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Innledning 
 
Juli 2009 vedtok Stortinget en ny plan og bygningslov og i henhold til den nye 

planbestemmelsen skal det utarbeides en handlingsdel knyttet til kommuneplanen. Nordre 
Land kommune innarbeider denne handlingsdelen som den verbale delen av kommunens 

Handlingsplan/økonomiplan. På denne måten oppnår kommunen en god kobling mellom 
Kommuneplanen og økonomiplanen, og en sikrer den årlig rulleringen av handlingsdelen i 
Kommuneplanen. 

 
Uroen, og tilløpene ny tilkrisetilstand i internasjonal økonomi og finans, vil prege også Norge 

den neste fireårsperioden. Regjeringen har lagt frem et statsbudsjett som betyr en reduksjon 
av veksten i det offentlige forbruket. Dette blant annet for å unngå et høyt rentenivå i Norge, 
som igjen kan føre til en sterkere kronekurs og svekkelse av konkurranseutsatt sektor. Nordre 

Land kommune vil fortsatt ha muligheter til å jobbe aktivt med lokalsamfunnsutvikling. Men, 
på grunn av et stramt statsbudsjett i årene fremover, bør kommunen ikke etablere nye tjenester 

uten å være trygg på finansieringen av slike. Kravene til effektiv administrasjon og effektive 
tjenester øker. 
 

Ekte Landsbyliv med satsing på Landsbyen Dokka og grendeutvikling står i fokus for 
lokalsamfunnsutviklingen i Nordre Land. Ekte Landsbyliv har fire satsingsområder; 

Omdømme-/merkevarebygging, arrangementsutvikling, sosial og kulturell landsbyutvikling 
og landsbyutforming (stedsutvikling). Prosjekteierne er kommunen, Landsbyen næringshage 
og Landsbylauget. Ekte landsbyliv vil fra 2012 søke ny støtte fra Kommunal- og 

regionaldepartementet og Oppland fylkeskommune til den neste toårsperioden. Et av de store 
delprosjektene i 2012 vil være Dokka Kulturstasjon.  

 
Den nye kommunedelplanen for Nordre Land- skolen innebærer et planlagt løft i 
kompetanseutvikling for lærerne og styrket satsing på økt læringsutbytte for elevene i 

grunnleggende ferdigheter og kunnskaper, med hovedvekt på lesing. Kompetanseutviklingen 
for lærerne vil handle om klasseledelse og relasjonen mellom lærer og elev. Fokus på ulike 

læringsstrategier for å imøtekomme elevenes individuelle behov og vurdering for læring står 
sentralt. Kompetanseutvikling for skolelederne og en styrket lederressurs i skolene skal også 
fases inn. Skolens digitale hverdag, og bruk av data som verktøy, skal inn i planlagte former. 

Videre skal det innføres et nytt valgfag i ungdomsskolen.  
 

Fra statsbudsjettet 2012: Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre et bærekraftig, 
helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og 
som er tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende 

og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, og på brukerinnflytelse. Videre vil 
avtalt behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus 

være vesentlige deler av samhandlingsreformen. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles. Utredning og behandling av 
hyppig forekommende sykdommer og tilstander skal desentraliseres når dette er mulig. 

Utredning og behandling av sjeldne sykdommer og tilstander skal sentraliseres der det er 
nødvendig for å sikre god kvalitet og god ressursutnytting. Reformen skal gjennomføres over 

tid fra 1. januar 2012. For å nå målene i reformen mener regjeringen at det er nødvendig med 
et bredt sett av virkemidler. De mest sentrale virkemidlene, som er nærmere beskrevet i 
Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon, er: 

– lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak 
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– kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten 

– kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter 
– ny kommunal plikt til å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for 

øyeblikkelig hjelp (innen 2016) 
– økt innsats i folkehelsearbeid og forebygging i helse- og omsorgstjenesten 

  
Samhandlingsreformen betyr i praksis at flere pasienter skal behandles i kommunene, enten i 

stedet for innleggelse på sykehus, i forkant av innleggelse og etter at de er utskrivningsklare 
fra sykehus. Kommunens ansvar for det forbyggende helsearbeidet er også forstreket og 
lovfestet.  

 
Samhandlingsreformen vil kreve en tydeligere politikkutforming med hensyn til innhold, 

fagutvikling, kvalitet, kompetanse, utdanning og forskning.  
 
Finansieringen av samhandlingsreformen skjer ved at en del av budsjettøkningen innenfor 

sykehusene overføres til kommunene og at kommunene får et faglig og økonomisk ansvar for 
definerte pasientgrupper. Det skal lønne seg for kommunene å etablere lokale tilbud til 

pasienter som ikke har behov for spesialisthelsetjenester. Interkommunalt samarbeid må i 
noen grad bli løsningen. Kommunen vil fra 31.1.2012 ha en avtale på plass med Sykehus 
Innlandet, som regulerer mange av disse forholdene. Mer i kapittel 5.2. 

 
Handlingsplan 2012-2015 har barnehage, grunnskole, samhandlingsreformen innen helse, 

omsorg og rehabilitering, kultur og infrastruktur som fokusområdene innen den kommunale 
tjenesteytingen. Innen disse områdene skal Nordre Land blant annet gjennomføre følgende: 

 Kommunedelplan for barnehage skal rulleres i 2013 

 Utbygging av permanente barnehageplasser på Øygardsjordet og på Furulund 

 Gjennomføre tiltakene som er listet opp i kommunedelplanen for Nordre Land- skolen 

sin tiltaksdel med fokus på kompetanseheving av lærerstaben, etter- og 
videreutdanning for lærerne, klasseledelse, læringsstrategier og IKT 

 Utarbeide grunnskolenes IKT-plan og innarbeide bevilgning for investeringene i 
budsjettet og økonomiplan fremover 

 Innføre samhandlingsreformen 

 Revidere kommunedelplan helse, omsorg og rehabilitering sin tiltaksliste sett i lys av 

samhandlingsreformen 

 Utvikle Dokka Kulturstasjon 

 Vedta kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og innarbeide tiltakene i denne i 
budsjettene og økonomiplanene fremover 

 Gjennomføre tiltakene i vedlikeholdsplanen 

 Utarbeide kommunedelplan for vann og avløp for å komme i gang med den 

planmessige utskiftningen av det kommunale vann- og avløpsledningsnettet   

 Utarbeide kommunal vei -, transport- og trafikksikkerhetsplan (NLTP) 

 Gjennomføre tiltakene i trafikksikkerhetsplanen 

 Rullere og gjennomføre tiltakene i energi og klimaplan 

 Gjennomføre LEAN-analyser av arbeidsprosesser 

 Gjennomføre omstillingsarbeid 

 Utvikling av et 2. generasjons styringssystem 

 Utarbeide en planstrategi 

 Innføre eiendomsskatt i hele Nordre Land kommune fra 1.1.2013 
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Del 1 Status og rammebetingelser 

1.1. Demografi 

 

1. januar 2011 hadde Nordre Land kommune 6.716 innbyggere, en økning på 44 personer fra 
samme tidspunkt i 2010. Nordre Land har opplevd fødselsunderskudd i mange år, og i 2010 

ble det født 25 færre personer enn det døde. Til gjengjeld opplever kommunen en netto 
innflytting på 68 personer. Det har vært nettoinnflytting til kommunen de siste tre årene, etter 
flere år med nettoutflytting. Innflyttingen til kommunene kompenserer for 

fødselsunderskuddet og gir befolkningsveksten.   
 

Nordre Land sin befolkning fordelt som følger: 
 

 1.1.2011 1.7.2011 Endring 

0-2 år 206 201 -5 

3-5 år 190 203 +13 

6-15 år 775 751 -24 

16-22 år 599 617 +18 

23-66 år 3.739 3.787 +48 

67-79 år 810 819 +9 

80-89 år 337 337 0 

Over 90 år 60 62 +2 

 

I løpet av første halvår 2011 har den positive trenden som en opplevde i 2010 fortsatt. Selv 
med et fødselsunderskudd på 16 personer har kommunen fått 60 nye innbyggere siden nyttår 

på grunn av en nettoinnflytting på 76 personer. Hele 167 personer har flyttet til Nordre Land i 
løpet av vårhalvåret, av disse var det 40 personer som flyttet hit fra utlandet. Historisk ser en 
at det er større flytting i andre halvår, men den økte flyttingen gjelder både ut og inn av 

kommunen så det er ikke mulig å se trender i forhold til flytting og en økning eller reduksjon 
av innbyggere andre halvår.  

 
Pr 1.7.2011 har Nordre Land kommune 6777 innbyggere. Som en ser av tabellen over er det 5 
færre 0-2 åringer i Nordre Land pr 1.7 enn ved nyttår, men til gjengjeld er det 13 flere i 

aldersgruppen over. I grunnskolealdersgruppen er det 24 færre ved julitellingen, mens 
gruppen 16-22 år har 18 flere. I gruppen 23-66 år, hvor hovedtyngden av befolkningen i 

arbeid befinner seg, var det en økning på 48 personer fra nyttår og frem til 1.7. Innbyggere i 
pensjonsalder, fra 67-79 år, økte med 9, mens 80-89 åringer er uforandret. Første halvår 2011 
ble det 2 flere innbyggere i Nordre Land over 90 år. Det eldste årstrinnet i hver gruppe med 

bursdag i løpet av første halvår, vil ved julitellingen gå over i ny gruppe. Denne overflyttingen 
er en av forklaringene på endringen. 

 
Fra 1.7 og frem til 1.10.2011 ble folketallet i Nordre Land redusert med 16 personer til 6761 
innbyggere. Etter det veldig positive første halvåret med opplever en altså en nedgang igjen i 

3. kvartal. For året totalt sett er det så langt en økning på 45 personer. 
 

Befolkningssammensetningen i kommunen og endringer i denne fra år til år, er viktig i 
forhold til størrelsen på rammetilskuddet kommunen får. Dette fordi at 
befolkningssammensetningen, sammen med forskjell i størrelse og selve geografien i 
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kommunen, er viktige faktor for at kommunene har forskjellige kostnader forbundet med å yte 

lovpålagte tjenester og innfri pålagte minstestandarder. Kostnader som følge av forskjeller i 
befolkningssammensetningen, størrelse og geografi kalles utgiftsbehov. Tilskuddene fra 

staten til kommunene skal gi kompensasjon for variasjoner i dette utgiftsbehovet. Dette blir 
gjennomgått i kapittel 2 om inntekts- og utgiftsforutsetninger under.  
 

1.2. Arbeidsliv 

 

Ved nyttår var det 66 personer som var helt arbeidsledige i Nordre Land. Dette utgjorde 1,9 % 
av arbeidsstyrken i kommunen. Av de 66 helt arbeidsledige var det 9 personer i gruppen unge 

arbeidsledige, det vil si personer under 24 år. Pr oktober i år var antallet helt ledige her i 
kommunen redusert med 5 personer til 61. Av dette var det 24 kvinner og 37 menn. Dette er 
en ledighet på 1,8 %. Det er en nedgang på 8 % fra samme periode i 2010. Nordre Land 

kommune har en lavere andel arbeidsledige enn Oppland med 2,0 % og på landsbasis er 
arbeidsledigheten 2,4 %. 

 

2 Inntekts- og utgiftsforutsetninger  

2.1 Inntektssystemet for kommunene 

 
Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter. I overkant av 

2/3 av de frie inntektene kommer fra skatt og i underkant av 1/3 er rammetilskudd. De frie 
inntektene fordeles til kommunene gjennom inntektssystemet. Inntektssystemet består av: 
 

o Utgiftsutjevning: er begrunnet med at demografiske, geografiske og det tas hensyn til 
strukturelle ulikheter i kommunenes kostnader (det vil si forskjeller i 

befolkningssammensetningen, geografien og størrelsen). I tillegg gis det også tilskudd 
som er begrunnet ut fra distriktspolitiske målsetninger. Dette er Nord-Norge- og 
Namdalstilskudd, småkommunetilskudd og distriktstilskudd Sør-Norge. Kommuner 

med særlig høy befolkningsvekst får et eget veksttilskudd. I tillegg gis det 
storbytilskudd og det gis skjønnstilskudd for å kompensere kommunene for forhold 

som ikke ivaretas godt nok i fordelingssystemet for øvrig. 
 

o Inntektsutjevning: ulikheter i skatteinntektene omfatter inntekts- og formuesskatt fra 

personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak.  
 

Det samlede rammetilskuddet til kommunene er altså delt i seks tilskudd: 
Innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge og Namdalstilskudd, 
småkommunetilskudd, skjønnstilskudd og veksttilskudd. Nord-Norge og Namdalstilskudd, 

småkommunetilskudd og veksttilskudd vil ikke bli forklart videre da disse er uaktuelle for 
Nordre Land. Skjønnstilskudd mottar kommunen hovedsakelig som kompensasjon for bortfall 

av differensiert arbeidsgiveravgift.  
 

Utgiftsutjevning  

Utgiftsutjevningen til den enkelte kommune beregnes ut fra et sett kostnadsnøkler, basert på 

vekting av objektive kriterier. Kostnadsnøklene fordeler tilskuddet til kommunene etter deres 
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varierte behov. Dette er ment å sikre likeverdige kommunale tjenester uavhengig av bosted og 

kostnadsforskjeller. 
 

Det er fra statlig hold utarbeidet kostnadsnøkler innenfor områdene: 
o Barnehage 
o Grunnskole 

o Pleie og omsorg 
o Sosialhjelpstjenester 

o Helsetjenester 
o Barnevern 
o Administrasjon (inkl landbruk og miljø) 

 
Når en summerer opp alle de ulike delkostnadsnøklene fra de syv områdene som er ramset 

opp over, får man en kostnadsnøkkel for kommunene. Vektingen i kostnadsnøkkelen er 
avhengig av vektingen innad i delkostnadsnøkkelen og delkostnadsnøkkelens vekting inn i 
hovedkostnadsnøkkelen. Kostnadsnøkkel for kommunene i 2012 er som følger: 

 

Kriterium Vekt 

Innbyggere 0-2 år 0,0082 

Innbyggere 3-5 år 0,0912 

Innbyggere 6-15 år 0,2874 

Innbyggere 16-22år 0,0207 

Innbyggere 23-66 år 0,0930 

Innbyggere 0-17 år 0,0019 

Innbyggere 18-49 år 0,0049 

Innbyggere 50-66 år 0,0062 

Innbyggere 67-79 år 0,0499 

Innbyggere 80-89 år 0,0716 

Innbyggere 90 år og over 0,0462 

Landbrukskriteriet 0,0030 

Sone 0,0130 

Nabo 0,0130 

Basiskriteriet 0,0228 

Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0,0083 

Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0,0009 

Dødelighetskriteriet 0,0447 

Antall barn 0-15 år med enslig forsørger 0,0113 

Fattige 0,0060 

Uføre 18-49 år 0,0038 

Flyktninger uten integreringstilskudd 0,0039 
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Kriterium Vekt 

Opphopningsindeks  0,0116 

Urbanitetskriteriet 0,0149 

Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,0449 

Ikke-gifte 67 år og over 0,0425 

Andel barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,0562 

Antall innbyggere med høyere utdanning 0,0180 

Sum 1,0000 

 
Hvis en ser på vektinga i kostnadsnøkkelen, ser en at innbyggere i alderen 3-5 år har en 

forholdsvis høy vektig. Dette skyldes at denne aldersgruppen utgjør de barn som har går i 
barnehagen. Videre er barn innbyggere 6-15 år barn i grunnskolealder. Kommunene får derfor 

kompensert fra staten i forhold til antall barn i denne alderen siden det er en kostnadsdriver i 
forhold til skole og undervisning. På samme måte kan en analysere alle kriteriene i 
kostnadsnøkkelen.   

 

Inntektsutjevning 

Inntektsutjevningen er selvfinansierende ordning der kommuner med skatteinntekter under 

landsgjennomsnittet får utbetalt inntektsutjevnende tilskudd i tillegg til rammetilskuddet, 
mens kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet får et trekk i utbetalingen av 
rammetilskuddet.  

 

Innbyggertilskuddet 

Kommunal- og regionaldepartementet innførte i 2011 nye kostnadsnøkler for kommunene. 
Som tidligere utbetales det et innbyggertilskudd som blir fordelt med et likt beløp per 

innbygger i alle kommuner.  
 

Distriktstilskudd Sør-Norge  

Distriktstilskudd går til kommuner i Sør-Norge som har over 3200 innbyggere, under 120 
prosent av landsgjennomsnittet i skatteinntekter, og ligger i det distriktspolitiske 
virkeområdet. Dette tilskuddet ble innført i 2009, da politikerne så at mange av de større 

kommunene i Sør-Norge slet med de samme utfordringene som mindre kommuner og 
kommuner i nord; fraflytting, lange reiseavstander innad i kommunen og til de regionale 

sentra, få nyetableringer av arbeidsplasser, lav yrkesaktivitet og lave husstandsinntekter 
 

2.2 Kommuneøkonomi 

Statsbudsjettet 2012 gav en reell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 1,3 %. For 
Nordre Land kommune gav dette en vekst i skatt og rammetilskudd på kr 22.120 mill 

(320.520 mill i 2012 mot 298.400 mill i 2011). Sammen med andre endringer i postene i 
kommunebidraget blir det en økning i kommunebidraget på kr 16.138.000,- til dekning av 
konsekvensjusteringer og nye tiltak i 2012. Med relativt liten vekst i inntektene til kommunen 

og store behov for økte bevilgninger ute i enhetene, opplever flere enheter å ikke få tilført 
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friske midler til gjennomføring av nye oppgaver eller lovpålagte endringer. Dette medfører at 

enhetene må gjennomføre dette innenfor den rammen de allerede er tildelt. Med stadig flere 
arbeidsoppgaver som skal løses uten å få større bevilgning, opplever nå flere av enhetene at 

de har så stramme rammer at selv små uforutsette hendelser vil fører til et merforbruk.  
 
Driftsbudsjettet for 2012 ble saldert ved hjelp av midlertidige løsninger. På denne måten 

utsetter man bare utfordringene til kommende budsjettbehandlinger. 2.28 mill er innsparinger 
for 2012 som vil komme igjen som utfordring også i 2013 og årene fremover. I tillegg er det 

avsatt en svært lav lønnspott til dekning av lønnsveksten i løpet av budsjettåret 2012. Denne 
må også økes for å kunne dekke de årlig lønnsoppgjørene i handlingsplanperioden, og vil 
derfor komme på toppen av ettårssalderingene som utfordring i 2013.  

 
Økonomien i Nordre Land kommune er kanskje ikke like dårlig som i mange andre 

kommune, men det blir gradvis tøffere og tøffere også her. Som følge av store investeringer 
finansiert ved bruk av fond og pensjonsinnbetalinger som tapper likviditet, opplever en nå at 
det er veldig begrenset med likviditet. Årets låneopptak må gjennomføres tidlig på året for å 

ha likviditet til de daglige utbetalingene. 
 

Det generelle disposisjonsfondet som ikke allerede er disponert er lite, ca 6,5 mill, og tillater 
derfor liten bruk av fondsmidler til å finansiere svært gode, ønskelige og nødvendige tiltak 
som oppstår i løpet av året. En må derfor i handlingsplanperioden jobbe målrettet med å bedre 

handlingsrommet sånn at en igjen får midler som gir mulighet til satsning og som gir en 
økonomisk trygghet som en kommune på Nordre Land sin størrelse trenger. Som en del av 

arbeidet med å gjenopprette en sunnere kommuneøkonomi må en se på tjenestenivået i 
kommune. Både tjenestemottakere og til dels tjenesteytere har vent seg til et nivå på de 
kommunale tjenesten som er veldig høyt. Vi har gode tjenester i Nordre Land, og det skal vi 

forsette å ha, men det må gjennomføres på et nivå tilpasset den økonomiske situasjonen 
kommunen nå er i.  

 
I formannskapsmøtet 23. november 2011 ble det vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt i 
hele Nordre Land kommune fra 1.1.2013. I den forbindelse skal det legges fram en sak for 

kommunestyret i mars for å avklare utformingen og modell som skal brukes. De årlige 
inntektene fra eiendomsskatten er avhengig av modellen for eiendomsskattegrunnlag og 

eiendomsskattesatsen som blir vedtatt. Man kan måtte påregne en del kostnadene knyttet til 
taksering og selve innføringen i løpet av forberedelsesfasen i budsjettåret 2012.  
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3 Styring og kvalitet 
Litt forsinket vedtok kommunestyret i Nordre Land en handlingsplan for 2010-2013 i januar 
2011. Denne handlingsplanen innebar en ny satsning her i kommunen; et styringssystem med 

mål- og resultatstyring. Tidligere opplevde man et veldig ensrettet fokus på økonomisk 
styring og finansiering av et og et tiltak. Med målstyring fikk man et mer balansert og 

helhetlig fokus på å oppnå resultater.  
 
Hvor godt Nordre Land kommune lykkes med sin tjenesteproduksjon måles nå fra flere 

dimensjoner. Det utarbeides derfor styringsparametre innen hvert perspektiv for hver eneste 
tjenestene innenfor alle enhetene i kommunen. Nordre Land har hittil hatt følgende 

perspektiver: 
- Brukerperspektivet: Hvor godt tilfredsstiller vi brukernes ønsker og behov? 
- Samfunnsperspektivet: En av kommunens sentrale arbeidsoppgaver er samfunnsutvikling 

og dette perspektivet ser på hvor godt Nordre Land tilfredsstiller innbyggerne, bredere enn det 
å tilfredsstille den enkelte brukers behov. 

- Medarbeiderperspektivet: Bidrar vi til motivasjon og trivsel hos de ansatte? 
- Økonomiperspektivet: Utnyttes de økonomiske ressursene på en effektiv måte?    
 

Innenfor hvert perspektiv må en kartlegge hva kommunen i hvert fall må lykkes med innenfor 
den enkelte tjenesten for at vi skal lykkes med vår tjenesteproduksjon.  

 
I styringssystemet til Nordre Land kommune er det resultatet vi ønsker å måle. Ved å måle 
produktiviteten (det vil si forholdet mellom den mengden som produseres og de 

innsatsfaktorene en putter inn enten i form av kroner eller personell) forsøker en å svare på 
om enhetene produserer tjenestene uten å sløse med ressursene siden det viser hvor mye den 

enkelte enhet får ut av gitte ressurser. Mål innenfor produktivitet legger ofte til grunn 
volum/mengde, og en kan derfor ofte miste en vesentlig siden ved den kommunale 
tjenesteproduksjonen, nemlig kvalitet. Måling av produktivitet bør derfor alltid sees i 

sammenheng med måling av kvalitet.  
 

Kvalitet i offentlig sektor kan defineres som følger:  
Kvalitet er å tilgodese de behov og innfri de forventninger som brukerne, tjenesteyterne og 
oppdragsgiverne har til en tjeneste.  

 
Det er viktig å skille mellom den kvaliteten en tjenestemottaker opplever og den kvaliteten en 

kan måle ved å se egenskaper som kan telles og måles. Opplevd kvalitet blir den enkeltes 
subjektive vurdering av kvaliteten og går på i hvilken grad tjenesten svarte til forventingene. 
Målt kvalitet er mer objektiv og er knyttet til kriterier som kan etterprøves, det kan knyttet til 

innsatsfaktorene for eksempel de ansattes utdanningsnivå, antall avvik fra en standard, 
ventetider eller lignende.  

 
Mål på produktivitet og andre målepunkter som måler kvalitet må alltid suppleres med mål på 
hvordan brukerne av tjenestene opplever kvaliteten. Brukerundersøkelser er derfor et viktig 

verktøy i styringssystemet i Nordre Land for å kartlegge den opplevde kvaliteten som 
brukerne av tjenestene har.   

 
Minst like viktig som fokus på produktivitet og kvalitet, er fokuset på effektene av de 

tjenesten kommunen yter til sine innbyggere. Oppnår man en forandring hos mottakerne av 

tjenestene som følge av kommunens tiltak? Oppnår Nordre Land kommune det en ønsker med 
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de tjenestene som gis? Måling av effektene er veldig viktig for å kunne finne ut om tiltak 

faktisk fungerer etter intensjonen.  
 

Forholdet mellom de effektene en får av tjenestene kommunen yter (effekter) og de 
innsatsfaktorene en bruker for å oppnå disse effektene (produktivitet) sier noe om 
effektiviteten. Alle ønsker effektivitet i den kommunale tjenesteytingen. Mest mulig kvalitativ 

god tjenesteproduksjon til en lavest mulig kostnad.  
 

Høy effektivitet er det overordnede målet for enhver styring og handler om i hvilken grad 
oppnåelse av virksomhetens formål står i forhold til ressursene som er brukt. Ved å måle 
effektivitet forsøker vi å svare på om virksomheten gjør de riktige tingene for de riktige 

brukerne uten å sløse med ressursene. For å kunne måle effektivitet må effektene kunne måles 
i kroner, slik at de kan holdes opp mot kostnadssiden av tiltaket. Men effektene av 

tjenesteproduksjonen er vanskelig å måle og ofte enda vanskeligere å verdsette i korner. I 
styringssystem med mål- og resultatledelse er det vanskelig å beregne effektene av tjenestene 
som gis til innbyggerne. I praksis må en måle produktivitet og kvalitet og foreta evalueringer 

for å kunne synliggjøre effektene. 
 

Et viktig verktøy i Nordre Land kommune sitt styringssystem er styringskortene med 
styringsparametrene og ambisjonsnivåene. Styringskortene er viktige kvalitetssikrere siden de 
inneholder mål for de viktigste suksessområdene innefor hvert tjenesteområde. At områder 

blir satt opp som styringsparametre gjør at det blir satt fokus på. En nærmere kobling mellom 
styringskortene og serviceerklæringen vil også være en viktig i handlingsplanperioden. 

Serviceerklæringene er med på å påvirke folk sine forventinger til tjenestene de mottar, og 
dette igjen påvirker den opplevde kvaliteten. Brukerundersøkelsen må derfor alltid suppleres 
med faglige indikatorer som forteller hvordan den objektive kvaliteten på tjenestene er. 

Videre utvikling av styringssystemet og en andre generasjons styringskort må prioriteres i 
starten på denne handlingsplanperioden for å få et enda bedre kvalitetsstyringsverktøy. På 

denne måten blir enhetslederne mer engasjert og politikerne kan bruke det mer til å se 
resultater av sine politiske satsninger.  
 

I tillegg til fokus på kvalitetssikring via en utvikling av andre generasjons styringskort, bør 
Nordre Land kommune også gjennomføre LEAN-prosesser på hensiktsmessige 

arbeidsprosesser i organisasjonen. LEAN, eller på norsk slank produksjon av varer og 
tjenester, er en metodikk der en fokuserer på å eliminere såkalt sløsing og fokuserer på 
kundenes opplevelser fremfor kostnadene. Det underliggende målet er å redusere kostnadene. 

Men det mest sentrale er å skape merverdi for mottakerne med mindre innsats av ressurser. 
LEAN er et sett av verktøy som bidrar til å identifisere og kontinuerlig eliminere sløsing.  

 
Mange norske kommuner har gjennomført LEAN-analyser eller minilean-prosjekter av sin 
tjenesteproduksjon og hatt store økonomiske gevinster i tillegg til at tjenestemottakerne 

opplever en økt kvalitet på tjenestene de mottar. LEAN-verktøyet er velegnet for 
kvalitetsheving også for kommune-Norge. Nordre Land kommune vil derfor sette i gang med 

LEAN gjennomganger av utvalgte prosesser i tjenesteproduksjonen i starten på 
handlingsplanperioden som en del av utviklingen av kvalitetsutviklingsarbeidet. 
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Del 2: Stasningsområder 2012-2015 

4 Kommunens fokusområder 
 
Kommunens fokusområder for handlingsplanperioden 2012-2015 har de samme 
fokusområdene som fremgår av forslag til ny kommuneplan. Fokusområdene i 

kommuneplanen er en del av samfunnsdelen av kommuneplanen. Samfunnsdelen i 
kommuneplanen foreslår målbare mål og strategier for å nå disse målene. Den har et fireårig 

perspektiv og det er derfor naturlig at det fireårige plandokumentet som handlingsplanen er, er 
nært knyttet opp til kommuneplanens samfunnsdel. På denne måten får kommunen også 
planer som henger godt sammen og som danner et godt grunnlag for utviklingsarbeidet og 

gjennomføring av strategier i kommunen.  
 

4.1 Arbeid og næringsliv 

 
Ved å ha et fokus på å opprettholde og skape arbeidsplasser, og å tilrettelegge for et godt 

næringsliv, skal Nordre Land kommune jobbe for å nå følgende mål i den kommende 
fireårsperioden: 

- Etablering av nye bedrifter 
- Skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter 
- Beholde eksisterende arbeidsplasser i eksisterende bedrifter 

- Etablering innen bransjer som ikke er representert/i liten grad er representert i 
næringslivet i kommunen i dag 

- Øke verdiskapningen av lokale ressurser 
- Profilering og markedsføring av kommunen som en god bo-, etablerings- og 

reiselivskommune 

 
For å kunne oppnå dette må kommunen beholde og styrke kommunens egenkompetanse i 

næringsutvikling sånn at kommunen kan yte aktiv bistand og støtte til både eksisterende 
bedrifter og nyetablere. Kommunen sine næringsrådgivere skal også være en 
førstelinjekontakt for gründere og etablerer. Planverket må sikre at kommunen har 

tilgjengelige næringsarealer sånn at nyetablerere og eksisterende bedrifter som ønsker å utvide 
har god muligheter for det. Kommunen må være en viktig part i videreutviklingen av 

Landsbyen Næringshage AS, og samtidig være en pådriver for å styrke samarbeidet mellom 
det lokale næringslivet og skolene i kommunen. Kommunen må også legge til rette for et godt 
samarbeide mellom NAV og det lokale næringslivet rundt formidling av tilgjengelige 

arbeidsplasser og en kvalifisering av arbeidstakere innen områder som bedriftene etterspør. 
Som stor hyttekommunen er det også viktig at Nordre Land nyttegjør seg av all den 

kompetansen og de ressursene hyttebefolkningen har. 
 
SNU-planen (strategisk nærings- og utviklingsplan) skal rulleres i løpet av 2013 og 

oppfølging av tiltak og måloppnåelse i forhold til den planen må få fokus i neste 
handlingsplanperiode. Med en plan på arbeid og næringslivsområdet som utløper innen 

starten på denne handlingsplanperioden har en derfor ingen tiltak å presentere som viser 
hvordan en skal jobber i de nærmeste årene for å nå kommunedelens målsetninger for den 
kommende fireårsperioden.        
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4.2 Veger og kommunikasjon 

 

Et vegnett som sikrer god trafikksikkerhet for både myke trafikkanter og bilister som i tillegg 
sikrer en effektiv transport av så vel varer som mennesker innenfor kommunens grenser, er 

viktig for både næringslivet og innbyggerne i Nordre Land. Gode kommunikasjonsmuligheter 
og kort reisetid til både Oslo og hovedstadsområdet med flyplass og andre viktige 
transportknutepunkter, samt kort reisetid til nærliggende byer som Lillehammer og Gjøvik, er 

faktorer som gjør Nordre Land til en mer attraktiv bo- og hytte kommune. Nordre Land 
kommune skal jobbe for å nå følgende mål i den kommende fireårsperioden: 

- Kommunen skal ha et vegnett som sikrer effektiv transport og god trafikksikkerhet i 
hele Nordre Land, samt inn og ut av kommunen 

- Reisetiden til Oslo og hovedstadsområdet, Gjøvik og Lillehammer skal reduseres 

 
Nordre Land kommune må fortsette å ha fokus på å sikre kommunens myke trafikkanter, både 

ved utbygging av gang- og sykkelveier og annen tilrettelegging der det er nødvendig. 
Kommunen må derfor sørge for reguleringsplaner som muliggjør dette, og påvirke sånn at det 
blir gjennomført. 

 
Det bør utarbeides en kommunal vei-, transport- og trafikksikkerhetsplan (NLTP). Denne 

planen skal inneholde en plan for det kommunale vei- og gatevedlikeholde, og sørge for årlig 
bevilgning av midler i forhold til denne planen i budsjettarbeidet. Planen må også utarbeides 
på en slik måte at den kan brukes til å påvirke regionale myndigheter for å bedre 

vedlikeholdet og opprustningen av fylkesvegene i Nordre Land. 
 
I planperioden må kommunen jobbe aktivt mot fylkeskommunen rundt ruteopplegget for 

Landekspressen og andre regionale ruter, både for å styrke Landekspressens rolle som 
ekspressrute og for å gjøre det mer attraktivt for Nordre Land sine innbyggere å benytte seg 

av kollektivtilbudet ut av kommunen. Kommunen må også jobbe aktivt for å styrke det lokale 
ruteopplegget innad i kommune for å gjøre det enklere for innbyggere som er ønsker å benytte 
seg av kollektiv transport. 

 
Trafikksikkerhetsplanen for Nordre Land 2010 - 2013 innholder mål og tiltak for å legge 

forholdene til rette slik at innbyggerne i kommunen opplever trafikkforholdene som trygge og 
sikre, samt å videreføre og sikre det arbeidet som blir gjort i dag for kommunes innbyggere i 
alle aldre. 

 
Hovedmålene i planen er: 

1.  Skolevegen til barna i kommunen er et viktig satsningsområde.  
2.  De fysiske trafikkforholdene skal være godt definerte og forutsigbare.   
3.  Nordre Land Kommune skal motivere innbyggerne til gode holdninger i trafikken  

gjennom holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av de voksnes ansvar som  
rollemodeller. 

 
 I vedtatte Trafikksikkerhetsplan, tiltaksdelen, gis det føringer på hvilke tiltak som skal 
gjennomføres, og når de enkelte tiltakene søkes gjennomført. 
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For 2012 legges det opp til å gjennomføre tiltak innenfor en økonomisk ramme på totalt kr. 

1,4 mill. fordelt på kr. 0,4 mill til gangvei Landmoveien – Gamleveien og kr. 1,0 mill til 
autovern på strekningen Skilikleiva – Haugner. 

 
For 2013 legges det opp til å gjennomføre tiltak innenfor en økonomisk ramme på totalt kr. 
6,01 mill. der gang og sykkelvei i Sollisvingen er det største prosjektet med kr. 5,0 mill. I 

2014 er økonomisk ramme kr. 2,5 mill, med gangbru fra Helselagets hus til Mølleveien det 
største prosjektet med kr. 2,0 mill. 

 

4.3 Miljø, klima og energi  

 
Fokus på klima og klimaendringene som en har opplevd de siste årene med veldig kalde 
vintre og mye vær på sommerhalvåret, gjør at miljøspørsmål og energiforbruk er veldig 

aktuelle området for tiden. De kalde vinterne med tidvis veldig høye strømpriser har gjort at 
fokuset på reduksjon av strømforbruket og bruk av alternative oppvarmingskilder har økt. At 

en har opplevd mer ekstremvær har av mange blitt forklart av menneskeskapte endringer i 
klimaet, så miljø og klima har også vært et området med stor fokus de siste årene. En 
kommune som både tilrettelegger for forvaltning av naturen i kommune og som eier av 

mange, store bygg har en viktig rolle her. Nordre Land kommune skal jobbe for å nå følgende 
mål innen dette området i den kommende fireårsperioden: 

- Nordre Land kommune skal innen 2015 redusere sine utslipp av klimagasser med 15 
%, samtidig som opptaket av CO2 i skog skal opprettholdes på dagens nivå 

- Nordre Land kommune skal øke bruken av tre i egen bygningsmasse, og motivere 

andre til å gjøre det samme 
- Kommunale bygninger skal innen 2015 ha redusert sitt stasjonære energiforbruk med 

15 % fra dagens forbruk på ca 12,7 GWh 

- 60 % av energiforbruket i den kommunale bygningsmassen skal dekkes av bioenergi 
innen 2015 

- Alle vassdrag i kommunen skal innen 2015 minimum ha en vannkvalitet som 
tilfredsstiller betegnelsen god i det økologiske og kjemiske klassifiseringssystemet 
som benyttes av vannregion Vest-Viken 

- Viktige naturtyper skal bevares 
 

For å kunne nå disse målene innen utgangen av denne handlingsplanperioden må kommunen 
iverksette tiltak for å redusere kommunens energiforbruk ved å gjennomføre tiltakene i Energi 
og klimaplan. Denne planen skal også rulleres i 2012, sånn at konkrete tiltak blir av en sånn 

karakter at de langsiktige målene i kommuneplanen og handlingsplanen blir nådd. En må også 
vurdere nye tiltak inn i planen i forhold til klimagassutslipp i jordbruket. De konkrete 

tiltakene for å nå målene i kommunedelplan knyttet til miljø, klima og energi må derfor 
presenteres i handlingsplan 2012-2015. 
 

Kommunen må også iverksette tiltak som reduserer uønskede utslipp til vassdragene i Nordre 
Land. Internt i kommunen må Vann- og avløpsplan utarbeides i løpet av 2012, naturtypekartet 

for Nordre Land må oppdateres og en må følge opp forvaltningsplanen for vannområdet 
Randsfjorden. En skal også forsøke å redusere klimagassutslippene fra kommunale kjøretøy. 
Ved bygging av nye kommunale bygg eller restaurering av eksisterende bygg, skal det legges 

til rette for mest mulig bruk av tre både i fasader og i konstruksjoner. 
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Det må også i arealplanleggingen gis retningslinjer for energivalg, materialvalg og transport 

for å bidra til at Nordre Land blir en mer miljøvennlig kommune. I tillegg må kommunen, i 
samarbeid med Vannområdet Randsfjorden, utarbeide og gjennomføre et overvåknings- og 

tiltaksprogram for alle vassdragene i Nordre Land.  
 
For å øke fokuset på miljø og klima bør kommunen komme inn i skoleverket med 

informasjon og tiltak. Å øke barns bevissthet rundt miljø- og klimaspørsmål en er investering 
i fremtiden.  

 

5 Fokusområder for kommunal tjenesteyting 
 
En kommune yter ett vidt spenn av tjenester til sine innbyggere, helt fra før et barn blir født 
og hele veien gjennom livet frem til ens død. En kontinuerlig utvikling av tjenestene for å 

tilpasse seg endringer i befolkningssammensetningen, nye krav og nasjonale 
satsningsområder er derfor nødvendig. Fokusområdene i den kommunale tjenesteytingen for 

handlingsplanperioden 2012-2015 har de samme fokusområdene som den siste versjonen som 
foreligger av kommuneplanen for 2010-2016. Fokusområdene i kommuneplanen er en del av 
samfunnsdelen av kommuneplanen. Samfunnsdelen i kommuneplanen foreslår målbare mål 

og strategier for å nå disse målene. Den har et fireårig perspektiv og det er derfor naturlig at 
det fireårige plandokumentet som handlingsplanen er, er nært knyttet opp til kommuneplanens 

samfunnsdel. På denne måten får kommunen også planer som henger godt sammen og som 
danner et godt grunnlag for utviklingsarbeidet og gjennomføring av strategier i kommunen.  
 

5.1 Skole og barnehage 

 

Maksimumspris på fulltids barnehageplass og barnehagegarantien har gitt et enormt fokus på 
utbygging av antall barnehageplasser. Etter at utbyggingen har kommet opp på et godt nivå, er 
nå fokuset fra nasjonale myndigheter mer rettet inn mot innholdet i barnehagehverdagen. 

Kvalitet i barnehagen og krav til innholdet i barnehagen er blitt konkretisert i 
Stortingsmelding 41 av 29. mai 2009.  

 
Også i forhold til skole har det lenge vært fokus på kvalitet. Tidlig innsats, kompetanse blant 
lærere og de som jobber direkte med elevene og fokus på oppfølging er noen av stikkordene i 

Stortingsmelding 31 av 13. juni 2008 Kvalitet i skolen.  
 

Når det gjelder skole og barnehage er dette et området som Nordre Land kommune ønsker å 
prioritere i denne planperioden. Nordre Land kommune skal jobbe for å nå følgende mål 
innen dette området i den kommende fireårsperioden: 

- Nordre Land skal være i front når det gjelder barnehage- og skoleutvikling 
- Barnehagen skal gi alle barn i førskolealder garantert plass og et sosialt og pedagogisk 

godt tilbud 
- Nordre land skolen skal være et sted der elevene trives, får et godt læringsutbytte og 

utvikler sine sosiale ferdigheter 

- Dokka videregående skole skal være en attraktiv skole med høy kvalitet og 
interessante utdanningstilbud 

- Andelen personer i befolkningen med høyere utdanning skal økes  
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For at alle barn som ønsker barnehageplass skal være garantert en plass, har Nordre Land en 

utvidet barnehagegaranti i forhold til den nasjonale garantien. Her i kommune får alle som 
søker om plass et tilbud innen tre måneder etter søkning. Denne gode garantien skal 

opprettholdes også fremover. Kommunedelplan for barnehager skal rulleres i 2013, og fokus 
på måloppnåelse for denne handlingsplanperioden må derfor innarbeides i kommende 
handlingsplan/økonomiplan-perioder. Sist vedtatte kommunedelplan for barnehagene i Nordre 

Land varte til 2010, sånn at denne handlingsplanen inneholder derfor ingen tiltak fra denne 
planen. 

 
En ny kommunedelplan for grunnskole er vedtatt denne høsten, og skolesektoren må derfor ha 
fokus på å nå de konkrete delmål i kommunedelplanen, videreutvikle målepunktene i 

styringskortene i forhold til målene i kommunedelplanen og i forhold til de nasjonale 
målepunktene.  

 
Nordre Land kommune må fortsette arbeidet mot fylkeskommunen angående Dokka 
videregående skole sånn at kommunen får et enda sterkere videregående tilbud i kommunen. 

Kommunen bør også bidra til å etablere arenaer for samarbeid mellom skole og næringslivet, 
og kommunen må bidra til å videreutvikle voksenopplæringa og Cafè 2000. Dette er viktig 

både for å øke utdanningsnivået i kommunen, men også i forhold til å beholde kvalifisert 
arbeidskraft i kommunen.  
 

På kommunestyremøtet 21. juni 2011 ble den nye kommunedelplanen for Nordre Land- 

skolen for perioden 2011 til 2015 vedtatt i sak 30/11. I hele planperioden er satsningen på 

ØLU del 2 (ØktLæringsUtbytte) et viktig tiltak for å bedre de grunnleggende ferdigheter og 
kunnskap i alle fag i skolen med en hovedvekt på lesing. Dette er en satsing som skjer i regi 
av Gjøvikregionen. 

 
Kompetanseutvikling og videreutdanning av lærere er et annet satsningsområde i 

kommunedelplanen. Kompetanseutvikling som skjer for å øke kvaliteten og fokuset på 
klasseledelse, og relasjonen mellom lærer og elev. Andre tiltak som nevnes i 
kommunedelplanen er ulike læringsstrategier for å imøtekomme de individuelle behovene 

som elev har, og vurdering for læring. Som et ledd i undervisningen skal det fortløpende gis 
en vurdering av elevenes utbytte av undervisningen. Dette er viktig å ha fokus på for utvikle 

kompetansen til lærerne i dette arbeidet. 
 
Den enkelte skoles virksomhetsplan skal si noe om behovet for å videreutdanne de ansatte. 

Behovet for å ha den totale bredden innen alle fag er viktig for å gi den undervisning eleven 
har rett på. Vi må også ha fokus på kompetansen til skolelederne, og ønsker å kunne tilby alle 

nyansatte ledere et utdanningsløp i løpet av de første to år de er ansatte. Andre skoleledere 
tilbys en utdanning etter prioritering samlet sett i kommunen. 
 

Det er også et behov for å styrke den samlede lederressursen i Nordre Land- skolen, blant 
annet for å sikre tid nok til pedagogisk ledelse og pålagt administrative oppgaver. 

Kompleksiteten i kravene til skoleverket fordrer dette. Hver av skolene bør ha en 200 % 
ledelsesressurs (enhetsleder/rektor og inspektør), og i tillegg bør noe av inspektøroppgavene 
legges over på teamlederne. Dette, sammen med behovet for mer variert kompetanse inn i 

skolen, gjør at voksentettheten må økes over en periode.  
 

Vi lever i en digital verden, og skolen har et spesielt ansvar for at den oppvoksende 
generasjonen skal føle seg fortrolig med bruk av data. Dette gjelder som hjelpemiddel i 
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skolegang, arbeid og i livet for øvrig. Det må derfor lages en plan for den enkelte skole som 

går på utskiftingstakten av PC’er og annet utstyr som brukes i undervisningen. Det må 
vurderes om dette skal komme som en styrking av den enkelte skoles rammer, eller som del 

av IKT-budsjettet. Det bør videre gjøres en status på hvilken programvare som er i bruk, og 
hvordan dette bør være i fremtiden. Oppgraderinger og lisenskjøp er også noe som må inn i en 
plan. Det har de siste årene vært begrenset med midler til utskifting av læremidler. På alle 

skolene er det en god del utdaterte bøker og materiell. En satsing på skolen fordrer at 
rammene for dette bør økes i den kommende perioden. 

 
Ett nytt tiltak som skal starte til høsten 2012 er innføringen av valgfag i ungdomsskolen. De to 
ungdomsskolene i Nordre Land har fått tilført midler i budsjettet for 2012 til denne utvidelsen 

av undervisningstilbudet.  
 

5.2 Omsorg, helse og rehabilitering 

 

Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Reformen innebærer at kommunene overtar 
et større ansvar for helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. Samhandlingsreformen og 
innføringen av denne i Nordre Land blir derfor det store satsningsområdet innen omsorg, 

helse og rehabilitering i denne handlingsplanperioden. Nordre Land kommune skal jobbe for å 
nå følgende mål innen dette området i den kommende fireårsperioden: 

- Styrke folkehelsearbeidet gjennom primær- og sekundærforebyggende tiltak 
- Brukerne skal innen helse og omsorg/rehabilitering oppleve tjenestene som gode 
- Brukerne skal få rett tjeneste på rett sted til rett tid 

 
Hovedpunkter i de nye oppgavene for kommunene er: 
Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Regjeringen legger opp til å innføre 

20 pst. kommunal medfinansiering av somatiske pasienter for medisinske opphold og 
konsultasjoner for alle aldersgrupper fra 2012. Kirurgi og fødsler er ikke inkludert i 

medfinansieringen. Det legges opp til et tak på 30 000 kroner for særlig ressurskrevende 
enkeltopphold. Videre vil nyfødte barn og pasientbehandling med kostbare biologiske 
legemidler unntas fra medfinansieringsgrunnlaget. Midlene som overføres til kommunene fra 

2012 vil bli finansiert av en tilsvarende reduksjon i bevilgningen til innsatsstyrt finansiering. 
Foreløpig er det anslått at et beløp i størrelsesorden 4,2 mrd. 2010-kroner overføres til 

kommunenes rammetilskudd. 
Utskrivningsklare pasienter. Regjeringen legger opp til at kommunene får betalingsplikt for 
utskrivingsklare pasienter innen somatikk fra 2012. Kommunene vil få overført midler for 

utskrivingsklare pasienter anslått til om lag 560 mill. kroner. Midlene overføres til 
kommunenes rammetilskudd. 

Øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene. Regjeringen har foreslått en plikt for 
kommunene til å etablere øyeblikkelig hjelp-døgntilbud. Regjeringen legger opp til en gradvis 
oppbygging av tilbudet i landets kommuner fram til 2016. Driftskostnadene ved tilbudet 

finansieres ved at midler gradvis overføres fra de regionale helseforetakene til kommunene i 
perioden 2012 til 2015. 50 pst. av midlene overføres fra bevilgningene til de regionale 

helseforetakene til kommunene gjennom øremerkede tilskudd basert på søknader, og 50 pst. 
tilføres konkrete prosjekter gjennom direkte bidrag fra de regionale helseforetakene til 
kommunene. Kommunene vil kunne søke om investeringstilskudd gjennom 

investeringsordningen for sykehjem og omsorgsboliger. 
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I statsbudsjettet for 2012 kommer regjeringen tilbake med endelig forslag om størrelsen på 

beløpet som skal overføres til kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen.  
 

For å kunne innfri kravene til kommunen som innføringen av samhandlingsreformen gir, må 
Nordre Land ha en oppdatert kommunedelplan for omsorg, helse og rehabilitering. Med en 
god plan vil en bedre klare å gjennomføre lokale tiltak der det er mest hensiktsmessig og 

velge å delta aktivt i Gjøvik-regionens arbeid med samhandlingsreformen der det er mer 
hensiktsmessig. En må også ha fokus på å øke kvaliteten i tjenestene og en må øke 

kompetansen. Forebyggende helsearbeid må få størst fokus. 
 
I forbindelse med samhandlingsreformen får kommunene overført om lag 5 milliarder kroner 

over rammetilskuddet i 2012. Dette er fordi kommunene får nye oppgaver ved innføring av 
kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene og økonomisk ansvar for 

utskrivingsklare pasienter. I kommuneproposisjonen 2012 er det beregnet at Nordre Land 
kommune vil få 7,691 mill gjennom kostnadsnøkkelen i inntektssystemet basert på 
alderssammensetningen i befolkningen i forbindelse med medfinansieringsansvaret. Tallet er 

bare et anslag og vil bli fastsatt endelig i statsbudsjettet når kriteriedataene er oppdaterte. 
Nordre Land kommune får 10,153 mill i forbindelse med samhandlingsreformen i 2012. 

 
Det er gjennomført forstudier i Samhandlingsreformen både lokalt i Nordre Land kommune, 
og regionalt i Gjøvikregionen. 

 
Den regionale forstudien konkluderte med tre anbefalinger: 

1. System 
2. Kompetanse 
3. Fellesfunksjoner 

 
Den lokale forstudien gav anbefalinger om å utrede følgende problemstillinger i et 

forprosjekt: 

 Hva kan fortsatt løses lokalt og hva vil det være ressursbesparende å løse 

interkommunalt/regionalt 

 Vurdere avtaler om et mer forpliktende samarbeid opp mot spesialisthelsetj og en 

hensiktsmessig oppgavefordeling 

 Vurdere eksisterende avtaler med andre kommuner/regionen og evt lage nye der det er 
hensiktsmessig å samarbeide 

 Vurdere eksisterende bygningsmasse mht om denne kan romme endrede, økende eller 
nye tjenester og tilbud 

 Se på kompetansesamarbeid, støtte og styringssystemer og felles funksjoner 
 

Forprosjektet, som startet opp høsten 2011, skal inneholde en utredning av behovet for plasser 
(lokalt/regionalt/interkommunalt) for å yte forsvarlige tjenester til utskrivningsklare pasienter 

og akuttplasser/øyeblikkelig hjelp (fra 2016). Samhandlingsreformen handler også om å 
redusere behovet for sykehusinnleggelser, ved at kommunene selv settes i stand til å gi 
enkelte tjenester, som i dag ytes av spesialisthelsetjenesten ved sykehusene. Prosjektet må 

derfor også utrede muligheten for at det etableres et tilbud for å behandle disse enklere 
tjenesten i egen regi eller i samarbeid med andre kommuner (interkommunalt eller regionalt). 

Videre skal forprosjektet utrede behovet for og foreslå tiltak i forbindelse med forebyggende 
folkehelsearbeid i begrepets utvidede betydning. 
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På kort sikt kan det være nødvendig å løse plassbehovet for utskrivningsklare pasienter, ved å 

kjøpe disse plassene eksternt. Dette kan være ved sykehuset, eksterne rehabiliteringssentra 
eller hos andre kommuner. 

Forprosjektet skal som et minimum etablere delprosjekter innfor kompetanse, 
utskrivningklare pasienter, forebyggende folkehelse, akuttmottak/øyeblikkelig hjelp, 
komplementære boformer og IKT. Videre vil det være aktuelt å utrede muligheten for en lokal 

variant av et lokalmedisinsk senter. 
 

I kommunedelplan helse, omsorg og rehabilitering er det konkretisert mål og strategier 
innenfor en rekke områder. Disse er: 

 Folkehelsearbeidet 

 Forebyggende helsearbeid i helsestasjon 

 Barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Rusomsorg 

 Fysio- og ergoterapitjenesten 

 Miljøarbeidertjenesten og tilrettelagte tjenester 

 Demensomsorgen 

 Kreftomsorgen 

 Legetjenesten 

 Omsorgstjenester 

 Tildelingskontoret 

 Kompetanseutvikling 

 System og kvalitetsarbeid 
 

I tillegg til disse områdenes mål og strategier, hadde planen i et eget kapitel en tiltaksliste over 
utlike prioriterte tiltak som skulle gjennomføres for å nå disse målene. I forbindelse med 
behandlingen av kommunedelplanen ble imidlertid de aller fleste av disse tiltakene vedtatt tatt 

ut, med begrunnelse i manglende politisk prioritering i forbindelse med budsjettprosessen for 
budsjett 2011.  
 

Mange av de områdene, som omhandles i planen, inngår som en sentral del i 
samhandlingsreformen. Dette, i tillegg til manglende vedtatte midler til gjennomføring av 

tiltak for å nå vedtatte mål og strategier, gjør at det er behov for en revidering av tiltaksdelen i 
kommunedelplanen for Omsorg, helse og rehabilitering hvert år i tilknytning til 
handlingsplan/økonomiplan arbeidet. Samhandlingsreformen vil bli en sentral del av 

budsjettdiskusjonen for budsjett 2012. Det er derfor viktig at virkningen av 
samhandlingsreformen og revidering av kommunedelplanen sees i sammenheng. 

 

5.3 Kultur 

 
Målet for kultursatsningen i kommunen er at Nordre Land skal ha et allsidig og mangfoldig 
kulturliv med stor grad av frivillig engasjement, der innbyggerne skal kunne realisere sine 

ideer, interesser, evner og behov. For å kunne nå dette målet må kommunen ha fokus på de 
unges deltakelse ved blant annet å styrke ungdomsrådets muligheter til å ta del i utviklingen 

av både ungdommenes aktiviteter og kulturelle uttrykk.  
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Utarbeidelsen av en helhetlig strategi for kultursektoren vil være et viktig virkemiddel for å få 

en god plan for kultursatsningen i Nordre Land. I denne strategien bør det innarbeides en 
videreutvikling av Dokka kulturstasjon. Den bør også inneholde en plan for hvilke 

arrangementer og festivaler som en ønsker skal gå av staben i Nordre Land og kommunen må 
også synliggjøre arenaer for idrett og kulturliv som en ønsker å videreutvikle. I den fortsatte 
kultursatsningen i Nordre Land skal kommunen fortsatt støtte aktivt det frivillige arbeidet som 

utføres her i kommunen. 
 

I løpet av høsten 2011 vil det bli lagt frem en rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet for 2012/2015. Utkast til denne planen konkluderer med et økende behov for 
økonomisk støtte til idrett og fysisk aktivitet i kommende planperiode. Dette gjelder både 

tilskudd til bygging og drift av anlegg og tilskudd til aktivitet.  
 

Fordelt på enhetene Kultur og Teknisk drift og eiendom viser opptrappingsplanen et økt 
behov i planperioden på henholdsvis kr. 417.000,- (2012), kr. 1.527.000,- (2013), kr. 
652.000,- (2014) og kr. 782.000,- (2015).  Tilskuddene til anleggsbygging i årene 2012 – 

2014 er vedtatt gjennom rulleringen av det prioriterte handlingsprogrammet (kommunestyret 
desember 2010). For at opptrappingsplanen skal kunne følges er det en forutseting at de to 

enhetenes budsjettrammer økes tilsvarende. Behovet er særlig stort i 2013 da det foreslås et 
ekstraordinært tilskudd på kr. 1,667 mill til kunstgressbane. 
 

Kommunen bidrar også i høy grad til å utvikle idrettslivet gjennom bygging, rehabilitering og 
drift av kommunale anlegg. Når det gjelder bygging av nyanlegg i perioden 2012–2015 er det, 

for kommunen som anleggseier/utbygger, området rundt skolene på Dokka som utgjør den 
største utfordringen. I tillegg har kommunen store rehabiliteringsoppgaver på Dokka stadion, 
særlig i forhold til friidrettsanleggene og tribunen. På driftssiden blir utfordringene først og 

fremst å sørge for et hensiktsmessig vedlikehold. Som en indirekte støtte til brukerne foreslås 
det å innføre gratis halleie i Dokkahallen fra 2012. Dette vil indirekte sette idrettslagene i 

bedre stand til å kunne drifte og vedlikeholde eksisterende anlegg, da halleie ikke blir en 
driftsutgift. 
 

De vesentligste endringene fra 2011 går derfor primært på: 

 En betydelig prosentvis økning årlig i tilskudd til drift og idrettsanlegg, inkl. 

lysløyper, skiløyper og lekeplasser 

 For 2013 foreslås et ekstraordinært tilskudd til utbygging av kunstgrasbane 

 I hele planperioden foreslås gratis leie i Dokkahallen 
 

6 Infrastruktur 
 

Kommunen har de siste årene gjennomført store og viktige investeringer, blant annet i 
skolebygg. Dette har medført at kommunens fondsmasse i stor grad er disponert, i tillegg til at 
kommunens gjeld har økt betraktelig. Som en hovedregel kan det sies at utgifter til renter og 

avdrag i kommunens driftsbudsjett øker med kr. 100.000,- for hver million som lånes til 
investeringer. Kommunens årlige utgifter til renter og avdrag er i 2011 om lag kr. 26 mill. av 

en total gjeld på ca kr. 309 mill pr 31.12.2011.  
 
Også i årene som kommer vil investeringsaktiviteten være høy. Det er allerede vedtatt 

utbygging av 7 nye barnehageavdelinger, med en total investeringsramme på ca. kr. 30 mill. i 
tillegg vil høyst sannsynlig samhandlingsreformen initiere utbygging av omsorgsboliger i en 
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eller annen form og til ett eller annet formål. En slik investering vil sannsynligvis bli 

kostnadsberegnet til ca. kr. 10 mill som kommunal andel. 
 

Kommunen har de siste årene hatt en vedlikeholdsplan. Denne planen er blitt utvidet til også å 
prioritere vedlikeholdsbehovet til kirkelig fellesråd. Årlig prioriteres ca. kr. 2 mill til ulike 
vedlikeholdstiltak (dette inkluderer tiltak til universell utforming og 

energiøkonomiseringstiltak). Kommunal bygningsmasse øker, og det er i årene som kommer 
også nødvendig å øke bevilgningene til vedlikehold av de arealer kommunen har ansvaret for.  

 
Det er vedtatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for vann og avløp. Denne planen er 
tenkt å inneholde en planmessig utskifting av kommunalt vann og avløpsledningsnett. Det 

aller meste av dette ledningsnettet er gammelt og har behov for utskifting. Stadige lekkasjer 
(med stort svinn i produsert vann) og stadig hyppigere ledningsbrudd (både når det gjelder 

vann og avløpsnett) er tydelige indikasjoner på dette. Utskrifting av ledningsnett er kostbart. 
Det er vanlig å beregne ca. kr. 1.000,- pr. meter ny ledning. Kapitalkostnadene (renter og 
avdrag) ved investeringer i vann og avløp (selvkostområdene) er kostnader som kan legges på 

selvkostberegningene, og slikt sett betales av de innbyggerne i kommunen som er tilkoplet 
kommunalt vann og avløpsnett, gjennom de årlige kommunale eiendomsavgiftene. I 

forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplanen for vann og avløp bør det derfor 
beregnes hvor stor økning planens forslag til investeringstiltak vil innebære for den enkelte 
abonnent. Konkrete tiltak for hvordan en skal nå målene knyttet til infrastrukturen på vann- og 

avløpsnettet vil bli presentert i Handlingsplan 2013-2016 når kommunedelplan for vann og 
avløp er ferdig utarbeidet. 

 

7 Interkommunalt arbeid 
 
Regionrådet for Gjøvikregionen, der ordførere og ytterligere to politikere fra hver kommune 
deltar, er den politiske samarbeidsarenaen i regionen.  

 
Det interkommunale samarbeidet i Gjøvikregionen er ellers basert på felles eierskap til noen 

selskaper som løser kommunale tjenester (eks. GLT-avfall, Innlandet revisjon IKS, 
Gjøvikregionen miljø- og helsetilsyn IKS), selskaper som opprinnelig ble etablert som 
verktøy i arbeidsmarkedspolitikken (eks. TOPRO AS), men som etter hvert har fått et 

vesentlig kommersielt tilsnitt, og endelig selskaper som i større grad et utviklingsredskap for 
regionen (eks. Gjøvik Kunnskapspark (avviklet)). Regionale og kommunale eierstrategier for 

disse, legges i forbindelse med eierskapsmeldingen årlig. 
 
Samarbeidet er de siste årene styrket innenfor kommunenes administrative oppgaver; Felles 

økonomisystem (FØS) er innført, felles innkjøpsenhet etter vertskapskommunemodellene er 
etablert på Gjøvik, samarbeid om regional IKT-strategi og herunder IKT-driftsløsninger og 

programmer (SIKT), samarbeid om innkjøp av strøm (Gjøvikregionen og Ringsaker), felles 
forsikringsordning (Fokso) og samarbeid på leasingbiler. Det utredes ytterligere gevinster ved 
å utvide samarbeidet til å omfatteflere administrative områder. 

 
Innenfor de kommunale tjenestene kan vi nevne felles Legevaktordning, Krisesenter, 

skolefaglig nært samarbeid i Gjøvikregionen (SØVN), tilsvarende barnehagefaglig samarbeid 
og samarbeid om Gjøvikregionens næringsråd. 
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Vi har et interkommunalt samarbeid med Søndre Land på tilsynsførerordningen, vi 

samarbeider med BUF-etat (på fylkesnivå), og vi sitter i et samhandlingsforum for alle 
barnevern i Oppland. 

 
Kommunene i regionen samarbeider om et forprosjekt for innføring av 
Samhandlingsreformen. Det er aktuelt å utrede ulike samarbeidsmuligheter, både med enkelte 

av nabokommunene og med kommunene i Gjøvikregionen. Samarbeid med private 
institusjoner er også aktuelt.  
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Del 3: Målstyring og resultatledelse 
 

8 Bakgrunn 

 
Høsten 2009 utviklet Nordre Land kommune et styrings- og rapporteringssystem basert på 

utvalgte måleindikatorer for hvert tjenesteområde. Alle målene for en enhet samles i et 
styringskort, sammen med en beskrivelse av enheten og utfordringer som enhetsleder ser i 
planperioden. I syringskortet er det forsøkt å fokusere på mål som sier noe om kvaliteten på 

tjenesten som ytes sett fra fokusområdene samfunnsperspektivet, brukerperspektivet, 
medarbeiderperspektivet og økonomiperspektivet. 

 
Litt utsatt ble 1.generasjons styringskort vedtatt i januar 2010. Det ble gjort små endringer på 
målsetningene og noen styringsparametre som viste seg å ikke kunne måles eller som ikke 

fungerte som først antatt ble fjernet, men stort sett ble styringsparametrene beholdt uendret 
også for 2011. Måloppnåelse i forhold til disse styringsparametrene har det blitt rapportert på 

gjennom kvartalsrapporteringene i 2011. 
 
Styringskortene har ikke blitt endret forut for handlingsplan 2012-2015. Styringssystemet med 

resultatrapportering er fortsatt såpass nytt at enhetslederne ønsker en litt lengre 
modningsprosess og målehorisont før en tar ut eller kommer med nye måleparametre. Men i 

løpet av 2012 skal det gjøres en god jobb på revidering og videreutvikling av styringskortene, 
sånn at det til handlingsplan 2013-2016 foreligger et 2. generasjons styringssystem som har 
enda bedre styringsindikatorer. 

 
Siste rapporterte status som presenteres her er 2010. Dette skyldes at status for hele året 2011 

først er klart etter årsslutt og for faktatabellen er det ikke klart før KOSTRA-tallene publiseres 
i mars. Økonomiperspektivet er klart når regnskapet er ferdig avsluttet og revisjonen har 
godkjent det. En fullstendig presentasjon av måloppnåelse for 2011 gjøres i årsmeldinga som 

foreligger sammen med regnskapet til politisk behandling på vårparten 2012. Men hvis en 
ønsker å vite hvordan de enkelte tjenesteområdene ligge an på styringsparametrene for 2011, 

finnes disse i kvartalsrapporteringen som er gjort i løpet av 2011. 
 

8.1 Overordnet styringskort 

 
Nordre Land kommune med et totalareal på 964 km2 ligger i nordenden av Randsfjorden og 

strekker seg nordover til fjellområdet Synnfjellet. Pr 1.1.2011 hadde kommunen 6716 
innbyggere, hvorav ca 3000 bor i Landsbyen Dokka. Kommunen har et allsidig næringsliv, og 
det finnes 855 bedrifter/virksomheter i kommunen og ca 3000 arbeidsplasser. 

 

Faktatabell Nordre Land 

kommune (KOSTRA) 

                         Nordre Land 

  2007           2008           2009        2010 

Oppl Kom.- 

gr 

Land. 

u/Oslo 

Folketall pr 01.01 6720 6636 6680 6672 - - - 

Prosentvis endring i 

folketallet 

-1,25 % 

-84stk 

+0,66 % 

+44stk 

-0,12 % 

-8stk 

+0,66 % 

+44stk 

- - - 

Antall årsverk 476 472 486 512 - - - 
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Antall fast ansatte 638 631 675 695 - - - 

Netto driftsresultat i prosent 
av brutto driftsinntekter 

1,3 %          -2,3 % 0,7 % 4,3 % 3,4 % 2,6 % 2,3 % 

Langsiktig gjeld i prosent av 

brutte driftsinntekter 

194,5       194,5 % 187 % 188,3 % 180,2 % 183,9 % 181 % 

Statlige rammeoverføringer 
i prosent av brutto 

driftsinntekter 

33,4 %        31,5 % 33,0 % 32,4 % 26,4 % 26,9 % 20,5 % 

Netto driftsutgifter i kroner 
per innbygger 

35658         38048 40920 40599 40284 39294 38194 

Netto lånegjeld i kroner per 

innbygger 

25584         26311 26881 29983 34862 38498 38890 

Helt arbeidsledige i Nordre 

Land pr 31.10 

1,0 % 

37 stk 

1,4 % 

38 stk 

2,4 % 

82 stk 

1,9 % 

66 stk 

2,1 % - 2,7 % 

 

Hvor av unge arbeidsledige 

(tom 24 år) 

13 stk 10 stk 10 stk 9 stk - - - 

 
 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2006 

Status  

2010 

Mål 

2015 

Hvor fornøyd er du med muligheter til å etablere egen 

virksomhet i din kommune? 

IU (1-6) 2,5 3,4 4,0 

Hvor fornøyd er du med serviceinnstillingen hos de 
ansatte i kommunen? 

IU (1-6) 3,4 4,1 4,0 

I hvilken grad har du tillit til at politikerne i kommunen 

arbeider for befolkningens beste? 

IU (1-6) 2,8 3,8 3,5 

Hvor fornøyd er du med hvordan folkevalgte i 
kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? 

IU (1-6) 2,8 3,2 3,5 

Omdømmet til kommunen IU (1-6) 3,0 4,1 4,5 

Hvor fornøyd er du med utviklingen av 

kommunesenteret? 

IU (1-6) 3,3 4,0 4,5 

Hvor fornøyd er du med muligheten til å få arbeid innen 
rimelig avstand fra hjemmet? 

IU (1-6) - 3,9 3,5 

Nettoflytting (innflytting – utflytting) SSB 69 30 30 

Kommunale lærlingplasser Telling 18 18 18 

Valgdeltakelse Telling 71,4 % - 72,8 % 

Kommunen har som mål å tilby 9 lærlinger lærlingplasser hvert år. En lærlingkontrakt er 2-

årig. 
Måleindikatoren valgdeltakelse er status fra stortingsvalget 2009 og mål stortingsvalget 2013.  

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 8,9 % 7,1 % 6,5 % 6,5 % 

I hvilken grad er du fornøyd med nærmeste leder? MU (1-6) (*ny) 4,4 4,4 4,6 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,6 4,5 4,7 
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Økonomiperspektivet  Datakilde Status 

2008 

Status  

2009 

Status 

2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 100,9 % 98,5 % 98,16 % 

Netto driftsresultat (i prosent av 
brutto driftsinntekter) 

Regnskap -2,3 % 0,7 % 4,4 % 

Generelle disposisjonsfond 

(kommunens handlingsrom) 

Regnskap 19,4 

mill 

Ca 5 

mill 

5,26 

mill 

 

8.2 Sentraladministrasjonen 

Beskrivelse av enheten 

Sentraladministrasjonen består av faggruppene HR (human resources, tidligere lønn og 
personal), økonomi og strategi og service, informasjon og forvaltning. Disse faggruppene 

server alle enhetene i kommunen. I tillegg er servicetorg og sentralbordet, som ligger under 
faggruppe SIF, en viktig førstelinje serviceyter overfor innbyggerne i Nordre Land. 
 

Faktatabell tjenesten              Nordre Land 

2007        2008      2009    2010 

Oppl Kom.-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Lønn administrativ styring og 
fellesutgifter i % av totale 

lønnsutgifter 

6,8 6,3 10,9 5,9 7,9 5,8 7,2 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
adm. styring og fellesutgifter 

3.243 3.288 4546 4183 3978  
 

3600  
 

3598 

Brutto driftsutgifter til politisk 

styring og kontrollorganer i kr. pr. 
innbygger 

472 460 447 405 458 369 328 

Antall brukere overformynderiet 11 13 15 20 - - - 

Antall unike treff på hjemmesiden, i 

gjennomsnitt pr dag (ca tall) 

- - 350* 800* - - - 

Med det måleverktøyet vi har i dag får vi ikke ut eksakte tall for unike treff på hjemmesiden. 
Dette er derfor et beregnet tall.   

Utfordringer i planperioden 

 Ekte Landsbyliv satsningen 

 Næringsutvikling 

 Regionale samarbeid 

 Utnytte mulighetene som ligger IT-systemene for mer automatisk datafangst 
 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status  

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Service, informasjon og forvaltning:      

Score på kommunalt servicenivå, telefon Forbr.råd  5,9 * 5,9 5,9 

Score på kommunalt servicenivå, epost Forbr.råd 3,1 * 3,5 4,0 

Antall stjerner for hjemmesiden på 
norge.no 

Norge.no 6 * 6 6 

Hvor fornøyd var du med servicetorget? IU (1-6) 4,5 4,7 4,6 4,7 

Hvilket inntrykk har du av servicetorget? IU (1-6) 3,9 4,4 4,0 4,2 
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Hvor fornøyd er du med de internettbaserte 

tjenestene? 

IU (1-6) - 4,4 4,0 4,5 

Hvilket inntrykk har du av de 
internettbaserte tjenestene? 

IU (1-6) - 4,1 4,5 5,0 

Økonomi og strategi:      

Andel fakturaer betalt innenfor frist VISMA 85 % 78 % 88 % 92 % 

Restanser for kommunale krav i % av totalt 

fakturert  

VISMA 5,6 % 0,9 % 5,0 % 4,0 % 

Stedlig arbeidsgiverkontroll SOFIE 6,3 % 2,4 % 5 % 5 % 

Innkrevingsgrad restskatt  SOFIE 86,9 % 89,9 % 87 % 87 % 

HR:      

Andel av lønnsutbetalinger uten oppretting VISMA 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 

Næringsrådgivning:      

Tilfredshet med bistand fra kommunens 
næringsrådgivere 

BU (1-6) 2,5  3,5 4,0 

*Score på servicenivå telefon og epost er ikke testet i 2010. Resultatet av stjerne på 

hjemmesiden vil forligge ved månedsskifte nov/des.  
Status IU er hentet fra innbyggerundersøkelsen fra 2006. 

Status for tilfredshet med kommunens næringsrådgiver er hentet fra innbyggerundersøkelsen 
fra 2006 der brukere av denne tjenesten ble spurt. Videre skal en brukerundersøkelse 
gjennomføres på næringsrådgiver. Dette blir en egenprodusert brukerundersøkelse med skala 

fra 1-6. 
 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,5 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 5,9 % 0,5 % 4,8 % 4,8 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,8 4,5 4,7 

 

Økonomiperspektivet  Datakilde Status 

2008 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål  

2015 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 92,62 % 119,23 % 75,46 % 100 % 100 % 

BU = Brukerundersøkelse IU = Innbyggerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse 
 

8.3 Grunnskole 

Målsettingen for grunnskolene i Nordre Land: 
Nordre Land kommune skal ha en skole som bidrar til å skape aktive og trygge elever som 

bruker mulighetene til faglig, sosial og personlig utvikling. En skole med profesjonelle og 
motiverte lærere i tett samarbeid med foreldre. En skole preget av nytenkning og fokus på 
fremtiden. 

 
Faktatabellen presentere tall for grunnskolene i Nordre Land samlet. Siden kommunestyret 

vedtar en ramme til hver av skolene, har de hvert sitt styringskort med like mål der 
ambisjonsnivået er tilpasset den enkelte skole. 

Faktatabell tjenesten (KOSTRA)              Nordre Land 

 2007        2008       2009       2010 

Oppl. Kom.

grp. 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning,  

57663 64119 67493 73093 70811 73938 70223 
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per innb 6-15 år  

Netto driftsutgifter til skolelokaler 

og skyss, per innb 6-15 år  

17944 20286 19059 20164 16454 18954 16378 

 

Elever pr undervisningsrelatert 
årsverk  

11,6 11,0 11,7  11,3 11,2 12,1 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 

1.til 4.årstrinn  

- 13,2 13,2 13,4 12,6 11,8 13,0 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
5.til 7.årstrinn  

- 13,9 13,9 14,7 12,5 12,4 13,0 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 
8.til 10.årstrinn  

14,6 13,8 14,6 14,1 14,4 13,3 14,7 

Timer spesialundervisning i % av 
antall lærertimer totalt  

15,5 % 20,3 % 19,7 % 10,4 % 17,9 % 18,9 % 16,4 % 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning 

5,7 % 6,5 % 5,4 % 6,3 % 7,4 % 8,9 % 7,6 % 

Andel barn 6 – 9 år i SFO 45,4 % 44,1 % 46,5 % 49,6 % 50,8 % 46,1% 57,1 % 

Betalingssatser SFO (ukentlig 
oppholdstid 10 timer) 

1036 873 1036 1209 1231 996 1105 

 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2006 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål 

2015 

Hvor fornøyd er du med grunnskolen i Nordre Land? IU (1-6) 4,2 4,3 4,3 4,5 

Hvilket inntrykk har du av grunnskolen i Nordre 
Land? 

IU (1-6) 4,0 4,0 4,1 4,5 

 

Dokka Barneskole 

Beskrivelse av enheten 

Visjon for Dokka barneskole: 

 Trivsel for alle i et trygt og godt læringsmiljø i nært samarbeid med 
foreldrene/foresatte 

Overordnet mål for Dokka barneskole: 

 Vi skal øke elevenes læringsutbytte 

 Vi skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdighet  
 

Faktatabell tjenesten                        Nordre Land 

   2007         2008       2009          2010 

Antall elever 389 364 370 370 

Årsverk lærere 29,43 31,38 30,17 24,64 

Årsverk assistenter 6,46 5,76 7,05 8,63 

Antall barn SFO 104 95 98 104 

Antall årsverk SFO - 2,69 3,48 2,89 

Andel som benytter leksehjelp  - - - 143 

Andel elever som mottar spesialundervisning:     

1. trinn 6,5 % 2,6 % 3,3 % 2,2 % 

2. trinn 3,5 % 13,0 % 2,6 % 6,6 % 

3. trinn 0 3,5 % 13,0 % 5,1 % 

4. trinn 6,0 % 4,2 % 3,5 % 12,5 % 
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5. trinn 10,4 % 7,5 % 8,3 % 5,2 % 

6. trinn 6,2 % 10 % 7,5 % 10,2 % 

7.tinn 5,8 % 7,7 % 10 % 7,2 % 

 

Utfordringer i planperioden 

 Øke voksentettheten (utfordringene blir stadig flere og større) 

 Øke ferdighetene i basisfagene, norsk, matematikk og engelsk 

 Ressurser til lekselesing for 1. – 4. trinn 

 Tidlig innsats 

 Nullvisjon når det gjelder mobbing 

 Ressurser til fremmedspråklige og arbeidsinnvandrere 

 Skaffe kvalifisert arbeidskraft 

 Ressurser til lekselesing for 5. – 7. trinn 

 Medvirkning, elever / foreldre 

 Tydeligere klasseledelse 

 

Brukerperspektivet  Data- 

kilde 

Hele 

landet 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål  

2015 

Grad av trivsel på skolen (spm 2 ) EU (1-5) 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 

Elever som har blitt mobbet på skolen 

(spm 33) 

EU (1-5) 1,4 1,5 2,0 1,3 1,2 

Elever som opplever at læreren forteller 
hva eleven må gjøre for å bli bedre i 
fagene (spm 20) 

EU (1-5) 3,5 3,8 3,7 4,0 4,4 
 

Trives du sammen med lærerne dine? 
(spm 5) 

EU (1-5) 4,0 4,2 4,3 4,1 4,4 

Hører skolen på elevenes forslag (spm 
40)  

EU (1-5) 3,6 3,0 4,0 3,6 4,0 

Andel foreldre som er helt eller delvis 

enig i at de blir godt informert om barnets 
skolefaglige utvikling 

FU (1-5)  - - 100 Ny Ny 

Andel av forelder som er helt eller delvis 

enig i at skolens ledelse og lærerne 
håndterer mobbing av elevene på en god 
måte 

FU (1-5) - - 68 Ny Ny 

Andel elever som føler trygghet på 
skoleskyss/skolevei 

Egen 
BU 

Ny - 96 Ny Ny 

Andel elever som får spesialundervisning 
som når avklarte mål i IOP 

IOP Se *     

Andel elever som får spesialundervisning KOSTR 7 % 6,2 % - 7 % 7 % 

Grad av tilfredshet med åpningstider SFO BU (1-
6) 

5,1 (*ny) 5,2 5,0 5,0 

Hvor stor grad har du inntrykk av at ditt 
barn trives på SFO? 

BU (1-
6) 

4,9 
 

(*ny) 5,1 5,0 5,0 

* Andel elever som når avklarte mål i IOP: Dette har vi ikke gode verktøy for å måle, dette 

må derfor vurderes videre 
 

 



 30 

2. trinn Datakilde Hele landet Status 

 2009 

Status  

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Lesing  Lesetest 20,6 % 18,4 % 12,45 % 15 % 15 % 

Regning  Regnetest 20,0 % 22,2 % 15 % 20 % 20 % 

Elevenes resultater på lese- og regnetestene for 2.trinn, presenteres som andel elever under 
kritisk grense. 

 

 Hele landet Status 2009 Status 2010 Mål 2012 

Mestringsnivå 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Lesing 5 trinn 26,5 46,6 26,9 18,6 62,8 18,6 35,7 44,6 19,6 20 55 25 

Regning 5. 
trinn 

27,5 46,6 26,1 26,1 41,3 32,6 28,1 43,9 28,1 23 52 25 

Engelsk 5. trinn 24,6 50,8 24,5 20,5 61,4 18,2 23,6 54,5 21,8 23 52 25 

Resultatene fra nasjonale prøver presenteres på en skala med ulike mestringsnivåer. Skalaen 

er utformet på samme måte for de ulike prøvene, og har tre mestringsnivåer for 5.trinn. 
Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin poengsum på prøvene. Hvert nivå 

på skalaen beskriver de grunnleggende ferdighetene til elever på dette mestringsnivået. Nivå 1 
er laveste ferdighetsnivå og her behersker elevene grunnleggende ferdigheter i noe grad. For 
skolen presenteres prosentandelen elever på nivå 1. (For mer utfyllende beskrivelse av hva 

som kreves på de ulike ferdighetsnivåene, gå inn på www.udir.no) 
 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,9 % 1,4 % 1,4 % 1,0 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 9,1 % 12,8 % 7,5 % 6,0 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,2 4,5 4,7 

 

Økonomiperspektivet Datakilde Status 2008 Status 2009 Status 2010 

Prosentvis avvik mellom 
budsjett og regnskap  

Regnskap 97,54 % 97,26 % 98,99 % 

EU = Elevundersøkelse, Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt 

mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing.  
FU = Foreldreundersøkelse, 1-5 der 1 er best 

IU = Innbyggerundersøkelse, 1-5 der 5 er best 
MU = Medarbeiderundersøkelse, 1-6 der 6 er best 
 

Torpa Barne- og Ungdomskole 

Beskrivelse av enheten 

Skolen har SFO-tilbud og leksehjelptilbud for elever på 1.-4.trinn. 
Skolens satsingsområder skoleåret 2011/2012 er: 

 Økt læringsutbytte; lese-/læringsstartegier, vurdering, klasseledelse. 

 Sosiale ferdigheter; videreføring av PALS, revidering av ordensregler. 

 IKT; opprusting av utstyr m.m. 
 

Faktatabell tjenesten                                 Nordre Land 

     2007             2008              2009              2010 

Antall elever 223 223 217 210 

http://www.udir/
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Antall årsverk lærere 23,2 23,6 22 21 

Antall årsverk assistenter - 2,6 2,3 4 * 

Antall barn i SFO 26 25 29 29 

Antall årsverk SFO 0,95 0,95 1 0,96 

Andel som benytter leksehjelp  - - - 75 % 

Andel elever som mottar spesialundervisning:    

1. trinn 13,3 % 0 0 0 

2. trinn 0 13,3 % 0 0 

3. trinn 4,0 % 6,6 % 13,3 % 0 

4. trinn 15 % 3,8 % 6,6 % 13,3 

5. trinn 4,5 % 14,8 % 4,2 % 5,9 

6. trinn 5,8 % 4,3 % 11,0 % 8,3 

7. trinn 8,0 % 5,8 % 4,3 % 13,7 

8. trinn 3,5 % 8,6 % 5,0 % 12,5 

9. trinn 8,3 % 7,1 % 4,5 % 4,8 

10. trinn 12,0 % 10,5 % 7,1 % 4,5 

* Årsverk assistenter er inkludert skolebibliotek og leksehjelp. Det har også vært en øking av 
assistentbruk i forhold til funksjonshemming og fremmedspråk. 

Utfordringer i planperioden 

 Øke læringsutbyttet for elevene.  

 Opprettholde god trivsel med størst mulig fravær av mobbing. 

 Løse utfordringer i læringsprosessene samtidig som antall årsverk går ned. 

 Gi elevene grunnleggende ferdigheter i IKT samtidig som knappe ressurser hindrer 
tilstrekkelig fornyelse av IT-utstyr. 

 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Hele 

landet 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål  

2015 

Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) EU (1-5) 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 

Elever som har blitt mobbet på skolen 
(spm 33) 

EU (1-5) 1,45 1,3 1,55 1,3 1,3 

Elever som opplever at læreren forteller 
hva eleven må gjøre for å bli bedre i 
fagene (spm 20) 

EU (1-5) 3,5 3,45 3,75 3,5 3,6 
 

Trives sammen med lærerne dine (spm 5) EU (1-5) 3,9 3,9 4,25 4,2 4,2 

Hører skolen på elevenes forslag (spm 

40) 

Skolep. 3,6 3,1 3,2 3,6 3,6 

Karriereveiledning Skolep. 3,6 3,9 3,4 3,6 3,6 

Andel foreldre som er helt eller delvis 
enig i at de blir godt informert om barnets 

skolefaglige utvikling 

FU (1-5)  - - 100 % Ny Ny 

Andel av forelder som er helt eller delvis 
enig i at skolens ledelse og lærerne 

håndterer mobbing av elevene på en god 
måte 

FU (1-5) - - 60,6 % Ny Ny 

Andel elever som føler trygghet på 

skoleskyss/skolevei 

Egen 

BU 

- - Ikke 

gj.ført 

Ny Ny 

Andel av elever som får 
spesialundervisning som når avklarte mål 

IOP Se *      
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i IOP 

Andel elever som får spesialundervisning GSI 7 % 5,2 % 5,5 % 6 % 6 % 

Grad av tilfredshet med åpningstider SFO BU (1-

6) 

5,1 (*ny) 4,6 5,0 5,0 

Hvor stor grad har du inntrykk av at ditt 
barn trives på SFO? 

BU (1-
6) 

4,9 (*ny) 4,3 5,0 5,0 

TBUS har ikke gjennomført FU de siste årene, derfor har vi ingen data derfra. 

*Andel elever som når avklarte mål i IOP: Dette har vi ikke gode verktøy for å måle, dette må 
derfor vurderes videre 
Mål for foreldreundersøkelsen settes når status er kjent, foreldreundersøkelsen gjennomført. 

   

 Datakilde Hele 

landet 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål 

2015 

Lesing 2.trinn  Lesetest 20,6 % 32,6 % 25,4 % 19,0 % 19,0 % 

Regning 2.trinn Regnetest 20 % 28,6 % 37,0 % 20,0 % 20,0 % 

Elevenes resultater på lese- og regnetestene for 2.trinn, presenteres som andel elever under 

kritisk grense. 
 

 Hele landet Status 2009 Status 2010 Mål 2012 

Nivåer 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Lesing 5 trinn 26,5 46,7 26,9 45,5 45,5 9,1 25 50 25 20 55 25 

Regning 5. trinn 27,4 46,4 26,2 45,5 40,9 13,6 12,5 62,5 25 23 52 25 

Engelsk 5. trinn 24,6 51 24,4 54,5 36,4 9,1 12,5 50 37,5 23 52 25 

 
 Hele landet Status 2009 Status 2010 Status 2010 

8.trinn 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Lesing 7,5 22,2 37,1 22,9 10,3 15 15 55 10 5 0 40,9 27,3 22,7 9,1 5 20 50 15 10 

Regning 6,6 20,6 41,9 20 11 10 30 55 0 5 14,3 9,5 42,9 23,8 9,5 5 20 50 15 10 

Engelsk 10 19,6 39,8 20,8 9,8 21,1 21,1 47,4 10,5 0 0 33,3 23,8 38,1 4,8 5 20 50 15 10 

 

  Hele landet Status 2009 Status 2010 Mål 2012 Mål 2015 

10.trinn Grunnskole- 

poeng 

39,5 34,6 37 38 39,5 

Resultatene fra nasjonale prøver presenteres på en skala med ulike mestringsnivåer. Skalaen 
er utformet på samme måte for de ulike prøvene, og har tre mestringsnivåer for 5.trinn og fem 

mestringsnivåer for 8. og 9. trinn. Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter sin 
poengsum på prøvene. Hvert nivå på skalaen beskriver de grunnleggende ferdighetene til 

elever på dette mestringsnivået. Nivå 1 er laveste ferdighetsnivå og her behersker elevene 
grunnleggende ferdigheter i liten grad. På nivå 2 behersker elevene grunnleggende ferdigheter 
i noe grad. For skolen presenteres prosentandelen elever på nivå 1 og 2 samlet for 8. og 

9.trinn. (For mer utfyllende beskrivelse av hva som kreves på de ulike ferdighetsnivåene, gå 
inn på www.udir.no). 

I følge Kvalitetsmeldinga skal det komme nasjonale prøver på våren 9.trinn. 
 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,2 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 

http://www.udir.no/
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Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 9,5 % 3,8 % 6,0 % 6,0 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,6 % 4,6 4,6 

 

Økonomiperspektivet Datakilde Status 2008 Status 2009 Status 2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 110,17 % 106,55 % 103,97 % 

EU = Elevundersøkelse, Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt 

mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing.  
FU = Foreldreundersøkelse, 1-5 der 1 er best     

IU = Innbyggerundersøkelse, 1-5 der 5 er best 
MU = Medarbeiderundersøkelse, 1-6 der 6 er best 
 

Dokka Ungdomskole 

for eleven – sammen med foresatte 

Beskrivelse av enheten 

Inneværende skoleår har vi spesiell fokus på prosjektet ”Lære å lære”. Elevrådet er sentralt i 

et prosjekt med utarbeiding av nye ordensregler i tråd med nye forskrifter. Reglene skal være 
verdibaserte og bygger på verdiene Respekt, Trygghet og Ansvar. 
 

Faktatabell tjenesten                       Nordre Land 

  2007       2008      2009        2010 

Antall elever 187 196 202 187 

Antall årsverk lærere 18,1 18,0 18,5 18,2 

Antall årsverk assistenter (inkl.bibliotek) 1,2 1,5 1,9 2,2 

Andel elever som mottar spesialundervisning:     

8. trinn 9,1 % 5,8 % 4,6 % 4,2 % 

9. trinn 4,3 % 8,5 % 5,3 % 4,6 % 

10. trinn 3,2 % 4,4 % 3,2 % 5,3 % 

Utfordringer i perioden 

 Nullvisjon med hensyn til mobbing, godt læringsmiljø 

 Lærelyst – tilpasset opplæring for alle 

 Øke ferdighetene i basisfagene norsk, matematikk og engelsk 

 Helse og fysisk aktivitet 

 Gode overganger mellom barneskole, ungdomsskole og videregående skole 

 Medvirkning og godt samarbeid med barn og foreldre 

 IKT som læremiddel, økonomi og kompetanse 

 Økt voksentetthet 

 
 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Hele 

landet 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål  

2015 

Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) EU (1-5) 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 

Elever som har blitt mobbet på skolen (spm 
33) 

EU (1-5) 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 
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Elever som opplever at læreren forteller 

hva eleven må gjøre for å bli bedre i fagene 
(spm 20) 

EU (1-5) 3,5 3,9 3,7 4,0 4,2 

 

Trives du sammen med lærerne dine (spm 
5) 

EU (1-5) 4,0 4,0 4,3 4,1 4,4 

Hører skolen på elevenes forslag (spm 40) EU (1-5) 3,6 3,4 3,3 3,6 4,0 

Karriereveiledning Skolep. 3,6 3,9 3,8 3,9 4,0 

Andel foreldre som er helt eller delvis enig 
i at de blir godt informert om barnets 
skolefaglige utvikling 

FU (1-5)  - - 4,6 Ny Ny 

Andel av forelder som er helt eller delvis 

enig i at skolens ledelse og lærerne 
håndterer mobbing av elevene på en god 

måte 

FU (1-5) - - 3,9 Ny Ny 

Andel elever som føler trygghet på 
skoleskyss/skolevei 

Egen 
BU 

Ny - Ikke 
klar 

Ny Ny 

Andel av elever som får 

spesialundervisning som når avklarte mål i 
IOP 

IOP   *     

Andel elever som får spesialundervisning KOSTR 7 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 

*Andel elever som når avklarte mål i IOP: Dette har vi ikke gode verktøy for å måle, dette må 

derfor vurderes videre.  
 

 Hele landet Status 2009 Status 2010 Mål 2012 

8. 

trinn 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Lesing 7,5 22,2 37,1 22,9 10,3 6,3 20,6 52,4 15,9 4,8 16,7 27,1 37,5 12,5 6,3 5 20 50 15 10 

Regning 6,6 20,6 41,9 20,0 11,0 7,8 26,6 42,2 18,8 4,7 16,7 33,3 35,4 14,6 0 5 20 50 15 10 

Engelsk 10,0 19,6 39,8 20,8 9,8 7,9 15,9 57,1 14,3 4,0 30,4 21,7 30,4 15,2 2,2 30,4 5 20 50 15 

 

  Hele landet Status 2009 Status 2010 Mål 2012 Mål 2015 

10.trinn Grunnskole- 
poeng 

39,5 38,7 39,0 39,0 39,5 

Resultatene fra nasjonale prøver presenteres på en skala med ulike mestringsnivåer. Skalaen 
er utformet på samme måte for de ulike prøvene, og har fem mestringsnivåer for 8. og 9. trinn. 

(For mer utfyllende beskrivelse av hva som kreves på de ulike ferdighetsnivåene, gå inn på 
www.udir.no) Nasjonale prøver innføres også for 9.trinn nå. Grunnskolepoeng har variert, og 

vil nok variere, fra trinn til trinn. Vi har en målsetting om en økning, men dette krever 
systematisk satsing over tid, noe vi er i gang med, bl.a. gjennom ”Lære å lære”. 
 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,3 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 2,2 % 7,4 % 2,5 % 2,5 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,8 % 4,5 4,7 

 

Økonomiperspektivet Datakilde Status 2008 Status 2009 Status 2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 98,93 % 98,81 % 99,18 % 

http://www.udir.no/
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EU = Elevundersøkelse, Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt 

mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing.  
FU = Foreldreundersøkelse, 1-5 der 1 er best 

IU = Innbyggerundersøkelse, 1-5 der 5 er best 
MU = Medarbeiderundersøkelse, 1-6 der 6 er best 
 

Voksenopplæringen og flyktningtjenesten  

Beskrivelse av enheten 

Flyktningtjenesten arbeidsområde omfatter bosetting, kvalifisering og inkludering av 
flyktninger gjennom tverrfaglig samarbeid, jfr. ”Kommunal veileder.” 

Voksenopplæringen har følgende arbeidsområder: 
-opplæring i norsk med samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og beboere i 
asylmottaket 

-grunnskoleopplæring for voksne og beboere i asylmottaket 
-spesialundervisning for voksne 

-studietilbud og kurs for voksne gjennom samarbeidet i Cafe 2000 
 

Faktatabell tjenesten 

(KOSTRA) 

                   Nordre Land                

2007        2008       2009       2010 

Oppl. Kom.gr. Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter til 

grunnskoleopplæring for voksne 
pr. deltaker 

59176 70031 68710 Ikke 

tall 

28060 26831 20902 

Andel deltakere i VO i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere 

24,3 % 

 
(9 stk) 

57,4 % 

 
(31stk) 

56,7 % 

 
(34stk) 

Ikke 

tall 

63,1 % 76,6 % 75,6 % 

Andel deltakere i VO som får 

grunnskoleopplæring  

8,1 % 

(3 stk) 

13,0 % 

(7 stk) 

10,0 % 

(6 stk) 

25,9 % 

(7 stk) 

17,7 % 9,4 % 10,2 % 

Andel deltakere i VO som får 
spesialundervisning  

67,6 % 
(25stk) 

37,0 % 
(20stk) 

33,3 % Ikke 
rapp. 

19,2 % 14,0 % 14,2 % 

Antall deltakere i Cafe 2000:       

Fagskoleutdanning helsefag 0 0 20 19 - - - 

Mesterfagskolen 0 0 7 6 - - - 

Basiskompetanse, eget prosjekt 0 0 18 0 - - - 

Basiskompetanse, samarbeid med  

Næringshagen og Karrieresenteret 

0 0 54 21 - - - 

Norskoppl. innvandrere, kveld 23 30 23 10 - - - 

Diverse kurs 517 560 421 321 - - - 

Kommentarer til faktatabellen 

Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne pr. deltaker omfatter norsk med 

samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne, 
spesialundervisning for voksne og kurskontakt innenfor Cafe 2000-samarbeidet. Som 

rapporten om voksenopplæring i Gjøvikregionen viser, har VO I Nordre Land et videre 
arbeidsfelt enn det som er ordinært for VO. 
 

Utfordringer i planperioden 

 Opprettholde norskopplæring for innvandrere tilpasset deltakernes tidligere 

skolebakgrunn  

 Ivareta opplæringstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere  
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 Videreføre et godt tverrfaglig samarbeid mht bosetting og kvalifisering av flyktninger 

 Opprettholde og imøtekomme framtidig behov for spesialundervisning for voksne 

 Samarbeid med Karrieresenteret i Gjøvikregionen, avdelingen på Dokka, om 
kompetanseheving for den voksne befolkningen 

 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Andel deltakere som består muntlig og/eller 
skriftlig prøve i norsk 2 eller 3 

NIR 58,5 % 
 

55 % 62 % 
 

62 % 

Andel av bosatte flyktninger som ved fullført 

introduksjonsprogram går over i jobb/skole 
(klarer seg uten annen stønad) 

Opptelling 0 /7 2/6 2/4 50 % 

Andel av bosatte flyktninger som ved fullført 

introduksjonsprogram går over i tiltak i NAV 

Opptelling 6/7 2/6 2/4 50 % 

NIR: Nasjonalt introduksjonsregister (www.imdi.no) 
 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2015 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,5 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 5,5 % 8,1 % 5,5 % 5,5 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 3,8 4,5 4,7 

 

Økonomiperspektivet  Datakilde Status 

2008 

Status 

2009 

Status  

2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 105,53 % 99,47 % - 109,4 % 

 

8.4 Barnehage 

 

Under programområdet barn og unges levekår er målet at: 
Barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår og gode utviklingsmuligheter 

 
Formålet med barnehagen er at den skal gi barn under skolealder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med hjemmet. 

 
Nordre Land kommune har 3 enheter med til sammen 10 lokasjoner innen barnehagesektoren. 

Faktatabellen presenterer tall for alle barnehagene i kommunen samlet. Siden kommunestyret 
vedtar rammene til den enkelte barnehage, har de hvert sitt styringskort. 

Faktatabell tjenesten (KOSTRA)              Nordre Land 

2007        2008      2009        2010 

Oppl Komm. 

grp 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-
5 år 

10277 16236 8818 18758 17553 14826 16898 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr 
korrigerte oppholdstime 

39 41 43 43 49 47 48 

Andel barn 0-5 år med 

barnehageplass 

67,8 % 71,8 % 71,9 % 77,5 % 76,1 % 74,5 % 76,1 % 

Andel barn fra språklige og 
kulturelle minoriteter i barnehage i 

forhold til innvandrerbarn 0-5 år 

38,9 % 46,4 % 44,4 % 63,0 % 53,4 % 56,3 % 55,9 % 

http://www.imdi.no/
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Utgifter pr. barn som får ekstra 

ressurser 

51917 48091 58750 258500 363213 266701 325461 

Andel barn som får ekstra ressurser 4,8 % 4,0 % 2,9 % 0,7 % 2,8 % 4,1 % 3,9 % 

Andel ansatte med 
førskolelærerutdanning 

31,0 % 32,2 % 31,5 % 31,4 % 32,4 % 31,6 % 32,6 % 

 

Brukerperspektivet Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål  

2015 

Grad av oppfyllelse av lokal barnehagegaranti Telling 92,2 % 100 % 100 % 100 % 

 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2006 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål  

2015 

Hvor fornøyd er du med barnehagetjenesten (spm 9)? IU (1-6) 4,7 4,5 4,8 4,8 

 

Dokka barnehage  

Beskrivelse av enheten 

Dokka barnehage består av fem hus med til sammen ni avdelinger: 

 Furulund 2 avdelinger  

 Friluftbarnehagen 1 avdeling 

 Gry 1 avdeling 

 Tonlia 3 avdeling, hvorav 1 småbarnsavdeling 

 Øygardsjordet barnehage 4 småbarnsavdelinger (og en avdeling som ikke tas i bruk 

før barnehageåret 2012/2013) 

Utfordringer i planperioden  

 Fokusere mer på kvalitet i barnehagehverdagen kontra kvantitet 

 Oppfylle barnehagegarantien 

 Beholde/rekruttere pedagogisk personell 
 

Brukerperspektivet  Datakilde Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål  

2015 

Hvilken grad foreldrene er fornøyd med 
barnehagenes tilrettelegging av 
skoleforberedende aktiviteter 

BU (1-6) (*ny) 4,5 4,6 5,0 

Hvilken grad barnet opplever at det er 
gøy i barnehagen 

BU (1-6) (*ny) 4,7 4,9 5,0 

Hvilken grad er du tilfreds med 
åpningstiden (spm 23-25)? 

BU (1-6) (*ny) 5,5 5,0 5,5 

Hvor stor grad foreldre er fornøyd med 

informasjonen om hvordan barnet har det 

BU (1-6) (*ny) 3,9 4,5 4,9 

Andel barn på 4 og 5 år som 
gjennomfører barneintervju 

Telling 50 % Høst 100 % 100 % 

Andel barn med avvik i kartleggingen 

som får tilrettelagte tiltak uten 
enkeltvedtak (IOP) innen en måned 

Telling Ny 100 % 100 % 100 % 

Andel barn i barnehagen som når avklarte 

mål i IOP 

Telling Ny - 100 % 100 % 
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Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2,4 % 2,6 % 2,0 % 1,5 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 10,3 % 6,0 % 9,0 % 8,5 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,6  4,6 4,7 

 

Økonomiperspektivet Datakilde Status 2008 Status 2009 Status 2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 94,13 %  100,09 % 323,16 % 

IU = Innbyggerundersøkelse BU = Brukerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse 

 

Nordsinni barnehage 

Beskrivelse av enheten 

Nordsinni barnehage består av avdeling Dæhli oppe i Dæhlibygda og avdeling Skogvang nede 
på Nordsinni. Begge avdelinger ligger godt til for aktivt bruk av omgivelsene hele året rundt. 

Nordsinni barnehage vektlegger kultur-, natur - og friluftsaktiviteter for barna som 
gjennomgående innhold over hele året. Slik kan barna tidlig få innblikk i og bli glade i 

nærmiljø, tradisjoner og natur, som grunnlag for voksenlivet.  
 
Satsingsområdet: Voksenrollen i barnehagen, som grunnlag for utvikling av sosiale 

ferdigheter og barnsspråk, samt HMS i hverdagen. 
 

Visjon for Nordsinni barnehage: Du og jeg – sammen. 
Skal hverdagen bli god, utviklende og trygg, avhenger alt av hvordan vi i barnehagen møter 
hverandre i alle relasjoner. God kommunikasjon og anerkjennelse, positivitet og humor er 

viktig i hverdagen. 

Utfordringer i perioden 

 Få søkere til avdeling Dæhli: Øvre Nordsinni, naturlig søkerfelt, har ikke nok barn til å 
fylle barnehageplassene framover.  

 Utvikle personalet mht voksenrollen, faglig og personlig utvikling.  

 HMS arbeid: En god barnehage for personalet, gjøre hverdagen bedre, så det er lettere 

å arbeide selv om en har en kropp som sliter. Tilrettelegging av arbeidstider 
vektlegges for de ansatte ut fra behov. 

 Rekruttere og beholde pedagogisk personale. 

 Livslang læring: Se barnehagen som en del av utdanningssystemet. ”Tidlig hjelp er 

god hjelp”. 

 Skape en lærende organisasjon for alle aldersgrupper. Jfr den nye Stortingsmeldinga 
om Kvalitet i barnehagen. 

 Gi kvalitet i arbeidet med barn med nedsatt funksjonsevne. 

 Oppfylle barnehagegarantien. 

 Tverrfaglig samarbeid. 

 

Brukerperspektivet  Datakilde Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012  

Mål  

2015 

Hvilken grad foreldrene er fornøyd med 
barnehagenes tilrettelegging av 

BU (1-6) (*ny) 4,7 4,5 5,0 
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skoleforberedende aktiviteter 

Hvilken grad barnet opplever at det er 

gøy i barnehagen 

BU (1-6) (*ny) 5,2 4,5 5,0 

Hvilken grad er du tilfreds med 
åpningstiden (spm 23-25)? 

BU (1-6) (*ny) 5,5 5,5 5,5 

Hvor stor grad foreldre er fornøyd med 

informasjonen om hvordan barnet har det 

BU (1-6) (*ny) 4,7 4,5 5,0 

Andel barn på 4 og 5 år som 
gjennomfører barneintervju 

Telling 62,5 % 
 

5 år = 
100 % 

100 % 100 % 

Andel barn med avvik i kartleggingen 
som får tilrettelagte tiltak uten 

enkeltvedtak (IOP) innen en måned 

Telling Ny 100 % 100 % 100 % 

Andel barn i barnehagen som når avklarte 
mål i IOP 

Telling Ny * 100 % 100 % 

* Har ingen med IOP 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2,1 % 2,6 % 1,5 % 1,5 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 16,5 % 0,7 % 5,5 % 4 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 5,1 4,5 4,7 

 

Økonomiperspektivet Datakilde Status 2008 Status 2009 Status 2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 133,6 % 100,06 % 303,93 % 

IU = Innbyggerundersøkelse 
BU = Brukerundersøkelse 
MU = Medarbeiderundersøkelse 

 

Torpa Barnehage 

Beskrivelse av enheten 

Torpa Barnehage består av 3 hus med totalt 6 avdelinger. Lundhaug barnehage med 2 

avdelinger ligger på Vest-Torpa. Mariringen ligger på Aust-Torpa og har 2 avdelinger. Det 
siste huset i Torpa Barnehage er Solheim i Nord-Torpa. Dette er fra 2011 utvidet til en 
toavdelingsbarnehage. 

 
Visjon for Torpa Barnehage er: Glede, trygghet, leke, lære – Torpa barnehage et flott sted å 

være. ALT ER MULIG.  

Utfordringer i perioden 

 Livslang læring; Se barnehagen som en del av utdanningssystemet.  ”Tidlig hjelp er 

god hjelp” 

 Skape en lærende organisasjon for alle aldersgrupper. Jfr. den nye Stortingsmeldinga 

om Kvalitet i barnehagen 

 Langtidsfriske ansatte; Torpa barnehage har den siste tiden hatt veldig høyt 

sykefravær.  Dette er en utfordring i det videre arbeidet for å gi et god kvalitet for 
barn, foreldre og ansatte 

 Gi kvalitet i arbeidet med barn med nedsatt funksjonsevne 
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 Oppfylle barnehagegarantien 

 Rekruttere og beholde pedagogisk personale 

 Tverrfaglig samarbeid 
 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012  

Mål  

2015 

Hvilken grad foreldrene er fornøyd med 
barnehagenes tilrettelegging av 
skoleforberedende aktiviteter 

BU (1-6) (*ny) 5,7 5,0 5,0 

Hvilken grad barnet opplever at det er 

gøy i barnehagen 

BU (1-6) (*ny) 5,3 4,5 5,0 

Hvilken grad er du tilfreds med 
åpningstiden (spm 23-25)? 

BU (1-6) (*ny) 5,6 5,0 5,0 

Hvor stor grad foreldre er fornøyd med 

informasjonen om hvordan barnet har det 

BU (1-6) (*ny) 5,0 4,5 5,0 

Andel barn på 4 og 5 år som 
gjennomfører barneintervju 

Telling 30 % Høst 
2010 

100 % 100 % 

Andel barn med avvik i kartleggingen 

som får tilrettelagte tiltak uten 
enkeltvedtak (IOP) innen en måned 

Telling Ny 100 % 100 % 100 % 

Andel barn i barnehagen som når avklarte 

mål i IOP 

Telling Ny Høst 

2010 

100 % 100 % 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 9,2 % 3,4 % 5 % 4 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,9 4,5 4,7 

 

Økonomiperspektivet Datakilde Status 2008 Status 2009 Status 2010 

Forbruk i % av budsjett  Regnskap 59,10 % 100,02 % 204,91 % 

IU = Innbyggerundersøkelse BU = Brukerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse 
 

8.5 Kulturskolen 

Beskrivelse av enheten  

Kulturskolen gir i dag undervisning på fiolin, fløyte, klarinett, saxofon, kornett, trompet, 

althorn, walthorn, trombone, bariton, tuba, slagverk, piano, keyboard, trekkspill, solosang, 
barnekor, dans, bilde & skulptur og tilbud innen sang og messing til barn med spesielle 
behov. Kulturskolen selger også dirigenttjenester til Torpa Skolekorps, Dokka Skolekorps, 

Dokka Musikkorps og Nordsinni blandede kor.  
Nordre Land kulturskole skal: 

 være åpen for alle barn og unge mellom 6 og 19 år som bor i Nordre Land og ønsker 
opplæring i musikk, dans og kunst og håndverk, 

 arbeide offensivt med å videreutvikle et godt, spennende og variert 
undervisningstilbud til elevene. 

 ta vare på enkeltelever, samarbeidspartnere og ansatte på en ansvarsfull måte. 
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Faktatabell tjenesten (KOSTRA)                   Nordre Land 

  2007      2008       2009       2010 

Oppl. Kom. 

grp 

Landet 

u/Oslo 

Brutto driftsutgifter til kulturskolen 
per bruker 

11763 13639 13140 11658 12515 11618 13648 

Antall eleverplasser totalt 236 256 290 336 - - - 

Antall elevplasser dans 59 72 103 132 - - - 

Antall elever blås og slagverk 79 69 68 67 - - - 

Antall elever tangentinstrumenter 43 38 37 35 - - - 

Antall elever sang og kor 48 65 67 58 - - - 

Antall elever fiolin 0 8 8 8 - - - 

Antall elever på bandklinikk - - - 24    

Antall elever på bilde & skulptur 6 6 6 12    

Antall elever på venteliste 8 17 42 20 - - - 

Andel lærere med utdanning 
tilsvarende 3-årig høyskole 

- - 75 % 75 % - - - 

Elevbetaling lav sats pr halvår 390 440 500 560    

Elevbetaling mellomsats pr halvår 640 690 790 860    

Utfordringer i planperioden  

 Gi tilbud til 30 % av elevene på ungdomstrinnet. 

 Ventelistegaranti: Målsettingen om at ingen skal stå på venteliste i mer enn et år. 

 Markedsundersøkelser og brukerundersøkelser: Dette arbeidet er tidkrevende, men gir 

oss en mulighet til i større grad å tilpasse aktivitetene til brukernes behov.  

 Å opprettholde andelen av lærer med fagutdanning: Å rekruttere fagpersoner i 

kunstfag er utfordrende i utkantkommuner.  
 

Brukerperspektivet  Datakilde Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål  

2015 

Andel elever på barnetrinnet som har tilbud 
i kulturskolen 

KOSTRA 31 % 29,3 % >30 % >30 % 

Andel elever på ungdomstrinnet som har 
tilbud i kulturskolen 

KOSTRA 19,6 % 17,6 % >25 % >30 % 

Antall søker som har stått på venteliste mer 

enn 12 måneder 

Telling 

 

3 3 3 0 

Grad av opplevd kvalitet på undervisningen BU (1-6) - - >4,5 >5,0 

Grad av opplevd godt og trygt læringsmiljø BU (1-6) - - >4,5 >5,0 

 
 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

 2009 

Mål  

2010 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,0 % 2,0 % 4,4 % 2,0 % 2,0 % 

Langtidsfravær (ut over 
arbeidsgiverperioden) 

VISMA 2,4 % 4,0 % 0 4,0 % 4,0 % 

Hvor fornøyd er du med din 
arbeidssituasjon? 

MU  
(1-6) 

(*ny) 4,5 - 4,7 4,7 

 

Økonomiperspektivet  Datakilde Status 2008 Status 2009 Status 2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 98,91 % 98,17 % 100,24 % 
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8.6 NAV/Sosialtjenesten 

Beskrivelse av enheten 

Nav Nordre Land sosialtjenesten gir råd og veiledning ovenfor innbyggere i kommunen som 
har økonomiske eller sosiale problemer. Enheten har ansvaret for å behandle søknad om 

sosialhjelp. Sosialtjenesten har også ansvar for å iversette tiltak for rusmiddelbrukere og deres 
familier. Sosialenheten samarbeider nært med andre aktuelle instanser for å kunne gi brukerne 
tilpassede tjenester. 

Formålet med sosialenheten er å fremme:  

 økonomisk og sosial trygghet 

 bedre levevilkår for vanskeligstilte 

 bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer 

 bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv 
og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre 

  

Faktatabell tjenesten 

(KOSTRA) 

            Nordre Land 

 2007     2008      2009       2010 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Antall mottakere av sosial 

hjelp. (Totalt m/råd og 
veiledning) 

130 139 157 

(226) 

145 

(293) 

202 179 255 

Gjennomsnittlig 
stønadslengde i måneder 

for mottakere av 
økonomisk sosialhjelp 

4,3 4,7 4,1 3,9 3,7 4,0 3,9 

Andel 

sosialhjelpsmottakere i 
forhold til innbyggere i 

alderen 20-66 år 

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

Årsverk i sosialtjenesten  - 6,0 6,0 6,5 6,41 5,51 9,51 

Antall 
sosialhjelpsmottakere 
mellom 18-24 år 

31 37 39 47 - - - 

Helt arbeidsledige 15-24 
år pr 31.12 

16 7 11 8 - - - 

Sysselsatte pr 31.12:       

15 - 19 år 47,5 % 42,5 % 37,2% 35,5% - - - 

20 - 24 år 74,4 % 76,2 % 69,6% 73,4% - - - 

25 - 39 år 81,8 % 81,5 % 81,6% 81,3%    - - - 

40 - 54 år 84,1 % 83,4 % 82,9% 82,4% - - - 

55 - 66 år 61,4 % 62,6 % 62,5% 62,5% - - - 

67 - 74 år 17,8 % 18,3 % 19,2% 17,8% - - - 

Kommentarer til faktatabellen 

Antall av mottakere sosialhjelp inneholder flyktninger i introduksjonsprogrammet. 
Gjennomsnittelig stønadslengde blir da også feil da dette er brukere som går på 

introduksjonsprogrammet gjennom hele året. 
I sosialtjenestens 6,5 årsverk er 50 % NAV- leder stilling inkludert. 
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Utfordringer i planperioden 

 Unge (18-24) som kan stå lenge uvirksomme uten et reelt arbeidsforhold 

 Flyktninger etter fullført intro-program som ikke har tilstrekkelig språkferdigheter for 

å anskaffe seg ordinært arbeid 

 Brukere med sammensatte behov krever større oppfølging fra enheten. Dette skyldes 

lang ventetid på behandling og rask tilbakeføring etter fullført behandling 

 Flere brukere trenger oppfølging via gjeldsrådgiver 

 Flere som trenger disponering av sine inntekter og utgifter og som antakeligvis vil 
være avhengig av ordningen livet ut 

 Antall samlivsbrudd der partene har lite nettverk slik at enheten må i større grad bidra 
økonomisk til nyetablering og i påvente av en eventuell trygdeordning (bidrag, 

barnetrygd og overgangsstønad)   
 

 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Andel vedtak som omgjøres etter klage til 
fylkesmannen 

Telling 0 0 0 0 

Andel saker hvor saksbehandlingstiden, 
etter mottak av all relevant 
dokumentasjon, er innenfor lovens krav 

på 4 uker  

Socio 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel brukere som får avtale hos 
gjeldsrådgiver innen 3 uker 

Telling 98 % 100 % 100 % 100 % 

Antall deltakere på 

Kvalifiseringsprogrammet  

Telling 14 9,2 14 - 

Andel brukere som lever kun på 
sosialhjelp som innen 6 måneder er 

selvhjulpen 

Socio 55 % 60 % 60 % 60 % 

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 
18-24 år 

KOSTRA 4,8 
mnd 

4,4 
mnd 

4,4 
mnd 

4,2 
mnd 

Hvor fornøyd er du med sosialkontorets 
råd og veiledning når det gjelder hjelp til 

å komme ut av en vanskelig situasjon 
(spm 1)? 

BU (1-6) (*ny) 3,2 4,0 4,0 

Hvor fornøyd er du med muligheten for 

en timeavtale (spm 14)? 

BU (1-6) (*ny) 3,1 4,0 4,0 

Hvor fornøyd er du med samarbeidet 
mellom sosialkontoret og øvrige 

offentlige tjenester som du benytter (spm 
18)? 

BU (1-6) (*ny) 2,8 4,0 4,0 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,8 % 0 1,8 % 1,8 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 3,2 % 2,0 % 3,2 % 3,2 % 
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Økonomiperspektivet  Datakilde Status 

2008 

Status 

2009 

Status 

2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 98,2 % 93 % 110,5 %  

BU = Brukerundersøkelse   
 

8.7 Familie og helse 

 
Dette er en tverrfaglig sammensatt enhet med mange tjenester og utfordringer. Enheten 

inneholder barnevernstjenesten, PP-tjenesten, helsestasjon med helsesøstertjenesten, psykisk 
helsearbeid, legetjenesten, ergo- og fysioterapi og tilrettelagte tjenester til barn og unge.  

Visjonen for familie og helse: ”Sammen er vi gode” 
 
Ut fra denne visjonen har de etablert et hovedmål: 

Med utgangspunkt i brukerens behov gir vi samordnende tjenester 

 

Målet for enheten er at familie og helse skal arbeide for bedret fysisk, psykisk og sosial helse i 
befolkningen. Vi har som mål gjennom folkehelsearbeid og lavterskel tilbud å være en 
bidragsyter for å forebygge helsesvikt. Vi skal sikre den enkelte pasient og gi tjenester som 

bygger på trygghet, verdighet, respekt, valgfrihet og medbestemmelse. Vi skal jobbe for å 
styrke samordning mellom tjenester og nivåene slik at brukerne sikres rett hjelp, på rett sted 

og til rett tid - samhandlingsreformen. Vi tilstreber korrekt og faglig kompetent 
saksbehandling. Tjenestene skal gis uavhengig av demografi. Vi driver et systematisk arbeid 
for å øke kompetansen hos alle ansatte i kommunen som møter familier i hverdagen for å 

kunne avdekke et eventuelt hjelpebehov så tidlig som mulig og iverksette tiltak, dvs fokus på 
tidlig intervensjon.  
 

Barnevern 

Beskrivelse av tjenesten 

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg for å sikre det 
enkelte barn trygge oppvekstvilkår. 

 

Faktatabell tjenesten 

(KOSTRA) 

                 Nordre Land 

  2007      2008       2009       2010 

Oppl. Kom.-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter pr. barn i 
barnevernet 

68295 86661 96008 88255 83570 79464 90840 

Andel barn med tiltak i 
opprinnelig familie 

75,8% 
(75stk) 

75 % 
(75stk) 

72,4 % 
(63stk) 

66,4 % 
(73stk) 

- - - 

Andel barn med tiltak utenfor 
opprinnelig familie 

24,2 % 
(24stk) 

25 % 
(25stk) 

27,6 % 
(24stk) 

33,6 % 
(37stk) 

- - - 

Stillinger med fagutdanning pr 

1000 barn 0-17 år 

- - 3,7 4,6 3,0 2,6 2,8 

Andel av netto driftsutgifter til 
barn som bor i sin opprinnelige 

familie 

26,2 % 24,2 % 19,4 % 8,3 % 15,3 % 15,0 % 15,5 % 

Andel av netto driftsutgifter til 
barn som bor utenfor 

46,8 % 50,7 % 59,4 % 66,1 % 49,8 % 51,1 % 50,6 % 
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opprinnelig familie 

Andel undersøkelser som fører 

til tiltak 

65,7 % 

 

54,8 % 

 

55,3 % 71,1 % 53,0 % 51,3 % 49,4 % 

Andel barn med 
barnevernstiltak ift. innbyggere 
0-17 år 

7,4 % 7,4 % 7,1 % 8,1 % 4,8 % 5,2 % 4,5 % 
 

Utfordringer i planperioden 

 Samhandlingsreformen 

 Problemene/utfordringene til barn, unge og deres familier er mer sammensatt det vil si 

alvorlighetsgraden og kompleksiteten øker 

 Samfunnsutviklingen og stram kommuneøkonomi 

 Behov for å styrke kompetansen, jobbe mer tverrfaglig og jobbe forebyggende 

 Andelen henvendelser øker blant barn og unge, og det er ingen tegn på at situasjonen i 
barnevernet avtar  

 

Brukerperspektivet  Datakilde Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

I hvor stor grad synes du at barnevernet 
bidrar til at ditt barn får det bedre? 

BU (1-6) (*ny)  3,8 4,1 

I hvor stor grad synes du barnevernet 

behandler deg med høflighet og respekt?  

BU (1-6) (*ny)  4,4 4,7 

Hvor fornøyd er du med muligheten for å 
få en timeavtale? 

BU (1-6) (*ny)  4,2 4,5 

Andel barn med tiltak i barnevernet med 

utarbeidet 
tiltaksplan 

KOSTRA 63 % 82,16 % 80 % 100 % 

Andel saker der lovpålagt 

undersøkelsesfrist på 3 mnd ikke blir 
overholdt 

KOSTRA 68,4 % 29,63 % 0 % 0 % 

Andel barn som har oppdatert tiltaksplan AKOS Ny 82,16 % 100 % 100 % 

Andel barn som når avklarte mål i 

tiltaksplanen 

AKOS Ny  40 % 50 % 

Pga nytt datasystem (Akos) vil ikke statistikk være tilgjengelig før utgangen av 2010. Har 
gjennomført brukerundersøkelse i barnevern, tallmaterialet som har kommet inn er for lavt til 
at det kan brukes. Kommer til å gjennomføre ny undersøkelse med utgangspunkt i møte med 

bruker.  
 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,0 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 14,8 % 2,1 % 5 % 4 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,8  4,8 4,9 

 

Psykisk helse 

Beskrivelse av tjenesten 

Psykisk helsearbeid yter et bredt tilbud av tjenester. Det er et lavterskel tilbud som tar 
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utgangspunkt i pasientens behov. Det er primær og sekundærforebyggende arbeid for barn 

gjennom helsestasjonen, barnehage, skole og ved samarbeid mellom flere instanser som 
barnevern, oppfølgingstjenesten og PPT- tjenesten. 

 
Lavterskeltilbud gis til barn, unge og voksne. Det gjennomfører støttesamtaler, 
gruppesamtaler, dagtilbud samt individuell oppfølging. Dette under tett samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. Psykisk helse har koordinator rollen i støttegruppe for 
krisehåndtering 

 
Mål i plan for psykisk helse: 
Sikre et tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser med mål å fremme uavhengighet, 

gi økt livskvalitet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv 

 

Faktatabell tjenesten 

(KOSTRA) 

                 Nordre Land 

2007         2008     2009          2010 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Årsverk psykiatriske 
sykepleiere pr.  

10 000 innbyggere 

- 4,5 4,5 4,5 2,9 4,2 3,9 

Totalt antall brukere 
av tjenesten 

115 239 243 182 - - - 

Antall nye brukere av 

tjenesten 

- 124 131 126 - - - 

Antall brukere av 
dagtilbudet 

50 35 30 32 - - - 

Antall årsverk innen 
psykisk helse 

6,7 6,9 6,9 6,9 - - - 

Utfordringer i planperioden 

 Opprettholdet tjenestene og helst videreutvikle dem  

 Dobbeltdiagnose problematikk, kompleksitet 

 Antall liggedøgn i spesialisthelsetjenesten reduseres  

 Bedre tverrfaglig samordning av tjenestene 

 Mer fokus på forbyggende og helsefremmende tiltak 

 Tverrfaglig psykisk helsearbeid med vekt på rus/psykiatri 

 Utredning av behov for psykiatribolig  

 Etablering av lavterskeltilbud  
 

Brukerperspektivet  Datakilde Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål  

2015 

I hvor stor grad opplever du at tjenesten 
du mottar bidrar til økt trygghet i din 

hverdag 

BU (1-4) (*ny) 3,1 3,2 3,1 

I hvor stor grad mener brukere av psykisk 
helsearbeid at tjenesten som mottas 
bidrar til økt livskvalitet/aktivt liv? 

BU (1-4) (*ny) 3,0 3 3,1 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
tjenesten du mottar? 

BU (1-4) (*ny) 3,5 3,3 3,5 

Andel av pasienter innen psykisk 
helsetjeneste som har fått tilbud om IP  

Gerica 100 % 80 % 100 % 100 % 



 47 

Andel av omgjøringer av enkeltvedtak 

innen psykisk helse etter klagebehandling 
fra fylkesmannen 

Telling 0 0 5 % 5 % 

Antall meldinger om vold eller trusler 
mot ansatte 

Telling  0 0 6 6 

Antall avvik medisinhåndtering Telling 0 0 0 0 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,28 % 1 % 1,2 % 1,2 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 10,43 % 4 % 6 % 4 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 5,2 4,5 5 

 

PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), ergo og 
fysioterapitjenesten, legetjenesten, tilrettelagte tjenester og 
helsestasjonen: 

Beskrivelse av de resterende tjenestene innen enheten familie og helse  

PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) kartlegger barn og unges behov for ekstra oppfølging. 

De bistår barnehagene og skolene gjennomføringen av dette.  
Nordre Land kommune har driftsavtaler med 5 fastleger og 8 fysioterapeuter (vel 6 årsverk). I 

tillegg er det 1,8 årsverk kommunale fysioterapeuter, 0,20 årsverk fysakkoordinator og 1,5 
årsverk ergoterapeuter.  
Ergo- og fysioterapitjenesten gir tjenester til alle aldersgrupper og i hele kommunen, bla. med 

opptrening, rehabilitering og hjelpemiddelformidling. 
 

Faktatabell tjenesten 

(KOSTRA) 

             Nordre Land    

2007    2008   2009      2010 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Legeårsverk i 
kommunehelsetjenesten pr. 

10 000 innbyggere 

9,7 9,6 13,9 10,2 10,5 9,5 9,5 

Fysioterapiårsverk i 
kommunehelsetjenesten pr. 
10 000 innbyggere 

11,0 10,9 15 12,2 10,4 8,4 8,5 

Netto driftsutgifter 

forebyggende helse pr 
innbygger  

91 100 71 88 147 106 104 

Åpningstimer pr uke 

helsestasjon for ungdom 

3 3 3 3 - - - 

Årsverk helsesøstre pr 10.000 
innbyggere 0-5 år 

75,7 72,4 82,5 80,8 66,5 60,9 68,5 

Antall nyhenviste saker til PPT - - 35 30 - - - 

Antall individsaker PPT 

behandler totalt 

- - 125 114 - - - 

Antall barn det er et samarb. 
med BUP, HAB-tjenesten, 

kompetansesentrene om 

- - 20 33 - - - 
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Status 2007 og 2008 for fakta angående PPT er ikke tilgjengelig pga nytt datasystem. De har 

laget en egen brukerundersøkelse de har gjennomført i 2011.  

Utfordringer i planperioden 

 Andelen henvendelser øker blant barn og unge, påvirker PPT og barnevern i økt grad 

 Rus og psykiatri og yngre menneskers dårlige boevne trenger mye oppfølging 

 Kortere liggetid på sykehus og Samhandlingsreformens intensjoner om at kommune 
selv skal ha større ansvar for det forebyggende arbeidet, rehabilitering, psykisk 

helsearbeid, omsorg for demente med tilleggsdiagnoser, omsorg for rusmisbrukere og 
omsorg for kreftsyke i alle faser stiller krav til kommunens omsorgstjenester 

 Generelt kan man beskrive at hovedutfordringene ligger på kvalitetsutvikling, 

kapasitet, rekruttering, kompetanse og IKT løsninger  

 Økt fokus på det forebyggende helsearbeidet, forebygge i stedet for å behandle  

 Videreutvikle interkommunale og regionale samarbeid  

 Opprettelse av lokal medisinsk senter  

 Utredning av behov for psykiatribolig  

 Etablering av lavterskeltilbud for rusmisbrukere 

 Økt fokus på rehabilitering  

 Forarbeid/tilrettelegging/iverksetting av samhandlingsreformen  

 Videreutvikle samarbeid med høgskolene  

 Tidlig intervensjonsprogram  

 Universell utforming 

 Folkehelseperspektivet 
 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål  

2015 

Helsestasjon      

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 
uker etter hjemkomst 

KOSTRA 97 % 100 % 100 % 100 % 

Andel barn som har fullført 
helseundersøkelse innen utgangen av 
1.skoletrinn 

KOSTRA 99 % 93 % 100 % 100 % 

I hvilken grad har du tillit til de råd og den 

veiledning de ansatte gir deg når du er 
usikker i forhold til barnets helse og 

utvikling? 

BU (1-6) (*ny) 4,7 4,7 5 

I hvilken grad syns du de ansatte gir deg 
informasjon som er forståelig og 
tilstrekkelig? 

BU (1-6) (*ny) 5,1 5,0 5,3 

Fysio/ergo:      

I hvor stor grad opplever du at tjenesten 
bidrar til at du har fått det bedre med det du 
trengte hjelp til? 

BU (1-6) (*ny) 4,6 5,0 5,2 

I hvor stor grad opplever du at omfanget av 

tjenesten du får er tilpasset ditt behov? 

BU (1-6) (*ny) 4,9 4,0 5,0 

Tilrettelagte tjenester:      

Antall brukere som har vedtak om 
fritidskontakt, men som ikke får det 

Telling 2 stk 3 stk 1 stk 0 

Legetjenesten:      
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Hvor fornøyd er du med fastlegetjenesten 

(spm 33)? 

IU (1-6) 4,6 4,4 4,5 4,6 

Hvor fornøyd er du med legevakttjenesten 
(spm 37)? 

IU (1-6) 2,9 4,1 4,1 4,2 

Måleindikatorene med datakilde (IU) har status fra innbyggerundersøkelsen 2006. 
Spørsmålene i IU 2006 og IU 2010 er ikke helt sammenfallende.  

Helsestasjon og manglende måloppnåelse skyldes at noen har flyttet og at de som mottar 
tjenester ikke har vært tilgjengelig slik at fristen har blitt overskredet.  

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 6,7 % 2,8 % 6,5 % 6,5 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon?  MU (1-6) (*ny) 4,8 4,5 4,8 

PPT MU(1-6) (*ny) 4,8 4,5 4,8 

Helsestasjon MU(1-6) (*ny) 4,7 4,5 4,8 

Fysio/ergo MU(1-6) (*ny) 4,7 4,5 4,8 

Tilrettelagte tjenester MU(1-6) (*ny) 4,8 4,5 4,8 

 

Økonomiperspektivet (enheten 

Familie og Helse) 

Datakilde Status 

 2008 

Status 

 2009 

Status 

 2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 107,4 % 98,06 % 109,4 % 

BU = brukerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse 

 

8.8 Omsorg og rehabilitering 

 

Denne enheten består av hjemmetjenesten, miljøarbeidertjenesten, kjøkkenet på Landmo og 
institusjonsbasert omsorg ved Landmo omsorgs- og rehabiliteringssenter og Korsvold 

omsorgssenter. 
  

 Tjenestemottakers viktighetsområde skal være det styrende i vår enhet. 

 Det tverrfaglige samarbeidet skal bygge på gjensidig respekt for hverandres 

kompetanse. 

 Enheten skal ha en aktiv holdning til å søke utvikling og kompetanse gjennom 

egenaktivitet og fellestiltak. 

 Kvaliteten på tjenestene skal sikres gjennom systematiske planer og tiltak. 
 

Hjemmetjenesten 

Beskrivelse av tjenesten 

Tjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger og trygghetsalarmer. 
Dette området yter også tjenester til mottakere av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

 

Faktatabell tjenesten 

(KOSTRA) 

                      Nordre Land 

  2007          2008          2009        2010 

Oppl. Kom.gr Landet 

u/Oslo 
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Mottakere av 

hjemmetjenester, pr 
1000 innbygger 0-66 år 

41 44 49 48 21 20 19 

Mottakere av 
hjemmetjenester, pr 
1000 innbygger 67-79 år 

88 109 121 136 87 82 79 

Mottakere 
hjemmetjenester, pr 

1000 innbygger 80 år og 
oppover 

398 414 396 345 338 3554 346 

Korrigert brutto 

driftsutgifter pr. 
mottaker av 
kjernetjenester for 

hjemme boende 

130798 135197 127964 136674 176698 210653 187448 

Antall brukere LAR - 7 7 9 - - - 

Antall brukere som får 
tilkjørt mat fra kjøkkenet 

på LOR 

41 46 54 52 - - - 

Utfordringer i planperioden 

 Kortere liggetid på sykehus og Samhandlingsreformens intensjoner om at kommune 

selv skal ha større ansvar for det forebyggende arbeidet, rehabilitering, psykisk 
helsearbeid, omsorg for demente med tilleggsdiagnoser, omsorg for rusmisbrukere og 

omsorg for kreftsyke i alle faser stiller krav til kommunens omsorgstjenester. 

 Andelen av tjenestemottakere under 67 år utgjør en stadig større del av tjenesten.  

 Rus og psykiatri og yngre menneskers dårlige boevne trenger mye oppfølging.  

 Generelt kan man beskrive at hovedutfordringene ligger på kvalitet, kapasitet, 

rekruttering, kompetanse og IKT løsninger. 
 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål  

2015 

Andel brukere av tjenesten som har 

gjennomført behovskartlegging 

IPLOS 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel av omgjøringer av enkeltvedtak etter 
klagebehandling fra fylkesmannen 

Telling 0 0 0 0 

Avvik på medisinering Statistikk 40 16 30 30 

I hvor stor grad opplever du at tjenesten gir 

deg en bedre hverdag, slik at du kan bo 
hjemme? 

BU (1-4) (*ny) 3,5 3,5 3,8 

I hvor stor grad føler du at tjenesten gir deg 

den hjelpen du har behov for? 

BU (1-4) (*ny) 3,5 3,5 3,8 

I hvor stor grad opplever du at de ansatte har 
omsorg for deg? 

BU (1-4) (*ny) 3,6 3,6 3,8 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,75 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 10,9 % 16,7 % 10 % 8 % 
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Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,2 4,5 4,7 

 

Samfunnsperspektivet Data-

kilde 

Status 

2006 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Hvilket inntrykk har du av hjemmehjelpstjenesten? IU (1-6) 3,9 4,3 5 

Hvilket inntrykk har du av hjemmesykepleietjenesten? IU (1-6) 4,5 4,4 5 

BU = Brukerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse 
 

Miljøarbeidertjenesten 

Beskrivelse av tjenesten 

Tjenesten omfatter miljøarbeidertjeneste til personer over 20 år, borgerstyrt personlig 
assistanse (BPA), personlig assistent ordning, boveileder tjeneste og ledsagertjeneste til 
dagaktiviteter og jobb. 

 

Faktatabell tjenesten 

(KOSTRA) 

                        Nordre Land 

  2007       2008        2009           2010 

Oppland Kom.- 

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Andel hjemme boende 
med høy timeinnsats 

3,5 % 3,2 % 2,7 % Ikke tall 6,0 % 6,3 % 6,5 % 

Antall brukere - 33 35 34 

Antall årsverk i 
miljøarbeidertjenesten 

- - 47 45,47 

Andel årsverk med 
fagutdanning 

- - 79,2 % 79 % 

Antall brukere med 
tvangstiltak etter § 4A 

- 3 3 3 

Kommentarer til faktatabellen 

 For utøvelse av tvangsvedtak (§4A) er det et krav om fagkompetanse 

Utfordringer i planperioden   

 Ha en lederstruktur som gjør at de ansatte opplever seg både sett og hørt, og hvor 

lederskapet oppfattes som tilgjengelig og tydelig 

 Ha saksbehandlingsrutiner som sikrer den enkelte tjenestemottakers rettssikkerhet 

 Ha samsvar mellom forvaltningsvedtak og faktisk ytt tjeneste 

 Rekruttere og beholde fagpersonell 

 Sikre tilstrekkelig kompetanse hos alle ansatte 

 Utfordringer rundt brukere – de blir eldre, sykere, demens 

 Kommer det nye til kommunen? Bolig til disse 

 Gerica og Iplos ufordringer 
 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status  

2009 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål  

2015 

Andel av omgjøringer av enkeltvedtak etter 
klagebehandling fra fylkesmannen 

Telling 1 1 0 0 

Avvik på medisinering Statistikk 37 16 25 20 

Antall tilfeller bruk av ulegitimert tvang Statistikk 8 0 4 4 

Antall hendelser med vold mot ansatte Telling 66 9 33 15 

I hvor stor grad (hvis pårørende/hjelpeverge: BU (1-6) (*ny) 2,8 4,0 5,0 
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opplever du at beboeren er) er du fornøyd 

med muligheten til å gjøre dagligdagse 
gjøremål?  

I hvor stor grad (hvis pårørende/hjelpeverge: 
opplever du at beboeren) trives du sammen 

med personalet?  

BU (1-6) (*ny) 3,4 4,0 5,0 

I hvor stor grad opplever (hvis 
pårørende/hjelpeverge: opplever du) du at 

personalet behandler deg med høflighet og 
respekt? 

BU (1-6) (*ny) 3,9 4,0 5,0 

BU = Brukerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse 

Vold mot ansatte forekommer blant enkelte brukere. Målet er alltid at tilfeller av vold mot 
ansatte skal være så lav som mulig, og helst null, men det er ikke realistisk. Det er viktig at 
alle tilfeller registreres, sånn at en kan sette inn tiltak så dette kan unngås i fremtiden. 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2,4 % 2,3 % 2,0 % 1,7 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 14,8 % 9,6 % 10 % 9 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,3 4,5 4,7 

 

Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter 

Beskrivelse av tjenesten 

Tjenesten omfatter plasser til langtids -, korttids -, dagrehabilitering og demente. 
  

Faktatabell tjenesten 

(KOSTRA) 

                   Nordre Land 

 2007          2008          2009      2010 

Oppl. Komm.-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter pr 
institusjonsplass  

508250 561184 58398
6 

Ikke 
tall 

607298 628754 662262 

Andel beboere på institusjon 
under 67 år 

7,1 % 8,5 % 9,8 % 10,0 % 11,4 % 11,4 % 12,3 % 

Andel beboere på institusjon 
80 år og oppover  

75 % 74,4 % 72,0 % 70,0 % 74,6 % 76,0 % 72,6 % 

Andel beboere på 
tidsbegrenset opphold  

17,9 % 18,3 % 15,8 % Ikke 
tall 

15,9 % 15,1 % 20,7 % 

Andel plasser avsatt til 

tidsbegrenset opphold 

10,5 % 13,2 % 13,2 % 13,2 % 14,2 % 12,4 % 15,1 % 

Andel plasser avsatt til 
rehabilitering/habilitering 

3,9 % 10,5 % 10,5 % 13,2 % 5,1 % 5,4 % 5,7 % 

Andel plasser i skjermet 

enhet for aldersdemente 

23,7 % 23,7 % 23,7 % 23,7 % 23,5 % 21,6 % 23,0 % 

Legetimer pr. uke beboer i 
sykehjem 

0,25 0,25 0,9 0,21 0,35 0,29 0,36 

Antall innleggelser fra 

sykehus til LOR 

48 51 57  - - - 

Andel årsverk i 
brukerrettede tjenester med 

78 % 78 % 80 % 81 % 76 % 73 % 73 % 
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fagutdanning 

Kommentarer til faktatabellen 

 Av 76 plasser er det definert 10 korttidsplasser og 18 plasser for demente 

 Landmo har tilsynslege i 100 % stilling 

Utfordringer i planperioden 

 Samhandlingsreformens intensjoner om at kommunen selv skal ta større ansvar for 

behandling og fokus på å forebygging 

 Fokus på fleksibilitet og høy kvalitet på tjenestene 

 Økt behov for korttidsplasser og avlastningsplasser 

 Demensomsorg  

 Økt behov for differensierte tilbud slik at ikke langtidsplasser blir brukt på grunn av 
mangel på alternative bo og omsorgstilbud. 

 Aktiv bruk og nyttiggjøring av Gerica og Iplos 

 Rekruttere og beholde kompetanse 

 Øke nærværet, tilrettelegging av arbeidsplasser og IA oppfølging 

 Redusere uønsket deltid 

 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål  

2015 

Andel brukere av tjenesten som har 

gjennomført behovskartlegging 

IPLOS 100 % 100 % 100 % 100 % 

Andel beboere som har vedtak på LOR pga 
manglende omsorgsalternativ 

Telling (*ny) 15,78 % 10 % 5 % 

Avvik på medisinering Telling 41 52 30 30 

Gjennomsnittlig ventetid på korttidsplass Telling  (*ny)   

Gjennomsnittlig ventetid på langtidsplass  Telling  (*ny)   

Andel av omgjøringer av enkeltvedtak etter 

klagebehandling fra fylkesmannen  

Telling 0 0 0 0 

Antall innleggelser i avdelingen Telling  (*ny)   

Antall innleggelser fra sykehjem til 
sykehus 

Telling  (*ny)   

Antall pasienter som blir utskrevet til 

hjemmet 

Telling  (*ny)   

I hvor stor grad er du fornøyd med 
muligheten for å snakke med 

pleiepersonalet (spm 24)? 

BU (1-4) (*ny)  3,5 3,5 

Hvor fornøyd er du med aktivitetstilbudet 
der du bor (spm 7)? 

BU (1-4) (*ny)  3,0 3,5 

I hvor stor grad opplever du at beboeren er 

fornøyd med maten han/hun får (spm 4)? 

BU (1-4) 

Pårørende 

(*ny)  3,5 3,5 

I hvor stor grad opplever du at personalet 
hører på deg hvis du har noe å klage på 

(spm 25)? 

BU (1-4) 
Pårørende 

(*ny)  3,5 3,5 

I hvor stor grad opplever du at beboeren er 
fornøyd med muligheten for å komme ut og 
få andre opplevelser (spm 9)? 

BU (1-4) 
Pårørende 

(*ny)  2,5 3,5 
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Det ble gjennomført brukerundersøkelse blant pårørende i 2010. Det ble også forsøkt 

gjennomført brukerundersøkelser med pasientene. Det er kommet så få svar at det ikke er 
hensiktsmessig å benytte disse resultatene.  

 

Samfunnsperspektivet (enheten Omsorg og 

Rehabilitering) 

Data-

kilde 

Status  

2006 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Er du fornøyd med kommunen som bosted for eldre? IU (1-6) - 4,4 5 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2,3 % 2 % 2,0 % 1,7 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 8,3 % 14,8 % 8,0 % 7,0 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,6 4,5 4,7 

 

Økonomiperspektivet (enheten Omsorg og 

Rehabilitering) 

Datakilde Status 

2008 

Status 

2009 

Status 

2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 102,95% 97,23 % 95,75 % 

Beleggsprosent gjennom rapporteringsåret – antall 

plasser belagt 

Gerica *(ny) (*ny)  

BU = Brukerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse IU = Innbyggerundersøkelse 
 

8.9 Teknisk drift og eiendom 

Beskrivelse av enheten 

Teknisk drift og eiendom omfatter: 

 prosjektering kommunaltekniske anlegg  

 forvaltning, drift og vedlikehold av veger 

 trafikksikkerhetstiltak  

 brannvern og feiing  

 vann- og avløpsanlegg  

 renovasjon  

 renseanlegg 

 drift av kommunal eiendom herunder også utleie av boliger 

 boligkontoret med bostøtte, Husbanken og formidlingslån 

 

Faktatabell tjenesten 

(KOSTRA) 

                Nordre Land 

  2007      2008        2009        2010 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Selvkostgrad avfall og 

renovasjon 

97,3 % 89,3 % 105 % 94,1 % 101 % 104 % 102 % 

Selvkostgrad avløp 65,6 % 74,3 % 100 % 101,6% 105 % 104 % 100 % 

Andel fornyet 
ledningsnett, 

gjennomsnitt siste tre år 

0,56 % 0,27 % 0,03 % 0,03 % 0,37 % 0,22 % 0,49 % 

Antall kloakkstopper pr. 
kilometer ledningsnett 

- 0,546 0,274 - 0,139 0,186 0,087 

Selvkostgrad vann 75,5 % 97,1 % 103 % 102,6% 101 % 104 % 100 % 

Andel av husholdnings- 90 % 86 % 95 % 95 % 45 % 36 % 27 % 
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abonnentene som har 

installert vannmåler 

Antall kommunale 
boenheter for utleie 

132 130 130 135 - - - 

Antall piper (pr. 31.12) 3264 3193 3306 3200 - - - 

Selvkostgrad feiing 111,5 93,8 % 81,2 % 81,4 % - - - 

Utfordringer i planperioden 

 Revidere hovedplaner for vann- og avløp  

 Fortsette opprustingen av det kommunale vegnettet 

 Sørge for å holde kravene til våre tjenester i henhold til vedtatte serviceerklæringene 

 Beholde kvalifisert arbeidskraft både på fagarbeider- og ingeniørnivå 

 

Brukerperspektivet  Data- 

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål  

2015 

Vann:      

Avvik på levering av nok vann (trykk, 

mengde) i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter 

FHI og 

DK 
 

(*ny) 7500 

 

0 0 

Avvik på sikker levering av vann (kvalitet 

ledningsnett og vannledningsbrudd) i 
henhold til gjeldende lover og forskrifter 

FHI og 

DK 
 

(*ny) 672 000 0 0 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
vannforsyningstjenesten? 

BU (1-6) (*ny) 4,9 5,0 5,0 

Avløp:      

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
avløpstjenesten? 

BU (1-6) (*ny) 4,8 5,0 5,0 

Teknisk drift:      

Hvor fornøyd er du med henting av 

husholdningsavfall? 

IU (1-6) 4,3 4,6 4,5 4,8 

Hvor fornøyd er du med standard på veier og 
gater? 

IU (1-6) 2,2 2,5 2,5 3 

Brannvern og feiing:      

Avvik på innsatstid i hht § 4-8 innenfor 

tettbygde strøk 

Logg 0 0  0 0 

Avvik på innsatstid i hht § 4-8 utenfor 
tettbygde strøk 

Logg 0 0 0 0 

Andel av boliger som har gjennomført 
boligtilsyn (kontroll av ildsteder, 

røykvarslere, rømningsveier o.l) av feier 

Kom.tek 23 % 21 % 25 % 25 % 

Andel av § 13 (risikoutsattbygg) tilsyn i 
brannvesenet 

Kom.tek 63 % 96 % 100 % 100 % 

Eiendom:      

Tilfredshet med renholdstjenesten BU (1-6) (*ny) Ikke utf. 5 5,5 

Tilfredshet med vaktmestertjenesten BU (1-6) (*ny) Ikke utf. 5 5,5 

Kommunale bygninger skal redusere sitt 
stasjonære energiforbruk med 10 % fra 2008 
til 2012   

Statistikk 12,077  
GWh 

9,9 GWh Uend-
ret 

10 
GWh 

Innen 2012 skal 50 % av energiforbruket i 
kommunale bygninger dekkes av bioenergi 

Statistikk 1,272
GWh 

4,2 GWh Uend-
ret 

6 
GWh 
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FHI = Folkehelseinstituttet DK = Driftskontrollanlegg 

Status for innbyggerundersøkelsen er hentet fra 2006. 
Måleindikatorer knyttet til utrykningstid brannvesenet er definert i § 4-8 Innsatstid: 

o 10 min til tettbebyggelse med særlig fare for rask brannspredning ellers 20 min 
på tettsteder  

o 30 min utenfor tettsteder 

 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Antall timer overløp på pumpestasjon DK (*ny) 0 0 0 

Antall m3 overløp på renseanleggene DK (*ny) 0 0 0 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,5 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 10,9 % 9,1 % 9,5 % 7,5 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,6 4,5 4,7 

 

Økonomiperspektivet  Datakilde Status 

2008 

Status 

2009 

Status 

2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 116,26 % 100,65 % 102,1 % 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 
selvkost 

63,57 % 79,84 % 68,7 % 

IU = Innbyggerundersøkelse BU = Brukerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse 

 

8.10 Kultur 

Beskrivelse av enheten 

Allmennkultur, bygdebok, arrangementer, kultursekken, tilskuddsformidling, idrett, bibliotek, 
ungdomsklubb og kino. Biblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen 

kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet 
materiale gratis til disposisjon for brukerne. Parken Ungdomsklubb har en unik posisjon blant 

ungdommene i kommunen, og er en av de mest besøkte klubbene i Norge! 
 

Faktatabell tjenesten 

(KOSTRA) 

              Nordre Land 

2007    2008    2009        2010 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter for 

kultursektoren pr. innbygger 

1629 1625 1653 1505 1555 1388 1651 

Besøk i bibliotek per 
innbygger 

2,4 2,4 2,4 Ikke 
tall 

3,9 4,3 4,7 

Netto driftsutgifter til kino 

pr. innbygger 

119 94 105 121 28 22 17 

Antall frivillige lag som 
mottar kommunale 

driftstilskudd 

39 41 54 46 42 38 36 

Totalt antall frivillige lag og 
foreninger i kommunen 

- - 158 164 - - - 

Antall medlemmer på 265 302 314 322 - - - 
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Parken 

Besøk pr kinoforestilling 34,3 33,4 28,7 24,9 39,9 27,9 31,7 

Kommentarer til faktatabell: 

P.g.a. kommunens organisering inneholder netto driftsutgifter for kultursektoren utgifter som 
ikke ligger inn under enhetens ansvarsområde. Dette gjelder i hovedsak kulturskolen og drift 
av kommunale idrettsanlegg. 

Når det gjelder netto driftsutgift til kino pr. innbygger viser KOSTRA-tallene at Nordre Land 
ligger uforholdsmessig høyt i forhold til andre. En har grunn til å tro at hovedårsaken til dette 

er at kommunen leier kinolokalene av AS Sentrumsbygg, og at det i denne sammenheng er 
vesentlig dyrere å leie enn å eie. Dette er også med på å dra opp kommunens netto 
driftsutgifter for kultursektoren. Det er også ”feil” at hele kostnaden ved leie av kinosalen i 

KOSTRA-sammenheng belastes kinodriften, da kinosalen også brukes til mange andre typer 
arrangementer. 

 

Utfordringer i planperioden  

 Hovedutfordringen er å videreutvikle nivået på egne tjenester og samtidig prioritere 

overføringer til lag og foreninger 

 Stagnasjon eller reduksjon av aktivitetsnivå på biblioteket som igjen kan føre til 

synkende omdømme og minsket bidrag til å oppnå politiske målsetninger (som 
kompetansebygging blant innbyggerne). Reduserte innkjøp av bøker og andre 

medier, vil svekke kvaliteten på tilbudet. For å opprettholde bibliotekets funksjon og 
status blant innbyggerne kreves det økt tilgang på ressurser  

 Opprettholde Parken ungdomsklubb sentrale betydning for oppvekstmiljøet og høye 
stjerne blant ungdommene via kontinuerlig videreutvikling av tilbudet 

 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål 

2011 

Mål  

2014 

Antall utlån (alle medier) på biblioteket pr 
innbygger 

KOSTRA 5,3 Ikke 
rapport. 

5,3 5,3 

Tilfredshet med åpningstiden på biblioteket BU (1-6) - 5,2 4,5 4,8 

Hvor fornøyd er du med biblioteket? IU (1-6) 4,8 5,2 5,0 5,0 

Hvilket inntrykk har du av biblioteket? IU (1-6) 4,0 4,5 4,2 4,5 

Tilfredshet med kinotilbudet BU (1-6) - - 3,5 4,5 

Tilfredshet med aktivitetene på Parken BU (1-6) - 5,0 5,0 5,0 

Tilfredshet med åpningstidene på Parken BU (1-6) - 5,1 4,0 4,5 

Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i 
kommunen? 

IU (1-6) 3,4 4,4 4,4 4,5 

Hvor fornøyd er du med muligheten til å delta i 

idrett? 

IU (1-6) - 4,7 4,7 4,7 

Hvor fornøyd er du med andre 
fritidsaktiviteter? 

IU (1-6) 3,7 4,3 4,3 4,5 

Status IU er fra innbyggerundersøkelsen 2006 

Alle brukerundersøkelsene på kultur er egenproduserte undersøkelser. 
 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2006 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål 

2015 

Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i kommunen? IU (1-6) 3,6 4,4 4,4 4,5 
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Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2011 

Mål 

2014 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,5 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 3,8 % 1,6 % 3,5 % 3,5 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 5,3 4,5 4,7 

 

Økonomiperspektivet  Datakilde Status 2008 Status 2009 Status 2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 96,2 % 98,1 % 95,2 % 

BU = brukerundersøkelse IU = innbyggerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse 
 

8.11 Plan og næring  

Beskrivelse av enheten 

Plan og næring består av områdene: 

 Forvaltning og rådgivning innen jordbruk og skogbruk 

 Forvaltning og rådgivning innen vilt- og fisk 

 Forvaltning og rådgivning innen arealplan 

 Forvaltning og rådgivning innen byggesak 

 Forvaltning og rådgivning innen kart- og oppmåling 

 Forvaltning og rådgivning innen miljøvern og naturforvaltning 
 

Faktatabell tjenesten (KOSTRA)             Nordre Land 

 2007       2008      2009     2010 

Opp Kom. 

gruppe 

Landet 

u/Oslo 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 
byggesaker (dager) 

75 50 34 39 28 39 38 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 
kartforretninger (dager) 

90 90 90 100 106 93 85 
 

Antall jordbruksbedrifter 227 224 225 221 - - - 

Selvkostgrad byggsak i % 96,94 95,58 97,5 87,98 - - - 
Selvkostgrad oppmåling i % 110,73 122,03 97,0 101,03 - - - 

Selvkostgrad plan i % 4,71 7,58 12,35 1,93 - - - 

Utfordringer i planperioden  

 Tid til å drive med utviklingsarbeid, rådgivning ovenfor enkeltpersoner og foretak og 
skaffe seg oversikt over ulike tilskuddordninger for større utviklingsprosjekter mv. 

 Prioritering og framdrift av nylig oppstartede og forventede nye planprosjekter  

 Fortsette arbeidet med å utvikle ulike fagbaser (tiltaksbaser) 

 Tilpasning til ny Matrikkellov/ferdigstilling av saker etter gammel lov (delingsloven) 

 Generelt videreutvikling av rutiner for oppfølging og kontroll innen miljøvernretta 

oppgaver i henhold til plan – og bygningsloven og forurensningsloven 
 

Brukerperspektivet  Datakilde Status 

2009 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål 

2015 

Bygg:      

Andel byggesaker behandlet innenfor 
lovpålagt frist (3 uker) 

Byggsys Ca.80% 100 % 100 % 100 % 

Andel ordinære meldinger behandlet 
innenfor lovpålagt frist (3 uker) 

Byggsys 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Hvor fornøyd er du med forutsigbarheten i 

saksbehandlingen? 

BU (1-6) (*ny) 5,0 5,0 5,0 

Hvor fornøyd er du med kvaliteten i 
saksbehandlingen? 

BU (1-6) (*ny) 5,3 5,0 5,0 

Hvor fornøyd er du med 
saksbehandlingstiden? 

BU (1-6) (*ny) 5,0 5,0 5,0 

Hvor fornøyd er du med informasjon om 
saksganen? 

BU (1-6) (*ny) 5,1 5,0 5,0 

Oppmåling:      

Andel av eiendommer som ligger inne i det 
digitale kartverket 

Matrikkel 84,1 % 84,5 % 90 % > 95 % 

Andel målebrev som er utarbeidet innenfor 
lovpålagt frist (16 uker) 

Telling Ikke 
relevant 

100 % 100 % 100 % 

 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål 

2012 

Mål  

2015 

Antall påklagde vedtak som omgjøres etter klage 
til overordnet myndighet 

Telling 0 0 <5 < 5 

Andel av plandata på digital form (gjeldende sosi-
standard) 

Telling 20 % 20 % 40 % 100 % 

Andel vannprøver i Synnavassdraget som holder 

badevannskvalitet 

Telling -  100 % 100 % 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2012 

Mål 

2015 

Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,3 % 0,6 % 1 % 1 % 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 0,7 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 

Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 3,5 4,5 4,7 

 

Økonomiperspektivet  Datakilde Status 

2008 

Status 

2009 

Status 

2010 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 89,20 % 96,42 % 84,15 % 

BU = Brukerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse 
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Del 4: Økonomiplan  

9.1 Innledning 

 

Økonomiplandelen gir et fireårig økonomisk bilde av de prioriteringene som er skissert i 
handlingsprogrammet, og konsekvenser av de mål og ambisjoner som fremgår av vedtatte 

styringskort. Årsbudsjettet for 2012 utgjør det første året i økonomiplanperioden. 
Årsbudsjettet legges frem i en egen sak, som et eget dokument.  
 

Det er politisk vedtatt at kommunen innen tredje året av denne økonomiplanperioden skal 
bestrebe og ha et netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter. I kroner betyr dette av 

det innenfor driften og netto finansresultat skal tilstrebes å frigjøres midler i størrelsesorden 
13 – 14 millioner kroner. Disse midlene skal i prinsippet kunne overføres til 
investeringsbudsjettet som finansiering av investeringstiltak, eventuelt avsettes til fond. Med 

de disponible fondsreserver kommunen har pr utgangen av 2011, vil det være nødvendig å 
frigjøre midler til disponible fond, både til finansiering av politisk prioriterte midlertidige 

driftsoppgaver/prosjektoppgaver, og til finansiering av investeringstiltak. Det er tidligere 
vedtatt at det i investeringsbudsjetter skal tilstrebes en kommunal egenfinansiering i form av 
fondsmidler eller overføringer fra driftsmidler på 30 % av totale finansieringsbehov. For å 

kunne oppfylle dette kravet er det nødvendig å skaffe seg et handlingsrom i form av et positivt 
netto driftsresultat. 

 
Den store utfordringen i kommende økonomiplanperiode er samhandlingsreformen. 
Samhandlingsreformen er en kommunehelsereform. Et av de vesentlige grepene i denne 

reformen er at kommunene gis et medfinansieringsansvar for pasienter som behandles på 
sykehus. Dette innebærer at kommunene skal finansiere 20 % av de utgifter 

spesialisthelsetjenesten har i forbindelse med behandling av kommunens innbyggere, enten 
det er snakk om innleggelser på sykehus eller det er snakk om poliklinisk behandling. Denne 
endringen skal motivere kommunene til å forebygge sykehusinnleggelser og skal inspirere 

kommunene til å vurdere egen helseinnsats i helhetlig faglig og samfunnsøkonomisk 
perspektiv. Kommunenes overføres også ansvaret for utskrivingsklare pasienter. Dette betyr 

at kommunene må gi de pasientene, som defineres som utskrivingsklare fra sykehusets side, et 
adekvat behandlings- eller omsorgstilbud i kommunen. Pasienter som kommunene ikke kan gi 
et tilfredsstillende tilbud, og som derfor forblir innlagt på sykehuset etter at de er definerte 

som utskrivingsklare, skal finansieres av kommunene, ved at kommunene blir fakturert med 
kr. 4.000,- pr. døgn fra helseforetakene. I løpet av handlingsplanperioden må kommunen 

legge til rette for at kommunene også skal tilby innbyggerne et øyeblikkelig hjelp-tilbud. 
Dette innebærer et tilbud for pasienter, som ikke akutt har behov for innleggelse på sykehus, 
men der et adekvat tilbud i kommunen kan forebygge eller forhindre en innleggelse. 

 
Denne reformen iverksettes fra 2012. Kommunene får, fra 2012, overført midler fra 

helseforetakene i forbindelse med finansieringen av reformen.  
 
I tillegg til samhandlingsreformen, har Nordre Land kommune følgende prioriterte områder i 

handlingsplan-/økonomiplanperiode: 

 Barnehage 

 Grunnskole 

 Infrastruktur 
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Nordre Land kommune har større ambisjoner når det gjelder barnehagegarantien, enn det den 

nasjonale garantien tilsier. Dette innebærer at kommunen må etablere flere permanente 
barnehageplasser. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det skal bygges to 

barnehageavdelinger i Furulund og at de fem midlertidige barnehageavdelingene på 
Øygardsjordet i leide modulbygg skal kjøpes ut, og gjøres permanente. Dette skal blant annet 
gjøres ved å bygg om modulbygget med saltak og permanente uteområder/lekeområder. 

 
Grunnskolen i Nordre Land kommune har i noen år scoret under landsgjennomsnittet og 

under de lokalt vedtatte mål når det gjelder resultater. Dette inntrykket forsterkes også 
gjennom å studere tilgjengelig statistikk og Kommunebarometeret.  
 

Kommunedelplanen for Nordre Land- skolen ble vedtatt i 2011. Denne planen ligger noen 
føringer for prioriteringer innen grunnskole-området. De tiltak som i kommunedelplanen har 

hovedfokus i handlingsplan/økonomiplanperioden er preget av temaer innenfor 
kompetanseheving av lærerstaben, blant annet innen viktige tiltak for å bedre de 
grunnleggende ferdighetene og kunnskapene i alle fag skolen med en hovedvekt på lesing, 

etter- og videreutdanning for lærerne, klasseledelse, læringsstrategier og økt bruk av 
data/digitale læringsverktøy. 

 
Kommunen har en betydelig anleggs- og eiendomsmasse. Dette fører til at 
vedlikeholdsbehovet er stort. Det ble for noen år tilbake utarbeidet en vedlikeholdsplan, og 

denne blir årlig revidert. Vedlikeholdsplanen prioriterer ulike vedlikeholdstiltak både innenfor 
rene kommunalt eide eiendommer, og når det gjelder kirkelig fellesråds bygningsmasse. Det 

er i planperioden prioritert betydelige ressurser til finansiering av tiltakene i 
vedlikeholdsplanen, totalt beregnet til om lag kr. 10 millioner i fireårs perioden. 
 

9.2 Fremskriving av inntekter og utgifter 

 

For å kunne si noe om kommunens økonomiske situasjon i perioden 2012 – 2015 er 
opprinnelig budsjett 2011 først konsekvensjustert til 2012. 
 

Dette er utført i 2 trinn: 

 Beregning av fellesinntekter og fellesutgifter på bakgrunn av den viten vi i dag har om 

skatt, rammetilskudd og rentenivå; samt andre diverse inntekter og utgifter (se under). 

 Prisjustere budsjetterte driftsutgifter/inntekter i 2011 til 2012. 

 

Større endringer i fellesinntekter og fellesutgifter (kommunebidraget) i forhold til 

budsjettåret 2011: 

 Skatt: 

o Skatteinntektene for 2011 er beregnet til å være 110,229 mill. For 2012 er 
skatteinnektene, inkl naturressursskatt beregnet til kr. 114,024 mill. Økningen i 
beregnede skatteinntekter skyldes et økt skatteøre (kommunens andel av 

utlignet skatt) fra 11,3 i 2011 til 11,6 % i 2012. Dette er et resultat av at 
skatteinntektenes andel av kommunens inntekter skal bestrebes beregnes til 40 

% for kommune-Norge. 

 Rammetilskudd 
o Rammetilskuddet til kommunen har for 2012 økt med vel kr. 18 mill i forhold 

til 2011-nivået. Denne økningen skyldes, i tillegg til en fremskriving av 
rammene, også at finansiering av Samhandlingsreformen er lagt inn i 
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rammetilskuddet. For Nordre Land kommune utgjør finansieringen av 

Samhandlingsreformen totalt kr. 10,153 millioner. Rammetilskuddet er 
beregnet ut fra et forventet stabilt innbyggertall på 6777, med samme 

aldersfordeling som pr.1. juli 2011. 
o Utregning av rammetilskuddet baseres på beregningsmodell fra KS. (nov. 

2011) 

 Renter og avdrag er beregnet i henhold til kommunens lånemasse og kapital. Det er 
forutsatt et låneopptak pr. år på maks. tilsvarende det som nedbetales i avdrag for 

årene 2013 – 2015. For 2012 er det lagt inn et låneopptak på ca kr. 45 millioner for å 
finansiere investeringsbudsjettet for dette året. I tråd med signaler fra Norges Bank er 

det lagt inn en beskjeden renteøkning fra 2013. Renteøkningen som er lagt inn er på 
0,4 % -poeng. 

 Konsesjonskraftsalg for 2012 budsjettert med snaut kr. 9,2 mill. Kommunen har 

inngått en avtale, der kommunen allerede har solgt 50 % av sin kraft for 2012. Det er 
forutsatt at størrelsen på inntekten fra 2012, også kan fremskrives videre utover i 

planperioden. 

 MVA refusjon fra investeringsbudsjettet. Verdiene er beregnet ut fra det 

investeringsnivået som fremgår av økonomiplanen. Det er ikke usannsynlig at det vil 
tilkomme ytterligere investeringstiltak i investeringsbudsjettet for 2013 - 2015. En 
overgangsordning for mva-refusjon fra investeringsbudsjettet skal fase ut virkningen i 

driftsbudsjettet av disse driftsinntektene. I tråd med denne overgangsordningen er det 
lagt inn en overføring til investeringsbudsjettet tilsvarende inntektene fra mva-

refusjonen fra 2014. 
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Med utgangspunkt i de beskrevne forhold vil en fremskriving av kommunebidraget bli: 

 
Framskriving av fellesinntekter/-utgifter 

 

Tekst B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 

Konsesjonsavgift - avsetning 1928 2046 2046 2046 2046 

Konsesjonsavgift -1928 -2046 -2046 -2046 -2046 

Konsesjonskraft -9300 -9193 -9193 -9193 -9193 

Bruk av kraftf.avkastn. i drift 0 0 0 0 0 

Bruk av kraftf.avkastn. til 

næringsformål 700 700 700 700 700 

Kraftfondsavkastning -700 -700 -700 -700 -700 

Utbytte -4500 -4500 -4500 -4500 -4500 

SUM Næring (ikke i 
kommunebidraget) -13800 -13693 -13693 -13693 -13693 

            

Skatt på inntekt og formue -103729 -107524 -111395 -115405 -119560 

Naturresursskatt -6500 -6500 -6500 -6500 -6500 

Eiendomsskatt -11587 -12136 -13236 -13236 -13236 

Rammetilskudd -188171 -206496 -213930 -221631 -229610 

Bruk av mva-fond 0 0 0 0 0 

MVA i inv.regnskapet -2200 -8700 -5000 -4000 -4000 

Statl. kompensasjonstilskudd -2739 -2557 -2450 -2400 -2350 

Renter på lån 10888 10333 11500 12600 12600 

Renter på formidlingslån 0 -700 -750 -800 -850 

Renter - ansvarlig lån -3026 -3500 -3500 -3500 -3500 

Renter på fond/alternative 

plasseringer -2900 -1470 -1470 -1470 -1470 

Renter - bankinnskudd -4000 -1947 -2000 -2100 -2100 

Avdrag på lån 14400 12790 13500 13500 13500 

Avsetn. til disp.fond 1000 0 0 0 0 

Avsetn. til bundne fond 240 0 0 0 0 

Bruk av disp.fond  -3114    

Overføring til inv.regnsk. 1490 5200 4000 4000 4000 

SUM kommunebidrag -296834 -326321 -331231 -340942 -353076 

 

Kommunebidraget gir altså summen av de netto fellesinntekter og fellesutgifter som 
kommunen har utover den aktiviteten som produseres av enhetene. ”Overskuddet” på 

kommunebidraget representerer den økonomiske tallstørrelsen som kan fordeles ut til 
enhetenes netto driftsrammer. 
 

Det vil fra 1.1.2013 bli innført eiendomsskatt på alle eiendommer i Nordre Land kommune. 
Dette er ikke beregnet inn i tabellen for kommunebidrag ovenfor. Eiendomsskatt kan ved en 

forutsetning om en skattesats på 2 promille av den enkelte eiendoms markedsverdi gi 
merinntekter i størrelsesorden ca 9,36 mill årlig. Dette er lagt inn i tabellen nedenfor. Det er 
videre forutsatt en eiendomsskattesats på 2 promille i økonomiplanperioden. Det kan være 

nødvendig å foreta et betydelig takseringsarbeid i 2012 for å forberede innføringen fra 
1.1.2013.   

 
Det var i forrige handlingsplan/økonomiplan lagt inn en ambisjon om at kommunen i løpet av 
økonomiplanperioden skulle etablere et handlingsrom. Dette handlingsrommet ble vedtatt 



 64 

skulle være et netto driftsresultat på 3 % av kommunens brutto driftsinntekter i budsjettet for 

2013. For å oppfylle denne ambisjonen ville det vært behov for å frigjøre om lag 9,8 mill. av 
kommunale midler som i dag brukes på kommunal tjenesteproduksjon, fremtidige 

merinntekter, eller netto finansresultat. Det var i beregningene i forrige økonomiplan lagt opp 
til en fremdrift med en økning av netto driftsresultat på 1 % -poeng hvert år, slik at det skulle 
være ca 1 % i 2011, 2 % i 2012 og 3 % i 2013. Budsjettet for 2011 har et budsjettert netto 

driftsresultat i størrelsesorden 0,7 %. Saldert budsjettforslag for 2012 vil, korrigert for 
fondsbruk til finansiering av forskuttering av fremtidig husleie ved Dokka videregående skole 

og avsetning av premieavviket, gi et netto driftsresultat på ca -0,8 %. Det er derfor foreslått en 
utsettelse av måloppnåelsen for netto driftsresultat, ved at denne er forskjøvet til en målsetting 
om 1 % i 2013, 2 % i 2014 og 3 % i 2015. 

 

En pris- og lønnsjustering av budsjettet i økonomiplanperioden er basert på følgende 

forutsetninger: 

 En videreføring av tjenestenivået fra 2012. 

 Lønnsvekst på 3,6 % i årslønnsvekst, og prisvekst 1,59 % på alle utgifter. Med en 
fordeling på 60 % vekt på lønnsutgifter og 40 % vekt på andre utgifter, gir dette en 

veid lønns- og prisvekst (deflator) på 2,8 %. Denne deflatoren er benyttet ved 
fremskriving av brukerbetalinger. Inntekter fra vann/avløp/renovasjon/feier, som må 
beregnes i henhold til innedekningsberegning, blir økt noe mer enn ordinær 

prisstigning. Dett er for å opprettholde nær 100 % dekningsgrad for disse 
selvkostområdene.  

 
Oppsummering fremskriving: 

På bakgrunn av de overnevnte beregningen rundt kommunebidraget vil en finne et 

konsekvensjustert kommunebidrag for 2012. Videre gir forutsetningene grunnlag for å kunne 
fremskrive enhetens rammer for planperioden. 

 
Salderingen av budsjettet for 2012 er i noen grad gjort ved varige reduksjoner av kommunens 
driftsnivå, ved at det er foretatt kutt i tjenesteytingen. Det er imidlertid også saldert tiltak med 

midlertidig virkning kun for budsjettåret 2012. Dette utgjør i sum kr. 5,397 millioner. I tillegg 
er det budsjettet saldert gjennom en reduksjon den sentralt avsatte lønnspotten. Denne 

avsetningen fordeles til enhetene som finansiering av det enkelte års lønnsoppgjør. I 2012 er 
det et hovedoppgjør. Salderingen reduserte lønnspotten med i størrelsesorden kr. 4,2 
millioner. Den sentrale lønnsavsetninger er i budsjettet for 2012 tilstrekkelig for å finansiere 

et lønnsoppgjør på ca. 1,29 % lønnsvekst. For budsjettårene senere i økonomiplanperioden vil 
denne bevilgningen oppjusteres med om lag kr. 4,1 mill. Dette innebærer at det for årene 2013 

– 2015 beregnes en lønnsvekst i størrelsesorden 2,8 %. 
 
Med de nye tiltakene og nødvendige konsekvensjusteringer for 2012 og utover i 

økonomiplanperioden, gir dette følgende salderingsutfordringer i økonomiplanperioden: 
 
Alle tall i tusen  

 2012 2013 2014 2015 

         

Kommunebidrag -326.321 -331.231 -340.942 -353.076 

         

Fremskriving av driftsnivå 326.321 332.014 341.070 350.380 
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Konsekvensjusteringer i 

planperioden         

Utsettelse oppstart Øygardsjordet   780 780 780 

Midlertidig saldering fra fond  2.447 2.447 2.447 

Lønnspott   4.100 4.100 4.100 

Psykologstilling   500 500 500 

Valg    110  110  

Slt-koordinator      600 600 

Netto driftsresultat 3 %  400 4.800 9.200 

Eiendomsskatt  -9.360 -9.360 -9.360 

         

Salderingsutfordring i planperioden 0 -240 3.995 5.681 

     
Saldering i økonomiplanperioden     

 - Omstillingsbehov  0 -3.995 -5.681 

     

Salderingsutfordring i 

økonomiplanen 0 0 0 0 

 

9.3 Investeringstiltak i planperioden 

 
Aktiviteten på investeringssiden i planperioden, vil primært være fokusert om tre store 
prioriterte prosjekter; 

 Bygging av omsorgsboliger, som en følge av signaler fra Samhandlingsreformen. 
Dette er enda ikke prosjektert, og er derfor ikke prioritert i investeringsoversikten. 

 Utbygging av barnehageplasser i permanente lokaler, med sikte på tilby full 
barnehagedekning i permanente barnehagelokaler.  

 Rehabilitering av kommunalt ledningsnett for vann og avløpssektoren. 

 
Samhandlingsreformen trer i kraft 01.01.2012. Det synes klart at kommunen må utvide sin 

kapasitet når det gjelder omsorgsboliger. Det er igangsatt et forprosjekt som skal utrede 
behovet for omsorgsboliger når det gjelder antall og målgruppe. Denne fagrapporten skal 
være ferdig juni 2012.  

 
Utbygging av barnehageplasser er det et prioritert tiltak, som vil prege investeringsaktiviteten 

i første del av planperioden. Det er vedtatt investeringer i nye barnehageavdelinger ved Dokka 
barnehage avd. Furulund og Dokka barnehage avd. Øygardsjordet. Dette har primært sitt 
utspring i at Nordre Land kommune har en lokal barnehagegaranti med høyere ambisjoner 

enn den nasjonale garantien om full barnehagedekning. Denne ambisjonen betyr at vi må ha 
en viss overkapasitet på antallet plasser, for å møte behovet gjennom året.   
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Kommunestyrer besluttet i sak nr 36/11 at det skal bygges to nye avdelinger på Furulund. 

Disse skal være innflytningsklare høsten 2012. De to avdelingene som er på Furulund 
barnehage i dag, skal sammenstilles med de to avdelingene som skal bygges nye. Dette skal 

bli en barnehage på fire avdelinger som skal fungere på en optimal måte for barna, ansatte og 
foreldrene.  
 

Ved Øygardsjordet er det i dag 5 barnehageavdelinger i leide modulbygg. I avtalen med 
leverandør av modulbyggene er det opsjonsavtaler om utkjøp av modulene. Det er vedtatt i 

kommunestyret (sak 38/11) at denne opsjonen skal benyttes, og at modulene skal kjøpes ut 
ved utgangen av avtaletiden. Modulbyggene bærer preg av å være midlertidig løsninger, blant 
annet ved at barnehagen har ”brakke-preg”. Ved utkjøpet er det vedtatt at det skal gjøres 

bygningstekniske endringer, slik at bygget får et mer hensiktsmessig ytre. Dette innebærer 
utvendig kledning / maling og kledning og omlegging til saltak. I tillegg vil det bli foretatt en 

opparbeidelse av park- og lekeanlegg rundt barnehagen.  
 
Til byggingen av en toavdelings barnehage i Furulund er det bevilget kr. 16,0 millioner, mens 

det ved Øygardsjordet er bevilget kr. 14,0 millioner til utkjøp og ombygging av modulbygget. 
 

Store deler av kommunens ledningsnett innen vann og avløp er ikke rehabilitert siden det ble 
etablert. Dette betyr at ledningsnettet i stor grad er rundt 50 år gammelt. Et gammelt 
ledningsnett har selvsagt ikke samme kvalitet som nyere ledningsnett. Lekkasjer ved 

distribusjon av vann, og et økende antall kloakkstopper og utslipp av overvann er vanlige 
konsekvenser ved aldrende ledningsnett. Videre er det i budsjettet for 2012 bevilget midler til 

å sikre en godkjent vannforsyning, både ved Torpa vannverk og i Dokka-området. Ved Torpa 
vannverk handler prosjektene hovedsakelig om å renovere Torpa vannverk samt å opprette 
hygieniske barrierer for å tilfredsstille kravene i Drikkevannsforskriften. I Dokka-området er 

det nødvendig å sikre områder rundt vannverk og vannbasseng, i tillegg til å opprette 
hygieniske barrierer for å tilfredsstille kravene i Drikkevannsforskriften. 

 
Til tiltak innen disse områdene er det i økonomiplanperioden lagt inn prosjekter i 
størrelsesorden kr. 17,7 millioner. 

 
Kommende investeringstiltak, som ennå ikke er prosjektert: 

 Alternative boformer, som følgje av behov fra Samhandlingsreformen. Det er høsten 
2011 igangsatt et forprosjekt, som skal legge frem sin fagrapport i juni 2012. 
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9.4 Investeringsutgifter i planperioden 

Oppsummering av rådmannens forslag til investeringstiltak i planperioden, med 

investeringsutgifter:  

Tiltak 2012 2013 2014 2015 

Formidlingslån/startlån til videre utlån 5 000 5 000 5 000   

Generell IKTopprustning 500 500 500   

Bygging av kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 390 208 400   

Vedlikeholdsplan for kirke og eiendom 2 700 1 500 1 500 1 500 

Damptiner (til tining av is i stikkrenner) 250       

Forprosjekt fortau Sollisvingen   200     

Fortau Landmovegen fra Gamlevegen til Rudsgata   800     

Inventar brann og driftsstasjon 300 200     

Omlegging vann og avløpsanlegg i forbindelse med bygging av 
FV-250 Stormark-Holmenjordet 1 500       

Nytt nødnett-utstyr 300       

Ombygging av veg nedre del av Nybakktåje     2 000   

Opprusting kommunale veger og bygg 1 000 1 000 1 000 1 000 

Renovering av 4. etg Rådhuset 3 000       

Utvidelse tomtefelt Elverom - opparbeidelse av veg, vann og 
avløp 200 5 000     

Dokka kulturstasjon 4 500       

Utbygging Furulund barnehage 16 000       

Utomhus skoleområder Torpa og Dokka 400       

Utskifting av kjøretøy og utstyr TDE 700 700 700 700 

Permanent barnehage Øygardsjordet 14 000       

Nye pumper i eksisterende fyringsanlegg i Dokkahallen   250     

SD (Sentral Driftstyrings)-anlegg for DBS 500       

Ventilasjonsanlegg i Dokkahallen   1 500     

Nytt elektronisk låsesystem på Landmo 450       

Sopemaskin   800     

IT system for å ivareta informasjonssikkerhet (skole,bhg,FH) 170       

Utskifting av gamle telefoniløsninger og overgang til mer IP-
telefoni 821       

Utskifting av arkivskap og flytting av arkivrom for sikker sone 789       

Utbedring infrastruktur og strøm for data/telefon og el-utstyr 
Korsvold 325       

Makuleringsmaskin 188       

Lokaler for ergo- og fysioterapitjenesten   1 500     

Opprusting av utelekeplasser Solheim og Lundhaug 300       

          

Tiltak selvkostområdene:         

FDV-modul Guard  200       

Kommunedelplan for Vann og avløp 100       

Rene innløpsprøver Dokka renseanlegg 200       

Ledningsnettrehabilitering 2 000 2 000 2 000 2 000 

Renovere Riisby renseanlegg   2 000     

Klausulering/offentlig godkjent vannverk 1 000       

Renovere vannverk Torpa 1 500       

Sonevannmålere Dokka 400 200     

Tilknytning Randsoner 1 000 1 000 1 000 1 000 

Nytt UV-anlegg Dokka vannverk 1 000       

SUM 61 683 25 108 14 250 6 550 
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Finansiering: 

 2012 2013 2014 2015 
Finansieringsbehov 61.683 25.108 14.250 6.550 

Tidligere fondsbevilgninger 3.454    
Ubrukte lånemidler 7.346    
Omdisponerte dispfond 333    

Omdisponerte investfond 534    
Vedlikeholdsfond 800    

Overført fra drift 5.200 4.000 2.500 2.500 
Låneopptak 44.016 19.108 11.750 4.050 
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10 Overordnet program for kommunal planlegging 
 
Nedenfor følger en opplisting av planene i Nordre Land kommune som skal utarbeides og 

vedtas i handlingsplanperioden 2012-2015. Planarbeid er krevende, så nok tid til en god 
politisk prosess rundt alle kommunedelplanene er viktig for å få gode verktøy til å styre 

utviklingen i kommunen også i fremtiden. Det året som er satt for utarbeidelse eller rullering i 
tabellen nedenfor, er vedtaksåret. Arbeidet med utarbeidelsen av planene må starte tidligere. 
 

F = Ferdigstilles, U = Utarbeides, R = Revideres/rulleres, V = Vurderes 

  2012 2013 2014 2015 

 Planstrategi U    

 Kommuneplanens Samfunnsdel (ferdigstilles) F    

 Kommuneplanens Arealdel (ferdigstilles) F    

 Kommunedelplan Barnehage (K 10/08)  R   

 Kommunedelplan Nordre-Land skolen (K 30/11)   V  

 Kommunedelplan Omsorg, Helse og Rehab. (K 76/10)  R   

 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan (K 23/08)  R   

 Kommunedelplan for vann og avløp  U    

 Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet (K xx/11), 

handlingsdel 

R R R R 

 Energi og klimaplan (K 5/09)  R   

 Vei-, transport og sikkerhetsplan for Nordre Land  U    

 Kommunedelplan for Synnfjell Syd R    

 Kommunedelplan for Synnfjell Øst R    

 Kommunedelplan for Dokka F    

 Kommunedelplan for Aust-Torpeåsen   R  

 
Trafikksikkerhetsplanen vedtatt av kommunestyret i sak 85/10 gjelder for 2010-2013 

 
Landbruksplan for Nordre Land vedtatt av kommunestyret i sak 27/97 er integrert i 
Kommuneplanen fra 2012. 

 
Oversiktsplan for skogbruket vedtatt av kommunestyret i sak 79/98 skal integreres i Strategisk 

nærings- og utviklingsplanen som skal vedtas i 2013. 


