på plass en ledelse 
med god faglig bakgrunn og ha gode rutiner som gir oversikt, innsyn og kontroll i saker. Målet er at: 
Land barneverntjeneste skal ha en: «Lovlige og forsvarlige tjenester med fokus på barns levekår – 
gjennom kvalitet, kompetanse, intern organisering, internkontroll, kapasitet og økonomi.»  

Dokumentasjon: 
o Kommunen dokumenterer ikke nødvendige og relevante opplysninger fortløpende i arbeidet 

med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak. 
o Kommunen foretar ikke alltid en oppsummering før konklusjon i en sak 

 
Kommunens svar: 
Barneverntjenesten dokumenterer nødvendig og relevante opplysninger fortløpende i arbeidet. 
Høsten 2016 fikk medarbeiderne bedre arbeidsverktøy som har ført til at kontinuerlig 



dokumentasjon gjennomføres på en bedre måte, fra i høst skrives referat, notater, dokumenterer 
etc. fortløpende. Medarbeiderne kjenner seg ikke igjen i at de ikke dokumenterer relevante 
opplysninger. Kommunen ber derfor Fylkesmannen om å konkretisere dette nærmere. Videre ønsker 
også at Fylkesmannen presiserer merknad om at tjenesten ikke alltid foretar en oppsummering før 
konklusjon. Medarbeiderne i tjenesten mener at hovedregelen er at oppsummering før konklusjon 
gjøres. Det kan likevel ikke avvises at det er avvik i enkeltsaker. 

Undersøkelsesfrister: 
o Kommunen gjennomfører ikke undersøkelser snarest og senest innen fristen på 3 mnd. 

(eller i særlige tilfeller 6 mnd.). Det er uklart om barnevernansatte vet hva som er særlige 
tilfeller. 

o I 61,8 % og 63,6 % av undersøkelsene er det fristbrudd (Kommunens rapportering for 
1 halvår 2016). 

 
Kommunens svar: 
Kommunen har hatt store fristbrudd. Tjenesten har i dag store utfordringer med å lukke 
fristbruddene etter som Fylkesmannen har bedt kommunen gå igjennom 66 saker på nytt. 
Gjennomgangen av saker, samt ivaretakelse av nye saker er godt strukturert og det jobbes med å 
få lukket avvikene. Alle sakene er gjennomgått og de mest alvorlige sakene er prioritert. 

 

Avvik 3: Kommunen sikrer ikke forsvarlig oppfølging av barn i fosterhjem 
 

Saksbehandlingsrutiner, sjekklister og rutinebeskrivelser 
 

o Kommunen har rutiner, retningslinjer eller lignende, men disse blir ikke fulgt. 
Dermed vet ikke kommunen om rutinene og retningslinjene virker etter sin 
hensikt eller om det er behov for justering. 

o Kommunen jobber ikke systematisk med eller har oppdaterte omsorgsplaner, 
tiltaksplaner og samværsplaner. Ansatte er dermed heller ikke oppdaterte på disse og 
de siste tilsynsrapporter fra tilsynsførere. 

o Kommunen vurderer ikke alltid behovet for individuell plan. 
o Kommunen gjør ikke alltid barnevernfaglige vurderinger eller dokumenterer ikke disse 

eller andre nødvendige og relevante opplysninger om barnet fortløpende. 
o Kommunen har ikke prosedyrer, rutiner og sjekklister for innhenting av opplysninger 

om barnets situasjon og individuelle behov fra andre aktører gjennom møter, brev, 
telefoner, deltakelse i ansvarsgrupper, og følger ikke med på at disse blir fulgt eller 
justert ved behov. 

o Kommunen fremmer ikke sak for fylkesnemnda innen fristen dersom foreldrene krever 
endringer i saken. 

o Kommunen dokumenterer ikke alltid informasjon fra samtalene med barn. 
o Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har nødvendig kompetanse, tilbyr relevant 

opplæring. Det er uklart for fylkesmannen om de ansatte vet at de kan be om og få 
nødvendig opplæring ved behov i arbeidet med oppfølging av barn i fosterhjem. 



o Kommunen sørger ikke for at alle ansatte har kunnskap og får oppdateringer om 
gjeldende regelverk. Kommunen kontrollerer ikke at arbeidet med barn i fosterhjem 
alltid gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. 

o Kommunen følger ikke med på om prosedyrer og retningslinjer er iverksatt og at de virker 
etter sin hensikt. 

o Kommunen har ikke rutiner som sikrer at fosterforeldrene får snakke med en 
saksbehandler når de ringer og har utfordringer i forhold til barnet. 

o Kommunen sørger ikke for at det er klart hvilke oppgaver som ligger i å følge opp og 
kontrollere barns situasjon i fosterhjem generelt, ved felles rutiner, retningslinjer, 
sjekklister eller lignende. 

o Kommunen sørger ikke for at det er klart hvordan de ansatte skal vurdere og følge opp 
barnets individuelle behov. 

o Kommunen sørger ikke for at de ansatte er kjent med sitt ansvar og plikter i dette 
arbeidet. 

o Kommunen kontrollerer ikke alltid og om nødvendig korrigerer ikke alltid sin styring og 
praksis umiddelbart etter alvorlige hendelser som brudd i fosterhjemmet, avdekking av 
overgrep og lignende. 

o Kommunen tar ikke alltid initiativ til å fremme sak for fylkesnemnda når de vurderer at 
samværet for et omsorgsplassert barn ikke er til barnets beste. 
 

Kommunens svar: 
Barneverntjenesten har mange rutinebeskrivelser, sjekklister, etc. Noen rutiner har vært godt 
innarbeidet, mens andre ikke har vært implementert. I tillegg har det vært en del rutiner som ikke har 
vært nedskrevet. 
De fleste ansatte i fosterhjemsteamet merknader når det gjelder: 
At kommunen ikke har prosedyrer, rutiner og sjekklister for innhenting av informasjon. Eller at 
kommunen ikke jobber systematisk med eller har oppdaterte omsorgsplaner, tiltaksplaner og 
samværsplaner. Videre at tjenesten ikke vurderer behovet for individuell plan. Disse punktene blir 
blant annet ivaretatt på fagmøter. Utfordringen har vært at mange rutiner ikke har vært godt nok 
dokumentert og at dette har vært uformelle regler. Dette arbeides det med for å kvalitetssikre. 
 
Når det gjelder barnevernfaglig vurdering og dokumentasjon er dette tema som nå er satt på 
dagsorden. Tjenesten jobber nå med å få en felles forståelse for hva barnevernfaglig vurdering er, og 
viktigheten med å dokumentere nødvendig og relevante opplysninger fortløpende.  
 
Flere av punktene i Fylkesmannens rapport er ukjent for flere ansatte, men kommunen forutsetter at 
det er funnet avvik i enkelte saker, men at dette ikke er regelen for hvordan tjenesten jobber. 
Kommunen tar merknadene til etterretning og vil jobbe for at slike feil ikke skjer i framtiden. Dette vil 
skje gjennom en bedre organisering, tettere oppfølging av den enkelte saksbehandler og bedre 
rutiner for kvalitetskontroll og internkontroll. 
 
Kommunen har i dag et godt fungerende fosterhjemsteam. Fosterhjemsteamet jobber godt for å 
lukke avvik.  På grunn av avvik i 2016, samt pålegg om å gå igjennom 66 saker på nytt der alle 
medarbeiderne måtte delta i gjennomgangen, vil det fortsatt ta noe tid før alle avvik er lukket. 
Teamleder har innført gode rutiner og har nå kontroll på alle saker som teamet har ansvar for. 



 

Oppfølging av fosterforeldre 
o Kommunen overholder sjelden minimumskravene til besøk i fosterhjemmet  

(2-4 ganger i året). 
o Kommunen kontrollerer ikke fortløpende at fosterforeldrene følger opp barnets 

individuelle behov, for eksempel oppfølging av lege-/psykologbesøk, medisinering, 
leksehjelp mv., og at de følger opp fritid og samarbeid med skolen. 

o Kommunen sørger ikke for å høre fosterforeldrene før de tar viktige 
avgjørelser. 

o Kommunen vurderer ikke jevnlig i samarbeid med fosterforeldrene hvilke 
opplærings- og veiledningsbehov de har. 

o Kommunen sørger ikke alltid for nødvendig veiledning i samråd med 
fosterforeldrene. (i særlige tilfeller kan kommunene bidra til å skaffe 
fosterforeldrene veiledning fra BUP/PHBU eller andre.) Det er uklart om 
ansatte vet i hvilket tilfelle dette kan vurderes. 

o Kommunen informerer ikke fosterforeldrene om hvilken bistand de kan få hvis det 
oppstår akutte situasjoner i fosterhjemmet utenom vanlig kontortid. 
 

Kommunens svar: 
Kommunen har hatt avvik når det gjelder oppfølging av fosterhjem og av barn i fosterhjem. Det har 
ikke vært gode nok rutiner og kontroll. Barneverntjenesten har ikke alltid fulgt opp barn i fosterhjem 
2 – 4 ganger i året. På grunn av at Barneverntjenesten ikke har fulgt opp alle barn 2 – 4 ganger i året, 
har ikke kommunikasjon med fosterforeldre vært god nok. Som nevnt over jobbes det for å lukke 
avviket.  

 

Barns rettigheter og rett til å bli hørt 
o Kommunen bidrar ikke ved behov med å skaffe behandlingstilbud til barnet dersom 

barnet og/eller fosterforeldrene gir uttrykk for at barnet har sosiale, fysiske eller 
psykiske hjelpebehov. Det samme gjelder ved behov for særlig tilrettelegging på skole. 

o Kommunen legger ikke alltid til rette for samvær med biologiske søsken 
eventuelt andre med nær tilknytning til barnet. 

o Kommunen vurderer ikke fortløpende om det er aktuelt med omsorgsovertakelse av 
frivillige plasserte barn, og minimum ved hver evaluering av tiltaksplanen. Dersom 
omsorgsovertakelse vurderes som aktuelt, tar de ikke alltid initiativ til å fremme sak for 
fylkesnemnda. 

o Kommunen sikrer ikke alltid kompetanse til å gjennomføre samtaler med barn i ulike 
aldre gjennom opplæring, veiledning eller annet. De innhenter ikke alltid ekstern 
kompetanse ved behov. 

o Kommunen sørger ikke alltid for at barnet får nødvendig informasjon om sin biologiske 
familie og om årsakene til at barnet bor i fosterhjem. 

o Kommunen legger ikke alltid til rette for samtaler alene med barnet ved besøk i 
fosterhjemmet. Det er uklart for fylkesmannen om dersom barnet ikke ønsker 
alenesamtaler at barnet får nødvendig informasjon og mulighet til å uttale seg sammen 
med fosterforeldrene, eventuelt tilbud om samtale på kontoret. 

o Kommunen informerer og hører ikke alltid barnet når det gjelder barnets fremtid. 



o Kommunen etterspør sjelden barnets synspunkter på hverdagslivet i fosterhjemmet. 
o Kommunen sørger ikke alltid for at barn som har fylt 7 år og yngre barn som er i 

stand til å danne seg egne synspunkter, blir informert og gis anledning til å uttale 
seg før det tras avgjørelser som angår ham eller henne. 

o Kommunen spør ikke barnet ved besøk i fosterhjemmet om hvordan de har det under 
samvær med foreldrene. 

o Kommunen informerer ikke barnet, at det kan kontakte saksbehandleren og hvordan (hvis 
barnet kan forstå betydningen av informasjonen). De sørger ikke for at barnet får snakke 
med en saksbehandler når det ringer, eller at det blir ringt opp igjen snarest mulig. 

 
Kommunens svar: 
Medarbeiderne i tjenesten understreker at det har vært avvik, men kjenner seg ikke igjen i alle 
merknadene i rapporten. Det understrekes at barn blir spurt hvordan de har hatt det under samvær 
med biologiske foreldre, barn gis tilgang til å uttale seg, de får informasjon osv. Bakgrunn for noen 
av merknadene kan i hovedsak dreie seg om at medarbeiderne ikke har vært gode nok på å 
dokumentere hva som er gjennomført. Det kan selvfølgelig forekomme avvik i enkeltsaker.  
 
Tjenesten har i dag endret rutiner og det er en tettere oppfølging fra teamleder på blant annet 
dokumentasjon, hvordan dokumentere, hva skal dokumenteres osv. Fosterhjemsteamet har nå 
revidert og tatt i bruk ny sjekkliste som gjør at både saksbehandler og teamleder har bedre oversikt 
og kontroll. 
 

Internkontrollrutiner 
o Kommunen har oversikt over alle mottatte klager, og egne resultater fra for eksempel 

halvårsrapporteringen fra Fylkesmannen når det gjelder deres oppfølging av barn i 
fosterhjem. Denne informasjonen brukes ikke ved regelmessig gjennomgang og 
forbedring av tjenesten. 

o Kommunen har ikke funksjonelle rutiner og/eller funksjonell etablert praksis for 
informasjonsflyt fra barnevernleder til rådmannsnivå. Det er ingen omforent 
forståelse i tjenestelinjen om hvordan situasjonen er. 

o Kommunen gjennomfører ikke vurderinger av sårbare områder knyttet til undersøkelser og 
evaluering av hjelpetiltak. I dette arbeidet bruker ikke kommunen avvik som er rapportert 
internt til bruk i eget forbedringsarbeid. 

o Evalueringene er ofte ikke tilstrekkelige. Ingen sikrer at ansatte gjør det de skal. 
o Kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte systematisk innhentes og brukes i eget 

forbedringsarbeid. Dette gjelder og fra barn, fosterforeldre, foreldre, besøkshjem og 
støttekontakter ved rapporter, møter eller telefonkontakt. 

o Kommunen gjennomfører ikke vurderinger av sårbare områder knyttet til oppfølging av 
barn i fosterhjem. Kommunen bruker ikke avvik og annet som er rapportert internt til bruk 
i eget forbedringsarbeid. 

o Kommunen sikrer ikke at erfaringer fra ansatte og oppdragstakere systematisk 
innhentes og brukes i eget forbedringsarbeid. 

o Kommunen har et system for å melde avvik. Det blir i liten grad benyttet. Det meldes avvik 
i varierende grad i systemet, samt utenom til ledere. Det er lite kommunikasjon i 



ansvarslinjen. Det fremkommer informasjon om at det er varslet fra barneverntjenesten 
over år om kapasitetsproblemer og utfordringer i tjenesten. 

o Det var kjennskap til utfordringer i begge tjenestene før sammenslåingen. 
o Kommunen er kjent med utfordringene barneverntjenesten står ovenfor, de planlegger og 

prioriterer ikke ut i fra påpekt behov. 
o Iverksatte tiltak følges ikke opp og evalueres. 

 
Kommunens svar: 
Internkontrollen i barneverntjenesten har ikke vært god nok. Det foreligger ingen oppdatert plan for 
internkontroll i barneverntjenesten, men kommunen har et eget internkontrollsystem for hele 
kommunen. Det vises for øvrig til vedlegg 4 og 5 for utfyllende opplysninger om kommunens 
internkontroll.  

I Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 3, betyr 
internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at barneverntjenestens aktiviteter planlegges, 
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om 
barneverntjenester. Formålet er at lovens krav overholdes. Som Fylkesmannen påpeker så skal 
internkontroll bidra til å forebygge svikt og uheldige hendelser og bidra til at kommunen lærer av de 
feil som skjer slik at de ikke gjentas. Internkontroll er et verktøy for ledere for styring og utvikling av 
den daglige driften, den skal gi kontroll og intern styring av virksomheten. 
 
Kommunen har iverksatt et arbeid med å utarbeide internkontrollrutiner i barneverntjenesten. Inntil 
en internkontrollrutine er på plass, har kommunen gjennomført endringer for å få bedre oversikt og 
kontroll. Kommunen har som mål at rutinene skal være på plass innen utgangen av april og at det 
kontinuerlig vil bli jobbet med kvalitetskontroll i tjenesten. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vedlegg 1: Status i Nordre Land barnevernstjeneste før etablering av Land 
barnevernstjeneste. 
I årene før etableringen av Land Barnevernstjeneste, ble det i Nordre Land i 2010/11 gjennomført en 
driftsgjennomgang med bistand fra Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO), som på mange 
måter var vellykket. Det ble gjort et arbeid med arbeidsrutiner, sjekklister og standarder, og det ble 
satt fokus på å redusere fristbrudd. Sluttrapport fra RO kan oversendes. 

Rapportering fra barnevernstjenesten i etterkant viser lave tall på fristbrudd. Under følger utdrag fra 
årsmeldingene, rapportering på styringskort: 

Presentert styringskort: 

 Mål 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Barnevern        
Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd (%) 0  4 6,5 10 11,9 33 
Andel barn med utarbeidet plan (%) 100 39 48 12 84  95 100 
Andel barn med utarbeidet plan har etter 2012 ligget lavt. 

I 2011 ble det gjennomført et tilsyn i Nordre Land kommune, som ble endelig lukket i oktober 2012. 
Tilsynet dreide seg om kommunens arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak til 
hjemmeboende barn og det ble utarbeidet en plan for lukking av hvert av de to påviste avvik; nemlig 
Avvik 1: «Nordre Land kommune sikrer ikke dokumentasjon for at det gjennomføres tilstrekkelig 
undersøkelser i alle saker», og Avvik 2: «Nordre Land kommune sikrer ikke at det foretas tilstrekkelig 
evaluering av tiltaksplaner i alle saker». 

Vinter/vår2014 ble det gjennomført et interntilsyn i regi av enhetsleder Familie og helse. Det ble 
oppdaget et etterslep på dokumentasjonen i flere enkeltsaker. Det ble iverksatt et 
ajourføringsarbeid. 

Det ble lagt frem en sak til kommunestyret 21.10.2014 om Status for Nordre Land barnevern, med en 
statusrapport utarbeidet av barnevernsleder. Rapporten i sin helhet er lagt ved. Fra rapporten kan 
noen hovedpunkt trekkes ut; 

1. Stor saksmengde, komplekse saker som krever høy kompetanse og mye samarbeid med ulike 
avdelinger/enheter.  

2. I bemanningsnorm beskrevet i Barnevernpanelets rapport fra september 2011, anbefales det 
at en barnevernansatt i en kommune kan arbeide med mellom 10 og 18 barn/unge og deres 
familier til enhver tid. Antall aktive saker: 143. Saker per ansatt varierer fra 8-31 aktive saker. 
Årsaken til variasjonen er at saker krever ulik grad av aktivitet. Saker kan kreve daglig kontakt 
i perioder. Andre saker kan f.eks. kreve at de er aktivitet/kontakt en gang pr måned, hvert 
kvartal. 

3. Stabilt antall meldinger i året, på mellom 75-90 meldinger (2009-2014). Alle meldinger blir 
registrert, også anonyme. Terskelen for å melde bekymring til barneverntjenesten er lav. 

4. Barneverntjenesten har siste halvår hatt 2 fristoverskridelser på undersøkelser med 
bakgrunn i uforutsette hendelser i gjeldende familie. 

5. Barnevernet overholder frister på nye meldinger og gjennomfører undersøkelser innen 3 
måneder. Dette har vært et viktig satsningsområde for barneverntjenesten. Dette har gitt 
resultater. Dette har gått på bekostning av utarbeiding av tiltaksplaner. Dette ble 



kommentert i Kommunebarometeret for 2013. Status på tiltaksplaner er at antallet har økt 
og det jobbes aktivt for å oppfylle lovkravet. 

Tidlig i 2015 manglet tjenesten konstituert leder en periode, og tre medarbeidere sluttet. 
Enhetsleder tok ansvaret for ledelsen, og en rekrutteringsprosess startet. 

Oppsummert: 

Rapporten til kommunestyret i oktober 2014 (k-Sak 81/14) indikerer at tjenesten har en god oversikt 
og relativt god kontroll på arbeidet. Hele statusrapporten ligger i vedlegg 10. 

 

  



Vedlegg 2: Status Søndre land barnevernstjeneste før etableringen av Land 
Barnevernstjeneste: 
Søndre Land hadde, etter et tilsyn fra fylkesmannen i 2011, en periode med omfattende lukking av 
avvik. Tjenesten hadde tett oppfølging av Fylkesmannen, med mappegjennomgang på detaljnivå av 
så å si alle aktive saker, sågar avsluttede saker. Tiltakene som ble iverksatt etter tilsynet i 2011, var 
blant annet endring av fagsystem, innleie fra Barnevernskompetanse, innkjøp av rutinehåndbok som 
del av en avvikslukkeplan. På saksnivå var det å lukke avvik mht fristbrudd, manglende tiltaksplaner, 
omsorgsplaner, avvik mht saksbehandling i sakene som evalueringer mm. Fylkesmannen avsluttet sin 
oppfølging da det ble fattet vedtak om en felles barneverntjeneste. 

I forbindelse med lukking av avvik, ble det gjort store forbedringer i tjenesten:  

1. Undersøkelser: Gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. Fristoversittelser i 3 saker, 
noe som skyldes av Fylkesmannen ikke hadde godkjent søknad om utvidelse av fristen for 3 
undersøkelser. 

2. Opplæring av ansatte: Utarbeidet kartleggingsskjemaer som ble gjennomgått i 
medarbeidersamtaler med den enkelte, dannet grunnlag for videre arbeid med 
kompetanseplan for tjenesten og for å iverksette opplæring slik at denne «treffer». 
Gjennomgang og evaluering av interne rutiner og prosedyrer slik at disse er forstått. Det ble 
gjennomført kompetansetiltak som kursing i barnesamtalen, saksbehandlingskurs (1 kurs 
hvert halvår), sertifisering Cos-P, kompetansetiltak med Øyvind Kvello, deltakelse i Tidlig Inn, 
juridisk veiledning, veiledning fra Fylkesmannen og etisk refleksjon med kommuneoverlegen.  

3. Rutiner: Det ble utarbeidet og implementert rutiner for tjenesten, samt internkontroll – 
dette ble evaluert. Det ble utarbeidet tiltaksplan for alle hjelpetiltak, som ble jevnlig evaluert.  

4. Statusmøter: Full gjennomgang av aktive barnevernssaker med hver enkelt saksbehandler, 
dokumentert i fagsystemet. Det ble gitt veiledning og avklaringer i sakene. 

5. Fagmøter 1 gang pr uke: Hver enkelt sak drøftes. Det synliggjøres hvem som er ansvarlig for 
oppfølging og innenfor hvilken frist. Dokumenteres med klientnummer og hvilke vurderinger 
som er foretatt samt framdrift. Referat fra møtene gjøres tilgjengelig senest en uke etter 
møtet. Referater gjennomgås i påfølgende møte, avdelingsleder følger opp 
beslutningspunktene.  

6. Bemanning: Tjenesten hadde hatt en del vakante stillinger samt sykemeldinger, hvor det 
hadde vært vanskelig å rekruttere kvalifisert personell. Det hadde vært nødvendig å kjøpe 
tjenester fra Barnevernkompetanse, avtalen ble sagt opp. Pr 01.03.15 var alle stillingene i 
tjenesten bemannet, men med noe sykefravær.  

 
Søndre Land kommune rapporterte jevnlig til fylkesmannen, og under er rapporten for 2. halvår 2014 
klippet inn. 

 
Oppsummert: 
Alle stillingene i tjenesten var bemannet, men ved sammenslåingstidspunktet var det noe 
sykefravær. Det var utviklet, etablert og implementert rutiner og internkontroll i tjenesten, og man 



begynte å se resultater av dette. Blant annet ved at det var få fristoversittelser, det var utarbeidet 
tiltaksplaner, samt omsorgsplaner. Det var etablert rutine for gjennomgang og lukking av avvik i 
fagmøtene.  
  



Vedlegg 3: Land barnevernstjeneste fra mars 2015.  
 

Land barnevernstjeneste fra mars 2015. 

Internkontrollsystem: (se også vedlegg 4) 

Med Nordre Land kommune som vertskommune, er det denne kommunens internkontrollsystem 
som gjelder, også for barnevernstjenesten. Det er ikke egne oppdaterte internkontrollrutiner på plass 
for Land Barnevernstjeneste ennå. 

Nordre Land kommune avsluttet sitt internkontrollprosjekt i 2015, og implementerte nye rutiner i 
driften. Overordnet internkontrolldokument ligger i vedlegg 4. I tillegg finnes rutiner for; 

- Avviksbehandling 
- Risiko- og sårbarhetsanalyser 
- Årshjul  

Disse er overlevert tilsynet. 

I opplæringsplan for alle nye ledere, ligger også innføring i internkontrollsystemet. Det rapporteres 
kvartalsvis til kommunestyret på internkontroll. 

Enhetsleder rapporterte i halvårsrapporten til kommunestyret høsten 2016 at det ikke var 
betryggende kontroll innenfor barnevernet. Barnevernstjenesten har siden høsten 2015, rapportert 
om store utfordringer med fristbrudd, og avvik i saker (manglende saksbehandlerkapasitet, og 
oppfølging innenfor frister). Barnevernsleder har informert om utfordringene i begge kommuner; i 
formannskap og kommunestyre, både våren 2016 og i september i Nordre Land kommunestyre. Der 
ble også barnevernets tiltaksliste lagt frem (jfr. under). 

Barnevernsleders bekymringsnotat fra oktober synliggjorde imidlertid utfordringer av en alvorligere 
karakter enn det som tidligere var fanget opp og forstått i den kommunale ledelsen. Fylkesmannens 
tilsyn avdekker videre et langt større omfang av avvik i enkeltsaker enn det som var kjent før tilsynet 
startet.  

 

Tiltak. 

Lean: (se også vedlegg 5) 

Fra etableringen av Land barnevernstjeneste, ble det på initiativ fra rådmannen iverksatt en 
omfattende Lean-prosess (fra april 15), for å få på plass alle nødvendige arbeidsrutiner, sikre bruk av 
samlet kompetanse og en mest mulig effektiv arbeidshverdag, samtidig som tjenesten drev lovlig og 
forsvarlig. 

I vedlegg 4 fremgår det at Lean-prosessen endte opp i rutiner for hvordan saker skulle tas opp i 
fagteam, samt lagt møtestruktur. Andre rutiner ble satt på en omfattende tiltaksliste.  Dette ble fulgt 
opp med tavlemøter 4 dager pr uke frem til 01.07.15, hvor tiltaksliste og nye forbedringsforslag var 
tema, fram til ny barnevernsleder tiltrådte 01.09.15. Pga. tidspress for saksbehandlerne ble det 



vanskelig å prioritere tid til å gjennomføre nye tiltak, så kun deler av tiltakslista ble gjennomført. Ny 
leder ble satt inn i Lean- arbeidet, og ny enhetsleder ble informert. Høsten 2015 ble Lean- arbeidet 
satt på pause, til ny leder hadde fått satt seg inn i jobben og sakene.  

Bemanningsøkning (innleie): 

Sommeren 2015: På bakgrunn av henvendelse fra fungerende leder som uttrykte sterkt behov for økt 
bemanningskapasitet (grunnet sykefravær og omsorgspermisjoner) for å kunne håndtere saker, ble 
det etter en anbudsrunde leid inn etter hvert 3-4 personer fra Trygg Start AS. I siste del av 2016 ble 
avtalen med Trygg Start nedtrappet, og erstattet med personell fra Barnevernskompetanse AS. Pr.dd. 
er det innleid ca. 4,5 personer. 

Barnevernets tiltaksliste 11.05.16.  

(presentert i kommunestyret i Nordre Land i juni og september): 

o Arbeidsmiljøtiltak 
o Ledelse 
o Økonomisk oversikt 
o Prioriteringer 
o Teaminndeling 
o Juridisk veiledning 
o Prosessveiledning 
o Internkontroll 
o Sykeoppfølging 
o IKT-løsninger (inkl. mobilt barnevern) 
o Avhending av arkiv 
o Sikkerhet/risikotiltak (ombygging) 
o Utlysing av stillinger 
o Planlagt overføring av tilsynsførerordningen til Gjøvik 
o Innleie av saksbehandlerkapasitet 
o Innleie av tiltakskompetanse 
o Innleie av veiledning 

 

Felles barnevernsvakt i Gjøvikregionen er nå på trappene (vår 2017). 

Bemanningsøkning fast stillinger: 

I juni 2016 vedtok kommunestyret en styrking på 2 nye faste stillinger i barnevernet. Disse ble 
rekruttert snarlig etterpå. 

Land Barnevernstjeneste var på tilsynstidspunktet i november 2016 bemannet med 17 faste stillinger 
og ca. 3-4 innleide. 

Styrking av ressursene: 

Regnskapet for barnevernsadministrasjon og tiltak i Nordre Land har hatt følgende utvikling de siste 
tre årene; 

 2016 2015 2014 



Barnevernsadm. 4.244.709,- 3.154.271,- 3.260.039,- 

Tiltak 12.227.136,- 12.935.047,- 10.493.434,- 

 

Søndre Land har hatt følgende utvikling de siste tre årene;  

 2016 2015 2014 

Barnevernsadm. 5.363.104,- 2.135.611,- 3.760.960,- 

Tiltak 13.256.895,- 12.292.322,- 8.496.058,- 

 

 
  



Vedlegg 4: Internkontroll i Nordre Land kommune. 

 
Internkontroll i Nordre Land kommune  
 
Bakgrunn  
Rådmannen (administrasjonssjefen) er den øverste leder for den samlede kommunale 
administrasjonen (klv § 23). I Kommuneloven er rådmannens oppgaver presisert til en forsvarlig 
utredning av saker for politiske utvalg, følge opp vedtak, drive den samla administrasjonen i tråd med 
lover, forskrifter og overordna instrukser, og sikre en betryggende kontroll.  
Rådmannen er ansvarlig for at kommunen har en effektiv drift, utvikler kvalitet i tjenestene og sikrer 
at organisasjonen håndterer avvik på en forsvarlig måte. Kommunestyret har delegert et omfattende 
sett oppgaver til rådmannen, jfr. Delegeringsreglementet.  
 
Hensikten med internkontroll  

o Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjon  
o Helhetlig styring og riktig utvikling  
o Etterlevelse av lover og regler  

 
Internkontroll er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, 
måloppnåelse og regeletterlevelse.  
Den enkelte leder vil ha et ansvar for internkontroll, og dette er en nødvendig forutsetning for god 
styring. Det pålegger den ansvarlige leder en selvstendig plikt til å påse og dokumentere at man 
etterlever lov- og regelverk.  
God internkontroll bidrar til godt omdømme og legitimitet. Internkontroll skal være et verktøy for 
korrigering og læring, og skal bidra til kontinuerlige forbedringer. 
 
Overordnede styringsdokumenter 
Politisk styringsdokumenter:  

o Kommuneplan for Nordre Land kommune  
o Handlings- og økonomiplan med styringskort  
o Delegeringsreglement for Nordre Land kommune  
o Sentrale reglement (Økonomireglement, Personalreglement m.m.)  

 
Administrative styringsdokumenter:  

o Administrativt delegeringsreglement fra rådmannen  
o Overordnet årshjul  
o Lederavtaler  

 
Enhetslederes ansvar  
Den enkelte leder har ansvar for internkontrollen i sin virksomhet. Dette innebærer å ha etablert et 
fundament for internkontrollen i form av et godt styrings- og kontrollmiljø og hensiktsmessig 
informasjon og kommunikasjon. Styrings- og kontrollmiljøet består av både det formelle og det 
uformelle i virksomheten. Det formelle omfatter formaliserte og dokumenterte krav som alle ansatte 
forventes å etterleve. Det uformelle dreier seg om holdninger, verdier og normer som preger 
virksomheten, gjerne omtalt som virkshetskulturen. God internkontroll er avhengig av både det 
formelle og det uformelle styrings- og kontrollmiljøet.  
 
Hva innebærer lederansvaret for internkontroll:  



o Definere mål og hovedoppgaver  
o Oversikt over lover og forskrifter som gjelder for virksomheten.  
o Klargjøring av ansvar og myndighet gjennom tydelig delegering.  
o Sikre at ansatte er kjent med internkontrollsystemet  
o Sikre enheten har lovpålagt og oppdatert dokumentasjon  
o Å ha en oversikt over virksomhetens risiko og bruke ROS (risiko- og sårbarhetsanalyser) som 

verktøy  
o Rutiner for å sikre ivaretakelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.  
o Prosedyrer for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos medarbeidere.  
o Prosedyrer for å oppdage og korrigere avvik. Med avvik menes mangel på oppfyllelse av krav 

fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.  
o Rutiner for å sikre informasjonsflyt for rapporteringer og tilbakemeldinger.  

 
Konkret dreier dette seg om å:  

o Ha systematisk oversikt over hvilke krav som gjelder for sin virksomhet.  
o Beskrive hvilke aktiviteter som må utføres for å etterleve disse myndighetskravene.  
o Beskrive hvordan aktivitetene skal utføres.  
o Avklare hvem som er ansvarlig for å utføre aktivitetene.  
o Sikre at det blir rapportert hvis de definerte oppgavene ikke blir gjort.  
o Sikre at denne rapporten kommer til den som er ansvarlig for å rette på forholdet.  
o Ha rutiner for å iverksette tiltak for å rette på forhold og/eller å hindre gjentagelse.  

 
Disse rutinene må kunne dokumenteres og dermed kunne være gjenstand for tilsyn / revisjon fra 
tilsynsmyndigheten. 

  



Vedlegg 5: Lean i Land barnevernstjeneste. 
 

Bruk av Lean i Land barnevernstjeneste: 

HVA NÅR 

Beslutning om at Lean skulle tas i bruk som arbeidsmetode når Land barnevernstjeneste 
startet opp. 

Januar 
2015 

Lean- intervjuer med utvalgte ansatte i Søndre Land barnevernstj. og Nordre Land 
barnevernstj. 

Mars 
2015 

Lean- veiledere planla innføring og booket datoer. (5S ble ikke prioritert av enhetsleder i 
en hektisk innflyttingsfase, og derfor kun verdistrømsanalyse som ble gjennomført som 
planlagt) 

Mars 
2015 

Verdistrømsanalyse på møtetid i barnevernstjenestene med alle tilgjengelige ansatte og 
leder. Nå- situasjonen var så individualisert at det ble ikke brukt mye tid på dette. Ideell- 
situasjonen hadde mest fokus, og denne ble satt opp på en god måte. (58 timer pr. uke 
redusert møtetid som skulle brukes til saksbehandling og få rutiner på plass.) Se 
verdistrømsanalyse for mer informasjon. 

 

Gevinster ved VSA: 

Sum ressurser spart ved følgende tiltak: 

- Kaffe/ samling på morgen utgår mandag og tirsdag pga møter: 7,5t pr uke. 

- Dele opp fagdag i team: 45t pr uke. 

- Kun 4 på meldingsgjennomgang, ikke alle: 5,5t pr uke. 

Sum spart ved tiltak: 58t pr uke. I snitt pr. ansatt: 3t og 50 min. 

Sum ressursbruk på interne møter pr uke i ideell- situasjon:  

83t og 51min. Pr ansatt (15stk) i snitt pr uke: 5t og 35min. 

 

Rutine for meldinger gjennomført i VSA: 

Rutine meldinger: 

- Melding kommer inn 

- Merkantil åpner post og legger den i meldingshylle 

- Fagleder/ leder sjekker hylle hver morgen, hvis de fraværende sjekker de i 
meldingsteamet den måneden. (Rulleringsliste/ årshjul utarbeides- en fra tiltaksteam, en 
fra undersøkelsesteam + fagleder/ leder.) 

April 
2015 



- Meldingsgjennomgang tirsdag og fredag. 

- Meldingen tatt med til undersøkelsesteamet i fagmøte tirsdag, om ikke henlegges. 

- Sak fordeles 

 

Rutine for undersøkelsesteam i fagmøte tirsdager, gjennomført i VSA: 

Rutine saker i fagmøte- undersøkelsesteam: 

Før fagmøtet: 

- Melde sak til leder senest fredag. 

- Leder skriver saksliste og tar med på fagmøtet. 

- Saksbehandler 1. forbereder seg ved å skrive journalnotat som inneholder: 

 *Hva er bekymringen? Kort 

 * Oversikt over hva ulike parter har gitt av info. 

 * Hva sier den infoen om bekymringen? 

 * Er det andre instanser som det skal innhentes opplysninger fra? 

I fagmøtet: 

- Leder/ fagleder har ansvar for lede møtet og referat. 

- Referat/ tiltaksliste fra forrige uke gås igjennom. 

- En saksbehandler skriver kort inn i Familia; bakgrunn, drøfting, konklusjon. 

- Saksbehandler 1 har journalnotatet på prosjektor og legger frem saken. Saksbehandler 2 
supplerer evt. De andre er stille. 

- Drøftinger/ avklaringer rundt:  

 * Hva er alvorlighetsgraden? 

 * Samtalepunkter 

 * Observasjoner 

 * Innhente oppl. 

 * Skal det være sakkyndig vurdering? 

 * Hva gjør vi videre? 

Etter fagmøtet: 

- Saksbehandler 1 fullfører dokumentet i Familia, gir dok.nr, skriver ut og legger i mappe. 

 



Rutiner for tiltaksteam i fagmøter, gjennomført i VSA: 

Rutine saker i fagmøte- tiltaksteam: 

Før fagmøtet:  

- Melde saker til leder senest fredag. 

- Leder skriver saksliste og tar med på fagmøtet. 

I fagmøtet: 

- Leder/ fagleder ansvar for å lede møtet og referat. 

- Referat/ tiltaksliste fra forrige uke gås igjennom. 

- En saksbehandler skriver kort inn i Familia; bakgrunn, drøfting, konklusjon. 

- Saksbehandler 1 legger frem saken nøytralt: 

 * Gammel sak- Rett på problemstilling. 

 * Ny sak- Bakgrunn, drøfte det som er spørsmålet. 

- Runde rundt bordet, alle må si noe, så fri drøfting. 

- Konkludere 

Etter fagmøtet: 

- Saksbehandler 1 fullfører dokumentet i Familia, gir dok.nr, skriver ut og legger i mappe 
innen kl. 12.00 på onsdag. 

 

Prioriteringsmatrise på alle tiltak som skulle til for å få et samlet Land barnevernstjeneste. 
Fordeling av ansvar på tiltakslister. Se prioriteringsmatrise og tiltakslister for mer 
informasjon. 

 

Tiltaksliste etter verdistrømsanalyse- dager i april 2015: 

Hva/ tiltak Ansvarlig Frist Ny 
fris
t 

Status 

Pauser 
Alle overholder 
det som er 
bestemt i VSA 

  Kontinuerlig 

Rutiner på å i større 
grad ta i bruk 
datasystemet 
(Huskelapper) 

Helle, Kristin    

Orden i arkivet- 5S Merethe, Tine, 
Bjørg, Pernille. 

   

Rutiner på telefon Ligger på 
intranett, alle 

  Kontinuerlig 

April 
2015 



ansvarlig. 

Bruk av kalender Ligger på 
intranett, alle 
ansvarlig. 

  Kontinuerlig 

Samarbeidsrutiner- 
Fagteam 

Leder, Elin    

Hvor er ting?     
Oversikt over egen (og 
kontorets) situasjon 

    

Ansvar for orden på 
felles- områdene 

    

Hvem har ansvar for 
hva? (Rutiner) 

Leder, Laila, Elin    

Evaluering av 
(systematisk) intern 
oppl. for alle 

Leder, Elin    

Internkontroll Leder, Elin    
Sluttføre 
generalistmod- starte 
med spes. mod. Sette 
opp hva som skal til. 
Egen VSA? 

Leder, Elin, Mia, 
Heidi, Merethe 

   

Trygghet- utvikle 
fagkomp. 

Leder, Elin    

Klargjøring/ overføring 
"gamle saker" 

Alle    

Rutine for fordeling av 
saker 

Britt Julie, Inger 
Ellen 

   

Rutine for overføring 
av saker mellom team 

Britt Julie, Inger 
Ellen 

   

Rom for barnesamtaler På vent til kontor 
er på plass 

01.12.15
? 

 01.12.15? 

Kompetansegjennomg
ang/ kartlegging-    
behov 

Leder, Elin    

Rutine og mandat for 
tiltaksarbeider 

Tiltaksteamet    

Rutiner ift nemdssaker Kristin, Heidi, 
Inger Ellen 

   
Mottak av meldinger+ 
vurdering avklaring av 
melding 

OK i VSA 14.04.15  OK 

Rutiner for oppfølging 
av 18 år + 

Fosterhjem+ 
tiltaksteam 

   



Rutine for hvordan 
legge frem saker i 
fagmøte 

OK i VSA 14.04.15  OK 

Plan for veiledning, 
samt gjennomføring 

Elin    

Rutiner for vold/ 
trusler/ (rus) 

Dette jobbes det 
med i enheten 

   

Tid til å få drøftet div. 
ting med ledelsen 

På vent.   På vent 

Jobbe med hvilke 
forebyggende tiltak vi 
kan gjøre for å foreb. 
sykefravær 

Egen VSA med 
Vibeke og 
Merethe 

   

Avklaring av 
møtestruktur 

OK i VSA 14.04.15  OK 

Frist 1 uke fra fått sak 
til brev ut med 
innkalling til første 
møtet 

   OK 

Systematisk individuell 
veiledning 

Elin    

Ivareta taushetsplikten OK i VSA 14.04.15  OK 
Like saker bør 
behandles likt 

Utgår   Utgår 

Være 2 på 
hjemmebesøk (Ha 
saksbehandler 2) 

   Avklaring i hvert 
enkelt tilfelle. 
Alltid 
saksbehandler 2 
på 1. 
gangsamtale og 
1. hjemmebesøk. 

Rutiner for opplæring Leder, Elin    
Implementering av 
rutiner 

Alle   Kontinuerlig 

Rutiner for 
organisering av tid, 
fordeling av 
saksbehandling, 
møter, oppdrag 

Hver enkelt sitt 
ansvar. Følg 
VSA. 

  OK 

Rydde i saker. 
Henlegges? 

   Blir fanget opp 
av 
statusgjennomg
ang 

Rutiner for 
merkantilfunksjon. 
Legge saksmapper i 
journalmapper 

Bjørg    



Eget pauserom Laila    
Rutiner for håndtering 
av post via mail, post, 
e- sak 

Bjørg, leder    

Kontorplasser OK   OK. Se fordeling 
i VSA 

Rutiner for akuttarbeid Heidi, Helle    
Retningslinjer for antall 
saker pr. 
saksbehandler 

Ikke aktuelt   Ikke aktuelt 

Fosterhjemsoppfølging
- sikre antall 
oppf.besøk 

Kim Vegard    

Avgjørelse av hvilken 
fagkomp og metoder 
som skal brukes når. 
Lage plan. 

Leder, Elin, 
teamene. 

   

Økonomirutiner- 
utbetalingsplaner ++ 

Leder, Bjørg.    

Rutiner for evaluering 
av tiltak 

Elin+ de hun ev. 
vil ha med 

   

Mulighet til å sette seg 
inn i ting 

Alle har eget 
ansvar, evt. ta 
det opp med 
leder ved behov. 

  OK 

Rutiner for 
undersøkelsesarbeid 

Undersøkelseste
am 

   
 

Tiltakslistene ble skjært ned pga ikke tid til alle tiltak.  

 

Oppdatert tiltaksliste: 

 

Hva/ tiltak Ansvarlig Frist Ny 
frist 

Status 

Rutiner på å i større grad ta  
i bruk systemet 
(Huskelapper) Vise på et 
felles- møte 

Helle og 
Kristin 

Høst 
2015 

  

5S på arkivet 
Merethe, Tine 
Bjørg, Pernille 

  Hyller må 
bestilles 
høst 2015 

Rutine for fordeling av saker Britt Julie, 
Inger Ellen 

12.06.15.   

Rutine for overføring av 
saker mellom team 

Britt Julie, 
Inger Ellen 

12.06.15.   

Rutine og mandat for Mette 01.09.15.   

April 
2015 



tiltaksarbeider 

Rutiner ift nemdssaker Kristin, Heidi, 
Inger Ellen 

   
Rutiner for post og arkiv Bjørg 01.08.15.   
Rutiner for akuttarbeid Heidi, Helle    
Fosterhjemsoppfølging- 
sikre antall oppf. besøk 

Kim Vegard    

Økonomirutiner, 
utbetalingsplaner 

Bjørg    

Lage ansvarsliste kjøkken 
og kjøleskap 

Elin 15.06.15. 15.09.15  

Innkalle til personalmøter Gunn Anne 15.09.15.   
Navneskilt Elin 12.06.15.   

 

Midlertidig leder sluttet og fagleder tok over leder- ansvaret. April/ mai 
2015 

Den nye tiltakslista ble hengt på Lean- tavla i Land barnevernstjeneste. April 
2015 

5S på arkivet. Ikke fullført, og resterende tiltak satt på tiltaksliste. April 
2015 

Tavlemøter 4 dager i uka- med Lean- veileder med på tavlemøtene. (Agenda: 
Forbedringsforslag, mål av trivsel, tiltaksliste, hvem har tid til å avlaste i dag eller hvem må 
ha hjelp i dag) 

29.05.15- 
01.07.15. 

Ny leder tiltrer, og videre Lean- arbeid skal vente pga mye for leder å sette seg inn i og ta 
tak i. 

Lean- veileder informerer ny leder om hva som er gjort i Lean- arbeidet- VSA, 
prioriteringsmatrise, tiltakslister og tavlemøter. 

Lean- veileder informerer ny enhetsleder om vsa i barnevernet i form av e- post. 

Septemb
er 2015. 

 

  



Vedlegg 6: Informasjon til fylkesmannen 13.11.2015. 

Nøkkelinformasjon til møte med Fylkesmannen 13.11.2015 

Land barneverntjeneste  
• Interkommunal tjeneste, Nordre og Søndre Land, sammenslått 1.3.2015 
• Befolkningsgrunnlag: ca. 12 500 innb. 
• 15 årsverk, 12 saksbehandlerstillinger, 1 fagleder, 1 merkantil, leder 
• Ny leder, tiltrådte stillingen 1.9.2015 
• Pr 1.11.2015: Mangler ca. 3.5 årsverk.    
• Innleid: Trygg Start – jobber med undersøkelser, men også noen tiltakssaker. 
• Innleid: privat veiledning av fosterhjem. 

 
Historikk: 

• Store utfordringer og dårlig omdømme i begge kommuner over en lang periode. 
• Personalet preget av manglende stabilitet i ledelsen. 
• Høyt sykefravær, oppgis å være arbeidsrelatert. 
• Stort arbeidspress 
• Omfattende avvik i dokumentasjon og saksbehandling. 

 
Nåsituasjon: 

• To arbeidskulturer skal bli en, fra 1.3.2015 – bli kjent med hverandre 
• Nytt administrativt system, fortsatt opplæringsbehov. 
• Personalet rapporterer større tilfredshet i arbeidssituasjonen, lettere å fokusere på 

arbeidsoppgaver, arbeidssituasjonen oppleves noe mindre stressende 
• God arbeidsinnsats, mye godt faglig arbeid, stor toleranse for tilbakemeldinger, positive til 

endringer. Begynnende tillit til at det vil være mulig å få til endring på sikt.  
• Fortsatt omfattende avvik. Jfr. Nøkkeltall fra Familia 
• Trenger å etablere en del lokale rutiner og avvikshåndtering 
• Liten deltagelse i tverrfaglig samarbeid (stor frustrasjon hos samarbeidsparter) 
• Behov for økt faglig kompetanse  
 

Tiltak som er satt i gang: 
• Teamorganisering: Undersøkelse og tiltak/fosterhjem, sortert og rendyrket arbeidsoppgaver i 

større grad 
• Flyttet saker som det ikke jobbes i over på fagleder (redusere stress for de ansatte, ha bedre 

oversikt)  
• Redusert fagteamdeltagelse 
• Juridisk saksveiledning 
• Prosessveiledning 
• Fagdag med gjennomgang av saker med fagleder, referatføres 
• Enslige Mindreårige – ryddet i ansvarsforhold og oppgaver 
• Ryddet i merkantile oppgaver 
• Prosess for å få helelektronisk arkivsystem og mobilt barnevern 
• Tilsynsførerordningen, ryddes i og forberedes overført til Gjøvik fra 1.1.2016 
• Lean-prosesser (Morgenmøte, Flytsone, nærvær/tilfredshet/behov for hjelp, organisering av 

dagen, forbedringsforslag) 
• Rekruttering 



• Opplæring 
 
Behov: 
Ønsker et samarbeid med Fylkesmannen i arbeidet med å etablere arbeidsprosesser og 
internkontrollrutiner som sikrer god og forsvarlig tjenesteproduksjon for barneverntjenestens 
målgruppe. 
 

 

 

 
  



Vedlegg 7: Rapportering til formannskap og kommunestyrer i Nordre og Søndre Land 
vår/forsommer 2016. 
 

Nordre Land kommunestyre, K-Sak 26/2016 (10. mai 2016). 
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Utskrift til:  
 
LAND BARNEVERNSTJENESTE- BEHOV FOR ØKT RAMME  
 
Sammendrag: 
 
Nordre og Søndre Land kommuner etablerte felles interkommunal barneverntjeneste 1.mars 
2015. Tjenesten har siden oppstart hatt store utfordringer med å levere forsvarlige tjenester til 
sine innbyggere, dette pga økt saksmengde, samt for lite personalressurser. Det har vært leid 
inn privat aktør, som har bistått barnevernet i saksbehandling, samt tiltaksarbeid, dette for å 
kompensere for manglende personalressurser. Dette har medført økte kostnader utover 
vedtatte budsjettrammer.  
 
Rådmannen varsler at Land barneverntjeneste vil ha behov for et styrket budsjett i 2016, både 
til økt bemanning (midlertidig og permanent), og til investering og bruk av digitale verktøy 
som gjør at tjenesten kan drives mer effektivt. 
  
Vedlegg: 
  
Vedlegg 1. Referat fra møte i Søndre Land 16.10.2015  
Vedlegg 2. Nøkkelinformasjon gitt i møte med Fylkesmannen 13.11.2015. 
Vedlegg 3. Referat fra møte i Søndre Land 07.04.2016. 
Vedlegg 4. Rapport Land barneverntjeneste, april 2016 
Vedlegg 5. Nøkkeltall Barnevern pr 19.04.2016 
 



Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
FN’s barnekonvensjon 
Lov om barneverntjeneste 
Forvaltningsloven 
Offentlighetsloven 
Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene(Q-1101) 
Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem (Q-1102) 
Tilsynsførere i fosterhjem-en veileder (Q-1103) 
Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten-en veileder (Q-1104) 
Internkontroll i barneverntjenesten i kommunene-en veileder (Q-1105) 
Rutinehåndbok for Land barneverntjeneste (under utarbeiding) 
 
Saksopplysninger: 
 
Historikk 
Nordre og Søndre Land kommuner etablerte felles interkommunal barneverntjeneste 1.mars 
2015. Begge kommuners barneverntjenester hadde da hatt store utfordringer med å levere 
forsvarlige tjenester til sine innbyggere over lengre tid. I Søndre Land var det en 
gjennomgang av barneverntjenesten i 2014 etter pålegg fra Fylkesmannen. I Nordre Land har 
det ikke vært en slik prosess.  
 
Etter at ny leder for Land barneverntjeneste tiltrådte i september 2015, ble tjenesten kartlagt, 
og mange avvik ble dokumentert. Dette ble løpende rapportert til enhetsleder og rådmann, 
samt til rådmann i Søndre Land kommune (vedlegg 1), og til Fylkesmannen i eget møte i 
november (vedlegg 2). Fylkesmannen understreket at kommunen til enhver tid er ansvarlig for 
å levere forsvarlige tjenester til rett tid, og at fokus måtte være å ha en plan for å håndtere 
avvik. Fylkesmannen formidlet også at utfordringene må sees i et systemperspektiv, at det er 
ikke den enkelte saksbehandler, men leder, administrasjon og politikere som har ansvaret når 
det ikke leveres tjenester tråd med lovverket. I april 2016 ble det avholdt et nytt 
orienteringsmøte med administrativ ledelse i Søndre Land. (vedlegg 3) 
 
Nåsituasjon 
Land barneverntjeneste skal, jf Barnevernloven §1-1.Lovens formål:  

-sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

- bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 
 
 
Tjenesten har totalt 15 årsverk fordelt på 1 leder, 1 fagleder, 1 merkantil, 11 
saksbehandlerstillinger og 1 tiltaksarbeider.  
13,7 stillinger er besatt, men det er ca 5 stillinger i manko i praksis i form av permisjoner og 
sykemeldinger. 
 
I barneverntjenesten skilles det på saksbehandling etter barnevernloven og tiltaksarbeid som 
skal iverksettes med hjemmel i vedtak fattet etter barnevernloven. Saksbehandlerkapasitet er 



en administrativ utgift. Tiltak er utgifter som følger av undersøkelsessaker der 
barneverntjenesten må iverksette hjelp i form av veiledning, besøkshjem, avlastning, 
omsorgsovertagelse osv. 
For å få kontroll på avvik kjøpes fortsatt tjenester til saksbehandling, ca.4 årsverk. 
Tjenestens befolkningsgrunnlag er ca.12500. Det tilsier ifølge SSB ca 115-120 barn som til 
enhver tid vil være aktive i barnevernets fagsystem. I Land barneverntjeneste har pr. 
18.04.2016 207 barn, fordelt på 131 i Nordre Land (11 enslige mindreårige) og 76 i Søndre 
Land. 80 av sakene er undersøkelsessaker.  Dette innebærer at hver saksbehandler 
gjennomsnitt har ca. 17 saker.   
Bemanningsnormen tilsier 9-15 saker pr saksbehandler avhengig av omfang/kompleksitet.  
 
Mange av sakene er omfattende og har versert i tjenestene i årevis. Det innebærer at saker 
som i utgangspunktet kunne vært avhjulpet med enklere og mer tidsbegrensede tiltak nå har 
blitt mer komplekse og trenger andre typer tiltak. Det medfører oftest økte utgifter. 
 
Kravene til barneverntjenesten er endret de siste årene.  Det er økt krav til juridisk 
kompetanse i saksbehandling og i forberedelser/underbygging av saker i nemnda.  Som 
hjelpetiltak kreves endringsrettede tiltak fremfor eller i tillegg til kompenserende tiltak. Dette 
innebærer at tiltaksarbeid krever mer kompetanse, er mer omfattende og mer ressurskrevende 
enn tidligere og utløser dermed høyere utgifter.  
 
Pr i dag utføres en stor del av tiltaksarbeidet i form av veiledning i familier og fosterhjem av 
private aktører. Dette er i stor grad på grunn av manglende personellressurser i tiltaksarbeid, 
men også manglende kompetanse.  Det er innledet et forberedende arbeid av barnevernledere 
i GLT-regionen for å se på muligheten for å etablere felles tiltaksteam som har relevant 
spesialkompetanse. Dette gjøres fordi det i de vanskeligste og mest komplekse sakene fordres 
omfattende spesialkompetanse på kartlegging av barn-foreldre-samspill og tilknytning, 
samspillsveiledning, traumesensitivitet m.m. Det vil være svært kostnadskrevende hvis hver 
barneverntjeneste skal inneha spesialkompetanse for de vanskeligste sakene. Målet for Land 
barneverntjeneste er å heve kompetansen slik at de fleste fosterhjem og familier etter hvert 
kan veiledes av tjenestens egne saksbehandlere og tiltaksarbeidere. Det vil ta tid og krever at 
noen av de ansatte tar videreutdanning eller at vi får ansatt nye medarbeidere som har relevant 
videreutdanning. Enn så lenge må man kjøpe tjenester til dette formålet. De andre tjenestene i 
regionen må også ut på det private markedet i forhold til tiltak og ønsker å se på mulighetene 
for å drifte felles tiltaksteam for å redusere kostnadene. 
 
Avvikene i tjenesten omhandler (se vedlegg 5- nøkkeltall 19.4.16):  

• fristbrudd i undersøkelsessaker  
• fristbrudd i saker som skal til fylkesnemnda  
• forsinkelse i dokumentasjon  
• feilregistrering i fagsystemet   
• manglende iverksetting av vedtatte tiltak  
• feil i saksbehandling (juridisk, faglig) 
• mangelfull saksbehandling 
• manglende oppfølging i familier   

 



Leder i Land barneverntjeneste har nå er oversikt over situasjonen, og det er helt nødvendig å 
fortsatt leie inn tjenester til saksbehandling, ca.4 årsverk. Dette er likevel ikke tilstrekkelig 
slik situasjonen er pr i dag fordi det kun delvis dekker opp for stillingene tjenesten mangler 
som følge av permisjoner og sykefravær. Ut ifra bemanningsnormen skulle tjenesten ha 
minimum 14, men ideelt sett 24 saksbehandlerstillinger. Pr i dag har barneverntjenesten 11 
operative saksbehandlere, og da er 4 av disse stillingene innleide saksbehandlere med 
spesialkompetanse som tjenesten selv ikke har. I en periode fremover, inntil alle ansatte er 
tilbake i arbeid, og inntil tjenesten blir noe styrket på bemanningssiden, vil det oppstå avvik. 
Tjenesten arbeider systematisk for å redusere konsekvensene av slike avvik. 
 
 
Det er videre et behov for å se på mulighetene for en interkommunal barnevernsvakt. Pr i dag 
er det ingen som tar seg av akuttsaker som politiet eller andre kommer i kontakt med etter kl 
15.30. Det er politiets ansvar å håndtere slike akuttsaker, men politiet er avhengig av bistand 
fra barnevernet i en del saker. I Nordre Land vil det erfaringsmessig oppstå 4-6 slike saker i 
året, og noen færre i Søndre. Når akuttsaker oppstår jobber de ansatte overtid ut over det som 
er tillatt etter arbeidsmiljøloven, slik situasjonen er i dag. Tjenesten har heller ingen mulighet 
til å få foretatt uanmeldte besøk, eller ruskontroll i helger, høytider eller på kveldstid. Dette er 
tidspunkter hvor det er økt risiko for at barns omsorgssituasjon er dårlig. Barneverntjenesten 
har behov for å trygge barn og foreldre med kontrolltiltak, men også å dokumentere om noe 
negativt skjer.  Erfaringene fra barnevernvakten på Gjøvik er så langt svært positive.  Foruten 
at barn og familier får hjelp i rett tid så effektiviserer det og øker kvaliteten i 
saksbehandlingen. 
 
Land barneverntjeneste er vertskommune for Tilsynsførerordningen i GLT-regionen. 
Barneverntjenesten i Gjøvik v/leder forbereder sak som vil fremmes i alle GLT-kommunene 
med tanke på overføring av ordningen til Gjøvik. Gjøvik har fått bevilget en 50% stilling til 
ivaretagelse av ordningen. Land barneverntjeneste har ikke fått øremerkede ressurser til dette 
og det er alvorlige avvik i drift av ordningen. Om ordningen ikke vedtas overført vil det være 
behov for midler til drift av ordningen. 
 
I Nordre Land kommune er Enslige Mindreårige Asylsøkere etablert i bofellesskap etter 
Barnevernloven. Det innebærer saksbehandleromfang som fyller en 100 % stilling. Dette er 
ikke lagt inn i bemanningsplanen for tjenesten.  
 
Tjenesten har gjennomført en vold- og risikoanalyse. På denne bakgrunn bygges tjenestens 
lokaler om for å ivareta sikkerheten. Ombyggingen vil også tjene brukere av tjenesten som vil 
få en resepsjon å henvende seg i samt et noe skjermet venterom.  
 
Tjenesten innførte Visma Familia som fagsystem 1.3.2015 i forbindelse med 
sammenslåingen. I tillegg ble det besluttet at arkivet skulle digitaliseres og modul for digitalt 
arkiv er innkjøpt, men ikke implementert. Tjenesten har behov for effektivisering av den 
enkelte saksbehandlers arbeidsprosesser og utnyttelse av tid. Mye saksbehandlertid går med 
til dobbeltføring (først for hånd og så skrive på nytt  i fagsystemet, kopiering av dokumenter, 
oversendelse av dokumenter til samarbeidsparter (nemnd, advokater osv.) Det er også behov 
for at advokatfirmaet har tilgang til Familia og selv kan hente opplysningene de trenger 
fremfor at saksbehandlere skal kontaktes og sende dokumenter i posten. Samlet innebærer 
dette at tjenesten har behov for økonomiske ressurser til mobile enheter (PC), dvs. Bærbar 



løsning med VPN-oppkobling, helelektronisk arkivsystem og digitalt internkontrollsystem 
tilsvarende sammenlignbare tjenester i regionen. Dette er viktige verktøy som ledd i tjenestens 
omfattende effektiviserings- og kvalitetssikringsprosess. Outlook på mobil, skal være på plass 
innen kort tid. 
 
 
Behov 

1. Økt administrativ ramme som omfatter: 
a. Personalressurser  

i. På kort sikt: Fortsatt innleie av private aktører for å kunne levere 
forsvarlige tjenester til rett tid  

ii. På lang sikt: Økt antall stillingshjemler 
b. Digitale verktøy - Bærbar løsning med VPN-oppkobling. Digitalt arkiv og 

internkontrollsystem. (Tilsvarende de andre barneverntjenestene i GLT-
regionen slik at vi kan dra nytte av felles utarbeiding av rutiner på ulike 
områder) Outlook på mobil (iverksettes i disse dager) 

c. Juridisk veiledning 
d. Prosessveiledning  
e. Kompetansehevingsmidler 
f. Ombygging av lokaler i henhold til behov etter risikovurdering 

 
2. Økte rammer til tiltak som er hjemlet i vedtak fattet etter barnevernloven: 

a. Omsorgsplasseringer 
b. Kompenserende tiltak 
c. Veiledning i fosterhjem 
d. Veiledning i familier 
e. Flere enslige mindreårige asylsøkere 

 
 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen varslet i desember 2015, i forbindelse med budsjettarbeidet for 2016, at det ville 
bli svært krevende for barnevernet å overholde de foreslåtte budsjettrammer for 2016. Det ble 
likevel ikke fremmet forslag om å øke barnevernets rammer, da salderingen av budsjettet ga 
lite rom for dette. 
 
Situasjonen så langt i 2016, og prognosen for resten av året, viser med all tydelighet at dette er 
en tjenesten med store utfordringer. Rådmannen viser til vedlegg 4, rapport for Land 
barneverntjeneste. Rådmannen vil, til tross for en tjeneste med mange avvik,  berømme 
enhetsleder, leder av barneverntjenesten og medarbeiderne for å ha skaffet en oversikt over 
tilstanden i tjenesten, og sikret en kartlegging av avvik og årsakene til avvikene. Dette er de 
grunnleggende forutsetningene for å kunne rette opp avvikene, og utvikle en forsvarlig og 
forebyggende tjeneste. Det handler om kapasitet, kompetanse innenfor fagområdet, opplæring 
i fagsystemer etc, gode verktøy og gode rutiner i bunnen for arbeidet. Dette arbeidet er 
selvsagt i gang.  
 
Rådmannen ser det som helt nødvendig å videreføre innleie av ekstern kompetanse og 
saksbehandlerkapasitet ut året. Dette er imidlertid kostbart, og kommunene bør derfor velge å 
styrke tjenestens ordinære bemanning, med både saksbehandlerkapasitet og tiltaksarbeidere. 



Med den ressursbruk som tjenesten har i dag, vil dette også lønne seg økonomisk. Det er 
vanskelig å gi en prognose på hvor mange saker som tjenesten vil måtte håndtere i 2017 og 
2018, men det er liten risiko knyttet til på skulle overbemanne tjenesten. I 2016 vil rådmannen 
altså anbefale at innleien fra Trygg Start AS videreføres, med 3-4 saksbehandlere. Denne 
kontrakten har 1 måneds oppsigelse. Når tjenesten er fulltallig, dvs. når de som er sykemeldt 
er tilbake på jobb og det er ansatt i ledige hjemler, vil det være naturlig å gjøre en vurdering 
av behovet for økt bemanning fra 2017. Det er å håpe at denne vurderingen kan foreligge til 
halvårsrapporten i Nordre, og kan legges fram som sak i begge kommuner i september i år. 
Det kan være aktuelt på be om at rekruttering starter til høsten, med den føring at disse 
stillingshjemlene og lønnsmidlene innarbeides i Handlingsplan og budsjett fra 2017.  
 
Det har tidligere vært knyttet noe usikkerhet til om skjønnsmidlene fra fylkesmannen, kr. 2,7 
millioner kroner, ville bli videreført fra 2015 til 2016. det er imidlertid budsjettert med dette, 
og de siste signaler fra fylkesmannen tilsier at de vil bli videreført på samme nivå også i 2016. 
 
Barneverntjenesten er av en slik karakter, at den innebærer en del reiser og møter, og dermed 
opphold utenfor kontoret, for saksbehandlerne og tiltaksarbeiderne. For å kunne utnytte tiden 
effektivt i slike situasjoner, vil det være meget fornuftig å investere i en sikker og god 
hjemmekontorløsning for de ansatte, kombinert med at det nå tas i bruk outlook på mobil. 
Tjenesten har i samarbeid med Ikt utredet dette, og rådmannen slutter seg til at dette 
anskaffes. 
 
Å sikre en Land barneverntjeneste som er god og forsvarlig, er et langsiktig arbeid. 
Rådmannen vil, med utgangspunkt i hva som er realistisk, anta at dette kan ta 2-3 år. Dialogen 
med fylkesmannen underveis er svært viktig, da dette erfaringsmessig gir gode innspill til 
prioriteringene innenfor barnevernet.  
 
Økonomioversikt 1 kvartal:  
 Budsjett 2016 Regnskap 1. kv Prognose 2016 Avvik B-R 
Administrasjon, 
andel  Søndre Land  

3257 1474 4377 +1 120 

Administrasjon, 
andel Nordre Land  

3075* 1730 4503 +1 428 

Sum 
administrasjon  

6332 3204 8880 +2 548 

Tiltak Nordre Land 9119 5921 11000 +1 697 
*Tiltaksutgifter skal jf avtale betales av kommunen der barna er bostedsregistrert.  
Søndre Land sine tiltaksutgifter beløper seg erfaringsmessig til ca 1million pr mnd.  
* Etter at Søndre Land sin andel av det totale administrasjonsbudsjettet var kommunisert til 
Søndre Land, ble budsjettet i Nordre Land saldert ned til faktiske årsverk for å få enhetens 
ramme i balanse.  

 
Anslag merutgift:  
Med utgangspunkt i prognose 1 kvartal, ser det ut til at Nordre Land vil ligge an til et 
merforbruk på tiltak på ca 1,7 mill, på administrasjon ca 1,4 mill.  
Søndre Land vil ha en merutgift på administrasjon på ca 1,1 mill.    
 
Investering i digitale verktøy er nødvendig for å:  

• Øke sikkerheten 
• Færre papir ute i felten (risiko for spredning av sensitiv data) 



• Sikker tilgang til alle klientdata – når man er ute fra kontoret 
• Tidsbesparende 

• Kan opprette/sluttstille dokumenter når man er ute på besøk/møter 
• Man slipper da etterarbeid på kontoret, og får frigitt tid som kan benyttes ute 
• Bedre tid til saksbehandling, overholde frister, innmelding på 

rapportering/statistikk 
• Mindre behov for innleid konsulenthjelp 

• Fylkesnemnd 
• Tilgang på alle dokumenter vedr. klient når man er i Fylkesnemd 

• Kvalitet 
• Styrke relasjonen/dialogen i møtet ved å notere underveis 

• Lage aktivitetsplan sammen med klienten 
• Hente opp og jobbe med utvalgte dokumenter, sammen med den/de man har 

møte med 
 
Merutgift på ca 200 000 + moms.  
 
 
Administrasjonens innstilling: 
 
Rådmannen vil råde Formannskapet til å fremme saken til Kommunestyret med slik forslag til 
vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar til etterretning Statusrapport for Land barneverntjeneste pr. april 
2016.  

2. Kommunestyret tar til etterretning at Nordre Land kommunes andel av Land 
barnevernstjeneste, vil gå ut over budsjettrammer som en følge av nødvendig bruk av 
Trygg start AS og anskaffelse og bruk av hjemmekontorløsning/mobilt barnevern (se 
anslått merutgift under vurdering).   

3. I september 2016 legges det frem en sak i begge kommuner, med en vurdering og 
anbefaling vedr. behov for budsjettjusteringer i 2016, og et budsjettforslag for 2017. 

 
 NORDRE LAND KOMMUNE, den 20. april 2016 
 
 
Jarle Snekkestad 
rådmann 
         Berit Dokkebakke Navrud 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.04.2016 sak 49/16 
 
Behandling: 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar til etterretning Statusrapport for Land barneverntjeneste pr. april 
2016.  

2. Kommunestyret tar til etterretning at Nordre Land kommunes andel av Land 
barnevernstjeneste, vil gå ut over budsjettrammer som en følge av nødvendig bruk av 



Trygg start AS og anskaffelse og bruk av hjemmekontorløsning/mobilt barnevern (se 
anslått merutgift under vurdering).   

3. I september 2016 legges det frem en sak i begge kommuner, med en vurdering og 
anbefaling vedr. behov for budsjettjusteringer i 2016, og et budsjettforslag for 2017. 

 
 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.05.2016 sak 26/16 
 
Behandling: 
 
Mieke Punie fremmet følgende forslag på vegne av AP/SV: 
Nytt pkt. 3: 
3. Kommunestyret anmoder at ledige hjemler i barneverntjenesten i Land besettes våren 
2016. 
Rådmannens punkt 3 i innstillingen blir nytt punkt 4. 
 
Anne Ingeborg Terningen fremmet følgende forslag: 
Pkt. 5 Det må etableres økt tverrfaglig samarbeid i kommunen for å forebygge og styrke 
barns oppvekst. 
 
AVSTEMMMING: 
Innstillingen med Punies og Terningens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar til etterretning Statusrapport for Land barneverntjeneste pr. april 
2016.  

2. Kommunestyret tar til etterretning at Nordre Land kommunes andel av Land 
barnevernstjeneste, vil gå ut over budsjettrammer som en følge av nødvendig bruk av 
Trygg start AS og anskaffelse og bruk av hjemmekontorløsning/mobilt barnevern (se 
anslått merutgift under vurdering).   

3.  Kommunestyret anmoder at ledige hjemler i barneverntjenesten i Land besettes våren 
2016. 

4. I september 2016 legges det frem en sak i begge kommuner, med en vurdering og 
anbefaling vedr. behov for budsjettjusteringer i 2016, og et budsjettforslag for 2017. 

5. Det må etableres økt tverrfaglig samarbeid i kommunen for å forebygge og styrke 
barns oppvekst. 

 
 
 
Rett utskrift: 
6. april 2017 
  



Rapport Land barneverntjeneste, april 2016 ( i begge kommuner) 
 
Nordre Land kommune, som vertskommune for Land barneverntjeneste, legger med dette frem en 
statusrapport for tjenesten etter 1 års drift. Status er at tjenesten har store utfordringer og en rekke 
avvik, men at dette nå er kartlagt, og at denne oversikten sikrer at ledelse og medarbeidere kan 
arbeide systematisk med å lukke avvik og sikre en lovlig og forsvarlig tjeneste i tiden som kommer. 
Dette vil imidlertid kreve økte budsjettrammer, herunder økt bemanning, og det jobbes med en 
tidshorisont på 2-3 år.  
 
 
Status:  

• Interkommunal tjeneste, Nordre og Søndre Land, sammenslått 1.3.2015 
• Befolkningsgrunnlag: ca. 12 500 innbyggere. 
• 15 årsverk, 12 saksbehandlerstillinger, 1 fagleder, 1 merkantil, 1 leder.  
• Ny barnevernleder fra 1.9.15, samt enhetsleder fra 17.8.15.  
• Pr 01.04. 2016: 13,7 årsverk besatt (pt. 5,2 stillinger ikke operative pga. vakanse, 

sykmeldinger og permisjoner).       
• Innleid: Ekstern saksbehandling i undersøkelses -og tiltakssaker, bl.a. fra Trygg Start  
• Innleid: Privat veiledning av fosterhjem 
• Innleid: Privat veiledning av familier 
• Kjøp av juridisk veiledning for å sikre rett saksbehandling iht. lovverk.  

 
Historikk: 

• Store utfordringer og dårlig omdømme i begge kommuner over en lang periode. 
• Personalet preget av stadig skiftende, og dels manglende ledelse.. 
• Omfattende problematikk internt i tjenesten og eksternt (internt i kommunen).  
• Høyt sykefravær over tid, det meste oppgis å være arbeidsrelatert. 
• Stort arbeidspress, mange gamle saker som det i lange perioder ikke har blitt jobbet med og 

som har måttet følges opp, kombinert med mange nye meldinger som har ført til 
undersøkelse (se nøkkeltall fra Familia, samt sammenlignbare kommuner)  

• Omfattende avvik i dokumentasjon og saksbehandling, mye tilbake i tid før sammenslåingen 
av tjenestene, men også etter 1.3.2015. Det er ikke mulig å tallfeste.  

 
Nåsituasjon: 

• To arbeidskulturer skal smelte sammen til en enhet, og her oppleves stor framgang. 
Personalet rapporterer større tilfredshet i arbeidssituasjonen, lettere å fokusere på 
arbeidsoppgaver, arbeidssituasjonen oppleves noe mindre stressende.  

• Det er god arbeidsinnsats, mye godt faglig arbeid, stor toleranse for tilbakemeldinger, 
positive til endringer. Begynnende tillit til at det vil være mulig å få til endring på sikt. Men 
endring tar tid.  

• Nytt administrativt system, Familia. Mye uferdig i forhold til maler, systemutvikling. Det er 
fortsatt opplæringsbehov, og det jobbes kontinuerlig med å sikre rett rapportering, slik at tall 
som hentes ut er representative.  

• Fortsatt omfattende avvik. Jfr. Nøkkeltall fra Familia.  
• Har etablert en del lokale rutiner og avvikshåndtering, men mye gjenstår fortsatt i 

implementering og evaluering.  
• Nedprioritering av deltagelse i forebyggende tverrfaglig samarbeid, noe som har ført til 

frustrasjon hos samarbeidspartnere. 



• Behov for økt faglig kompetanse. De ansatte trenger mer spesifikk kompetanse innen ulike 
områder, som f.eks. veiledning, tilknytning, samspill, traumer, utvikling og følelseshåndtering 
i relasjoner m.m. Det arbeides med en kompetanseplan for tjenesten 
 

• Behov for innleie av saksbehandlerkompetanse. Tjenesten klarer ikke å håndtere 
saksmengden med de saksbehandlere som er operative pr i dag, heller ikke med de innleide 
ressursene. Prioritering blir helt nødvendig de kommende månedene.  

 
Tiltak som er satt i gang: 

• Teamorganisering: Undersøkelse, tiltak og fosterhjem, sortert og rendyrkede 
arbeidsoppgaver i større grad.  

• Redusert fagteamdeltagelse, nødvendig for å få håndtert saker, men negativt for 
samarbeidspartnere. Dette vil bli justert etter en tid. 

• Juridisk saksveiledning, dette er helt essensielt, for å sikre rett saksbehandling iht. lovverk.  
• Prosessveiledning. Mye av arbeidet er utfordrende, og det er nødvendig å få veiledning, slik 

at man håndterer prosesser på en god måte. Viktig også for saksbehandler for å kunne ha en 
viss distanse til jobben- profesjonalitet.  

• Fagdag med gjennomgang av saker med fagleder og juridisk bistand, referatføres i tråd med 
krav om internkontroll/evaluering. 

• Enslige Mindreårige – ryddet i ansvarsforhold og oppgaver, men fortsatt stort behov for 
gjennomgang av forankring med tanke på hvor omfattende barneverntjenesten skal være 
inne i den enkelte mindreåriges forløp. Har ikke stillingsressurs spesielt til Enslige 
mindreårige. Omfanget tilsvarer en saksbehandler 

• Ryddet i merkantile oppgaver, men fortsatt en del å få klarhet i.  
• Prosess for å få Bærbar løsning med VPN-oppkobling, helelektronisk arkivsystem og digitalt 

internkontrollsystem tilsvarende sammenlignbare tjenester i regionen, som ledd i 
effektiviserings- og kvalitetssikringsprosess. Outlook på mobil, skal være på plass innen kort 
tid.  

• Tilsynsførerordningen, ryddes i og forberedes overført til Gjøvik innen utgangen av 2016.  
• Lean-prosesser (morgenmøte, flytsone, nærvær/tilfredshet/behov for hjelp, organisering av 

dagen, forbedringsforslag) 
• Rekruttering, vi har hatt to utlysningsrunder. Fikk tilsatt én i første runde, nå avventer vi til 

søknadsfrist er ute i runde to.  
• Opplæring av ansatte tar tid, og krever kompetanse.  
• Lokalene til tjenesten er under oppussing, og det blir satt inn ulike sikkerhetstiltak. 

 

Aktivitet:  
Barnevernet har en stor økning i antall meldinger. Antall aktive saker ved årsslutt 2015, var 212. Pr 
18.4 har tjenesten 207 aktive saker, herav 80 undersøkelsessaker.  
Sakene i begge kommuner er komplekse, omfattende og mange har versert i tjenesten i årevis. 
 
Behov: 

• Få på plass digitale løsninger som gjør at man kan arbeide mer effektivt. Et stort antall møter 
gjennomføres i «felten». Alle referater må derfor dobbeltføres, først skrives med hånd og 
deretter føres inn. I tillegg er mange av saksbehandlerne ute på ulike oppdrag der det til tider 
blir mye venting. Hadde man hatt mobile løsninger, så kunne man ha arbeidet mens man 
ventet.  

• I tillegg til at tjenesten må håpe på at alle 12 årsverk med saksbehandlere er operative, er det 
behov for økte ressurser til flere stillinger. Behovet er begrunnet med høyt antall saker i 



forhold til folketall sett opp mot antall saksbehandlere/tiltaksarbeidere. Når vi i tillegg har 
store etterslep/avvik, så blir det nødvendig å tenke en styrking i en periode.  

 
Økonomi:  
Det blir laget sak til politisk behandling i april og mai i begge kommuner, der det blir nødvendig å be 
om økte rammer innen både administrasjon og tiltak.  
Tjenestens hovedutfordring har vært at kun rundt 7 av de 12 årsverk har vært i operativ drift, pga 
vakanse, sykmeldinger og permisjoner. Dette har medført innleie av privat firma for å håndtere 
saksmengden, samt ifht lovverk og frister. I 2016 vil dette medføre store økte kostnader. Tjenesten 
har også måttet leie inn private firma til tiltaksarbeid, eks veiledning i hjemmet. Vi har som nevnt før, 
ikke hatt saksbehandlere som tilsvarer 12 årsverk i operativ drift, dette pga vakanse, sykmeldinger og 
permisjoner. Dette har medført innleie av privat firma for å håndtere saksmengden, samt ifht lovverk 
og frister. Dette har medført store økte kostnader.  
 
 
Tiltaksutgifter:  
Prognose tiltak: Begge kommuner har en utgift på ca 12 mill pr år. 
 
Administrative utgifter: (fordelingsnøkkel på 45/55)  
Prognose adm: pga privat innleie øker de administrative kostnadene for 2016, hvor mye vil være 
vanskelig å anslå, siden det kommer an på de personalressurser som til enhver tid er i operativ drift 
(se egen rapportering). Det vil månedlig bli rapportert på både tiltak og adm utgifter.  
 
Kort oppsummert - veien videre:  
Det vil ta tid å få denne tjenesten operativ og i stand til å håndtere det omfang og den kompleksitet 
som er i tjenesten pr i dag. Det er satt i gang mye bra og nødvendig, som nevnt over, men det vil ta 
tid å forankre dette og få dette godt implementert hos ansatte. Behovet for å få på plass digitale 
løsninger er kommentert, i tillegg må det vurderes en styrking av saksbehandlere/tiltaksarbeidere 
over en periode. Det vil være realistisk og tenke 2-3 år før man kan si at tjenesten er oppegående, 
med forbehold om de nødvendig nevnte tiltak for å få dette til, samt at det blir en stabilitet i 
tjenesten.  
 

  



Vedlegg 8: K-SAK 49/2016, Orienteringssak og rapport til Nordre Land kommunestyre 6. 
september 2016. 
 
ORIENTERINGER 
1. Fritak eiendomsskatt bevaringsverdige bygninger v/John Løvmoen 
2. Status barnevern: 

1. Halvårsrapport til Fylkesmannen 
2. Oversikt pr. 30.06.2016 over typer barnevernstiltak, kostnader og antall barn. 

 
Både Halvårsrapporten og oversikten over tiltak ligger ved som egne dokumenter. 
 
 
 
 

Vedlegg 9: Milepælsplan for Land barnevernstjeneste – forsvarlige barneverntjenester  
 

Milepælsplanen ligger ved som eget dokument. 

 

 

Vedlegg 10: Statusrapport Barnevern 
 

Nordre Land kommune, K-Sak 81/14. Hele dokumentet er vedlagt som eget dokument. 
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SAK NR. 23/2017 
 

Nordre Land kommune 
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP 2016 FOR NORDRE LAND KOMMUNE – 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.04.17 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   
1. Revisjonsberetning for 2016 
2. Årsregnskapet for 2016 
3. Årsrapport 2016 
4. Rådmannens årsberetning 2016 
 
 
 

Vedlegg 1 
Vedlegg 2  
Vedlegg 3 
Vedlegg 4  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES  
ÅRSREGNSKAP FOR 2016 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2016. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2016.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 
v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen 
bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til årsregnskap, årsrapport og årsberetning:    

• …… 
• …… 

  
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert xx. april 2017, 
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har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2016. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalgets oppgaver med årsregnskapet: 
 
Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med kommunens årsregnskap fremgår slik at Forskrift om 
kontrollutvalg:  
 

§ 6 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, 
herunder å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar 
med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at 
det kan tas hensyn til den, før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget. 

 
 
Kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet: 
 
Årsregnskap og rådmannens årsmelding er vedlagt saken (utsendt direkte fra kommunen). 
 
I tillegg er det, i likhet med tidligere år, lagt opp til følgende presentasjoner i møtet: 
 

• Revisor/Innlandet Revisjon IKS er invitert til møtet for å orientere om revisjonsarbeidet og 
presentere revisjonsberetningen.  

• Rådmannen og kommunens regnskapsansvarlig er invitert til å presentere årsregnskapet og 
rådmannens årsmelding. Det er særlig bedt om at kontrollutvalget blir orientert om følgende:  
 Kommunens resultat og økonomiske situasjon.  
 Vesentlige regnskapsmessige og avgiftsmessige problemstillinger i årets regnskap. 
 Vesentlige avvik i forhold til planer/budsjett/vedtak. 
 Overordnet intern kontroll og styring. 

 
Tidligere kommunikasjon med revisor gjennom året er også en del av grunnlaget for saken. Det vises her 
til: 

 Presentasjon av revisjonsplan/revisjonsstrategi  
 Statusrapportering etter utført interimsrevisjon  

 
Samlet skal dette kunne gi kontrollutvalget en forsvarlig oversikt over saken, og sette utvalget i 
stand til å utforme en uttalelse til årsregnskapet.  
 
Det finnes ingen standard for hvordan kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal utformes.  
Utforming av forslag til vedtak i saken (kontrollutvalgets uttalelse) er basert på tidligere års uttalelser i 
kontrollutvalget og som i sin tid var basert på et forslag fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF).  
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Oppfølging av merknader fra kommunestyret eller kontrollutvalget: 
 
Det foreligger ingen merknader fra kommunestyret i f.m. regnskap eller den del av internkontrollen som 
har med økonomi å gjøre.  
 
Det vises for øvrig til kontrollutvalgets uttalelse til tidligere årsregnskap, som er naturlig å følge opp.  
 
Se under for fullstendig uttalelse til årsregnskapene de siste årene. 
 
 
 
HISTORIKK:  
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL TIDLIGERE ÅRSREGNSKAP: 
 
2015: 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2015 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2015. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2015.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 
v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen 
bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget på sin side har følgende kommentarer:    
 
• Kommunens økonomiske situasjon 

Hovedinntrykket er at kommunen har en tilfredsstillende finansiell stilling og økonomisk 
handlefrihet. Kontrollutvalget begrunner dette med: 

 
 Positivt netto driftsresultat (ca 3,9 millioner = 0,7 % av driftsresultatet, korrigert for 

premieavvik 16,3 millioner = 2,8 % av driftsresultatet). 
 Lånegjeld: Moderat/lav netto lånegjeld sammenlignet med andre kommuner på samme 

størrelse.  
 Likviditet: Tilfredsstillende likviditet. 

 
Når det gjelder frie fond (disposisjonsfond) har kontrollutvalget merket seg at 
disposisjonsfondet er betydelig redusert gjennom 2015, og at saldo pr. 31/12-15 er kr. 16,5 
millioner. Av dette har kommunestyret «øremerket» ca. 7,7 millioner til ulike formål, dvs. at 
kun 8,6 millioner av disposisjonsfondet er udisponert (2014: 12,4 millioner).  
Kommunens disposisjonsfond ligger under kommunens egen målsetting om minimum 3 % av 
driftsinntektene. 
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• Mindre etterslep på gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter:  
Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet i 2014 at det forelå et betydelig etterslep 
på gjennomføringen av vedtatte investeringer. Kontrollutvalget registrer at situasjonen er 
vesentlig forbedret i 2015. 

 
• Fortsatt positiv utvikling i sykefraværet: 

Kontrollutvalget har merket seg at sykefraværer viser en nedadgående tendens og at fraværet 
i 2015 var på  
9,0 % (nedgang fra 9,5 % i 2014).  
 

• Noteopplysninger til årsregnskapet – innspill til forbedringer: 
Kontrollutvalget har gjennomgått noter til årsregnskapet for 2015 og mener det foreligger et 
forbedringspotensial mht. leservennlighet. Kontrollutvalget vil peke på følgende som 
rådmann/fagsjef for regnskap oppfordres til å se på ved neste årsavslutning: 

 
 Notehenvisninger i regnskapsoppstillingene: 

Kontrollutvalget har ved flere anledninger etterlyst henvisninger til noter i 
årsregnskapet. Som kjent skal notehenvisningene gi utfyllende informasjon til 
regnskapsposter i årsregnskapet, og henvisninger vil lette leservennligheten 
betydelig.  

 Note 10 Avsetninger og bruk av avsetninger: 
Noten inneholder mye interessant/viktig informasjon, men omfanget av tabeller er 
utfordrende for forståelse og leservennlighet. Kontrollutvalget peker på at noten er 
på 12 sider, og ber om at man vurderer forenkling.   

 Note 12 Interkommunalt samarbeid etter KL § 27: 
Under denne noten er omtalt ett samarbeid (forsikringer). Kontrollutvalget stiller 
spørsmål om noteopplysningen er fullstendig, og ber om at man ser nærmere på 
dette.  

 Note 13 Anvendte regnskapsprinsipper/ vurderingsregler: 
Noten har et godt innhold med viktige opplysninger for flere regnskapsposter, og 
er en note som gir generell informasjon. Noten bør vurderes satt opp som note nr. 
1. 

 Note 16 Anleggsmidler og note 20 Langsiktig gjeld og avdrag på lån: 
Beregning av lovbestemt minimumsavdrag fremgår av note 16, mens oversikt over 
betalte avdrag på lån fremgår av note 20. Det bør vurderes å samle all informasjon 
omkring avdrag i samme note, dvs. at informasjon om minimumsavdrag bør 
fremgå av note 20 i stedet for note 16.  
For å øke forståelse og leservennligheten ytterligere bør det også vurderes å legge 
inn noe informasjon i noten om kravene til minimumsavdrag i kommunelovens § 
50 nr. 7. 

 Note 23 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor: 
Under noten fremgår beskrivelse av tiltak for bedre likestilling. Rådmannen 
redegjør for likestilling i eget kapittel i årsrapporten for 2015, og det ligger også et 
eget vedlegg til årsrapporten om temaet. Kontrollutvalget stiller spørsmål om 
nødvendigheten av å omtale likestilling i note til årsregnskapet. 

  
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 14. april 
2016, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2015. 
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2014: 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2014 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2014. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2014.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 
v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen 
bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer etter sin gjennomgang av årsregnskap og 
årsberetning:    

 
a) Kommunens økonomiske situasjon 

Hovedinntrykket er at kommunen har en tilfredsstillende finansiell stilling og økonomisk 
handlefrihet. Kontrollutvalget begrunner dette med: 

 
• Positivt netto driftsresultat (ca 21,1 millioner = 3,7 % av driftsresultatet, korrigert for 

premieavvik 12,3 millioner = 2,15 % av driftsresultatet). 
• Frie fond: Kommunen har et tilfredsstillende nivå på frie fond (disposisjonsfond). 

Fondene hadde i 2014 en reell økning på ca 5,3 milloner og utgjorde pr. 31/12-14 
totalt 33,3 millioner. Kommunestyret har «øremerket» 20,9 millioner av disse til ulike 
formål, dvs. at 12,4 millioner er frie udisponerte driftsfond.   

• Lånegjeld: Moderat/lav netto lånegjeld sammenlignet med andre kommuner på 
samme størrelse.  

• Likviditet: Tilfredsstillende likviditet. 
 
b) Ryddig og leservennlig årsrapportering  

Kontrollutvalget mener rådmannens årsrapportering fremstår som leservennlig og god. 
Kontrollutvalget vil særlig trekke frem det positive ved å skille den obligatoriske/lovpålagte 
årsrapporteringen (årsberetning + årsregnskap) fra rådmannens årsberetning som 
omhandler øvrige forhold.  
 

c) God budsjettdisiplin 
Samlet viser ordinær drift (virksomhetsområdenes resultater) et mindreforbruk 
(«overskudd») på ca 4,1 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette indikerer en sterk 
budsjettdisiplin i kommunen. Kontrollutvalget vil særlig trekke frem enheten Omsorg og 
Rehabilitering som hadde et mindreforbruk («overskudd») på ca 500 000 kroner. Dette er 
svært gledelig hensyntatt situasjonen tidligere år. 
 

d) Positiv utvikling i sykefraværet: 
Kontrollutvalget har merket seg den positive utviklingen i sykefraværet, en nedgang p 0,9 
prosentpoeng til 9,0 % i 2014.  
Spesielt gledelig er den kraftige nedgangen innenfor enhet for Omsorg og Rehabilitering som 
har mange ansatte. I denne enheten var sykefraværet 11,1 % i 2014 mot 15,1 % i 2013. 
Kontrollutvalget er kjent med at nedgangen har fortsatt i første kvartal 2015.   



 
 

6 

 
e) Etterslep på gjennomføring av investeringer:  

Kontrollutvalget påpekte i sin uttalelse til regnskapet i 2013 at det forelå et betydelig 
etterslep på gjennomføringen av vedtatte investeringer. Kontrollutvalget registrer at 
situasjonen ikke er vesentlig forbedret i 2014, noe som tyder på at kommunen fortsatt har 
utfordringer med å gjennomføre investeringstiltak i tråd med kommunestyrets vedtak/ønsker.  
 
Etterslepet berører investeringsprosjekter vedtatt i 2012, 2013 og 2014. Dette er ikke 
tilfredsstillende, og kontrollutvalget forventer at rådmannen følger opp dette slik at 
ambisjonsnivået i budsjettene er realistiske og at man sørger for å få gjennomført tidligere 
vedtatte investeringer. 
Lavere planlagt aktivitetsnivå i 2015 (budsjettert investeringsutgifter på 14, 9 millioner) gjør 
at det må kunne stilles forventninger om at situasjonen bedres i løpet av året.  

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 13. april 
2015, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2014. 

 
2013:  

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2013 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2013. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2013.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og rådmannen/administrasjonen 
representert ved kommunalsjef  Strategi og økonomi og regnskapsleder.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen 
bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget på sin side har følgende kommentarer:   
  

• Økonomistyring og budsjettdisiplin: 
De ulike resultatenhetene går samlet med et ubetydelig avvik i forhold til budsjett knyttet 
til den styrbare delen av budsjettene. Med unntak av noe avvik for enkelte enheter, har 
kontrollutvalget inntrykk av at budsjettstyringen og budsjettdisiplinen generelt er god.   
 

• Etterslep på gjennomføring av investeringer:  
Pr. 31/12-13 har kommunen et etterslep i forhold til gjennomføring av vedtatte 
investeringer med ca. 36 millioner kroner (jf. note 17 - summert). Dette er omtrent 
uendret fra i fjor, og tyder på at kommunen har utfordringer med å gjennomføre 
investeringstiltak i tråd med kommunestyrets vedtak/ønsker. Rådmannen oppfordres til å 
informere kommunestyret om etterslepet sammen med en plan for hvordan dette skal 
rettes opp. 
 

• Bekymringsfull utvikling i kommunens fond:  
Kontrollutvalget registrerer at kommunens fondsbeholdninger gradvis er blitt svekket de 
siste årene, og fondsbeholdningene/reservene er i dag på et lavt nivå. Det er særlig 
nedgangen i frie fond som er bekymringsfull (disposisjonsfond og ubundne 



 
 

7 

investeringsfond). Figuren under illustrerer den bekymringsfulle utviklingen. Figuren er 
utarbeidet av rådmannen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 14. april 2014, 
har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2013. 

 
2012: 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NORDRE LAND KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2012 
 

Kontrollutvalget har behandlet Nordre Land kommunes årsregnskap for 2012. Sammen med 
årsregnskapet forelå revisjonsberetningen og rådmannens årsmelding for 2012.  
 
Kontrollutvalget har basert sin uttalelse på en gjennomgang av de ovennevnte dokumentene, og 
samtale med kommunens revisor/Innlandet Revisjon IKS og kommuneadministrasjonen 
v/rådmann, kommunalsjef og regnskapsleder.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at det foreligger en ”ren” revisjonsberetning, dvs. ingen 
bemerkninger fra revisor til årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer: 
    

• Økonomistyring og budsjettdisiplin: 
De ulike resultatenhetene går samlet med et ”overskudd” på ca. 5,3 millioner kroner. 
Med unntak av merforbruk/overskridelser på enkelte enheter, synes det som om 
budsjettstyringen og budsjettdisiplinen er god.   

 
Utover dette, og det som framgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet, datert 12. april 
2013, har kontrollutvalget ingen merknader til kommunens årsregnskap for 2012. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Disp.fond 15,0 15,7 28,7 28,9 51,9 47,6 51,3 37,1 33,2 35,0 16
Bundne dr.fond 12,7 14,6 13,6 17,4 16,7 14,1 13,3 15,8 16,3 17,3 17,5
Bundne inv.fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,7 0,5 1,3 2,8
Ubundne inv.fond 66,3 53,6 33,2 33,2 28,1 21,6 18,7 9,1 8,5 7,9 4,5
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1 RÅDMANNENS INNLEDNING 

Kommunestyret vedtok i februar 2016 å igangsette et omfattende omstillings- og 

organisasjonsutviklingsprosjekt (OU), som skulle gjennomføres i perioden 2016-2019. Bakgrunnen for OU-

prosessen var økningen i den generelle økonomiske utfordringen samt politiske ønsker om å oppfylle vedtatte 

økonomiske handlingsmål kombinert med det særskilte vedtaket i kommunestyret i desember 2015 om å 

fjerne eiendomsskatten på boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter i løpet av de neste tre årene. 

Totalt sett ble det gjennom kommunestyrets vedtak om OU-prosessen, vedtatt salderingstiltak i perioden på kr 

26,43 mill. Året 2016 har vært preget av planlegging av prosessen og planlegging av gjennomføring av 

salderingstiltakene. Rådmannen ønsker å rose de ansatte for konstruktive innspill og lojal oppfølging av den 

vedtatte OU-prosessen.   

Rådmannen oppsummerer kort året 2016 i Nordre Land kommune med følgende punkt; 

- 4. plass i Facebook-NM for kommuner og fylkeskommuner 

- Generelt god økonomisk kontroll i enhetene og administrasjonen 

- Videreføring av et høyt tjenestenivå 

- Gjennomføring av Organisasjonsutviklingsprosess. 

- Grunnskolene deltok i prosjekt «ungdomsstrinn i utvikling» 

- Full barnehagedekning 

- Nordre Land-skolen har hatt en forbedring i resultater på nasjonale prøver og grunnskolepoeng 

- Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Synnfjell Syd vedtatt 

- Kommunedelplaner Synnfjell Øst lagt ut til offentlig høring 

- Grunnskolepoengene i Nordre Land er forbedret, og lokale resultatmål er oppnådd 

- Fylkesmannstilsyn i Land barnevernstjeneste 

- Dokka skolekorps deltok i NM for første gang på 10 år 

- Implementerings av Velferdsteknologi gjennom Everycare Hjem 

- Ferdigstillelse av tomtefelt Elverom 

- Riisby renseanlegg er rehabilitert 

- Gjennomført folkeavstemming og avsluttet prosess om kommunereform 

- Antall sosialhjelpsmottakere er redusert fra 184 (i 2015) til 139 i 2016 gjennom målrettet arbeid 

 

Økonomi 

Den styrbare delen av driften i kommunen har et mindreforbruk på ca. kr 174.000,-. En rekke uforutsette, ikke 

budsjetterte engangshendelser gjør at kommunens regnskap samlet sett avsluttes med et positivt resultat på kr 

17.973.601,25 ,-. Dette resultatet er påvirket av pensjonsforhold, vertskommunetilskudd, høyere 

refusjonsinntekter og kommunens andel av den betydelige nasjonale veksten i skatteinntekter. 

Netto driftsresultat, som er det viktigste økonomiske nøkkeltallet for en kommunen, endte på kr 28,99 mill. i 

2016, og utgjorde 4,78 % av kommunens driftsinntekter og ligger dermed godt over kommunestyrets mål om 

1,75 %.  

2016 var et investeringsår med avslutning av flere investeringer som har vært planlagt og har pågått over flere 

år. Utvidelse av tomtefelt på Elverom, utbedring av Riisby renseanlegg, oppstart på anleggelse av fortau i 

Idrettsveien, utkjøp av leasingbiler i hjemmetjenesten og utbedringer av VA-nettet i både Kvernbakken og 
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Barsokveien. 

 

Næringsutvikling og regionalt samarbeid 

I 2016 ble det gitt tilskudd til 13 søknader fra næringsfondet (inkl. næringshagen) og 11 søknader fra DA-

midlene.  Totalt bevilgede beløp i vedtatte tilskudd er kr. 795.680,- fra næringsfondet og kr. 518.820,- fra DA-

midlene. 

Nordre Land kommune leide tre kontorer i Næringshagen 2016. Når det gjelder bruken har den vært liten. 

Kontorene er derfor sagt opp fra 1.1.2017. 

Også i 2016 har Nordre Land kommune deltatt i ByRegionprogrammet i regi av Gjøvikregionen. Det er lagt vekt 

på å ha et særlig fokus på områder der regionen har, eller kan ta nasjonale roller, og følgende tre 

innsatsområder er lagt til grunn: Industri – IKT – Mat. I tillegg har Regionrådet vedtatt en satsing på 

bioøkonomi. 

 

Internkontroll 

Internkontroll er et lederansvar, og er en nødvendig forutsetning for god styring. Effektiv internkontroll legger 

til rette for at tingene gjøres riktig første gang. Internkontroll er en prosess som skal gi en rimelig sikkerhet for 

målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler i vår virksomhet. Eksempler 

på internkontrolltiltak kan være gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), etablering tiltak 

med bakgrunn ROS-analyser, revidering av analyser, «stikkprøver» i forhold til rutiner/prosedyrer, lukke avvik 

m.m. 

Rådmannen får kvartalsvis rapportering fra enhetsledere, på enhetenes avvik og internkontrollarbeid. 

I 2016 ble det totalt rapportert 359 avvik. Det er 7 avvik fra skolene, 6 avvik fra læringssenteret, 14 avvik fra 

barnehagene, 229 avvik fra Omsorg og rehabilitering, 94 avvik fra Tilrettelagte tjenester og 8 avvik fra Teknisk 

drift og eiendom. 

Av de rapporterte avvikene er det totalt 4 som er definert som alvorlige avvik. Disse fire avvikene er i forhold til 

vanntilgang og vannkvalitet ved Nordsinni barnehage, alarmanlegg ved Landmo sykehjem, ett tilfelle av 

feildosering av medisinering (avvik oppdaget før medisin gitt til pasient) og et avvik på manglende 

internkontrollsystem på den offentlige vannforsyningen.  Avviket på vanntilgang og vannkvalitet ved Nordsinni 

barnehage er lukket, ved etablering av ny brønn og nytt renseanlegg. Avviket om alarmanlegget er foreløpig 

lukket ved etablering av manuelle rutiner i påvente av implementering av velferdsteknologi-prosjektet. Avviket 

på den offentlige vannforsyningen lukkes gjennom en prosess som er varslet ferdig 1. juli 2017. 

I tillegg til de avvikene som er nevnt ovenfor, er det også rapportert mange avvik i forhold til barnevernet. Disse 

avvikene følges opp i kjølvannet av fylkesmannens tilsynsrapport, gjennom «prosjekt barnevernstjenester – 

forsvarlige tjenester». 

Gjennom året har enkelte enhetsledere varslet at de ikke har betryggende kontroll jfr. kommunelovens § 23 nr. 

2 og administrativt delegeringsreglement pkt 3.5. Dette gjelder for enhet Familie og Helse for Land 

barnevernstjeneste, enhet NAV/sosialtjeneste (ved at de ikke hadde etablert tilstrekkelige 

internkontrollrutiner) og de tre enhetene for grunnskolene (ved at de ikke har oppdaterte beredskapsplaner i 
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forhold til evakuering og varsling).  

2 OPPSUMMERING 

2.1 MÅLOPPNÅELSE 

Brukerundersøkelser: 

Brukerundersøkelsen på SFO ved Torpa barne- og ungdomsskole viser at foreldrene totalt sett er fornøyde med 

SFO-tilbudet i Torpa, og resultatet ligger over landssnittet. Foreldrene viser en viss misnøye med pris for 

tjenesten og for tilgjengelighet i ferier og fridager. 

Brukerundersøkelsen på SFO ved Dokka barneskole viser tilfredshet med trivsel og samlet tilfredshet med SFO-

tilbudet som er godt over landsgjennomsnittet. 

Torpa barnehage gjennomførte brukerundersøkelse våren 2016. Resultatene viser tilfredshet med lek og 

aktiviteter på linje med fjoråret, mens tilfredshet med informasjon er litt redusert. Hvor fornøyd foreldrene er 

med barnehagetilbudet alt i alt, er litt ned fra høye 5 i fjor til 4,8 i 2016 på en skala fra 0 til 6, der 6 er topp. 

Samme undersøkelse ble gjennomført i Dokka barnehage med veldig tilsvarende resultater. Samlet sett ligger 

resultatene fra barnehagene i Nordre Land ligger omtrent på landsgjennomsnittet. For de spørsmålene som er 

valgt ut til styringskortene, ligger resultatene godt over landsgjennomsnittet. Det er noe variasjon i resultatene 

på de enkelte spørsmålene fra avdeling til avdeling. Brukerundersøkelsen var derfor tema på 

planleggingsdagene og foreldremøte med drøftingsspørsmål og forslag til tiltak. 

Avdeling for psykisk helse gjennomførte en brukerundersøkelse våren 2016 med gode resultater. På spørsmål 

som går på informasjon, kompetanse, respektfull behandling og brukermedvirkning er resultatene på eller litt 

over landsgjennomsnittet. På det punktet som omhandler tilgjengelighet, svarer brukerne over 

landsgjennomsnittet, bortsett fra på ett punkt, der ligger resultatet litt under, og det omhandler antall timer 

vedkommende får hjelp. 

Omsorg og rehabilitering har gjennomført brukerundersøkelse våren 2016.  Enheten er likt eller over 

landsgjennomsnittet på samtlige måleparametere. Enhetene vil bruke resultatene i forbedringsarbeidet som 

gjøres på hver enkelt avdeling. Brukerne har vært flinke til å gi kommentarer som kan benyttes i den interne 

utviklingsarbeidet i avdelingene. 

 

Skoleresultater:  

Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen for skoleåret 16/17 har fine resultater og vitner igjen om god trivsel og at forekomsten av 

mobbing er lav. Arbeidet mot mobbing tas på alvor, og dette er et ansvar alle ansatte i skolene har.  

Når det gjelder spørsmålene som handler om vurdering for læring, ligger resultatene på eller over landssnittet. 

Dette er et utviklingsområde det har vært fokus på gjennom flere år, og som sannsynligvis vil ha positiv 

innvirkning på læringsresultat over tid. 

Resultater nasjonale prøver - regning Mål 2016 2015 2014 Fylket-16 Landet-16 

5.trinn kommune.  49 49 47 45 49 50 

8.trinn kommune.  49 47 48 46 49 50 
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9.trinn kommune.  53 51 51 51 53 54 

Resultater nasjonale prøver - lesing       

5.trinn kommune. 49 49 48 46 49 50 

8.trinn kommune.  50 50 49 47 49 50 

9.trinn kommune.  53 52 50 51 54 54 

Resultater nasjonale prøver - engelsk       

5.trinn kommune.  49 48 47 46 48 50 

8.trinn kommune.  49 48 48 48 48 50 

Høstens nasjonale prøver ga resultater som viser at Nordre Land-skolen endelig ligger på eller over 

fylkeskommunalt gjennomsnitt (parentesverdi)i både regning, lesing og engelsk på både 5. og 8. trinn.  Nordre 

land-skolen ligger litt under fylkessnittet på lesing for 9. trinn, mens regning 9. trinn er litt under fylkessnittet. 

Nasjonalt gjennomsnitt for alle prøver er 50 skalapoeng. Nordre Land-skolen er for første gang på svært lenge 

på nasjonalt gjennomsnitt, totalt sett. 

Grunnskolepoeng: 

Grunnskolepoeng 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Fylket 15/16 Landet 15/16 

Samlet Nordre 
Land 

36,1 37,6 38,0 39,3 40,7 41,1 

Dokka u-skole 35,8 37,5 37,8 38,4 40,7 41,1 

Torpa b- og u-skole 36,7 37,9 38,6 42,7 40,7 41,1 

Tabellen inneholder tall for kommunen samlet, ungdomsskolene hver for seg, fylket og landet.  Fra 2014/2015 

er valgfag tatt med i beregningen av gjennomsnittet i grunnskolepoeng, derfor er det ikke sammenlignbare tall 

bakover derifra. 

Samlet ligger Nordre Land-skolen fortsatt lavt i forhold til fylke- og landsgjennomsnitt, men resultatene viser en 

positiv utvikling. Nordre Lands resultater på grunnskolepoeng har vært svake de siste årene, sammenliknet 

både med fylket og lander for øvrig. Årsaker til lave resultater er sammensatt og komplekst. 

Kompetansehevende tiltak og skoleutvikling har spesielt fokus i skolenes arbeid for å heve alle elevers 

læringsutbytte. 

For Dokka ungdomsskole er det en fortsatt svak økning i grunnskolepoeng, samme trenden er for øvrig også 

nasjonalt. Nasjonale prøver omtrent som landet, men noe svakere resultater i regning 8.trinn enn på 

landsbasis. Svak framgang på elevundersøkelsen kan tyde på bedre praksis, i tråd med ungdomstrinn i utvikling. 

Avgangselevene på Torpa barne- og ungdomsskole i 2016, oppnådde et meget godt læringsresultat, med 

grunnskolepoeng betydelig over landssnittet, noe det er all grunn til å være stolt av. 

 

Medarbeiderundersøkelse: 

Det er utviklet en ny medarbeiderundersøkelse i KS, 10-FAKTOR. Dette er et forskningsbasert verktøy for å 

måle variablene som er avgjørende for å oppnå gode resultater, og som kan påvirkes gjennom målrettet 

utviklingsarbeid.  Undersøkelsen legger spesiell vekt på mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse. 
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Kommunen tok i bruk undersøkelsen i 2016. 

Styringskortene for 2016 har målsettinger i henhold til den forrige medarbeiderundersøkelsen, derfor er det 

ikke sammenligningstall på disse medarbeiderperspektivene. I de nye styringskortene fra 2017 skal det måles 

på resultater fra 10-faktor medarbeiderundersøkelse, og der skal tallene fra undersøkelsen i 2016 inn. 

Nordre Land kommune scoret godt på undersøkelsen. På fem av faktorene ligger kommunen over landet, og 

for de andre fem faktorene ligger kommunen på snittet. I styringskortene fra 2017 er det valgt faktoren 

Mestringsklima, som måler kultur, der medarbeiderne blir oppmuntret til å utvikle og dele kompetanse og 

samarbeide for å oppnå gode resultater, både individuelt og i fellesskap. Kommunen scorer godt på 

mestringsklima i 10-faktor medarbeiderundersøkelse: 

Arbeidsplass Score Nordre Land Gjennomsnitt landet 

Sentraladministrasjonen 4,3 4,1 

Grunnskole 3,9 4,1 

Barnehage 4,1 4,1 

Velferd 4,3 4,1 

Helse og omsorg 4,1 4,1 

Samfunnsutvikling 3,9 4,1 

Kultur 3,6 4,1 

TOTALT for hele kommunen 4,1 4,1 

Alle arbeidsplassene har i etterkant av undersøkelsen jobbet med resultatene, og valgt ut faktorer som de 

jobber med for å utvikle organisasjonen. 

 

2.2 SYKEFRAVÆR 

 

Sykefraværet i 2016 ligger på samme nivå som i 2015, 8,5 %, som er fordelt med 2 % korttidsfravær og 6,5 % 

langtidsfravær.  Det er positivt at Nordre Land kommune holder samme lave fravær to år på rad, og nærmer 

seg målet om 92 % nærvær.  Det jobbes fortsatt med å forbedre sykefraværsarbeidet med blant annet tettere 

oppfølgingsrutiner. Det er også viktig å jobbe godt forebyggende, med blant annet å øke kompetansen.  Det er 

gjennomført opplæring i dette temaet i noen avdelinger, og skal fortsette opplæringen i hele kommunen.  

Antall ansatte som har sluttet med uførepensjon i hele organisasjonen er 11 personer i 2016, i alderen 40–66 

år. 2 ansatte gikk av med alderspensjon, 67 og 68 år; 2 ansatte gikk av med pensjon ved særaldersgrense, 62-

65år. 3 ansatte gikk av med avtalefestet pensjon, 62, 65 og 66 år.  
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2.3 ØKONOMI 

Nordre Land kommune legger frem et regnskapsmessig resultat for 2016 med et mindreforbruk på kr 

17.973.601,25,-.  Til sammenligning viste resultatet for 2015 et mindreforbruk på kr 6,8 mill. 

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for økonomisk balanse i en kommune. Netto driftsresultat ble kr 

28.986.662,33,- i 2016, og utgjorde 4,78 % av kommunens driftsinntekter. Dette er et resultat som er bedre 

enn det som var forutsatt i både opprinnelig budsjett og regulert, som var henholdsvis 3,24 % og 2,93 %. I 2015 

hadde Nordre Land kommune et nettodriftsresultat på kr 3,9 mill., eller 0,7 %. Fylkesmannen anbefaler, med 

støtte fra Teknisk beregningsutvalg, at netto driftsresultat over tid bør ligge på minst 1,75 %. Netto 

driftsresultat for alle landets kommuner utenom Oslo var i 2016 4,0 %, mens snittet i Oppland var 3,6 %. 

Flere av de økonomiske nøkkeltallene som er presentert i årsberetningen, er i stor grad påvirket av det årlige 

pensjonspremieavviket. Det er derfor nødvendig å se på nøkkeltallene korrigert for dette forholdet. Når det 

korrigeres for dette, har Nordre Land kommune et netto driftsresultat på ca. kr 25 mill. eller 4,23 %. 

Fondsbeholdningen samt nøkkeltallene rundt arbeidskapitalen og likviditetsgradene har de siste årene hatt en 

fallende utvikling og vist at Nordre Land kommune har hatt et behov for å bygge opp et ”overskudd”.  Dette vil 

bedre både fondskapitalen, samt å skape grunnlag for å investere i utvikling av tjenestene også i fremtiden.  

Totalt ble fondskapitalen i 2016 styrket med 17,4 mill. Nordre Land kommune avsatte totalt kr 23,6 mill. til fond 

i 2016. Det generelle disposisjonsfondet ble styrket med kr 9,3 mill., hvorav kr 3,7 mill. var opprinnelig 

budsjettert avsetning og kr 5,6 mill. var avsetning av resultatet for 2015.  

Den såkalte ”styrbare” delen av enhetene og administrasjonen inklusive selvkost, gikk samlet sett med et 

mindreforbruk i 2016 på kr 174.000,-. Tabellarisk vises enhetenes resultater slik (minus betyr 

«mindreforbruk»): 

Kap. Resultatenhet Regnskap i år Revidert budsjett Avvik R-B 

11 Politisk styring 3 738 708,71 3 956 000,00 -217 291,29 

118 Tilleggsbevilgninger 150 000,00 -37 000,00 187 000,00 

119 Lønnspotten 0,00 0,00 0,00 

12 Sentraladminstrasjonen 29 232 616,59 31 511 100,00 -2 278 483,41 

17 Næring -8 518 125,42 -10 174 000,00 1 655 874,58 

18 Kirke og trossamfunn 5 805 384,94 5 757 300,00 48 084,94 

19 Pensjonsforhold -7 480 608,18 0,00 -7 480 608,18 

221 Dokka Barneskole 24 958 702,17 24 975 400,00 -16 697,83 

222 Torpa barne- og ungdomsskole 19 190 082,88 18 802 900,00 387 182,88 

223 Dokka ungdomsskole 14 255 845,73 14 133 600,00 122 245,73 

224 Nordre Land læringssenter -2 182 813,86 290 200,00 -2 473 013,86 

225 Skoleskyss 3 408 390,09 3 289 000,00 119 390,09 

233 Torpa barnehage 9 911 997,93 9 863 200,00 48 797,93 

234 Dokka barnehage 20 078 512,26 20 437 100,00 -358 587,74 

236 Nordsinni barnehage 4 652 474,22 5 236 700,00 -584 225,78 

24 Sentrale midler skole og 
barnehage 

2 958 623,25 2 745 200,00 213 423,25 

29 Kulturskole 2 576 313,27 2 675 500,00 -99 186,73 

31 Sosialkontor 8 029 524,73 8 344 500,00 -314 975,27 
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33 Familie og helse 44 899 226,69 43 821 800,00 1 077 426,69 

35 Tilrettelagte tjenester 39 706 371,82 40 953 600,00 -1 247 228,18 

36 Omsorg og rehabilitering 99 001 705,75 95 152 200,00 3 849 505,75 

39 Samhandlingsreformen 14 781,00 10 000,00 4 781,00 

44 Teknisk drift 40 027 051,69 44 048 000,00 -4 020 948,31 

45 Vann og renovasjon -4 711 542,05 -5 332 500,00 620 957,95 

51 Kultur 7 714 390,48 7 821 300,00 -106 909,52 

71 Plan Miljø Næring 4 644 551,24 5 223 614,00 -579 062,76 

75 Bygg/oppmåling 24 418,84 213 286,00 -188 867,16 

8 og 
9 

Renter/omkostninger lån 99 632,52 0,00 99 632,52 

Forklaring på økonomiske avvik på enhetene, blir kommentert under den enkelte enhets årsrapport i kapittel 3. 

Fellesinntekter og fellesutgifter presentert i samme mal som det budsjettmessige kommunebidrag, spesifiserer 

avvikene mellom regnskap og budsjett på følgende måte: 

Ansvar  Regnskap i år Budsjett inkl. 
endring 

Avvik 

17112 Konsesjonskraft -4 103 740,49 -5 744 000,00 -1 640 259,51 

17311 Andre næringsformål -4 491 473,93 -4 430 000,00 61 473,93 

81111 Skatter -140 246 781,78 -132 550 000,00 7 696 781,78 

81121 Eiendomsskatt -33 575 439,00 -33 000 000,00 575 439,00 

82111 Statlige rammetilskudd -225 357 230,00 -228 009 000,00 -2 651 770,00 

82522 Kompensasjonstilskudd -2 597 201,00 -2 800 000,00 -202 799,00 

91111 Renter / omkostninger på lån 6 587 140,96 7 802 000,00 1 214 859,04 

91112 Andre renter / omkostninger -6 836 826,88 -6 700 000,00 136 826,88 

92111 Avdrag på lån 16 224 122,00 16 509 000,00 284 878,00 

93111 Disposisjonsfond 10 509 776,56 10 090 000,00 -419 776,56 

93121 Bundne driftsfond 294 342,00 0,00 -294 342,00 

96111 Disp.tidl.års ikke disp.res -6 809 776,56 -6 810 000,00 -223,44 

97111 Overf.til kapitalregnskap 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 

- = mindreinntekt eller merutgift  + = merinntekt eller mindreutgift 

Ansvaret 17112 Konsesjonskraft er knyttet til inntektene fra salget av kommunens konsesjonskraft, 39,886341 

GwH. I 2016 ble konsesjonskraftvolumet solgt til en pris knyttet til spotprisens månedssnitt med et påslag på 

3,3 NOK/MWh. Grunnet lave strømpriser er inntektene noe lavere enn budsjettert. Budsjettet la opp til en 

gjennomsnittlig strømpris på 25 øre pr. kWh, med fradrag av 10,6 øre pr. kwh i innskjøpspris (OED-pris). 

Beregnet gjennomsnittlig pris basert på inntektene for 2016 ble 20,89 øre pr. kWh. 

På ansvaret 17311 Andre næringsformål er utbytte fra VOKKS på kr 150.000,- mer enn budsjettert. Budsjettert 

utbytte var kr 4,7 mill.  

Nordre Land kommune hadde merinntekter på skatter sammenlignet med budsjett på vel kr 7,6 mill. Totalt 

hadde Nordre Land kommune en økning av sine skatteinntekter på 7,7 % mot en økning i landet på 8,7 %.  En 

merinntekt på skatteinntektene vil medføre reduserte statlige rammetilskudd i form av redusert 

inntektsutjevning. 
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Eiendomsskatt gav en merinntekt i forhold til regulert budsjett på vel kr 0,5 mill. At eiendomsskatteinntektene 

ble noe høyere enn opprinnelig budsjettert, skyldes i hovedsak merinntekter sammenlignet med budsjett 

knyttet til eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Dette har sammenheng med at budsjettet for 2016 

ble lagt basert på eiendomsskatteinntektene fra 2015. I disse inntektene lå det reduksjoner som følge av 

tilbakebetalinger etter klagebehandling, og i år uten tilbakebetalinger er derfor inntektene noe høyere. I tillegg 

til eiendomsskatt fra ca. 65 nye eiendomsskatteobjekter. 

Statlige rammetilskudd gav en mindreinntekt sammenlignet med regulert budsjett på kr 2,6 mill. Dette har 

sammenheng med inntektsutjevningen som følge av økning i skatteinntektene.  

Renter og omkostninger knyttet til Nordre Land kommune sine lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken ble 

kr 1,2 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere rente på innlånene enn budsjettert. Gjennomsnittlig 

flytende rente i 2016 ble ca. 1,91 %. Renteinntekter fra videreutlån Husbanken ble marginalt lavere enn 

budsjettert. 

Lavt rentenivå gir også utslag på renter på bankinnskudd. Men på grunn av mer midler innestående på banken 

enn tidligere år, ble renteinntektene i tråd med budsjettet.  Andre renteinntekter er knyttet til videreutlån til 

VOKKS og renteinntekter knyttet til kommunale krav ble noe høyere enn budsjettert. Gevinst fra finansielle 

instrumenter gav en merinntekt sammenlignet med budsjett på kr 170.000,- som følge av god utvikling i 

aksjemarkedet. 

Avsetning til disposisjonsfond er ført i henhold til opprinnelig budsjett kr 3,7 mill. Regnskapsresultatet for 2015 

er avsatt til fond, kr 5.559.776,56,- til generelt disposisjonsfond, kr 250.000,- til næringsfond og kr 1 mill. til 

Flyktningefond. Fondsavsetninger i tråd med budsjettet og ved gode regnskapsresultater ansees viktig for å 

søke å opprettholde et fondsnivå og netto driftsresultat som indikerer en sunn kommuneøkonomi. Det 

generelle disposisjonsfondet er styrket i 2016. 

Ett annet element inn i samme bilde er gjennomføringen av overføringer fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet. For det første er dette en nødvendig overføring, da innbetalt egenkapitalinnskudd til 

KLP ikke kan finansieres på annen måte enn gjennom egenfinansiering. For det andre bedrer en slik overføring 

kommunens økonomiske stilling ved at egenkapitalfinansieringen, netto driftsresultat og gjeldsgraden bedres. 
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3 ÅRSRAPPORT FRA ENHETENE 

3.1 SENTRALADMINISTRASJONEN 

Sentraladministrasjonen ble i 2016 omorganisert, ved at organiseringen fra 1. september gikk fra fire 

kommunalsjefer til to stabsledere (HR/service og Økonomi/IKT), samt utviklingsteam i stab under rådmannen. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Kommunen har en god innkrevingsgrad på restskatt og kommunale krav. Målet for stedlig arbeidsgiverkontroll 

er nådd hvert år tidligere, men for 2016 var resultatet 4,9 % av et mål på 5 %. Det vil for 2017 bli satt delmål på 

styringskortene i årshjulet, slik at delresultater bedre kan følges opp i løpet av året. Når det gjelder andel 

fakturaer betalt innenfor fristen, er resultatene for dårlige i hele 4 års-perioden. Det har i løpet av året blir 

foretatt purring/rapportering til de som har hatt fakturaer til behandling etter forfall. Rådmannen vil fortsatt ha 

fokus på dette temaet.  

Sentraladministrasjonen har i 2016 et sykefravær på 6,6 %, fordelt med 1,7 % korttidsfravær og 4,9 % 

langtidsfravær.  Sykefraværet er 2,5 prosentpoeng høyere enn i fjor, men fraværet er ikke arbeidsrelatert, og 

kan ikke påvirkes fra arbeidsgiver.  Det legges til rette i den grad det er mulig, slik at arbeidstakere kan komme 

tilbake i jobb, eventuelt med gradvis sykmelding. Korttidsfraværet er stabilt. 

Økonomi Budsjett Regnskap Forbruks% 

Politisk styring 3.919.000,- 3.888.708,71 99,23 

Sentraladministrasjonen 31.511.100,- 29.232.616,59 92,77 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

På ansvaret politisk styring er det inntektsført øremerket statstilskudd til gjennomføring av 

innbyggerinvolvering i forbindelse med kommunereformen. Dette, sammen med lavere revisjonsutgifter enn 

budsjettert, gjør at politisk styring får et lite mindreforbruk. 

For sentraladministrasjonens del er hovedforklaringen til mindreforbruket: 

- Inntektsført vertskommunetilskudd for asylmottak for enslige mindreårlige (Link) 

- Vakanser i stillinger 

- Refusjon sykepenger og fødselspenger uten tilsvarende innleie 

- Inntektsført avslutning av forsikringssamarbeidet FOKSO 

 

3.2 DOKKA BARNESKOLE 

Dokka barneskole (DBS) har gjennom hele året deltatt i den statlige satsningen «Ungdomstrinn i utvikling», selv 

om DBS er en barneskole. Satsningen handler primært om regning i alle fag, men har også hatt fokus på 

læringsmiljø og refleksjon rundt egen undervisning. Enheten har oppløftende resultater på årets nasjonale 

prøver i skoleåret. På den negative siden ser enheten et forhøyet sykefravær blant de ansatte. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Elevundersøkelsen for skoleåret 16/17 har fine resultater og vitner igjen om god trivsel.  
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Høstens nasjonale prøver ga resultater som viser at skolen endelig ligger på eller over fylkeskommunalt 

gjennomsnitt (parentesverdi) med 49 (49) skalapoeng i lesing, 51 (49) skalapoeng i regning og 50 (48) 

skalapoeng i engelsk. Nasjonalt gjennomsnitt for alle prøver er 50 skalapoeng. Det vil si at skolen for første 

gang på svært lenge er på nasjonalt gjennomsnitt, totalt sett. 

Fraværet blant personalet for 2016 gikk opp fra 2015. Totalt opp fra 5 % i 2015 til 8 % i 2016. Langtidsfravær 

har gått opp til 6,2 %, mens korttidsfravær har gått ned til 1,8 %. Det jobbes tett opp mot den enkelte ansatte 

som er, eller er i fare for å bli sykmeldt. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 24 975 400 24 958 702 99,93 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Som følge av færre påmeldte barn viser regnskapet at SFO har en merkostnad på kr 293.000,- utover budsjett, 

som var kr 88 000. Refusjon sykmeldte sørger, på tross av mange endrede forhold rundt fosterhjemsplasserte 

barn, for balanse i regnskapet. 

 

3.3 TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

Lærerne på både barne- og ungdomstrinnet på Torpa barne- og ungdomsskole (TBUS) har deltatt i 

Ungdomstrinn i utvikling i regi av Utdanningsdirektoratet. Dette er et viktig bidrag i skolens utviklingsarbeid 

med mål om å heve læringsresultater over tid, samtidig som enheten jobber for å opprettholde god trivsel hos 

elevene. Det har vært spesiell fokus på regning i alle fag, vurdering for læring, og på refleksjon rundt lærernes 

lærings- og elevsyn dette året.  Refleksjonsgrupper «på tvers» i personalet, har vært positivt i forhold til å se på 

TBUS som en samlet skole. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Avgangselevene på TBUS 2016, oppnådde et meget godt læringsresultat, med grunnskolepoeng betydelig over 

landssnittet, noe det er all grunn til å være stolt av. 

Styringskortet viser resultatene for nasjonale prøver for Nordre Land kommune samlet. Ser man på TBUS 

isolert sett, viser resultatene følgende: 5.trinn skårer på fylkessnitt i lesing, litt under i regning og betydelig 

under i engelsk. 8.trinn skårer over fylkessnitt i lesing og på fylkessnitt i regning. I engelsk er resultatet litt 

under fylkessnitt. 9.trinn skårer over fylkessnitt i lesing, og betydelig under i regning. 

Samlet sett for TBUS betyr det at lesenivået er bra, og at det er viktig å opprettholde dette. I regning er det 

fortsatt en del å gå på, og det gjelder også engelsk, ikke minst på barnetrinnet.  

Elevundersøkelsen viser at elevene på TBUS trives godt og at forekomsten av mobbing er lav. Når det gjelder 

spørsmålene som handler om vurdering for læring, ligger resultatene betydelig over landssnittet.  Dette er et 

utviklingsområde det har vært fokus på gjennom flere år, og som sannsynligvis vil ha positiv innvirkning på 

læringsresultat over tid. 

Brukerundersøkelsen viser at foreldrene totalt sett er fornøyde med SFO-tilbudet i Torpa, og resultatet ligger 

over landssnittet. Foreldrene viser en viss misnøye med pris for tjenesten og for tilgjengelighet i ferier og 

fridager. 

Enheten har hatt et sykefravær på 3,3 %, langtidsfraværet er på 2,1 % og korttidsfraværet på 1,2 %. Dette er 
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lavt sykefravær og det laveste på flere år.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 18 802 900 19 190 082 102,06 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten har hatt et merforbruk på kr 387.182,-.  Merforbruket skyldes nye utfordringer som er kommet i løpet 

av året, og som har resultert i nye enkeltvedtak. Merforbruket er varslet i kvartalsrapportene, og det er 

gjennom hele året jobbet for å gjøre merforbruket så lite som mulig, bl.a. ved beskjeden bruk av vikarer. Videre 

har bl.a. endret bemanningsnorm på SFO, bidratt positivt til at den delen av enheten har et resultat innenfor 

budsjettert ramme. 

 

3.4 DOKKA UNGDOMSSKOLE 

Dokka ungdomsskole deltar i det statlige utviklingsprosjektet Ungdomstrinn i utvikling pulje 3. Støtten fra 

høgskolemiljø har nå opphørt, men enheten har fortsatt med statlig utviklingsveileder. Fokuset her ligger på 

organisasjonsutvikling og vurdering for læring, og prinsippet er kollektivt arbeid for å øke elevenes 

læringsutbytte. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Fortsatt svak økning i grunnskolepoeng, samme trenden er for øvrig også nasjonalt. Nasjonale prøver omtrent 

som landet, men noe svakere resultater i regning 8.trinn enn på landsbasis. Svak framgang på 

elevundersøkelsen kan tyde på bedre praksis, i tråd med ungdomstrinn i utvikling. 

Korttidsfraværet er veldig lavt siste år, 1,3 %, noe lavere enn forrige år. Langtidsfraværet er på 5,6 %, nær det 

halve av 2015. Langtidsfraværet kan i liten grad knyttes til jobb. Totalt fravær i 2016 på 6,9 % mot 13 % året før. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 14.133.600,- 14.255.845,73 100,86 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Fra 2015 til 2016 reduserte DUS kr 500.000,- i budsjettet, selv om endringen i elevmassen i realiteten ga økte 

behov. Bemanning ble holdt stabil, og økt behov i grunnbemanning ble dekket opp med bruk av statlig stilling. 

Kuttet har derfor blitt forsøkt tatt på annen drift, men det har ikke latt seg gjøre i samme omfang om 

budsjettert.  Dette er da dekket med bruk av avsatte midler, samt at det ikke har blitt satt inn vikar i de tilfeller 

det har latt seg gjøre. Dette dekker da det som i realiteten er et høyere overforbruk. 

 

3.5 LÆRINGSSENTERET 

Nordre Land læringssenter jobber aktivt for å få bosatte flyktninger i arbeid eller utdanning etter avsluttet 

introduksjonsprogram. Læringssenteret har fokus på kvalitet i opplæring for alle deltakere i undervisning og 

oppfølging av den enkelte deltaker i introprogram, og jobber derfor også med utvikling av ansattes 

kompetanse. 
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Resultater i forhold til styringskort: 

Enheten melder opp deltakere til norskprøve og samfunnskunnskapsprøve i perioden de er i 

introduksjonsprogrammet. Også andre deltakere føres fram til disse prøvene.  Alle innvandrere med rett og 

plikt til norskopplæring tilbys dette innen tre måneder. 

Målet med størst usikkerhet knyttet til seg, omhandler fortsatt hvor mange deltakere på introduksjonsprogram 

som ved avsluttet program går over i ordinær utdanning eller i arbeid. For å nå målet arbeides det med 

opplæringen som deltakerne får, og samarbeid med kommunale enheter/næringslivet for at deltakere skal få 

praksis og gjennom dette ha mulighet for kontakt med aktuelle arbeidsplasser. Målsettingen er også avhengig 

av arbeidsmarkedet og de svingninger som er der. 

Det totale sykefravær for 2016 er 7,4 %. Langtidsfravær er på 5,1 % og korttidsfraværet er på 2,3 %.  

Sykefraværet har vært stabilt gjennom året. Sykefraværet har gått ned fra 9,6 % i 2015. Korttidssykefravær 

skyldes hovedsakelig ordinære smittsomme sykdommer som må påberegnes på et sted der mange mennesker 

er samlet. Langtidssykefravær har hatt årsak i sykdom hos den enkelte som ikke lar seg avklare/avhjelpe med 

tiltak på arbeidsplassen. Det arbeides med oppfølging av sykemeldte, både for å finne tilretteleggingstiltak og 

for oppfølging for å komme tilbake til arbeidsplassen. 

  Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 290 200,- -2 182 813,86 -752,18 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Nordre land kommune har over de siste tre årene bosatt flere flyktninger enn opprinnelig vedtak på 15. Det 

overføres mest midler de tre første årene. I tillegg har kommunen tatt i mot familiegjenforente, og riktig antall 

lar seg ikke budsjettføres.  

 

3.6 TORPA BARNEHAGE 

BARNEHAGENS MANDAT: 

”Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste.  Denne kisten inneholder barnets evner og 

forutsetninger for å lykkes her i verden.  Vår viktigeste oppgave i barnehagen er å finne nøklene til kista og 

hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at de kan få tatt alle sine evner i bruk.  Vår oppgave er ikke å 

fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi måtte finne der ! (Pape) 

Torpa barnehage sin visjon er ALT ER MULIG. 

Torpa barnehage sitt satsingsområde for 2016:  

«Se barnet innenfra» : Hvordan jobber vi med tilknytning i barnehagen?  Det man legger inn av omsorg, trøst, 

ømhet, glede og latter kommer ut som psykisk helse og mestring hos barna du jobber med.  Hvert øyeblikk er 

en byggekloss i barnets liv. 

I tidlig barndom utvikler barn seg mer enn noen annen periode i livet, og grunnlaget for videre læring og 

utvikling legges her. På bakgrunn av dette er det et must for barnehagen å ha fokus på området. 

Korttidsfraværet var på 1,9 % og langtidsfravær var 11,2 %. Sammenlignet med 2015 har fraværet gått opp.  

http://gr-vprg-nlk02.gjovikregionen.com:8080/okonomirapportering/rapportering?3-4.ILinkListener-content-content-resultcontainer-content-treePanel-treeTable-table-body-rows-row-cells-1-cell-content-vl
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Årsaken er sammensatt, men har sammenheng med kronisk syke og mange gravide ansatte i 2015.   

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 9.773.100,- 9.911.997,93 101,42 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus:  

Torpa barnehage har økte lønnsutgifter til assistent. Endringer i brukerbetaling styrt fra sentrale myndigheter 

gir reduserte inntekter.  For Torpa barnehage utgjør dette ca. kr 50.000,- for 2016. Avdeling Lundhaug har få 

barn, men på bakgrunn av lang åpningstid er det ikke mulig å redusere på bemanning.  Konsekvensen er høye 

lønnsutgifter i forhold til antall barn som benytter tilbudet. 

 

3.8 DOKKA BARNEHAGE 

Siste del av 2016 har det vært mye fokus på innsparinger og eventuelle omorganiseringer. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Fra sommeren og ut året har det blitt jobbet mye med både brukerundersøkelsen og 

medarbeiderundersøkelsen, henholdsvis med foreldregruppa og de ansatte. Et tidkrevende arbeid som har 

resultert i planer over tiltak både overfor barn og ansatte for å fremme kvaliteten på tjenesten. 

Årets totale sykefravær er på 14,3 %, mot fjorårets 11,1 %. Langtidsfravær på 11,7 %, mot 7,9 % i 2015. 

Korttidsfravær på 2,6 %, mot fjorårets 3,2 %. Enheten har jobbet generelt med å redusere fraværet over tid, 

uten at det har gitt synlige resultater. Arbeidet skal settes mer i system for barnehagene i Nordre Land fra 

2017. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 20 437 100,00 20 078 512,26 98,25 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Årets resultat viser et mindreforbruk, hovedsakelig i form av mindreforbruk fastlønn, men også mer refusjon 

sykelønn enn antatt bidrar positivt. 

 

3.8 NORDSINNI BARNEHAGE 

Et spesielt år for Nordsinni barnehage med variert søskengruppe, godt foreldresamarbeid, inntak av barn over 

hele året, opprettelse av FB-gruppe for enheten i august, OU -prosess og vedtak om nedleggelse av avdeling 

Skogvang i desember.  

Godt samarbeid med foreldre om barn og barnegruppa, med fokus på lek, vennskap og dannelse. 

Skolestarteropplegget har samarbeid med begge avdelinger, turer og bruk av naturen. Søskengruppene gir 

samarbeid og empatiutvikling, stor hjelper små og små lærer av de store. Flere møter i Samarbeidsutvalget i 

forbindelse med OU –prosessen. 

Resultater i forhold til styringskort: 
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Fravær i personalet er tilsvarende forrige år med et fravær totalt på 13,4 %, med korttidsfraværet på 2,4 % og 

langtidsfravær 11,0 %. Enheten tilrettelegger med tilpassede stillingsstørrelser, vakter og dager. Ergonomiske 

hjelpemidler brukes i hverdagen, enheten samarbeider tett med bedriftshelsetjenesten og det fokuseres på et 

godt personalsamarbeid med humor og fleksibilitet. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 5 236 700 4 652 474,22 88,84 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Nøktern drift hele året, gjenbruk og miljøhensyn preger innkjøp og forbruk. Barnehagen tar imot leker og utstyr 

fra foresatte og nærmiljø over hele året. Fleksibilitet i personalet ved behov for vikar, endring av vakter og 

tilpasning av dagene. Siden det ble vedtatt nedleggelse av avd. Skogvang, ble en del innkjøp avventet, derfor 

lav forbruksprosent. Det ble også mer foreldrebetaling som følge av flere barn enn ventet ut fra søknader, men 

tatt inn pga. ledig kapasitet.  

 

3.9 KULTURSKOLE 

 Kulturskolen har hatt et vanlig arbeidsår med faste forestillinger og arrangementer. 

 For første gang på 10 år deltok et av våre skolekorps (Dokka) i NM.  

 Kulturskolens lærere har laget lokale læreplaner i tilknytning til kulturskolenes nye rammeplan. 

 Det har for øvrig vært et utfordrende år for de ansatte med OU-prosessen som har ført til 

nedskjæringer og stillingskutt.  

Resultater i forhold til styringskort: 

Målene i styringskortet er stort sett nådd. Elevtallet er omtrent som i fjor. Oppslutningen om de ulike 

undervisningstilbudene er i sum stabil, men kulturskolen har en markant økning på dansegruppene og en 

nedgang på barnekor/solosang og piano. 

Det totale sykefraværet var på 1,2 %. Alt er korttidsfravær.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 2 675 500 2 576 313 96,29 % 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten har brukt ca. kr 100.000,- mindre enn budsjettert. Dette skyldes lavere lønnskostnader enn beregnet. 

Kulturskolen hadde en midlertidig vikarløsning for danseundervisningen med færre og større dansegrupper 

første halvår. I tillegg ble det foretatt reduksjon i solosangstillingen andre halvår.  

 

3.10 NAV 

Det nytter… målrettet arbeid gir resultater. NAV Nordre Land er kommunens arbeids- og velferdskontor som 

forvalter både kommunale og statlige ytelser, og som bidrar til å få innbyggerne over i arbeid, utdanning 
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og/eller aktivitet.  

Resultater i forhold til styringskort: 

Kontorets endrede organisering med bevisst satsing på ungdom med eget ungdomsteam har gitt positive 

resultater – mange unge er i statlige tiltak og andelen unge med økonomisk sosialhjelp har gått ned.   

Trappaprosjektet er et av virkemidlene som har gitt effekt i 2016, men det er først i 2017 at en vil se større 

effekt av dette prosjektet. 

Det totale antallet som får økonomisk sosialhjelp har også gått betydelig ned, samt at andelen som er 

langtidsbrukere også er redusert.  De brukerne som har størst utbetaling og som er langtidsbrukere viser seg å 

være blant annet bosatte flyktninger som er ferdig med INTRO-program, men som det er vanskelig å få ut i 

arbeid. Samarbeidet med Læringssenteret er i gang. Samarbeidet skal bidra til at bosatte flyktninger så tidlig 

som mulig i INTRO-programmet skal ha arbeidsrettet fokus ut fra individuelle behov for bistand. 

Andel personer med nedsatt arbeidsevne og personer på dagpenger har relativt god overgang til arbeid.  Men 

fortsatt er det stor andel personer som går over på uføretrygd eller er langtidsbrukere av AAP 

(arbeidsavklaringspenger). 

Kontorets sykefravær har vært lavt.  10-faktor undersøkelsen blant de ansatte viser at de er meget godt 

fornøyd med kontorets indre forhold. Det er ikke iverksatt særlig tiltak i kontoret. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 8 344 500 8 029 525 97,4 % 

 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Det ble ved årets begynnelse signalisert at budsjettet til økonomisk sosialhjelp ikke ville holde – at det var ca. kr 

500.000,- forlite. Det ble satt inn tiltak for å: 

A) få riktig oversikt over økonomisk sosialhjelp til bosatte flyktninger med botid mindre enn 5 år – jfr. at 

kommunen får integreringstilskudd fra IMDi for disse brukerne.  For denne gruppen mottakere har 

kommunen hatt en sosialhjelpsutgift på ca. kr 370.000,- som er blitt dekket av integreringstilskudd. 

B) Få bedre oversikt og arbeidsrutiner vedrørende bruk av tiltak for personer på sosialhjelp. 

Sosialhjelpsbudsjettet har ett merforbruk på ca. kr 290.000,- når overnevnte utgifter til bosatte flyktninger er 

dekket. Kontordrift inklusive lønnsutgifter har ett mindreforbruk på ca. kr 278.000,- som følge av at en del 

utgifter er dekket ved bruk av prosjektmidler (Trappaprosjektet). 

 

3.11 FAMILIE OG HELSE 

Det har vært gjort mye godt arbeid i 2016 og enheten er stadig i endring pga. nye behov og utfordringer som 

skal løses/dekkes. Organisasjonsutviklingsprosjektet har vært en sentral del av arbeidet, i tillegg til daglig drift 

dette året. Det har vært krevende for de berørte tjenestene, både å ivareta daglig drift, samt ha fokus på 

innsparinger som ville gi konsekvenser for tjenestene som skal gis, samt at ansatte ville bli overtallige. Men 

likevel har det også vært noen positive erfaringer, fordi man har fått en gjennomgang av tjenestene og dens 

oppgaver, samt en større bevissthet ift. prioritering av oppgaver og konsekvenser av dette. 
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Land barnevernstjeneste har hatt sitt første hele driftsår. Tjenesten har i 2016 vært preget av et stort antall 

saker (meldinger og undersøkelser), komplekse saker, brudd på undersøkelsesfrister og manglende oppfølging 

av fosterhjem. I den daglige driften har det vært mangel på struktur, rutiner og god samordning, samt et til 

tider høyt sykefravær. Etter tilsyn fra Fylkesmannen satte kommunen derfor, fra tidlig i desember 2016, i gang 

arbeidet med en plan for en forsvarlig barnevernstjeneste. Denne ble vedtatt i Nordre Land kommunestyre den 

20. desember 2016. 

Enheten Familie og helse har i 2016 hatt totalt et korttidsfravær på 0,8 % og et langtidsfravær på 9,3 %, kontra 

1,1 % korttids- og 6,4 % langtidsfravær i 2015.  

Tjeneste Regnskap Budsjett Forbruks% 

Administrasjon  7 490 6 413 117 

Legestasjoner  5 829 5 165 113 

Miljørettet helsevern 818 761 108 

Helsesøstertjenesten 3 272 4 136 79 

Fysio/ergoterapi 3 685 3 701 100 

Psykisk helsevern 4 778 5 056 95 

PPT 2 322 2 601 89 

Barnevern  16 699 14 292 116 

Fagertun/barnebolig 1 1 693 0 

Totalt for enheten:  44 899 43 821 102 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Familie og helse har et merforbruk på ca. kr 1 mill. for 2016. På barnevern isolert er merforbruket kr 2,4 mill., 

men pga. mindreforbruk i de andre tjenestene ble merforbruket for enheten totalt sett redusert til ca. kr 1 

mill.   

I 2016 har enheten gitt helse- og tolketjenester til opprettet asylmottak (LINK). Kommunens tilskudd for å 

finansiere disse tjenestene er innteksført på sentraladministrasjon med ca. kr 1,1 mill. 

Det har også vært langvarig sykefravær både i ppt og ved helsestasjon som har ført til mindreforbruket.  

 

3.12 TILRETTELAGTE TJENESTER 

Tilrettelagte tjenester har gjennom året hatt endringer i tjenestene, både opphør av tjenester, endrede og nye 

behov. Driften har på grunn av dette vært preget av mye arbeid med turnus og med til dels store endringer i 

driften. Prosjekt langvakter i en bolig har vist gode resultater for både brukere og ansatte, og vil bli videreført. 

LEAN er benyttet aktivt i daglig drift, for eksempel har ledergruppa hatt 69 forbedringsforslag hvorav 56 er 

implementert i 2016. 
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Resultater i forhold til styringskort: 

Styringskortet viser et positivt resultat ved at enheten har klart å øke andel årsverk med fagutdanning. Antall 

tjenestemottakere med samarbeidsavtale med Habiliteringstjenesten har gått ned. Dette har sammenheng 

med at varslingssystemer opp imot helsehjelp, epilepsianfall, ikke lenger blir hjemlet i kap. 9 i Helse - og 

omsorgstjenesteloven som bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.  

Sykefraværet er redusert med 1,9 % sammenlignet med 2015, men enheten når ikke målsettingen i 

styringskortet. Resultater for sykefraværet i 2016 viser totalt 9,4 %, med 2,5 % korttidsfravær og 6,9 % 

langtidsfravær. Enheten har hatt stort fokus på nærvær, og det har blitt arbeidet svært aktivt opp imot 

sykefraværsoppfølging med samtaler og tilrettelegging på avdelingene og på tvers av avdelinger.  

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 40 953 600 39 706 371  96,95 %  

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Resultatet viser et mindreforbruk som har sammenheng med reduserte utgifter lønn på grunn av rask 

omdisponering av ansatte etter opphør av tjeneste. I tillegg har enheten merinntekter knyttet til refusjon 

sykepenger sammenlignet med budsjettet.  

 

3.13 OMSORG OG REHABILITERING 

Omsorg og rehabilitering har i året 2016 hatt fokus på kvalitet og organisasjonsutviklingsprosjektet. Det er 

spesielt to områder som enheten ønsker å nevne innenfor kvalitet; velferdsteknologi og ansettelse av ny 

sykehjemslege. Enheten har jobbet aktivt med velferdsteknologi i 2016, og har lagt gode forutsetninger for å 

heve kvaliteten for brukere og ansatte når prosjektene blir implementert i 2017. Ansettelse av ny 

sykehjemslege har bidratt til å heve kvaliteten på de medisinskfaglige tjenestene innenfor enheten.   

Resultater i forhold til styringskort: 

Arbeidet med nytt pasientvarslingsanlegg ble startet i 2016. En minimumsversjon skal være i drift fra juli -17 og 

full drift fra september. Prosjektet avsluttes april 2018. Innovasjonsarbeidet knyttet til velferdsteknologi har 

fem deler:  

- Pasientvarsling demensavdeling (i drift siden ultimo 2014) 

- Pilotprosjekt HJEM  

- Utvikling av nytt pasientvarslingsanlegg for Landmo omsorgs- og rehabiliteringssenter 

- Utvikling av felles løsning for alarmmottak på tvers av tjenestenivå i kommunen 

- Test av bruk av eksternt responssenter  

Prosjektene gir erfaringer for videre utviklingsarbeid, som kan videreformidles mot andre kommuner.  Nordre 

Land kommune vil gjennom dette arbeide søke opptak i Nasjonalt program for velferdsteknologi – 

Omsorgsplan 2020. 

Omsorg og rehabilitering har gjennomført brukerundersøkelse våren 2016.  Enheten er på eller over 

landsgjennomsnittet på samtlige måleparametere.  

Enhetene vil bruke resultatene i forbedringsarbeidet som gjøres på hver enkelt avdeling. Brukerne har vært 
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flinke til å gi kommentarer som kan benyttes i den interne utviklingsarbeidet i avdelingene. 

Enheten har færre avviksmeldinger knyttet opp mot medisiner og vold/ trusler i 2016 sammenlignet med 

tidligere år.  Det er nedgang i antall avviksmeldinger på samtlige områder. 

Sykefraværet var i 2016 10,1 % (9,1 % i 2015, 11,1 % i 2014 og 15,1 % i 2013). Korttidsfraværet var 2,3 %, mens 

langtidsfraværet utgjorde 7,8 %. Enheten har en økning i langtidsfraværet sammenlignet med 2015. Fraværet 

er i all hovedsak knyttet opp mot forhold som ikke er jobbrelaterte.   

Økonomi 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 95 152 200 99 001 705 104,05 

Enheten har et merforbruk på kr 3.849.505,-. Enheten ønsker å trekke frem 4 hovedgrunner til dette 

merforbruket i 2016: 

- Ressurskrevende brukere 

- Høyere sykefravær 

- Sykehjemslege 

- Hjemmetjenesten  

Ressurskrevende brukere: 

Landmo har hatt brukere som har hatt behov for en høyere bemanning enn det ble tatt høyde for i budsjettet 

for 2016. Det var en bruker som oppfylte kravene til å søke refusjon fra staten, men kommunen må betale en 

egenandel på kr 1.157.000,- + 20 % i egenandel på det totale refusjonskravet over innslagspunktet.  

Høyere sykefravær: 

Enheten fikk et innsparingskrav på kr 1,5 millioner i forbindelse med budsjettarbeidet for 2016. Dette kravet 

tok utgangspunkt i et rekordlavt sykefravær som var på 9,1 % i 2015. Enheten har ikke klart å innfri dette 

innsparingskravet da sykefraværet for 2016 ligger 1 % høyere, 10,1 %.  

Sykehjemslege: 

Enheten har i perioden fra medio januar til medio september brukt vikarbyrå for å dekke legebehovet inne på 

Landmo. Budsjettet for 2016 hadde ikke tatt høyde for de ekstra utgiftene som dette utgjorde for enheten i 

perioden.  Enheten fikk rekruttert en fast ansatt sykehjemslege fra september 2016. Kostnadene har vært 

innen for budsjett i perioden oktober til desember 2016. 

Hjemmetjenesten:  

Utviklingstrenden som ble beskrevet i årsmeldingen 2015 har fortsatt i 2016. I perioder har avdelingen på 

Dokka flere vedtakstimer enn det grunnbemanningen tar høyde for.  

 

3.14 TEKNISK DRIFT OG EIENDOM 

Et meget godt år for TDE på alle områder. 
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Resultater i forhold til styringskort 

Enheten har fått fokus på internkontroller og hvor viktig dette er; 

- Kjemisk helsevern 

- Strukturendring i IK – avløp 

- Lean prosess for IK – vann 

- Årlig kontroll av løfteredskaper og annet tyngre utstyr som krever sertifisering  

Årets sykefravær er 4,9 %, hvorav 3,2 % er på langtidsfravær og 1,7 % på korttidsfravær. Utviklingen i 

sykefraværet i gjennom året er at det har gått opp på slutten av året og spesielt langtidssykefraværet. Fraværet 

totalt er lavt i forhold til de yrkesgrupper vi organiserer sammenligner vi oss med andre kommuner. Vi har hele 

tiden fokus på sykefravær og oppfølging, og dette har sammen med lean prosesser gitt oss gode og forbedrede 

resultater på sykefravær. 

Økonomistatus Regnskap Budsjett Forbruks % 

Teknisk Drift 40 027 051,69 44 048 000 90,87 

Selvkost 47 111 542,05 53 325 000 88,36 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Enheten har brukt mye egne folk på selvkost-området og på den måten spart utgifter på driftsbudsjettet. 

Enheten har hatt år med kun normalt vedlikehold av maskiner og utstyr, i tillegg til en fin vinter før nyttår med 

mindre snøbrøyting enn normalt.   

Sysselsettings senter/vedsenteret har hatt stor produksjon og salg av ved. 

Pågående fokus på prosjekter med særlig fokus på planlegging / økonomi og fast rapportering på disse hver 

måned. 

Også stort fokus på økonomi på drifta vår med faste rapporteringsmøter gjør at enheten begynner å fungere 

bedre og bedre.  

Konklusjon på både drift og selvkost er at enhetens ansatte har mye mere fokus på eierforholdet til det de gjør, 

og ut fra det sammen med de andre tiltakene som er satt inn får en økonomisk gevinst totalt sett.    

 

3.15 KULTUR 

Aktiviteten på kulturenheten var normalt høy gjennom hele 2016. Arbeidet med revidering av kommunens plan 

for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble sluttført i desember. Tilskudd til kulturformål ble fordelt på vanlig 

måte. Det ble som vanlig arrangert kulturuke i februar og flere enkeltstående arrangementer gjennom året. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Biblioteket har hatt en liten nedgang i både besøk og utlån sammenlignet med 2015. Høsten 2016 ble skranken 

flyttet nærmere Sentrumsservice. Samtidig ble åpningstiden utvidet, slik at biblioteket nå har åpent fra 08:00 til 

15:30 mandag – fredag. I tillegg er biblioteket som før åpent torsdag kveld og lørdag formiddag.   

Parken ungdomsklubb hadde et aktivt år med 291 medlemmer første halvår og 270 siste halvår. Alle turer og 

arrangementer ble gjennomført med mange ungdommer og god stemning! Bra deltakelse på Ung Sommer og 
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mange deltakere på UKM, noe som igjen gjorde Nordre Land til den største kommunen når det gjelder 

deltakelse i Oppland. Gjennomsnittsbesøket på klubben var på 71 på tirsdager og 123 på fredager. 

Kinobesøket gikk opp fra 7.449 i 2015 til 9.900 i 2016. Økningen skyldes i hovedsak god tilgang på film med 

stort publikumspotensial. Elektronisk billettsystem ble innført, noe som også kan ha hatt positiv innvirkning på 

besøkstallet. De tekniske installasjonene fungerte i hovedsak som de skulle.  

Kulturenheten hadde i 2016 et korttidsfravær på 0,7 %. Det er ikke registrert langtidsfravær. Enheten har fokus 

på godt arbeidsmiljø.   

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 7 821 300 7 714 390 98,63 

Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Kulturenhetens regnskap for 2016 viser et mindreforbruk på kr 106.910,-. Mindreforbruket skyldes lavere 

lønnsutgifter enn budsjettert på biblioteket, noe som har sin årsak i at ledige vikariater ikke var fullt besatt. 

Enhetsleder har ingen kommentarer til økonomistatus utover dette. 

 

3.16 PLAN OG NÆRING 

Plan og næring består av fagområdene byggesak, oppmåling / geodata, plan, miljø, jordbruk, skogbruk, vilt og 

fisk. 

Resultater i forhold til styringskort: 

Status for kommunens planarbeid: 

* Kommuneplanens arealdel: ferdigbehandlet våren 2016. 

* Kommunedelplan Synnfjell Syd: Ferdigbehandlet høst 2016. 

* Kommunedelplan Synnfjell Øst: Ble sendt på førstegangshøring høsten 2016. 

* Områdereguleringsplan Elverom: 1. gangs høring sommer 2016. Kan vedtas våren 2017. 

*Områdereguleringsplan Dokka Vest: Planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn. 

Vegadressering:  

Prosjektet med adressering i hytteområder er godt i gang. Vegnavn er på de fleste vegene vedtatt av 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk. Det er satt ut skilt og de nye adressene i hytteområdene vil bli 

gjeldende fra våren 2017. Det gjenstår fremdeles vedtak fra Språkrådet på en del vegnavn før prosjektet kan 

ferdigstilles. 

Årets sykefravær var 5,6 %, herav 4,0 % langtidsfravær og 1,6 % er korttidsfraværet. Dette er en liten økning fra 

tidligere år. 

 Budsjett Regnskap Forbruks% 

Økonomistatus 5 436 900 4 668 970 85,88 % 
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Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 

Lavere forbruk skyldes i hovedsak vakant stilling saldert i forbindelse med OU-prosessen. I tillegg har 

aktiviteten innenfor byggesak og oppmåling vært høy, noe som har gitt gebyrinntekter utover budsjett.  

  



 

4 INVESTERINGER 2016 

 

Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2016 

Revidert 
budsjett 
2016 Forbruk 2016 Forbruk totalt Rest-bevilgning 

01001 Digitalisering - Kino 1 283 000 1 237 319,00 0 -111 000 -111 736,54 1 125 582,46 157 417,54 

K-97/08 oppr budsjett 800.000+K-12/10 483.000,-+K-96/16 -111.000,-.               

Kommentar: Etter at det nasjonale digitaliseringsprosjektet ble avsluttet viste det seg at prosjektet ble noe rimeligere enn antatt. Kommunen har  
 

  

derfor fått tilbakeført sin andel av mindreforbruket. 
      

  

                  

01202 
Bygging kommunale idrettsanlegg og 
nærmiljøanlegg 390 000 246 548,75 0 0 217 123,00 463 671,75 -73 671,75 

K-113/11 oppr budsjett 390.000,-.                

Kommentar: Har søkt og fått innvilget spillemidler. Prosjektet avsluttes 2017 med et lite mindreforbruk. Sluttrapport kommer så fort dette er ferdigstilt.   

  
       

  

01210 Utvidelse tomtefelt Elverom 8 700 000 5 710 121,44 0 2 000 000 2 044 199,21 7 738 984,65 961 015,35 

  Inntekter i prosjektet:         -15 336,00     

  Netto i prosjektet:         2 028 863,21     

K-113/11 oppr budsjett 200.000 + K-100/12 oppr budsjett 2.500.000 + K-73/13 oppr budsjett 
6.000.000.           

Kommentar: 
Tomtefeltet er ferdig opparbeidet. Asfaltering utsettes inntil videre. Det er framforhandlet avtale med Torpa IL om kompensasjon for omlegging 
av    

  lysløype. Prosjektet forventes avsluttet i løpet av 2017 innen vedtatt bevilgning. 
    

  

  
       

  

01211 Dokka Kulturstasjon 4 500 000 3 673 100,42 0 746 000 745 735,82 4 418 836,24 81 163,76 

K-113/11 oppr budsjett 4.500.000.               
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Kommentar: Det er søkt om, og innvilget kr 100.000 i UU-midler til ombygging av utvendig og innvendig inngangsparti. Arbeidet utføres i løpet av 2017.   

   Noen andre, mindre arbeider som gjenstår blir også gjennomført i løpet av inneværende år. 
   

  

  
       

  

01215 Permanent barnehage Øygardsjordet 14 000 000 
12 053 
214,96 0 115 000 107 265,10 12 160 480,06 1 839 519,94 

K-113/11 oppr budsjett 14.000.000.               

Kommentar: Arbeidstilsynet har godkjent støymålingene som er utført i barnehagen. Det gjenstår noe dokumentasjon vedr luft/ventilasjon.  
 

  

  Dette er forhold som forventes avklart ganske omgående. Prosjektet avsluttes i løpet av inneværende år.  
  

  

  
       

  

01217 Elektronisk låsesystem Landmo 720 000 707 889,26 0 13 000 0,00 707 889,26 12 110,74 

K-113/11 kr. 450.000,- + 270.000,- fra prosjekt 01402.               

Kommentar: 
Prosjektet er avsluttet innen vedtatt bevilgning. Sluttrapport 
kommer. 

     
  

  
       

  

01225 Utredning og prosjektering Riisby renseanlegg 4 875 000 1 574 044,46 0 3 301 000 3 373 933,20 4 947 977,66 -72 977,66 

K-113/11 oppr budsjett 100.000+K-100/12 oppr budsjett 500.000+K-96/16 275.000,- fra prosjekt 
01612.           

Kommentar: Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på kr 72.977,66. Alle kostnader var ikke kartlagt ved rapportering ved årsskifte. Sluttrapport er under utarbeidelse. 

  
       

  

01229 Renovering Torpa vannverk 5 365 000 4 431 979,04 0 435 000 446 655,61 4 878 634,65 486 365,35 

K-113/11 oppr budsjett 1.500.000 + K-100/12 oppr budsjett 2.100.000.               

Kommentar: Noe arbeider med forfilter gjennstår. Prosjektet forventes avsluttet i løpet av inneværende år. 
   

  

  
       

  

01239 Utkjøp festetomter 8 800 000 5 823 033,00 0 2 851 000 2 850 574,00 8 673 607,00 126 393,00 

K-sak 47/12 5.800.000+K-sak 27/16 kr 3.000.000,-.               

Kommentar: Prosjektet avsluttes i 2017 med et sannsynlig lite overforbruk på ca. kr. 12.000.- 
    

  

  
       

  

01305 Sikker utskrift 493 000 164 759,98 0 125 000 121 516,39 286 276,37 206 723,63 
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K-sak 100/12 oppr budsjett 343.000+K-sak 73/13 oppr budsjett 150.000.               

Kommentar: Sikker utskrift er etablert på flere avd. i 2016. Prosjektet skal sluttføres innen utgangen av 4.kv. 2016 innenfor tildelte ramme. 
 

  

  
Alle avd. som har meldt behov har fått sikker utskrift. Prosjektet ble avsluttet i 
2016. 

    
  

  
       

  

01307 ROS-tiltak 3 300 000 3 066 575,81 0 216 000 217 379,56 3 283 955,37 16 044,63 

Kst 100/12 kr. 2.500.000,- + Kst 112/14 kr 800.000,-               

Kommentar: 
Igjenværene bevilgning brukes til innkjøp av materialer til overbygg aggregat Korsvold.  Avsluttes i løpet av 
2017. 

  
  

                  

01313 Energimerking av kommunale bygg 750 000 0,00 0 40 000 41 969,00 41 969,00 708 031,00 

K-sak 100/12 oppr budsjett 250.000+K-sak 73/13 oppr budsjett 250.000 + Ksak 112/14 250.000,-           

Kommentar: 
Arbeidet er satt bort etter konkurranse. Arbeidet fra leverandør er sluttført. Totalferdig med sluttattest ila 
2017. 

  
  

  
       

  

01317 Tak kantine Landmo 350 000 0,00 0 50 000 48 402,25 48 402,25 301 597,75 

K-sak 100/12 oppr budsjett 350.000.               

Kommentar: 
Jobben ble mere omfattende enn først anntatt, både med ventilasjon og at det var råte flere steder. Ny bevilgning legges fram for 
formannskapet.   

  Jobben avsluttes i 2017. 
      

  

  
       

  

01327 Fortau Landmovegen, regulering 1 150 000 903 491,07 0 163 000 135 389,88 1 038 880,95 111 119,05 

K-sak 100/12 oppr budsjett 150.000+K-sak 73/13 1.000.000.               

Kommentar: Den formelle delen vedr grunnerverv gjenstår. Omsøkes og gjennomføres i løpet av 2017. 
   

  

  
       

  

01338 Utbedringer Brovoll vannverk 1 900 000 60 180,60 0 494 000 535 650,70 595 831,30 1 304 168,70 

K-sak 100/12 oppr budsjett 500.000+K-sak 86/14 kr 1.000.000 fra 01232 og kr 400.000 fra 01417.           

Kommentar: En god del innvendige arbeider gjenstår. Utføres i løpet av 2017.  
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01339 Utenomhus skoleområde Torpa 150 000 0,00 0 150 000 149 981,28 149 981,28 18,72 

K-sak 100/12 oppr budsjett 500.000+K-sak 86/14 kr 1.000.000 fra 01232 og kr 400.000 fra 01417.           

Kommentar: Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport er skrevet. 
      

  

  
       

  

01405 Skilting og dørmerking inne Dokka barneskole 120 000 0,00 0 110 000 106 651,44 106 651,44 13 348,56 

K-sak 73/13 oppr budsjett 120.000.               

Kommentar: 
Noen skilt som mangler er bestilt. Avsluttes i løpet av 2017 innen vedtatt 
bevilgning. 

    
  

  
       

  

01407 Komplettering adressering i Nordre Land 700 000 3 858,75 0 670 000 936 935,58 928 494,33 -228 494,33 

  Inntekter i prosjektet:         -12 300,00     

  Netto i prosjektet:         924 635,58     

K-sak 73/13 oppr budsjett 700.000.               

Kommentar: Forventes ferdig i 2017. 
      

  

  
       

  

01418 Flomsikring 850 000 457 911,57 0 0 124 987,50 582 899,07 267 100,93 

K-sak 41/14 850.000. 
      

  

Kommentar: 
Flomberegninger er utført. Tiltak avventes reg.plan 
Dokka.               

                  

01419 Flerbrukshall Torpa (forprosjekt) 1 350 000 644 329,04 250 000 705 000 705 812,62 1 350 141,66 -141,66 

K-sak 24/14 500.000+K-sak 94/14 600.000+K-sak 130/15 oppr budsjett 250.000.             

Kommentar: Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport er skrevet. 
      

  

  
       

  

01504 Trådløst nett barnehagene 310 000 0,00 0 20 000 12 761,46 12 761,46 297 238,54 

K-sak 130/15 oppr budsjett kr 310.000.               
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Kommentar: Prosjektet er i gang iht. plan og sluttføres høsten 2016. Forventes løst innenfor tildelt økonomisk ramme. 
  

  

  På grunn av bytte sentralt løsning trådløst nett er prosjektet forskjøviet til 2017. Forventet sluttført i 2017. 
  

  

  
       

  

01506 Oppgradering småskoleplassen 600 000 391 096,77 0 208 000 355 266,69 746 363,46 -146 363,46 

K-sak 130/15 oppr budsjett kr 600.000.               

Kommentar: Det er søkt om spillemidler som vil dekke opp det merforbruket som regnskapet viser pr d.d. Prosjektet avsluttes i 2017. 
 

  

  
       

  

01507 Renovering/nybygg lagerskur 354 000 0,00 0 354 000 353 398,49 353 398,49 601,51 

K-sak 130/15 oppr budsjett kr 300.000+K-sak 96/16 kr 54.000,- fra 
01660.               

Kommentar: 
Prosjektet er avsluttet innen revidert bevilgning. Sluttrapport er 
skrevet. 

     
  

  
       

  

01508 IKT-prosjekter 2015 500 000 48 962,54 0 200 000 245 003,98 293 966,52 206 033,48 

K-sak 130/15 oppr budsjett kr 500.000.               

Kommentar: Prosjektering er i gang. Forventes fullført innen utgangen av 2016. Prosjektet med nytt trådløst nett er i gang og forventes fullført i 2017.   

  

       
  

01509 Anskaffelse steamkoker kjøkken 310 000 0,00 0 310 000 469 503,75 469 503,75 -159 503,75 

K-sak 130/15 oppr budsjett kr 310.000.               

Kommentar: 
2 nye kokkjeler til kjøkkenet på Landmo. De gamle kjelene var fra 2005 og bar preg av høy slitasje, da de brukes hver dag. Ved gjennomgang fra et eksternt firma 
som sertifiserer 

utstyret en gang i året, ble enheten anbefalt å bytte det ut umiddelbart. For å ivareta matsikkerheten, måtte innkjøpe foretas umiddelbart. Billigste tilbudet ble valgt, men rammen var 
ikke 

tilstrekkelig. 
       

  

  
       

  

01515 Brannhydrant i Storgata - ROS 180 000 162 751,80 0 17 000 19 825,00 182 576,80 -2 576,80 

K-sak 112/14 kr 180.000.               
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Kommentar: 
Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport er under 
utarbeidelse. 

      
  

  
       

  

01516 Permanent base hjemmetjenesten 1 440 000 1 218 182,69 0 3 500 0,00 1 218 182,69 221 817,31 

K-sak 129/15 kr. 1.600.000+K-sak 23/16 - 560.000,- til prosjekt 01615.               

Kommentar: Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport er skrevet.  
      

  

  
       

  

01570 Sikring og ENØK-tiltak kirker 1 000 000 297 706,15 0 32 000 31 675,00 329 381,15 670 618,85 

K-sak 112/14 kr. 1.000.000.               

Underprosjekter:  
       

  

01562 Åsli kapell   294 250,14     31 675,00     

Kommentar: Underprosjekt 01562 er avsluttet. Restbevilgning overføres til 2017. 
     

  

  
       

  

01588 Kjøp/salg av kommunale eiendommer 330 000 0,00 0 330 000 611 092,00 354 754,00   

  Inntekter i prosjektet:         -256 338,00     

  Netto i prosjektet:         354 754,00     

Kommentar: Prosjektet bør avsluttes og nytt prosjekt 01788 opprettes og midler overføres. 
    

  

  
       

  

01601 
Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler TDE (inkl. bil 
til TT) 700 000 0,00 700 000 700 000 724 775,00 724 775,00 -24 775,00 

K-sak 130/15 kr 700.000,-.               

Kommentar: Prosjektet er avsluttet med et lite merforbruk. Overforbruk tas på årets rammebevilgning. Sluttrapport skrives 
  

  

  
       

  

01602 IKT-prosjekter 2016 500 000 0,00 500 000 80 000 192 682,50 192 682,50 307 317,50 

K-sak 130/15 kr 500.000,-.               

Kommentar: 
Prosjektet er utsatt pga. synergier med andre prosjekter. Prosjektoppstart er april 2017. Prosjektet er planlagt fullført 1. kv. 
2018. 
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01603 Asfaltering skoleplassen TBUS 450 000 0,00 450 000 390 000 266 230,00 266 230,00 183 770,00 

K-sak 130/15 kr 450.000,-.               

Kommentar: Prosjektet er ferdig og sluttrapport er ferdig. 
      

  

  
       

  

01604 Utskifting av lift 700 000 0,00 700 000 615 000 632 500,00 632 500,00 67 500,00 

K-sak 130/15 kr 700.000,-.               

Kommentar: Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport er skrevet. 
      

  

  
       

  

01606 Velferdsteknologi 500 000 0,00 500 000 250 000 437 500,00 437 500,00 412 500,00 

  Inntekter i prosjektet:         -350 000,00     

  Netto i prosjektet:         87 500,00     

K-sak 130/15 kr 500.000,-.               

Kommentar: Innkjøp av utstyr til anlegg som testes ut i private hjem. Prosjektet fortsetter i 2017. 
    

  

  
       

  

01607 Nytt ringesystem Landmo 1 000 000 0,00 1 000 000 0 0,00 0,00 1 000 000,00 

K-sak 130/15 kr 1.000.000,-.               

Kommentar: 
Planleggingen er startet opp i 2016. Investeringen vil bli foretatt i 
2017. 

     
  

  
       

  

01608 Feide 300 000 0,00 300 000 0 0,00 0,00 300 000,00 

K-sak 130/15 kr 300.000,-.               

Kommentar: Prosjektet er i gang og er planlagt fullført i løpet av 3.kvartal 2017. 
     

  

  
       

  

01609 Fortau Idrettsvegen 1 500 000 0,00 1 500 000 844 000 1 056 248,12 1 056 248,12 865 643,88 

  Inntekter i prosjektet:         -421 892,00     

  Netto i prosjektet:         634 356,12     

K-sak 130/15 kr 1.500.000,-.               
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Kommentar: Prosjektet er ikke ferdigstilt og videreføres og avsluttes i 2017. 
     

  

  
       

  

01610 Renovering TBUS solskjerming 1 000 000 0,00 1 000 000 679 000 678 553,50 678 553,50 321 446,50 

K-sak 130/15 kr 1.000.000,-.               

Kommentar: Prosjektet er ferdigstilt godt innen vedtatt bevilgning. Sluttrapport er skrevet. 
    

  

  
       

  

01611 Oppgradering driftskontrollanlegg  700 000 0,00 700 000 0 0,00 0,00 700 000,00 

K-sak 130/15 kr 300.000,-.               

Kommentar: Prosjektet videreføres i 2017. Firma Guard har fått i oppdrag å oppgradere driftskontrollanlegget. 
   

  

  
       

  

01612 Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett 125 000 0,00 2 000 000 1 244 000 0,00 0,00 125 000,00 

K-sak 130/15 kr 2.000.000,-+K-96/16 -275.000,- til prosjekt 01225.               

Kommentar: Ramme fordelt andre prosjekter. 
      

  

  
       

  

01613 Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA 250 000 0,00 250 000 0 0,00 0,00 250 000,00 

K-sak 130/15 kr 250.000,-.               

Kommentar: Forprosjekt i 2017. Sweco er inne som Rådgiver. 
      

  

  
       

  

01614 Prosjektering høydebasseng inkl. ny tilførselsledning 300 000 0,00 300 000 0 0,00 0,00 300 000,00 

K-sak 130/15 kr 300.000,-.               

Kommentar: Prosjektering i 2017. Cowi er inne som Rådgiver. 
      

  

  
       

  

01615 NAV og Barnevern mottak 355 000 0,00 0 330 000 330 405,14 330 405,14 24 594,86 

K-sak 23/16 kr 290.000,- fra 01516+K-sak 96/16 65.000 fra 01616               

Kommentar: Prosjektet er avsluttet og sluttrapport er skrevet. 
      

  

  
       

  

01616 Oppgradering Dokka Helsehus 205 000 0,00 0 205 000 205 456,08 205 456,08 -456,08 



Årsrapport Nordre Land kommune 2016 

 
32 

K-sak 23/16 kr 270.000,- fra 01516+K-sak 96/16 - 65.000 til 01615               

Kommentar: Prosjektet er avsluttet og sluttrapport er skrevet. 
      

  

                  

01617 Tilknytning VA Kvernbakken 1 200 000 0,00 0 1 200 000 1 247 648,51 1 247 648,51 -47 648,51 

Underprosjekt av 01612               

Kommentar: Prosjektet er ferdigstilt. Sluttrapport er ferdig. 
      

  

                  

01618 Prosjektering VA Holmenjordet 150 000 0,00 0 150 000 0,00 0,00 150 000,00 

Underprosjekt av 01612               

Kommentar: 
Prosjektering i 2017. Høyer Finseth er inne som 
Rådgiver. 

      
  

  
       

  

01619 Prosjektering VA Vinjarmoen 250 000 0,00 0 250 000 0,00 0,00 250 000,00 

Underprosjekt av 01612               

Kommentar: 
Prosjektering i 2017. Norconsult er inne som 
Rådgiver. 

      
  

  
       

  

01620 Utkjøp biler hjemmetjenensten 3 440 000 0,00 0 3 440 000 3 460 011,00 3 460 011,00 -20 011,00 

K-sak 41/16 kr 3.440.000,-.               

Kommentar: Det er inngått avtale om gjennkjøp av 11 leasede VW Caddy, samt bestilt 6 nye VW 
Caddy. 

    
  

  
       

  

01621 Kolterudsvegen VA-nett 2 200 000 0,00 0 2 200 000 253 843,12 253 843,12 1 946 156,88 

K-sak 130/15 kr 2.200.000,-.               

Kommentar: Prosjektet videreføres og avsluttes i 2017 
      

  

  
       

  

01640 Fornyelse av VA-nettet (ramme for delprosjekt) 3 500 000 0,00 3 500 000 1 750 000 1 633 920,82 1 633 920,82 1 866 079,18 
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K-sak 130/15 kr 3.500.000,-.               

Underprosjekter:  
       

  

01641 
Opprusting VA Barsokveien.men pga et uforutsett tillegg så kommer det en sak til 
Kommunestyret.   1 633 920,82     

Kommentar: Prosjektet sluttføres våren 2017 
      

  

  
       

  

01650 
Opprustingsplan kommunale veger (ramme for 
delprosjekter) 2 000 000 0,00 2 000 000 1 449 000 1 501 953,70 1 501 953,70 498 046,30 

K-sak 130/15 kr 2.000.000,-.               

Underprosjekter:  
       

  

01651 Kvernbakken VA 
    

15 979,46 
 

  

01652 Asfaltering Landmovegen 
    

231 959,00 
 

  

01654 Asfaltering Vokksgata 
    

261 857,00 
 

  

01655 Oppgradering veg Sæterbygda 
    

122 678,00 
 

  

01656 Opprusting Moavegen 
    

700 764,24 
 

  

01658 Oppgradering Øvre Smebyveg         168 716,00     

Kommentar: 
To underprosjekter (01655 og 01656) videreføres og ferdigstilles i 
2017.  

     
  

  
       

  

01660 
Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og 
eiendom 1 946 000 0,00 2 000 000 1 741 000 1 788 153,05 1 788 153,05 157 846,95 

K-sak 130/15 2.000.000,-+K-96/16 -54.000,- til prosjekt 01507.               

Underprosjekter:                  

01661 SD-anlegg TBUS 
    

389 796,00 
 

  

01662 Rensing svømmebasseng Dokka 
    

121 182,00 
 

  

01663 Ombygging Tannlegehuset DBS 
    

323 293,03 
 

  

01664 Enøk - Tonlia barnehage 
    

110 010,50 
 

  

01665 Vannverk Skogvang barnehage 
    

378 361,77 
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01666 Takoverbygg Brann- og driftsstasjonen 
    

284 628,75 
 

  

01667 Gjerding vedlager 
    

180 881,00 
 

  

01668 Nytt Låsesystem kommunale bygg 
    

239 349,00 
 

  

01669 Nytt Medisinrom Landmo         129 404,00     

Kommentar: 

Underprosjektene 01661 tom 01668 er avsluttet. 
01669 arbeidene er ferdigstilt og  ett mindre beløp 
gjenstår å utbetale 

      
  

  
       

  

01670 Sikring og ENØK-tiltak kirker 1 000 000 0,00 1 000 000 310 000 322 802,38 322 802,38 677 197,62 

K-sak 130/15 1.000.000,-.               

Underprosjekter:                  

  01671 Opprusting Nordsinni kirke         322 802,38     

Kommentar: Underprosjekt 01671 videreføres og avsluttes i 2017 
      

  

  
       

  

01680 Kjøp av bolig Snertinn 1 000 000 0,00 0 1 000 000 992 090,00 992 090,00 7 910,00 

K-sak 52/16 1.000.000,-               

Kommentar: Prosjektet er ferdig. Sluttrapport skrives. 
      

  

  
       

  

01690 Egenkapitalinnskudd KLP 2016 1 750 000 0,00 1 750 000 1 750 000 1 748 488,00 1 748 488,00 1 512,00 

K-sak 129/15 kr 1.750.000,-.               

Kommentar: Årlig innbetaling av egenkapital i KLP. 
      

  

  
       

  

01692 Startlån 2016 15 000 000 0,00 10 000 000 15 000 000 20 228 223,10 20 228 223,10   

  Inntekter i prosjektet:         
-20 228 
223,10     

  Netto i prosjektet:         0,00     
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Prosjekt 
nummer Prosjektnavn 

Prosjektets 
totale 
ramme 

Forbruk 
tidligere år 

Opprinnelig 
budsjett 
2016 

Revidert 
budsjett 
2016 Forbruk 2016 Forbruk totalt Rest-bevilgning 

K-sak 130/15 10.000.000+K-sak 58/16 5.000.000,-.               

Kommentar: Utlån i gjennom startlånsordningen for 2016.               

                  

08993 Utlån Nordre Land idrettslag - 0,00 0 -98 000 0,00 0,00   

  Inntekter i prosjektet:         -98 000,00     

  Netto i prosjektet:         -98 000,00     

Kommentar: Avdrag lån til NLI. 
     

    

  
      

    

08994 Utlån Dokka møbler eiendom - 0,00 0 -225 000 0,00 0,00   

  Inntekter i prosjektet:         -225 000,00     

  Netto i prosjektet:         -225 000,00     

Kommentar: Avdrag lån til Dokka møbler eiendom. 
      

  

                  

         Som vedlegg til årsrapporten på investeringer, er sluttrapporter for prosjektene som er avsluttet i løpet av 2016. 
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5 FINANS 

Finansåret 2016 begynte dårlig, blant annet med oljepris under 30 dollar fatet og Oslo Børs ned 8 % i januar. 

Overraskelsen Brexit fikk begrenset markedseffekt (unntatt i England), mens Trumps seier i presidentvalget har 

skapt bølger. Finansmarkedet 2016 kort oppsummert: 

- Gjennomsnittlig 3 mnd. Nibor var i 2016 (uoffisielt) 1,07 %.  

- Foliorenten (styringsrenten) var 0,50 prosent ved utgangen av 2016. Det ble med ett kutt i 2016, 

på Norges Banks rentemøte 17. mars. Høsten 2016 snudde rentene i USA. Sterke nøkkeltall og 

Trumps ekspansive planer dro opp inflasjonsforventninger og fastrentene. Norsk 10 års swaprente 

steg med ca. 60 punkter siste tertial 2016. De korte rentene steg mer. 

- Oljeprisen var på 36 dollar fatet ved starten på året og bunnen ut på 27 dollar fatet den 20. 

januar. Ved utgangen av året har prisen doblet seg og gjennomsnittsprisen i 2016 var på 45 dollar. 

- Etter flere år med depresiering, styrket krona seg noe mot de fleste valutaer i 2016. Dollaren 

fortsatte å styrke seg også i fjor og dollar-indeksen er på det høyeste siden 2003. Pundet falt 18 % 

i 2016 som følge av Brexit. Svenskekrona svekket seg markant gjennom 2016. 

- Aksjemarkedet gav i 2016 en avkastning på 12,1 % i Norge og ca. 9 % på verdensbasis. Det er 

femte året på rad med oppgang. Brorparten av avkastningen kom i 4. kvartal. 

For Nordre Land kommune har plasseringene i finansmarkedet gitt en gjennomsnittlig avkastning på 5,07 % i 

2016. Pengemarkedet har en lav avkastning som følge av lave renter. Obligasjonsfondet er et fond med lav 

kredittrisiko, men fall i kredittmarginer har gitt kursoppgang Oppgang i swaprenter bidro derimot negativt for 

obligasjonsfond. Aksjefondene oppnådde en samlet avkastning for 2016 på 10,73 %, og der er det de norske 

aksjene som har gitt best avkastning med en avkastning på hele 15,04 %.  

 

I 2016 lånte Nordre Land kommune kr 15 mill. fra Husbanken til videreutlån via startlånordningen. I tillegg ble 

kr 28,29 mill. lån til finansiering av investeringer i varige driftsmidler for 2016. Begge lånen ble lånt til flytende 

rente. 
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6 FOLKEHELSEARBEIDET I  NORDRE LAND  

Nordre Land er en folkehelsekommune, og det er overordnet at folkehelsearbeidet skal innarbeides i alle 

kommunens sektorer. Etter tolkning av statistikkmaterialet fra folkehelseoversikten «Helsetilstand og 

risikofaktorer», som er utarbeidet i 2015/16, ser vi at flere sektorer vil ha en viktig oppgave å utføre også når 

det gjelder folkehelsearbeidet i årene fremover. Psykisk helse, fysisk aktivitet, kosthold og tobakk er noen av 

folkehelseutfordringene vi bør satse på. I den siste folkehelsemeldinga fokuseres det like mye på psykisk som 

fysisk helse, og særlig viktig er det i samfunnet å forebygge psykisk uhelse i vid forstand. Dette skjer ikke innen 

helseprofesjonene alene, men innen alle sektorer og samfunnet som helhet. I tillegg fokuseres det i 

folkehelsesammenheng mye på betydningen av satsning på skole og særlig gjennomført videregående 

opplæring som effekt på gjennomsnittshelse i et livsløp. Dette er viktig å ta med seg også når det gjelder den 

oppvoksende generasjon i vår kommune. 

Kort oppsummering: Gjennom 2016 har det vært en 40 % fast stilling som folkehelsekoordinator. Det har vært 

full drift på folkehelsefeltet gjennom året. Oppgavene er mange og svært varierte. Da koordinator også har 

frisklivsansvar er det til tider arbeidsoppgaver som er glidende i forhold til feltet friskliv/ folkehelse. Se derfor 

også på årsmelding friskliv under enhet «Familie og helse». 

Hovedsaker: Det har vært en del fokus på planarbeid gjennom året. Oversikten «Helsetilstand og 

risikofaktorer» ble ferdigstilt og orientert om i kommunestyret februar 2016. I tillegg er det i året som gikk 

arbeidet med «Tiltaksplan for folkehelse», som ble vedtatt i kommunestyret november 2016. 

Folkehelsekoordinator har deltatt regelmessig på møter i helseoversiktsgruppa i Gjøvikregionen. Og var også i 

programkomiteen for et arrangement på Verdensdagen for fysisk aktivitet i regi av Gjøvikregionen Helse- og 

miljøtilsyn.  

Det ble i samarbeid med skolerådgiver søkt om prosjektmidler i «Aktivt sinn i aktiv kropp» og man fikk 

ytterligere 400 000,- i dette programmet i 2016. Prosjektet var 3-årig, i forbindelse med Ungdoms OL- 2016. I 

prosessen med denne søknaden var det for koordinator også samarbeidsmøter med elevrådene på Torpa- og 

Dokka ungdomsskole.  

Videre har det vært noen undervisningsoppdrag, blant annet «seniordag» for kommunalt ansatte.  

Koordinator har deltatt på kurs, fagdager og konferanser, slik som «Læringsnettverk i folkehelse» i regi av KS, 

innspillsmøte «program for folkehelsearbeid i kommunene», Workshop i folkehelsestatistikk i Oppland 

fylkeskommune, kurs i «styrkebaserte metoder» i Helsedirektoratet, Folkehelsekonferansen i Bodø mm. 

Øvrige oppgaver har vært koordinering av kommunens folkehelsearbeid, inklusive forberedelser og 

gjennomføring av møter i folkehelsegruppa. Samt administrering av søknader til folkehelsemidler, både 

løpende pott midler og etter fast søknadsfrist med innstilling til hovedutvalg for levekår.  
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7 RAPPORTERING PÅ POLITISKE VEDTAK 

 

Saksnr. Vedtak - stikkord Rapportering 

F-26/16  Søknad om støtte – 
Landsbyen Næringshage 
2016. Formannskapet ber 
om at styret eller daglig 
leder legger fram rapport for 
fondsstyret om resultatene 
av arbeidet med 
næringshageprogrammet så 
snart årsmelding og 
årsregnskap for 2016 
foreligger. 

Statusrapport leveres skriftlig til Formannskapet våren 
2017 etter at styret har godkjent årsmelding og årsrapport 
for 2016 i styremøte 7.4.2017. 

F-32/16 Søknad om tilskudd til 
nydyrking fra 2016. 
Vedtektene for 
Næringsfondet gjennomgås i 
løpet av 2016. 

F-63/16 Vedtekter for Nordre Land kommunes 
næringsfond: Gjeldende vedtekter for næringsfondet ble 
videreført, med følgende endringer: I vedtektenes § 3 
endres formuleringen slik (endringer i kursiv); Det bør fra 
midlene, jfr. § 1b og c, fortrinnsvis gis tilskudd til 
investeringer og utviklingstiltak. 

F-79/16 Medlemskap i Fjellnettverket Nordre Land kommune evaluerer sitt medlemskap i 
Fjellnettverket før 1. oktober 2017. 

K-5/16 «Nordre Land modellen» - 
trappamodellen, revidert 
versjon. Det delegeres 
rådmannen å inngå en avtale 
med Nordre Land ASVO om 
kjøp av tjenester fra 
bedriften. 

Det ble inngått avtale med ASVO for 2016 og avtalen er 
forlenget for 2017. 
Prosjektet er i god gang og man begynner å se resultater. 
 

K-7/16 Tilleggsanmodning bosetting 
av flyktninger 2016 og 2016. 
Det legges fram en sak på 
utbygging av nye boenheter 
ved Fagertun. 

Kommunen anmodet Quales Stiftelse om å bygge ut mer 
på Fagertun. Prosjektet startet med 10 boenheter 
tilsvarende de leilighetene som var fra tidligere. Som en 
følge av mulig utfasing av mottak av EM, og store 
endringer i flyktningstrømmen, ble styret bedt om å 
omprosjektere boligene til familieenheter. Dette endte opp 
med 4 leiligheter fikk 2 soverom og 2 leiligheter fikk 3 
soverom. Tildeling av boligene har startet opp og 
innflytting vil skje rundt 1. mai 2017. 

K-26/16 Land barnevernstjeneste – 
behov for økt ramme. 
Kommunestyret anmoder at 
ledige hjemler i 
barnevernstjenesten i Land 
besettes våren 2016.  

Land barnevernstjeneste rekrutterte inn i stillingshjemlene 
barnevernstjenesten var tildelt i 2016.  
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K-37/16 Tilknytningsavgift 
næringseiendom Nordre 
Land. Det utredes endring i 
forskrift for kommunale 
vann og avløpsgebyrer i 
Nordre Land kommune, der 
tilknytting for boliger settes 
tilsvarende 
næringseiendommer. Denne 
legges fram for 
formannskapet 1. juni. 

Vedtak F-64/16 Tilknytningsavgifter boligeiendom Nordre 
Land kommune bekrefter at tilknytningsavgiften for boliger 
holdes uendret slik de er i lokal «Forskrift for vann og 
avløpsgebyrer i Nordre Land kommune».  

K-90/16  Søknad om erverv av 
Grandgard. Tunet på 
Grandgard søkes fradelt, 
med sikte på salg i det åpne 
markedet. 

Fradelingssøknad er sendt Plan og næring, og den 
oversendes Fylkesmannen til Jordlovsbehandling. 

K-
101/16 

Planstrategi/planprogram. 
Kommuneplanen sin 
samfunnsdel revideres i sin 
helhet. Arbeidet organiseres 
som et prosjekt, og 
prosjektplan legges frem for 
formannskapet som 
planutvalg i januar 2017. 

I F-4/17 i møtet 25. januar ble det vedtatt oppstart av 
arbeidet med kommuneplan sin samfunnsdel.    

 

 

 Gjenstående fra tidligere år  

K-49/15 Nye lokaler for Gjøvik 
krisesenter IKS 

K-76/16 Krisesenteret i Gjøvik – nye lokaler gav Nordre 
Land kommune sin tilslutning til etablering av nytt bygg 
lokalisert i Gjøvik sentrum. Bygget bygges av Stiftelsen 
Palma og Gjøvik boligstiftelse. Nordre Land kommunes 
forventede andel av økte kostnader som følge av økt 
husleie er kr 92.000,- fra 2018. 

K-
117/15 

Eierskapsmelding 2016  K-56/16Behandlet revisjon av kommunens 
eierskapspolitikk 2016. Kommunestyret vedtok å i all 
hovedsak slutte seg til «Eierskapspolitikk for kommunene i 
Gjøvikregionen».  
Videre behandlet kommunestyret i sak 53/16 
Selskapskontrollrapport VOKKS AS.  

K-
126/15 

Avvikling av næringsrådet og 
eventuell videre deltakelse i 
et regionalt 
næringsutv.program for 
Gjøvikregionen 

Vedtaket er fulgt opp i regionale møter, og i styremøter i 
Næringsrådet. Gjøvikregionen Næringsråd ble foreslått 
nedlagt i styremøte 15.3.16. Den nye regionale 
utviklingsorganet, Gjøvikregionen Utvikling, ble etablert 
1.4.2016. Nordre Land kommune er med. 
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K-43/12 Landmoveien Dokka - 
Rådmannen gis myndighet til 
å selge Gnr 41 Bnr 256. 

Gnr 41 Bnr 256 er foreløpig ikke solgt. Det er enighet om 
salg av det aktuelle arealet.  

F-68/13 Tjensteytingsavtale med 
fellesrådet 

Første utkast til avtale er laget og det er gjennomført møte 
med Kirkevergen. Kirkevergen ønsket noen justeringer i 
forslaget fra kommunen. Forslag til avtale er gjennomgått 
med Fellesrådet.  
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INNLEDNING 

Årsberetningen er en lovpliktig del regnskapet. Den er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som 
gis i årsregnskapet. Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens 
økonomiske stilling og resultatet som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig 
betydning for kommunen. Det er rådmannen som i årsberetningen presenterer og analyserer kommunens 
resultat og finansielle stilling.  

Regnskapet for 2016 viser god økonomisk kontroll i den styrbare delen av driften, og samlet sett går den 
styrbare delen av driften med et mindreforbruk på ca. kr 174.000,-. En rekke uforutsette, ikke budsjetterte 
engangshendelser gjør at kommunens regnskap samlet sett avsluttes med et positivt resultat på kr 17,9 mill. 
Resultatet er i stor grad påvirket av pensjonsforhold, vertskommunetilskudd, høyere refusjonsinntekter og 
kommunens andel av den betydelige nasjonale veksten i skatteinntektene. Et godt nettodriftsresultat på kr 
28,99 mill. eller 4,78 %, viser godt økonomisk resultat for 2016. 

Mange av enhetene leverer gode økonomiske resultater. Det er også klart at kommunen på noen områder har 
utfordringer. Uforutsette hendelser og endringer i behov hos brukere, gir store utslag økonomisk. Men et 
gjennomgående økonomisk fokus og god økonomisk kontroll, resulterer i et samlet sett godt økonomisk 
resultat for enhetens drift. 

 

1 FORHOLD AV VESENTLIG BETYDNING FOR KOMMUNEN 

1.1 PENSJON 

Pensjon er et omfattende område med store summer både når det gjelder utgiftsføring i driftsregnskapet i 
løpet av et år, og ikke minst når det gjelder forpliktelse og eiendeler i balansen. 

Driftsregnskapet 

I kommuneregnskapet skal samlet pensjonskostnad utgiftsføres. Samlet pensjonskostnad består av netto 
pensjonskostnad og premieavviket med amortisering av tidligere års premieavvik. I Kommunal Lands 
Pensjonskasse (KLP) ble samlet pensjonskostnad redusert fra kr 47,8 mill. i 2015 til kr 36,8 mill. i 2016. Den 
relativt store reduksjonen i pensjonskostnaden skyldes et stort premieavvik i 2015 på kr 12,4 mill., mens 
premieavviket for 2016 var kr 0,5 mill. i positiv retning. Nordre Land kommune har ett års amortisering av 
premieavviket, og har derfor full utgiftsføring i motsetning til de fleste andre kommuner som har valgt 15, 10 
og 7 års amortisering. 

I regnskapet for 2016 er det på resultatenhetenes områder utgiftsført en pensjonsutgift på 17 % av alle 
lønnsutbetalinger. Dette er samme nivå som for 2015. Denne utgiftsføringen var i 2016 høyere enn den 
samlede pensjonskostnaden som kommunen skal utgiftsføre, og det måtte derfor føres en netto 
kostnadsreduksjon på kr 7,48 mill. på pensjonsområdet i forbindelse med årsavslutningen.   

I Statens Pensjonskasse (SPK) ble samlet pensjonskostnad økt fra kr 4,9 mill. i 2015 til kr 5,3 mill. i 2016. For SPK 
ble det i 2016 utgiftsført en pensjonsutgift på 11,55 % av alle lønnsutbetalinger for lærere og andre som 
omfattes av denne pensjonsordningen. Denne utgiftsføringen var veldig godt i samsvar med samlet kostnad, så 
det ble kun foretatt en minimal inntektsføring i forbindelse med årsavslutningen. 
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Balansen 

Pensjonsforpliktelsen, det vil si kommunens forpliktelse til å utbetale pensjon en gang i fremtiden, står som en 
langsiktig gjeld i balansen. Pr 31.12.16 utgjorde dette kr 718 mill. i KLP og kr 80,7 mill. i SPK.  

Pensjonsmidlene som er avsatt i balansen for å dekke den fremtidige pensjonsforpliktelsen, er ført som 
anleggsmiddel i balansen. Pensjonsmidlene utgjør kr 594 mill. i KLP og kr 58,6 mill. i SPK. Differansen mellom 
forpliktelsen og de midlene som er satt av for å dekke forpliktelsen, er både knyttet til at det ikke avsettes 
pensjonsmidler til eventuelle framtidige AFP-forpliktelser og at det er forventninger om en økt verdi på 
pensjonsmidlene frem til pensjonene skal utbetales.  

Nordre Land kommune har valgt ett års amortisering av premieavviket. Dette betyr at hele premieavviket 
utgiftsføres året etter at det oppstår. De fleste andre kommune i Norge deler utgiftsføringene (amortiserer) 
over 15 år, 10 år og 7 år. At Nordre Land kommune har ett års amortisering gjør at kommunen ikke har en 
oppbygd «pensjonsbombe» med ventende premieavviks-utgifter i balansen i regnskapet. Det er kun årets 
premieavvik som står i balansen. 

 

1.2 INNTEKTER FRA KRAFT-SEKTOREN  

Nordre Land kommune har store inntekter knyttet til vannkraftutbyggingen i kommunen, med både 
konsesjonsavgifter, salg av konsesjonskraft, eiendomsskatt på verker og bruk, naturressursskatt og inntekter 
som eier av VOKKS. Alle inntektene går inn i driftsregnskapet til Nordre Land kommune og blir brukt til å gi 
tjenester til innbyggerne i Nordre Land.  

Konsesjonsavgifter, som skal gi kommunen en erstatning for generelle skader og ulemper som følge av 
vannkraftutbyggingen som ikke blir kompensert på annen måte, utgjorde i 2016 kr 2,368 mill. Inntektene fra 
konsesjonsavgiftene avsettes til næringsfond og brukes til tiltak rettet mot næringslivet i Nordre Land. 

Med Dokksfløy-utbyggingen i 1989 kom Nordre Land kommune sin rett til uttak av konsesjonskraft. I 2016 gav 
salget av konsesjonskraft en netto inntekt i driftsregnskapet på kr 4,1 mill.  

I tillegg til konsesjonskraftsalget gir vannkraftutbyggingen eiendomsskatteinntekter. I 2016 utgjorde 
eiendomsskatten fra kraftverkene kr 12,8 mill. I tillegg til eiendomsskatt på kraftverk, hadde kommunen i 2016 
eiendomsskatteinntekter fra andre verker og bruk på kr 3,7 mill.   

Naturressursskatten er en særskatt for kraftselskap. Skatten skal sikre kommunene med kraftproduksjon en 
stabil del av de samlede skatteinntektene fra kraftverkene. For Nordre Land kommune utgjorde 
naturressursskatten nesten kr 7,58 mill. i 2016. 

Nordre Land kommune eier 2/3 av VOKKS AS. Som eier mottok Nordre Land kommune kr 4,85 mill. i utbytte i 
2016. I tillegg til utbytte mottok Nordre Land kommune kr 4,05 mill. i renter på ansvarlig lån gitt til VOKKS NETT 
AS.   

 

1.3 FONDSBRUK 
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I 2016 brukte Nordre Land kommune vel kr 6,5 mill. fra fond i driftsregnskapet. Av dette utgjorde kr 4,6 mill. 
bruk av bundne fond. Nordre Land kommune avsatte kr 23,6 mill. til fond i 2016. En del av avsetningen til fond 
er knyttet til avsetning av premieavviket på kr 3,7 mill. for finansiering av utgiftsføringen i 2017. I tillegg er det 
generelt disposisjonsfondet styrket i 2016. Opprinnelig budsjettert avsetning til disposisjonsfond på kr 3,7 mill., 
i tillegg er kr 5,6 mill. av overskuddet i 2015 avsatt til generelt disposisjonsfond. Dette betyr at generelt 
disposisjonsfond ble styrket med kr 9,3 mill. i 2016.   

I 2016 ble fondskapitalen totalt økt med kr 17,4 mill., altså ble det avsatt kr 17,4 mill. mer til fond enn det som 
ble brukt.  

Grafen nedenfor viser netto fondsbruk de siste seks årene: 

 

Grafen viser at det i 2012, 2014 og 2016 ble avsatt mer til fond enn det ble brukt av fond. Disse årene ble 
fondene styrket og styrkingen var til dels betydelig i 2014 og 2016. De andre årene har det vært stor bruk av 
fond sammenlignet med det som er blitt avsatt. Også når det gjelder netto fondsbruk, har pensjon i form av 
størrelsen på premieavviket, vesentlig betydning. I 2013 og 2015 er det bruk av premieavviksavsetningen fra 
året før som bidrar negativt. I tillegg er det i 2015 brukt kr 10,0 mill. av fondsmidler til utlån som ansvarlig lån til 
Vokks Nett AS. For 2016 er det den omtalte avsetningen av premieavviket i tillegg til styrkingen av det generelle 
disposisjonsfondet som bidrar positivt.  

 

2 ØKONOMISK STILLING  

Ved å benytte økonomiske nøkkeltall har man et grunnlag for å vurdere om kommunens virksomhet drives 
økonomisk forsvarlig. Nivåene på de beregnede nøkkeltallene må vurderes opp mot måltall for å avgjøre om en 
verdi er god eller dårlig. Nordre Land kommune har mål i Økonomiplan 2016-2019 knyttet til netto 
driftsresultat, egenfinansiering av investeringer og størrelsen på disposisjonsfondet i forhold til brutto 
driftsinntekter. Oppnådd resultat måles mot dette. Samtidig benyttes anbefalinger fra statlige myndigheter og 
snittet i Oppland eller landsgjennomsnittet som sammenligningsgrunnlag for Nordre Land kommune sine 
økonomiske nøkkeltall for 2016. Dette for å synliggjøre nivået på nøkkeltallene for kommunen. 
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2.1 REGNSKAPSRESULTAT 

Nordre Land kommune legger frem et regnskapsmessig resultat for 2016 med et mindreforbruk på kr 
17.973.601,25,-. Til sammenligning viste resultatet for 2015 et mindreforbruk på kr 6.809.776,56. I 2012 og 
2014 ble resultatet 0,- etter pliktige strykninger fra et opprinnelig resultat på kr 2.864.800,55,- i 2012 og kr 
2.718.748,78,- i 2014. Grafen nedenfor viser utviklingen i regnskapsresultatet de siste fem år (etter 
forskriftsmessige strykninger): 
 

 
 
Årets mindreforbruk i driftsregnskapet i forhold til brutto driftsinntekter er for Nordre Land kommune på 3,0 %. 
Dette er et godt resultat sammenlignet med landet og snittet for Opplandskommunene som er 1,9 %. 
Regnskapsresultatet i det kommunale regnskapet sier lite om det økonomiske resultatet, da bruk og avsetning 
av fond er med i regnskapsresultatet. I det kommunale regnskapet er det netto driftsresultat som er den 
viktigste størrelsen.  
 

2.2 NETTO DRIFTSRESULTAT 

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for økonomiske balansen i en kommune. Det viser hva kommunen 
sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. Netto driftsresultat er et uttrykk 
for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og finansiering av investeringer.  

Netto driftsresultat er en regnskapsbenevnelse som kun brukes i kommuneregnskapet. Sammenhengen 
mellom netto driftsresultat og det regnskapsmessige resultatet er som følger: 
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=Netto driftsresultat i kroner 

+ Bruk av fond 

- Avsetning til fond 

- Overført til investeringsregnskapet 

= Regnskapsmessig resultat  

 

I Økonomiplan 2016-2019 ble det vedtatt følgende mål knyttet til netto driftsresultat: 

Økonomisk mål nr.1: 

Budsjettert netto driftsresultat skal være minst 1,75 % av brutto driftsinntekter.  

 

Netto driftsresultat ble kr 28.986.662,33,- i 2016, og utgjorde 4,78 % av kommunens driftsinntekter. Dette er et 
resultat som er bedre enn det som var forutsatt i opprinnelig budsjett. I 2015 hadde Nordre Land kommune et 
nettodriftsresultat på kr 3,9 mill., eller 0,7 %. Fylkesmannen anbefaler, med støtte fra Teknisk 
beregningsutvalg, at netto driftsresultat over tid bør ligge på minst 1,75 %. Netto driftsresultat for alle landets 
kommuner utenom Oslo var i 2016 4,0 %, mens snittet i Oppland var 3,6 %. 

For at tallene for Nordre Land kommune skal være sammenlignbare med tallene for Landet utenom Oslo og 
Oppland, er det mest riktig å korrigere Nordre Land kommunes netto driftsresultat for amortiseringen av 
premieavviket for 2015. Dette fordi Nordre Land kommune amortiserer premieavviket på ett år, mens de aller 
fleste kommuner amortiserer over en lengre tidshorisont (se for øvrig kap. 1.1). Korrigert netto driftsresultat 
for Nordre Land kommune er kr 25 mill., noe som utgjør 4,13 %. Det korrigerte netto driftsresultatet for Nordre 
Land kommune er bedre enn landet utenom Oslo, og vesentlig bedre en snittet i Oppland. 

Figuren nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat siste 6 år: 
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Som man ser av grafen har Nordre Land årene 2012, 2014 og 2016 et netto driftsresultat på linje med eller 
høyere enn Fylkesmannens anbefalinger, mens det for 2015 altså ligger noe lavere og i 2011 og 2013 var det 
negativt. En kommune som over tid har et lavere netto driftsresultat enn anbefalt, er vurdert til ikke å ha en 
bærekraftig økonomi på lang sikt.  

Frem til 2014 lå det i netto driftsresultat også inntektsføringen av momskompensasjonen fra investering. Dette 
var med på å bedre netto driftsresultatet, siden dette kom som en inntekt i driftsregnskapet. I år med store 
investeringer påvirket dette nettodriftsresultat vesentlig, og gav et vesentlig bedre resultat enn det som var 
reelt.  

I tillegg er premieavviket et forhold som påvirker netto driftsresultat i stor grad. I år med store premieavvik vil 
også dette forholdet utgjøre vesentlig påvirkning på netto driftsresultatet. Siden positive premieavvik skal 
amortiseres påfølgende år, vil premieavviket påvirke både i positiv og negativ retning. Et mer korrekt bilde av 
resultatet av den rene driften i kommunen, altså et netto driftsresultat korrigert for premieavvik (og 
momskompensasjon fra investering frem til 2014), viser et korrigert netto driftsresultat for 2016 på kr 25 mill.  

Figuren nedenfor viser utviklingen i korrigert netto driftsresultat siste 5 år: 

 

Korrigert netto driftsresultat gir et riktigere bilde av resultatet i driften til en kommune. For Nordre Land 
kommune er korrigert netto driftsresultat bedre enn det ukorrigerte i 2013 og 2015. I 2011 gjør korrigering for 
momskompensasjonsinntektene fra investering at korrigert netto driftsresultat blir enda mer negativt. I 2012 
var det store inntektsføringer knyttet til premieavviket, og korrigert nettodriftsresultat i 2013 og 2015 ender på 
en bedring som følge av korrigeringen av premieavviksutgiftsføringen. For 2014 er korrigert nettodriftsresultat 
dårligere som følge av korrigering for inntekter som følge av stort positivt premieavvik. For 2016 er korrigert 
nettodriftsresultat noe svakere som følge av inntektsføring av et netto premieavvik på kr 3,7 mill. som avsettes 
til disposisjonsfond for finansiering av tilsvarende utgiftsføring i 2017. Sammenlignet med tidligere år er 
premieavvikets størrelse lite. 

  

-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

År 

Korrigert netto driftsresultat 



Årsberetning Nordre Land kommune 2016 

 

 
9 

2.3 INNTEKTSUTVIKLING 

 Regnskap 2016 Regulert 
budsjett 
2016 

Avvik i forhold 
til budsjett 

Regnskap 2015 Økning fra 
2015 
Nordre 
Land 
kommune 

Endring fra 
2015, alle 
kommuner 
i landet 

Skatt 140.246.781,78 132.000.000 8.246.781,78 130.066.345,16 +7,7 %  +8,7 % 

Rammetilskudd 225.357.230 228.009.000 -2.651.770 218.662.503   

Sum frie 
inntekter 

365.604.011,78 360.009.000 5.595.011,78 348.728.848,16   

Nordre Land kommunes frie inntekter (skatt og ramme) ble i 2016 kr 365,6 mill. Dette var kr 5,6 mill. høyere 
enn regulert budsjett, og kr 16,8 mill. høyere enn regnskapet for 2015. Skatteinntektene ble betydelig høyere 
enn anslaget og over kr 8,2 mill. høyere enn det som opprinnelig lå inne som forventet for 2016. Skatteanslaget 
for kommune-Norge ble høyere enn forventningen i statsbudsjettet for 2017, der økningen fra 2015 var anslått 
til 8,7 % for landet totalt sett. Utviklingen av skatteinngangen i Nordre Land viser en økning på 7,7 %. Det meste 
av den nasjonale veksten i skatteinntektene skyldes at personlige skatteytere foretok en tilpasning til 
skattereformen i 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015.  

Det at Nordre Land i stor grad følger den nasjonale veksten i skatteinngangen, gjør at inntektsutjevningen i 
rammetilskuddet for Nordre Land kommunes del blir noe redusert, og dette utgjør hovedgrunnen til at 
inntekter fra rammetilskuddet er lavere en budsjettert.  

Søylediagrammet nedenfor viser hovedgruppene av inntektene til Nordre Land kommune og hvordan disse har 
utviklet seg de siste fem årene: 
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Som man ser av diagrammet er hovedinntektene til Nordre Land kommune knyttet til de frie inntektene. 
Videre er overføringer fra staten i form av refusjon sykepenger/fødselspenger, momskompensasjon og 
øremerkede statstilskudd viktige inntektskilder. Salgs- og leieinntekter, som hovedsakelig er knyttet til husleie, 
er den tredje største inntektsposten. Inntekter fra eiendomsskatt på verker og bruk og andre skatter, er nå den 
fjerde største inntektskilden. Inntektene fra brukerbetalinger knyttet til for eksempel barnehage, SFO, opphold 
i institusjon, kommunale eiendomsavgifter osv. er stabil og utgjør rundt 3,9 % av inntektene. 

 

 2.4 ARBEIDSKAPITALEN 

Kommuneregnskapet skal vise all anskaffelse (inntekter og innbetalinger) og anvendelse (utgifter og 
utbetalinger) av midler. Det betyr at kommuneregnskapet er et arbeidskapitalregnskap. Når anskaffelsen av 
midler er lavere enn anvendelsen, vil endringen bety at arbeidskapitalen er redusert i perioden.  

For å regne ut arbeidskapitalen kan man se på forskjellen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Grafen 
nedenfor viser utviklingen i arbeidskapitalen de siste fem årene: 

 

Av grafen ser man at arbeidskapitalen ble redusert i 2013 og 2015. At arbeidskapitalen ble redusert synliggjør 
at kommunen hadde større utgifter og utbetalinger enn de inntektene og innbetalingene som kom inn disse 
årene. Arbeidskapitalen er vesentlig styrket fra 2015 til 2016. 

For å finne ut hvorfor arbeidskapitalen endres, må en se på forholdet mellom omløpsmidlene og den 
kortsiktige gjelden fra år til år. Grafen nedenfor viser utviklingen i omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden, og 
synliggjør hvorfor arbeidskapitalen endrer seg:  
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Grafene ovenfor viser at omløpsmidlene varierer noe fra år til år, og fra 2015 til 2016 er det en god økning. Den 
kortsiktige gjelden varierer mindre fra år til år, men har en marginal økning fra 2015 til 2016. Med en betydelig 
økning i omløpsmidlene, er arbeidskapitalen styrket vesentlig i 2016. Arbeidskapitalen er økt med kr 31,19 mill. 
i 2016. Økningen i omløpsmidlene er i all hovedsak knyttet til økt beholdning innestående på bank og økt 
premieavvik. Endringer i arbeidskapitalen gir uttrykk for endringer i kommunens likvide situasjon. 

 

2.5 LIKVIDITET 

Begrepet likviditet er knyttet til kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser og tar utgangspunkt i 
forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Nordre Land kommune har gjennom årene hatt en god og 
tilfredsstillende likviditet. Men år med store premieavvik og utstrakt bruk av fondsmidler, har gitt perioder med 
svakere likviditet. 

Det er to nøkkeltall som benyttes for å bedømme likviditeten ved årsskiftet: 

Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld 

Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Grafen nedenfor 
viser utviklingen i nøkkeltallet de siste fem år: 
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Likviditeten har gradvis hatt en negativ trend frem til 2015. En av hovedårsakene til nedgangen i 2015, er at 
kommunen har finansiere mye av sine investeringsutgifter med tidligere års ubrukte lånemidler, i stedet for å 
foreta nye låneopptak. Dette reduserer omløpsmidlene i form av redusert bankinnskudd. Nøkkeltallet har i hele 
perioden ligget rundt anbefalt nivå på 2. For 2016 er likviditeten styrket, og nøkkeltallet ligger igjen over 
anbefalt nivå.   

 

Likviditetsgrad 3 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld  

Her bør nøkkeltallet være større enn 33 % eller 0,33. De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank og 
markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler og sertifikater som kan omgjøres til 
kontanter fort. 
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Som grafen ovenfor viser har likviditetsgrad 3 blitt svekket fra 2013 frem til 2015, men med en betydelig 
bedring i 2016. På tross av synkende kurve ligger nøkkeltallet over anbefalt nivå. Det er verdt å merke seg at 
den kortsiktige gjelden har økt lite siden 2013, mens det er vært en større reduksjon i likvide omløpsmidler, 
med en nedgang fra kr 64,0 mill. i 2013 til kr 48,4 mill. i 2015 og en tilsvarende styrking i omløpsmidlene i 2016. 
Nedgangen i ubrukte lånemidler, som nevnt i punktet over, var kr 7,1 mill. frem til 2015. Styrkingen av 
omløpsmidlene i 2016 er knyttet til en vesentlig forbedring av likviditeten, i form av innestående midler på 
banken. Ubrukte lånemidler økte med kr 2,6 mill. og utgjør noe av forklaringen. Også når det gjelder 
likviditetssituasjonen, har pensjon og premieavviket en vesentlig betydning. Dette bidro vesentlig i 2016. 

 

2.6 SOLIDITET 

Begrepet soliditet kan forklares som kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir 
informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunen samlede 
eiendeler som er finansiert med egenkapital. Resterende eiendeler er finansiert ved gjeld. Jo høyere 
egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten. 

For 2016 er egenkapitalprosenten 18,69 %. Det er ingen måltall eller KOSTRA-tall for denne parameteren, men i 
det private næringsliv er en soliditet på mellom 10 - 25 % normalt.  

 

Som man ser av grafen ovenfor sank egenkapitalprosenten frem til 2013, til 16,56 %. Eiendelene økte for hvert 
år samtidig som egenkapitalen ble redusert. Dette indikerer at Nordre Land kommune økte lånefinansieringen 
av sine eiendeler i denne perioden. Etter 2013 har egenkapitalprosenten snudd. Dette skyldes blant annet en 
moderat økning av kommunens lånegjeld og en marginal nedgang i den kortsiktige gjelden, samt at det i 2014 
var en netto avsetning til disposisjonsfond, hovedsakelig grunnet avsetning av det positive premieavviket. I 
2015 økte egenkapitalen vesentlig, og bidro til en styrking av soliditeten. Soliditetsgraden er noe redusert 
gjennom 2016. Dette til tross for en netto styrking av fondsmidler med ca. kr 17 mill. og et mindreforbruk på kr 
17,9 mill. Hovedårsaken til dette er at eiendelene har økt mer enn egenkapitalen, ved at eiendelene har økt 
med 5,11 % mens egenkapitalen har økt med 4,47 %. I egenkapitalbegrepet ligger en reduksjon av 
kapitalkontoen, som skyldes en økning av lånegjelden gjennom at bruk av lånemidler som er nær det doble av 
betalte avdrag, samt at pensjonsforpliktelsen har økt mer enn pensjonsmidlene. 
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2.7 GJELDSGRAD 

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter er et uttrykk for kommunens gjeldsbelastning. Ordinære renter og 
avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og lånegjeld i prosent av driftsinntektene viser langsiktig 
gjeldsbelastning i forhold til inntektene. I brutto lånegjeld er all gjeld inkludert, også gjeld knyttet til 
selvkostområdene, startlån/formidlingslån og pensjonsforpliktelsen.  

I Nordre Land kommune utgjør den langsiktige gjelden inklusive pensjonsforpliktelsen 196 % av brutto 
driftsinntekter i 2016. Gjennomsnittet for alle landets kommuner utenom Oslo er 208,6 %. For 2015 var det 
tilsvarende tallet for Nordre Land 194,9 %. Økningen i gjeldsgrad fra 2015 til 2016 kan forklares ved en 
kombinasjon av økning i kommunens driftsinntekter (4,75 %) mens den langsiktige gjelden har økt med 5,38 % 
(hvorav pensjonsforpliktelsen utgjør 4,99 %).   

Årene frem til 2013 har trenden i Nordre Land vært at den langsiktige gjelden andelsmessig har økt mer enn 
inntektene. At gjelden øker mer enn inntektene som skal dekke renter og avdrag, gjør kommunen mer sårbar 
overfor renteøkninger. I 2014 og 2015 klart Nordre Land kommune å begrense låneopptaket gjennom å ha en 
større grad av egenfinansiering (bruk av avsetninger) og reduksjon av tidligere års ubrukte lånemidler, gjør at 
gjeldsgraden holdes lavt. Gjeldsgraden har vært svakt økende fra 2014, og økningen i pensjonsforpliktelsen har 
vært høyere enn økningen i inntektene. Dette betyr at annen langsiktig gjeld har økt tilsvarende mindre. 

Grafen nedenfor viser utviklingen i nøkkeltallet for beregnet gjeldsgrad de siste fem årene: 

 

Gjeldsgraden i Nordre Land fulgte i stor grad landsgjennomsnittet frem til 2013. I 2014 ble gjeldsgraden i 
Nordre Land redusert, mens snittet av landets kommuner fikk en økning i gjeldsgraden. Etter det har 
utviklingen vært mye lik, men Nordre Land ligger langt under landsgjennomsnittet i gjeldsgrad. 

 

2.8 EGENFINANSIERING AV INVESTERINGER 

Investeringer kan finansieres med egne midler som stammer fra tidligere oppsparte midler i fond, inntekter i 
investeringsregnskapet, overført fra drift eller kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i varige 
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driftsmidler. Egenfinansiering av investeringer bidrar til å redusere behovet for å foreta låneopptak og dertil 
økte rente- og avdragsutgiftene på sikt. Grafen nedenfor viser utviklingen i egenfinansieringen av 
investeringsutgiftene de siste fem årene:   

 

Som grafen viser finansierte Nordre Land kommune ca. 23 % av de totale investeringsutgiftene med egne 
midler i 2016, og 77 % med lån. Det er en høyere bruk av lånemidler enn de forutgående årene, og under målet 
for egenfinansiering av investeringer på 30 %. I KOSTRA er det en indikator knyttet til bruk av lån til finansiering 
av brutto investeringsutgifter. Landsgjennomsnittet for 2016 er en lånegrad på 58,8 %. Nordre Land kommune 
har i denne sammenligningen en lånegrad på 86,6 %. 

 

3 AVVIK BUDSJETT-REGNSKAP 

En kommune er budsjettstyrt, og det er i stor grad tilgangen/bevilgningen av midler som styrer aktiviteten. 
Avvik fra budsjett er den økonomiske faktoren som følges opp tettest i løpet av kvartalsrapportene til det 
politiske nivå og løpende i den administrative økonomistyringen. Det er vanskelig å treffe nøyaktig, men store 
avvik gjør at man må se nærmere på årsakene og om nødvendig forbedre den økonomiske kontrollen. 

 

3.1 FELLESINNTEKTER/FELLESUTGIFTER 

Ansvar  Regnskap i år Budsjett inkl. 
endring 

Avvik 

17112 Konsesjonskraft -4 103 740,49 -5 744 000,00 -1 640 259,51 

17311 Andre næringsformål -4 491 473,93 -4 430 000,00 61 473,93 
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Ansvar  Regnskap i år Budsjett inkl. 
endring 

Avvik 

81111 Skatter -140 246 781,78 -132 550 000,00 7 696 781,78 

81121 Eiendomsskatt -33 575 439,00 -33 000 000,00 575 439,00 

82111 Statlige rammetilskudd -225 357 230,00 -228 009 000,00 -2 651 770,00 

82522 Kompensasjonstilskudd -2 597 201,00 -2 800 000,00 -202 799,00 

91111 Renter / omkostninger på lån 6 587 140,96 7 802 000,00 1 214 859,04 

91112 Andre renter / omkostninger -6 836 826,88 -6 700 000,00 136 826,88 

92111 Avdrag på lån 16 224 122,00 16 509 000,00 284 878,00 

93111 Disposisjonsfond 10 509 776,56 10 090 000,00 -419 776,56 

93121 Bundne driftsfond 294 342,00 0,00 -294 342,00 

96111 Disp.tidl.års ikke disp.res -6 809 776,56 -6 810 000,00 -223,44 

97111 Overf.til kapitalregnskap 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 

- = mindreinntekt eller merutgift  + = merinntekt eller mindreutgift 

Ansvaret 17112 Konsesjonskraft er knyttet til inntektene fra salget av kommunens konsesjonskraft, 39,886341 
GwH. I 2016 ble konsesjonskraftvolumet solgt til en pris knyttet til spotprisens månedsmiddle med et påslag på 
3,3 NOK/MWh. Grunnet lave strømpriser er inntektene noe lavere enn budsjettert. Budsjettet la opp til en 
gjennomsnittlig strømpris på 25 øre pr. kWh, med fradrag av 10,6 øre pr. kwh i innskjøpspris (OED-pris). 
Beregnet gjennomsnittlig pris basert på inntektene for 2016 ble 20,89 øre pr. kWh. 

På ansvaret 17311 Andre næringsformål er det en merinntekt på utbytte fra VOKKS på kr 150.000,-. Budsjettert 
utbytte var kr 4,7 mill.  

Nordre Land kommune hadde merinntekter på skatter sammenlignet med budsjett på vel kr 7,6 mill. Totalt 
hadde Nordre Land kommune en økning av sine skatteinntekter på 7,7 % mot en økning i landet på 8,7 %.  En 
merinntekt på skatteinntektene vil medføre reduserte statlige rammetilskudd i form av redusert 
inntektsutjevning. 
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Eiendomsskatt gav en merinntekt i forhold til regulert budsjett på vel kr 0,5 mill. At eiendomsskatteinntektene 
ble noe høyere enn opprinnelig budsjettert, skyldes i hovedsak merinntekter sammenlignet med budsjett 
knyttet til eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Dette har sammenheng med at budsjettet for 2016 
ble lagt basert på eiendomsskatteinntektene fra 2015. I disse inntektene lå det reduksjoner som følge av 
tilbakebetalinger etter klagebehandling, og i år uten tilbakebetalinger er derfor inntektene noe høyere. I tillegg 
til eiendomsskatt fra ca. 65 nye eiendomsskatteobjekter. 

Statlige rammetilskudd gav en mindreinntekt sammenlignet med regulert budsjett på kr 2,6 mill. Dette har 
sammenheng med inntektsutjevningen som følge av økning i skatteinntektene.  

Renter og omkostninger knyttet til Nordre Land kommune sine lån i Kommunalbanken, KLP og Husbanken ble 
kr 1,2 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere rente på innlånene enn budsjettert. Gjennomsnittlig 
flytende rente i 2015 ble ca. 1,91 %. Renteinntekter fra videreutlån Husbanken ble marginalt lavere enn 
budsjettert. 

Lavt rentenivå gir også utslag på renter på bankinnskudd. Men på grunn av mer midler innestående på banken 
enn tidligere år, ble renteinntektene i tråd med budsjettet.  Andre renteinntekter er knyttet til videreutlån til 
VOKKS og renteinntekter knyttet til kommunale krav ble noe høyere enn budsjettert. Gevinst fra finansielle 
instrumenter gav en merinntekt sammenlignet med budsjett på kr 170.000,- som følge av god utvikling i 
aksjemarkedet. 

Avsetning til disposisjonsfond er ført i henhold til opprinnelig budsjett kr 3,7 mill. Regnskapsresultatet for 2015 
er avsatt til fond, kr 5.559.776,56,- til generelt disposisjonsfond, kr 250.000,- til næringsfond og kr 1 mill. til 
Flyktningefond. Fondsavsetninger i tråd med budsjettet og ved gode regnskapsresultater ansees viktig for å 
søke å opprettholde et fondsnivå og netto driftsresultat som indikerer en sunn kommuneøkonomi. Det 
generelle disposisjonsfondet har fått en god styrking i 2016. 

Ett annet element inn i samme bilde er gjennomføringen av overføringer fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet. For det første er dette en nødvendig overføring, da innbetalt egenkapitalinnskudd til 
KLP ikke kan finansieres på annen måte enn gjennom egenfinansiering. For det andre bedrer en slik overføring 
kommunens økonomiske stilling ved at egenkapitalfinansieringen, netto driftsresultat og gjeldsgraden bedres. 

 

3.2 ENHETENE 

Kap. Resultatenhet Regnskap i år Revidert budsjett Avvik R-B 
11 Politisk styring 3 738 708,71 3 956 000,00 -217 291,29 
118 Tilleggsbevilgninger 150 000,00 -37 000,00 187 000,00 
119 Lønnspotten 0,00 0,00 0,00 
12 Sentraladminstrasjonen 29 232 616,59 31 511 100,00 -2 278 483,41 
17 Næring -8 518 125,42 -10 174 000,00 1 655 874,58 
18 Kirke og trossamfunn 5 805 384,94 5 757 300,00 48 084,94 
19 Pensjonsforhold -7 480 608,18 0,00 -7 480 608,18 
221 Dokka Barneskole 24 958 702,17 24 975 400,00 -16 697,83 
222 Torpa barne- og ungdomsskole 19 190 082,88 18 802 900,00 387 182,88 
223 Dokka ungdomsskole 14 255 845,73 14 133 600,00 122 245,73 
224 Nordre Land læringssenter -2 182 813,86 290 200,00 -2 473 013,86 
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225 Skoleskyss 3 408 390,09 3 289 000,00 119 390,09 
233 Torpa barnehage 9 911 997,93 9 863 200,00 48 797,93 
Kap. Resultatenhet Regnskap i år Revidert budsjett Avvik R-B 
234 Dokka barnehage 20 078 512,26 20 437 100,00 -358 587,74 
236 Nordsinni barnehage 4 652 474,22 5 236 700,00 -584 225,78 
24 Sentrale midler skole og 

barnehage 
2 958 623,25 2 745 200,00 213 423,25 

29 Kulturskole 2 576 313,27 2 675 500,00 -99 186,73 
31 Sosialkontor 8 029 524,73 8 344 500,00 -314 975,27 
33 Familie og helse 44 899 226,69 43 821 800,00 1 077 426,69 
35 Tilrettelagte tjenester 39 706 371,82 40 953 600,00 -1 247 228,18 
36 Omsorg og rehabilitering 99 001 705,75 95 152 200,00 3 849 505,75 
39 Samhandlingsreformen 14 781,00 10 000,00 4 781,00 
44 Teknisk drift 40 027 051,69 44 048 000,00 -4 020 948,31 
45 Vann og renovasjon -4 711 542,05 -5 332 500,00 620 957,95 
51 Kultur 7 714 390,48 7 821 300,00 -106 909,52 
71 Plan Miljø Næring 4 644 551,24 5 223 614,00 -579 062,76 
75 Bygg/oppmåling 24 418,84 213 286,00 -188 867,16 
8 og 
9 

Renter/omkostninger lån 99 632,52 0,00 99 632,52 

Sum   362 186 217,29 373 718 000,00 -11 531 782,71 

- = mindreinntekt eller merutgift  + = merinntekt eller mindreutgift 

Området politisk styring inneholder utgiftene til de politiske organene, og området hadde et mindreforbruk på 
kr 217.000,-. Mindreforbruket er knyttet til noe mindreutgifter sammenlinget med budsjett på kontrollutvalg, 
samt inntekter knyttet til gjennomføringen av Folkeavstemmingen i forbindelse med arbeidet med en eventuell 
kommunesammenslåing. 

Lønnspotten som fordeles enhetene i tråd med inneværende års lønnsoppgjør. Den avsatte lønnspotten ble i 
sin helhet fordelt enhetene. 

Mindreforbruket på rådmannskontoret/sentraladministrasjonen skyldes primært inntektsføring av 
vertskommunestilskudd asylmottak for enslige mindreårige, inntektsføring av avvikling av FOKSO samt 
vakanser og refusjoner for syke- og fødselspenger uten tilsvarende vikarinnleie. 

Området næring er kommentert under fellesinntekter og fellesutgifter.   

Pensjonsforhold er fellesområdet der premieavviket inntektsføres og amortiseres, samt der avregningen av 
pensjon for hele kommunen regnskapsføres. Merinntekter på pensjonsområdet i 2016 er i hovedsak knyttet til 
avregningen av pensjon på kr 6 mill. Amortiseringen av premieavviket fra 2015 gav en inntekt på kr 0,63 mill. 
Premieavviket for 2016, kr 3,7 mill. + arbeidsgiveravgift ble avsatt til disposisjonsfond for dekning av 
utgiftsføringen i 2017. 

Grunnskolene i Nordre Land har et samlet merforbruk på kr 0,49 mill. Dokka barneskole er i balanse, mens 
Torpa barne- og ungdomsskole har et merforbruk på kr 0,38 mill. og Dokka ungdomsskole på kr 0,12 mill. 
Dokka barneskole ender samlet sett i balanse på grunn av refusjon sykepenger, til tross for mindreinntekter 
SFO og flere endrede forhold rundt betaling og refusjon for fosterhjemsplasserte barn. Merforbruket på Torpa 
barne- og ungdomsskole skyldes nye utfordringer som er kommet i løpet av året, og som har resultert i nye 
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enkeltvedtak. Det er gjennom hele året jobbet for å gjøre merforbruket så lite som mulig, bl.a. ved beskjeden 
bruk av vikarer. Videre har bl.a. endret bemanningsnorm på SFO, bidratt positivt til at den delen av 
ansvarsområdet Torpa barne- og ungdomsskole har et resultat innenfor budsjettert ramme. Dokka 
Ungdomsskole har i realiteten hatt et større merforbruk enn resultatet viser som følge av at 
budsjettreduksjoner fra 2015 til 2016 ikke har latt seg realisere på grunn av endringer i elevmassen som i 
realiteten ga økte behov. Høyere refusjon sykepenger enn budsjettert samt bruk av fondsmidler har redusert 
merforbruket. 

Nordre Land læringssenter har betydelige merinntekter på i overkant av kr 2,4 mill. Dette resultatet kan 
forklares med at det de siste tre årene er bosatt flere flyktninger enn opprinnelig vedtak på 15 og at disse 
flyktningene er i de tre første årene av bosettingsperioden, da det overføres mest midler. I tillegg er det bosatt 
flere ved familiegjenforeninger, der mange av utgiftene allerede er påløpt for de allerede bosatte.  

Barnehagene i Nordre Land kommune har samlet et mindreforbruk på nesten kr 0,9 mill. Den største enheten 
Dokka barnehage, hadde et mindreforbruk i 2016 på vel kr 0,35 mill. Mindreforbruket skyldes fastlønn, noe 
som fortrinnsvis kan forklares med vakanse i deler av stillinger. I tillegg har Nordsinni barnehage er 
mindreforbruk på kr 0,58 mill. begrunnet i nøktern drift hele året, fleksibilitet i personalet, foreldrebetaling 
utover budsjett og på grunn av vedtak om nedleggelse av avdeling Skogvang ble en del innkjøp avventet. Torpa 
barnehage var nær balanse på tross av mindreinntekter knyttet til endringer i brukerbetaling styrt fra statlig 
hold, samt enkeltvedtak som medfører økte lønnsutgifter til assistent.  

Sentrale midler til skole og barnehage er knyttet til barnehagekoordinator og skolekoordinator, samt 
satsningen på kompetanseheving i tråd med kommunedelplan for Nordre Land-skolen. Merforbruket på dette 
området skyldes betaling for barnehageplass i andre kommuner som ikke var budsjettert. 

Kulturskolen har et mindreforbruk på ca. kr 100.000,-. Dette skyldes lavere lønnskostnader som følge av en 
midlertidig vikarløsning for danseundervisningen med færre og større dansegrupper første halvår. I tillegg ble 
det foretatt reduksjon i solosangstillingen andre halvår.  

Området NAV/sosialkontor er NAV kommunal del. Enheten har samlet sett et mindreforbruk på 0,3 mill. 
Området økonomisk sosialhjelp har et merforbruk sammenlignet med budsjett i 2016, men det er i 2016 satt 
inn tiltak for å få en riktig oversikt over økonomisk sosialhjelp til bosatte flyktninger med botid mindre enn 5 år. 
For disse flyktningene mottar kommunen integreringstilskudd, og for 2016 er deler av integreringstilskuddet 
brukt til å dekke NAV sine utgifter på dette området. I tillegg er det jobbet med bruken av tiltak for personer på 
sosialhjelp. NAV har hatt et mindreforbruk sammenlignet med budsjett på kontordriften og som følge av 
prosjektmidler. Dette har samlet sett gitt et mindreforbruk i 2016. 

Familie og helse har et merforbruk på ca. kr 1 mill. for 2016. På barnevern isolert er merforbruket kr 2,4 mill., 
men pga. mindreforbruk i de andre tjenestene ble merforbruket redusert til ca. kr 1 mill.   
I 2016 har enheten gitt helse- og tolketjenester til opprettet asylmottak (LINK). Kommunens tilskudd for å 
finansiere disse tjenestene er innteksført på sentraladministrasjon med ca. kr 1,1 mill. 
Det har også vært langvarig sykefravær både i PPT og ved helsestasjon som har ført til mindreforbruk.  

Tilrettelagte tjenester viser et mindreforbruk på kr 1,2 mill. som følge av reduserte utgifter lønn på grunn av 
rask omdisponering av ansatte etter opphør av tjeneste. I tillegg har enheten merinntekter fra refusjon 
sykepenger enn budsjettert.  

Omsorg og rehabilitering har et merforbruk på vel kr 3,8 mill. Det trekkes frem tre hovedårsaker til 
merforbruket. For det første har enheten hatt høyere sykefravær i 2016 enn i 2015, noe som gjør at 
innsparingskravet som lå i forventninger om varig lavere sykefravær ikke lot seg realisere. I påvente av 
ansettelse av sykehjemslege, ble legebehovet på Landmo dekket ved bruk av vikarbyrå. Dette medførte store 
merutgifter sammenlignet med budsjett, som var lagt basert på å ha en sykehjemslege ansatt i kommunen. Det 
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tredje forholdet som medvirket til merforbruket er brukere på Landmo som har hatt behov for en høyere 
bemanning enn det ble tatt høyde for i budsjettet for 2016. 

På området Samhandlingsreformen er det ført en tilbakebetaling i forbindelse med endelig avregning 
medfinansieringsordningen for 2014, Nordre Land kommunes andel av den regionale 
samhandlingsprosjektstillingen, samt kjøp av 8 døgn for utskrivningsklare pasienter. 

Teknisk drift og eiendom har et mindreforbruk i 2016 på kr 4 mill. Dette er i hovedsak knyttet til stort fokus på 
økonomi i drifta. Enheten har brukt mye egne folk på selvkost og på den måten spart utgifter på 
driftsbudsjettet. Det har vært et «snilt år» på vedlikehold av maskiner og utstyr, i tillegg til en fin vinter før 
nyttår med mindre snøbrøyting enn normalt.   

Selvkostområdene endte samlet med et «underskudd» på ca. kr 0,6 mill. Avviket mellom regnskap og budsjett 
skyldes i all hovedsak utgifter kommunen har hatt ved beregninger og undersøkelser i Synnfjell Øst, blant annet 
når det gjelder vannkvalitet. Dersom kommunen på sikt tar vann og avløpsordninger i over Synnfjell Øst er det 
vedtatt dette skal være et eget selvkostområde. 

For selvkostområdet vann, er selvkostgraden nær 100 %, for avløp, renovasjon og spredt avløp rundt 107 %. 
Mens det for områdene spredt avløp er selvkostgrader over 110 % og slamtømming nesten 120 %, og derav 
avsetninger til selvkostfond. 

Kultur har et mindreforbruk som i hovedsak skyldes lavere lønnsutgifter enn budsjettert på biblioteket, noe 
som har sin årsak i at ledige vikariater ikke var fullt besatt. kan skyldes  

Plan og næring har et mindreforbruk på kr 0,58 mill. Dette skyldes i hovedsak nedskjæringer i forbindelse med 
OU-prosessen, der enheten har redusert med en stilling. I tillegg har aktiviteten innenfor byggesak og 
oppmåling vært god, noe som har gitt gebyrinntekter ut over budsjett.  

Selvkostområde plan er 100 %, for kart og oppmåling og byggesak er dekningsgraden henholdsvis 103 % og 
101,5 %, mens det for spredt avløp er en dekningsgrad på 107,7 %. 

 

4 REDEGJØRELSE FOR LIKESTILLING 

Vi viser til vår visjon i arbeidsgiverpolitikken: LandsByLivet – mangfold og muligheter, med våre verdier: åpen, 
offensiv og ansvarlig.  Nordre Land kommune skal ha attraktive arbeidsplasser, hvor innbyggere og besøkende 
skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. 

Å fremme mangfoldighetsperspektivet er en kontinuerlig prosess som må utøves på alle arenaer og i all 
tjenesteyting i kommunen.  

TILTAK FOR Å FREMME LIKE STILLING OG HINDRE DISKRIMINERING: 

• Nordre Land Kommune har i sin tilsettingsprosedyre nedfelt at begge kjønn ønskes representert på 
arbeidsplassene. Dette skal også gjenspeiles i forhold til utvelgelse til intervju til ledig stilling.  Det gjelder 
også etnisitet og nedsatt funksjonsevne. 

• Tilsettinger skjer etter kvalifikasjonsprinsippet, men i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser § 2.2 
skal det når begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er 
underrepresentert. 
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• Det er nedfelt i rutinene for tilsetting at uønsket deltid alltid skal vurderes i forhold til 
kvalifikasjonsprinsippet før ekstern utlysning.  

• Det er videre fokus på likelønn ved rekruttering. Fastsettelse av lønn utover tariff avgjøres sentralt, slik at 
det er mulig å holde fast ved denne policyen. 

• Fokus på likelønn i lønnsforhandlinger, uavhengig av sentrale føringer. Dette gjelder stillinger på alle 
nivåer, fra assistenter, fagarbeidere, høgskole til lederavlønning.  

• Barnehagene har arbeidet målrettet for å rekruttere menn. For å gjøre disse stillingene mer attraktive, 
også for menn, ble det ved lokale lønnsforhandlinger i 2014 fremforhandlet lønnstillegg for pedagogiske 
ledere.  (Ingen sentral pott til lokale forhandlinger i 2015 og 2016).   

• Også i typiske kvinnedominerte yrker har det ved lokale forhandlinger vært prioritert lønnstillegg for for 
eksempel fagarbeidere, sykepleiere og kontaktlærere. (Ingen sentral pott til lokale forhandlinger i 2015 og 
2016).   

• Det gis et seniortillegg på kr 7.000,- per år for ansatte for aldersgruppen 64-66 år som ikke tar ut 
avtalefestet pensjon, AFP. (Forhandlet i år 2000, gjelder ikke lærere).  

• For lærere og adjunkter i aldersgruppen fra 55 år gis det nedsatt leseplikt.  

• Ansatte fra 60 år blir hvert annet år invitert til en kursdag, med blant annet informasjon om 
pensjonsrettigheter, fysisk aktivitet i hverdagen eller andre temaer det er meldt interesse for. I 2016 deltok 
36 stk. på denne dagen.   

• Etterstreber universell utforming av arbeidsplassene og tilrettelegging for arbeidstakere som er syke eller 
står i fare for å bli syke 

• Egen stilling som HMS rådgiver. 

• Innvilger omsorgspermisjoner i stor grad, tilrettelegger for gunstig arbeidstid og stillingsstørrelser, fleksitid. 

• Rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold, for eksempel mobbing og trakassering. 

• Coaching og fadderordning for nytilsatte medarbeidere. 

• Nedfelt policy for å hindre mobbing og trakassering i dokumentet Arbeidsgiverpolitikk og Etiske 
retningslinjer. 

• Informasjon i seminarer for ledere, verneombud og tillitsvalgte om lovbestemmelser om å fremme 
likestilling, hindre diskriminering pga. alder, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. 

 

KULTURBYGGING – NÆRVÆR, ARBEIDSGLEDE OG MEDARBEIDERSKAP (K-NAM) 

I 2015 startet vi opp et nytt treårig prosjekt, Kulturbygging – nærvær, arbeidsglede og medarbeiderskap (K-
NAM)  
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Som et ledd i dette prosjektet har det i 2016 blant annet vært fokus på heltidskultur i Helse og Omsorg med 
målsetting om:   

• Gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 70 % i Helse og Omsorg innen 2020. 

• Arbeidet med heltidskultur skal gi bedre tjenester gjennom optimal ressursutnyttelse og økt 
kompetanse ved sykefravær. 

Med måloppnåelse i disse to punktene, vil kommunen være på god vei mot flere av målene som er satt for 
hovedprosjektet; 

Nordre Land kommune har et høyt nærvær, og yter gode tjenester til innbyggerne.  Vi har ansatte som har 
meningsfylte arbeidsoppgaver og arbeidsglede. Våre ansatte blir sett, hørt og verdsatt, og de stilles krav til i 
hverdagen. Vi har en kultur der medarbeiderskap og lederskap er viktige for å skape en godt fungerende 
organisasjon. 

Økte muligheter til å oppnå ønsket stillingsstørrelse.  

Medarbeider gis mulighet for faglig og personlig utvikling.  

I prosjektperioden har det vært utprøvd alternativ arbeidstidsordning ved en avdeling i tjenesteområdet. Dette 
har så langt ført til bedre tjenester, økt kompetanse på helg, de ansatte jobber færre helger og gjennomsnittlig 
stillingsprosent vil bli økt i ny turnus i 2017. Det oppfattes at det gir bedre kontinuitet, oversikt og flyt i 
arbeidsoppgaver når 2 ansatte jobber sammen hele helgen. 

Det har også vært gjennomført kortseminar med seniorforsker Leif Moland fra Fafo i mai, der 45 ansatte fra 
Tilrettelagte Tjenester deltok. Foredraget hadde overskriften «Hvordan kan Nordre Land utvikle flere hele 
(store) stillinger? Vil dere egentlig ha det?» Dette bidro til forankring av arbeidet med heltidskultur hos de 
involverte medarbeiderne, ledere i helse og omsorg og toppledelsen. Folkevalgte var også invitert, men deltok 
ikke. 

Tjenesteområdet vil arbeide videre med å vurdere etablering av bemanningsenhet/ressurspool. Vurdere flere 
avdelinger for utprøving av alternative arbeidstidsordninger. Dette er eksempler på tiltak som bør stå i første 
rekke i arbeidet med Heltidskultur utover i 2017. 

 

STILLINGSSTØRRELSE 

I forhold til stillingsstørrelse har vi i år hatt spesielt fokus på helsesektoren.  

Pr. 31.12.2016 Menn  Kvinner 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte alle stillinger 85,34 % 73,58 % 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse sykepleier/spesialsykepleier 88,6 % 78,5 % 
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Fagarbeidere, hjelpleiere, spesialhjelpepleiere, helsefagarbeidere 89,1 % 67,7 % 

Assistent og pleiemedarbeider 59,1 % 53,5 % 

 

LØNN 

For 2016 har vi valgt å se på tall for de lønnskapitlene hvor det kun er lokal lønnsdannelse. I lønnskapitelet hvor 
det er sentrale forhandler vil lønnsforskjeller i all hovedsak dreie seg om ulik ansiennitet og for eksempel 
utdanningsnivå. Det er derfor interessant for oss å se på de lønnskapitlene hvor det kun er lokal lønnsdannelse.   

Differanse gjennomsnittlig årslønn i prosent. Pr. 31.12.2016  Menn  

Hele Lønnskapittel 5 (f.eks. ingeniører og ulike rådgivere, men ikke inkludert leger og psykolog) + 2,95 % 

Ingeniører + 0,13 % 

Enhetsledere + 1,05 % 

Personalledere (Ikke inkludert enhetsledere) + 0,21 % 

 

KJØNNSBALANSE PÅ LEDERNIVÅ 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige nøkkeltall finnes i Note 23b i Årsregnskapet.  

 

5 ETIKK 

Kjønnsbalanse 
Ledernivå pr. 
31.12.2016 

Menn 
2016 Kvinner 

2016 
Menn 
2015 

Kvinner 
2015 

Menn 
2014 

Kvinner 
2014 

Rådmannsgruppe 50 % 50 % 60 % 40 % 60 % 40 % 

Enhetsledere 36 % 64 % 43 % 57 % 43 % 57 % 

Øvrige pers.ledere 21,5 % 78,5 % 14 % 85 % 15,5 % 84,5 % 
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Vi jobber for å sikre høg etisk standard i vår tjenesteyting.  Vi har nedfelt egne etiske retningslinjer, 
som gjelder både folkevalgte og ansatte i Nordre Land kommune.  Vi har egne ansatte som 
underviser i etikk med tilhørende gruppearbeid og refleksjon på introduksjonssamlinger for nytilsatte 
og i personalseminarer for ledere, verneombud og tillitsvalgte.  Vi gjennomfører etiske og 
verdibaserte refleksjoner på arbeidsplassene relatert til Etiske retningslinjer og verdiene i 
arbeidsgiverpolitikken. Vi ser at vi stadig kommer opp i situasjoner med etiske dilemmaer, som viser 
at vi kontinuerlig må arbeide med emnet.  

 

6 INTERNKONTROLL 

Internkontroll – eller egenkontroll – kan i vid forstand defineres som kommunens egne organers og 
rådmannens (ansattes) kontroll med at kommunens virksomhet skjer i samsvar med lover og regler og lovlig 
fattede vedtak. Dette til forskjell fra ekstern kontroll utøvd av for eksempel statlige myndigheter, pressen, med 
flere. Internkontrollen har mange aktører - kommunestyret, kontrollutvalget, revisor og rådmannen.  

Det er rådmannen som etter kommuneloven § 23.2 har det daglige ansvaret for å etablere og følge opp 
internkontrollen, og skal etter loven ha «betryggende kontroll», men alle folkevalgte og ansatte bør samtidig 
føle et ansvar for dette.  

I Nordre Land kommune er det innført kontrolltiltak med regler og rutiner for oppfølging og rapportering. Noen 
av de viktigste er:  

Kommunestyret: Årsmelding, årsregnskap, periodisk rapportering (økonomi), saker oversendt fra 
kontrollutvalget, reglementer.  

Kontrollutvalget: Årsregnskap (og årsmelding), forvaltningsrevisjonssaker, enkeltsaker.  

Revisjonen:  Løpende regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon. 

Rådmannen:  Avviksrapportering – på virksomhetsnivå, HMS-rapportering. 

Enhetene må rutinemessig rapportere sin aktivitet med internkontroll i kvartalsrapportene. Det gjennomføres, 
etter rådmannens vurdering, mye godt internkontrollarbeid i de ulike enhetene i kommunen. I løpet av 2016 er 
det totalt rapportert om 359 avvik fra tjenestene, der Omsorg og rehabilitering og Tilrettelagte tjenester står 
for henholdsvis 207 og 116 avvik. Av de registrerte avvikene er 4 definert som alvorlige avvik. I tillegg til tallene 
ovenfor har enheten Familie og Helse rapportert om mange avvik om fristbrudd og utarbeidede planer innen 
barnevernstjenesten. Dette er ytterligere dokumentert gjennom avviket gitt av Fylkesmannen gjennom tilsynet 
som ble gjennomført på slutten av 2016. 

I tillegg har skolene hatt tilsyn fra Gjøvikregionen Helse og miljøtilsyn (GHMT), som har gitt avvik på skolenes 
internkontrollsystemer, blant annet innen beredskapsplaner, der GHMT har påpekt både bygg-tekniske og 
planmessige avvik. 
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SAK NR. 24/2017 
 

Nordre Land kommune       
   

 
 
 

REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 18.04.2017 Kjetil Solbrækken  Nei 

    
 
Saksdokumenter:  
 

Vedlegg: 

 
1. Diverse avisartikler 

 
2. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 

 
 

 

 
Vedlegg 1  
 
Muntlig orientering 
 

 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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