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Innledning 
 

Handlingsplanen består av et handlingsprogram og en økonomiplan. Handlingsprogrammet 

rulleres hvert år og er et viktig dokument for å nå de langsiktige målene som er vedtatt i 

kommuneplanen. Handlingsprogrammet er hjemlet i Plan og bygningslovens § 11-1.  

Satsningsområdene i kommuneplanen er overført til kommunens handlingsplan i del 2 med 

hovedutfordringene i planperioden 2011-2014. Her blir det en konkretisering av 

kommuneplanens satsningsområder basert på den foreløpige versjonen som foreligger etter to 

politiske drøftingsrunder. Viktige delsatsningsområder under hvert fokusområde har 

fremkommet etter dialog med politikere som sitter i råd og utvalg, og i dialog med 

enhetslederne. Handlingsplanen er derfor et langsiktig styringsdokument som synliggjør 

hvilke områder det skal satses på i planperioden. Styringskortene konkretiserer overordnede 

mål og satsningsområder som finnes i andre kommunale plandokumenter. 

Målstyringssystemet er fortsatt relativt nytt, og det jobbes derfor fortsatt med å styrke 

sammenhengen mellom overordnede mål og måleparametrene styringskortene.   

 

Økonomiplandelen gir et økonomisk bilde av planperioden basert på de føringer og 

målsettinger som ligger i handlingsprogrammet, både når det gjelder driftsmessige 

forutsetninger og når det gjelder en 4-års investeringsplan. Utgangspunktet for de 

driftsmessige føringene i planperioden er et fremskrevet og konsekvensjustert årsbudsjett i 

balanse. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen, og legges frem som et eget dokument.        
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Del 1: Status og rammebetingelser 
  

Økonomisk utgangspunkt 

 

Driftsregnskapet for 2009 ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på 6,211 mill. 

Dette resultatet er etter bruk og avsetning til fond og overføring til investering. Det sier derfor 

lite om hvordan den faktiske driften gikk, siden en kan endre det regnskapsmessige resultatet 

ved å foreta regnskapsmessige disposisjoner, som bruk av fond/avsetning til fond og 

overføring til investeringsregnskapet, disposisjoner som endrer kommunens 

regnskapsmessige resultat.  

 

Et viktigere resultat å fokusere på er netto driftsresultat. Netto driftsresultat viser hva 

kommunene sitter igjen med av driftsinntekter etter at driftsutgifter, netto renter og avdrag er 

betalt. Netto driftsresultat viser kommunens reelle økonomiske handlingsrom altså hva som 

kan brukes til å finansiere investering eller netto avsetning til fond for senere års bruk. Netto 

driftsresultat i 2009 ble 3,026 mill. Målt i prosent av driftsinntektene uttrykker netto 

driftsresultat hvor stor andel av de tilgjengelige inntektene kommunene kan disponere til 

avsetninger og investeringer. Fylkesmannen mener at kommunene bør ha et netto 

driftsresultat på minst 3 % over tid for å ha en sunn kommuneøkonomi. I 2009 var dette ca 0,7 

% for Nordre Land. 

 

Det er en politisk prioritering at Nordre Land kommunen skal gjenskape handlingsrom. Det 

skal jobbes trinnvis mot et nettodriftsresultat i 2012 på 3 %. Det er en stor utfordring med 

økte oppgaver som rulles ut til kommunene og nye ansvarsområder som legges på kommunalt 

nivå. I tilegg kommer kommunestyrets forventninger om å bidra til stadige forbedringer og å 

drive samfunnsutvikling. Forbedringer har en kostnad. En kommune skal fortsette å utvikle 

seg, men en må fokusere mer på forbedring gjennom omstilling. Den gode jobben som er 

gjort i driften, som har bidratt til å snu et overforbruk i 2008 til et mindreforbruk i 2009, ser ut 

til å fortsette også i 2010. Ved fremleggelsen av 3. kvartalsrapporten varslet rådmannen et 

mindreforbruk i størrelsesorden 1 million kroner. Noen av enhetene, med enheten Omsorg og 

rehabilitering i spissen, har bidratt positivt, i tillegg til at pensjon i 2010 er beregnet til et 

mindreforbruk ca 2,9 mill. Det gode arbeidet som er gjort i 2009 og 2010 må styrkes og 

videreutvikles utover i denne planperioden.  

 

Nordre Land kommune har tidligere hatt solide fondsreserver. Utstrakt bruk av 

disposisjonsfondet til å finansiere tiltak gjennom året og erverv, uten å avsette midler, har 

gjort at det generelle disposisjonsfondet nå er nesten tomt. Regnskapsmessige merforbruk 

tidligere år har blitt dekket opp med bruk av fond og har derfor ikke fått konsekvenser for 

driften i årene etter. Men nå som kommunens generelle disposisjonsfond er lite, er det 

vanskelig å dekke et eventuelt merforbruk med bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret har 

også lite handlingsrom til å kunne finansiere ønskelige og nødvendige prosjekter/tiltak som 

dukker opp i løpet av året. Fortsatt fokus på oppbygging av handlingsrom blir derfor viktig i 

planperioden. Oversikt over ubundne fond pr november 2010:     

 

Disposisjonsfond: ca 3,577 mill  

Ubundet investeringsfond: ca 700.000,-  
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I forbindelse med budsjettet for 2011 ble det disponert 1,218 mill av disposisjonsfondet. Det 

generelle disposisjonsfondet som ikke er vedtatt brukt er derfor 2,359 mill. Det er ikke 

budsjettert med bruk av ubundet investeringsfond for 2011. 

 

Befolkningsutvikling 

 

Befolkningen i Nordre Land fordelt på livsfaser pr 01.01 der enkelte år: 

 

            Endring Endring  

  År 2000 2008 2009 2010 

2009 - 

2010 

2000 -

2010 

Barnehagealder 0 - 5 454 370 387 388 1 -66 

Grunnskolealder 6 - 15 831 807 790 783 -7 -48 

Videregående skole 

alder 16 - 18 238 248 254 257 3 19 

Studentalder 19 - 29 903 707 722 730 8 -173 

Unge yrkesaktive 30 - 40 1050 885 862 845 -17 -205 

Midt i livet 41 - 50 971 981 989 979 -10 8 

Eldre yrkesaktive 51 - 60 843 932 948 950 2 107 

Nær pensjonsalder 61 - 66 403 500 532 541 9 138 

Pensjonister 67 - 80 932 833 836 846 10 -86 

Pensjonister 81 - 101 325 373 360 353 -7 28 

Folketall i alt   6950 6636 6680 6672 -8 -278 

Kilde: SSB 

 

Nordre Land kommune har fra år 2000 og frem til 1.1.2010 mistet 278 innbyggere. Det er 

særlig personer i de yngre befolkningsgruppene som flytter fra kommunen. Personer i 

studentalder og unge yrkesaktive som flytter fra kommunen, er det rimelig å anta at flytter for 

å skaffe seg høyere utdanning. Videre kan det antas at disse får seg arbeid utenfor kommunen 

fordi det er få arbeidsplasser som krever høykompetanseutdanningen her i kommunen. Med 

færre personer i studentalder og unge yrkesaktive blir det også færre barn i barnehage- og 

grunnskolealder, så også her går antall innbyggere ned. 

 

Antallet unge eldre fra 51 år og oppover øker. Disse aldersgruppene øker også på landsbasis 

pga store barnekull i årene etter krigen. Utviklingen i Nordre Land er, som i resten av landet, 

at det blir færre unge yrkesaktive og folk som skal utøve pleie og finansiere 

pensjonsrettighetene til det økende antall eldre. 

 

Statistisk sentralbyrå har gjort en ny fremskriving av folketallet i Nordre Land med bakgrunn 

i virkelige tall pr 1.1.2010. Fremskrivingen er gjort etter alternativet LHML (lav fruktbarhet, 

høy aldring, middels innenlands flytting og lav innvandring).  
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År 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

0-5 år 388 388 366 327 312 300 

6-15 år 783 723 701 681 668 638 

16-19 år 339 355 337 324 295 275 

20-66 år 3963 3926 3833 3782 3702 3636 

67 år og eldre 1199 1221 1284 1337 1401 1457 

Folketall i alt 6672 6613 6521 6451 6378 6306 

Kilde: SSB 

 

Folketallet i Nordre Land har gått nedover siden før år 2000. Alle realistiske framskrivinger 

av folketallet viser en fortsatt nedgang i planperioden. Denne framskrivingen av folketallet er 

noe bedre enn den som ble presentert i fjorårets handlingsplan. Det er fortsatt nedgang i 

folketallet totalt sett, men nedgangskurven er vesentlig slakere. Antall barn og unge i 

befolkningen går ned i hele planperioden. Alle aldersgrupper under 66 år minsker. Samtidig 

øker antall eldre. Dette fører til at andel av befolkningen under 66 år blir mindre. Den eldre 

delen av befolkningen vokser, mens det blir færre barn og folk i arbeidsfør alder. 

 

Nasjonale rammebetingelser  

 

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk og prioriteringsområder ovenfor 

kommunen. Den synliggjør også de økonomiske forutsetningene kommunesektoren får det 

påfølgende året og som fortsetter i årene som kommer. I kommuneproposisjonen for 2011 er 

realveksten i samlede inntekter (ut over pris og lønnsvekst som kompenseres fra staten) 

mellom 4 og 5 milliarder kroner (ca 1,5 %) for kommune- og fylkeskommunesektoren samlet. 

Av dette vil mellom 2,3 og 2,8 milliarder kroner være frie inntekter til kommunene. 

Skatteinntekter og frie rammeinntekter kan kommunene nytte fritt innenfor ramma av 

lovverk. Andelen frie inntekter av kommunens totale inntekter øker når de øremerkede 

inntektene knyttet til barnehager innlemmes i rammen fra 2011. Av realveksten i de frie 

inntektene vil ca. 2,25 mrd gå til å dekke kostnadsvekst som følge av demografiendringer - 

dvs. opprettholde eksisterende nivå på tjenestetilbud når det blir flere eldre, evt. flere barn i 

barnehager eller lignende. I tillegg vil 0,4 mrd gå til å kompensere de kommunene som taper 

på omlegging av inntektssystemet. I realiteten er det derfor ingen vekst i de frie inntektene til 

nye tiltak eller kvalitetshevinger som kommunestyret selv ønsker å gjennomføre. Alle nye 

tiltak må dekkes gjennom besparelser og effektiviseringer. Den enkelte enhet må derfor i 

første rekke redusere innenfor sin virksomhet dersom det oppstår nye behov. 

 

Grunnlaget for overføringene fra staten i form av skatt/rammetilskudd er inntektssystemet. 

Fra 2011 blir inntektssystemet endret for å få en mer rettferdig fordeling av inntektene. Mye 

har endret seg siden dagens inntektssystem ble utviklet, og fra 2011 blir det derfor nye 

kriterier som bedre fanger opp sosiale forskjeller og forskjeller i levekår rundt om i landet, tatt 

med i inntektssystemet. Den nye kostnadsnøkkelen legger mer vekt på problemstillinger som 

Nordre Land kommune i liten grad har uttelling på. Andelen av inntektene som kommer fra 
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skatt reduseres. For Nordre Land kommune, som ligger under landssnittet mht skatteinntekter, 

er dette en positiv omlegging. Men i sum taper vi imidlertid på omleggingen av 

inntektssystemets kostnadsnøkler. Nordre Land kommune taper nesten 2,3 millioner på sikt 

omlegginga av inntektssystemet og innlemminga av barnehagetilskuddet i rammetilskuddet.  

 

Inntektssystemet er utformet for at kommunene skal få kompensasjon for ufrivillige 

etterspørsels- og kostnadsforhold i tilknytning til de kommunale tjenestene. Frivillige 

kostnadsforskjeller er derimot kostnader som er et resultat av kommunenes egne 

disposisjoner, og er knyttet til standard/kvalitet og effektivitet. Å kompensere for «frivillige 

kostnadsforskjeller» vil svekke insentivene til kostnadseffektiv tjenesteyting. Ufrivillige 

kostnadsforskjeller er objektive forhold utenfor den enkelte kommunes kontroll, som 

kommunen i prinsippet ikke skal kunne påvirke. For eksempel vil mange eldre i befolkningen 

gi økt etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester, og lange reiseavstander vil kunne bety at 

kommunen må ha en desentralisert skolestruktur. Begge disse faktorene er utenfor 

kommunens kontroll, og skal kompenseres i inntektssystemet. Dette må det tas hensyn til ved 

fastsetting av kriteriene i kostnadsnøkkelen.  

 

Utregningen av rammetilskuddet gjøres med bakgrunn i kostnadsnøkler. Kostnadsnøklene 

brukes for å beregne forskjellen i utgiftsbehovet kommunene i mellom. En blir kompensert i 

forhold til hvor kostnadskrevende kommunen er i forhold til landsgjennomsnittet innenfor 

følgende sektorer:  

- Grunnskole 

- Pleie og omsorg 

- Barnehage 

- Sosialhjelpstjenester 

- Helsetjenester  

- Barnevern 

- Administrasjon (inkl landbruk/miljø)   

Kostnadsnøklene er vektet forskjellig. For eksempel veier grunnskole 29,47 %, mens sektoren 

barnevern utgjør kun 3,21 % kostnadsnøkkelen. Innenfor hver av disse kostnadsnøklene ligger 

det mange underkriterier med forskjellig vektig som er med på tallfeste hvor kostnadstung en 

kommune er. Kostnadsnøkkelen barnevern tar for eksempel hensyn til antall innbyggere 0-22 

år, antall innbygger 0-15 år med enslig forsørger og antall fattige i kommune.  

 

Totalt sett er Nordre Land kommune er litt mer kostnadstung kommune enn 

landsgjennomsnittet. Indeksen er 1,041 der 1,0 er landsgjennomsnittet. Det er særlig innenfor 

barnehage at Nordre Land kommer dårlig ut basert på de objektive kriteriene som ligger til 

grunn for kostnadsutjevningen i inntektssystemet.  
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Inntektene gis med bakgrunn i objektive kriterier bestemt av staten, mens inntektene gis som 

frie midler. Det er derfor opp til lokale politikere å prioritere ressursene, uavhengig av 

hvordan kommunen er tildelt ressurser etter kostnadsnøklene. Med utgangspunkt i de nye 

kostnadsnøklene og de inntektene disse gir Nordre Land sammen med den demografiske 

utviklingen i kommunen, bør ressursbruken i fremtiden forsøkes vris fra den yngre delen av 

befolkningen over på eldre og omsorg og pleie.     

 

Regjeringens store satsningsområde overfor kommunene er innføringen av 

samhandlingsreformen 1.januar 2012. Gjennom samhandlingsreformen ønsker regjeringen å 

skape et helsevesen som henger bedre sammen. De ønsker å forebygge og begrense sykdom, 

og gi bedre helsetjenester der folk bor. Samhandlingsreformen er en desentraliseringsreform 

og en forebyggingsreform. Kommunene skal få penger til å betale for pasienter som er ferdig 

behandlet på sykehus, slik at de kan komme hjem til kommunen i stedet for å ta opp plasser 

på sykehuset. Kommunene får penger til å betale en andel av kostnadene for enkelte 

pasientgrupper som legges inn på sykehus. Slik vil kommunene få mulighet til å forebygge 

eller gi tilbud i kommunehelsetjenesten fremfor at pasienter legges inn på sykehus. Hvordan 

samhandlingsreformen vil slå ut økonomisk for Nordre Land kommune er det knyttet stor 

usikkert til. Så de første årene etter innføringen blir en spennende tid for alle landets 

kommuner. 

 

Barnevern er et annet område innenfor det kommunale ansvarsområdet som regjeringen 

ønsker å satse på. Antall barn og unge som mottar hjelp fra barnevernet har økt med 46 % 

siden 2000. Det ble i statsbudsjettet for 2011 bevilget øremerkede midler til flere stillinger i 

barnevernet. 240 mrd skal fordeles kommunene av Fylkesmennene basert på søknader om 

midler til konkrete tiltak (økte stillinger) innen hver kommune. Det legges opp til at denne 

økte bevilgningen blir viderefør fordi regjeringen vil sikre at alle utsatte barn får rett hjelp til 

rett tid.   
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Del 2: Hovedutfordringer 2011-2014 
 

Kommunen har utfordringer innenfor flere områder, men det er valgt å sette søkelyset på det 

som vil har størst betydning for lokalsamfunnet og for kommunens økonomiske disposisjoner 

fremover. De satsningsområdene som er presentert her er områder som gjør at Nordre Land 

kommune blir en mer attraktiv kommunen å bo i, eller det er satsningsområder som følge av 

reformer initiert av staten. Det overordnede satsningsområdet i planperioden er ”Bolyst”. Alle 

fokusområder er med på å bygge opp under Bolyst-prosjektet, med utviklingstiltak og 

omdømmebygging. Det skal øke innflyttingen/tilbakeflyttingen, hindre at tilflyttere eller 

lokale flytter fra kommunen og øke livskvaliteten og trivselen for alle som bor i Nordre Land 

kommune. 

 

1. Skole og barnehage 

 

Nordre Land kommune har klart å utvide barnehagetilbudet i takt med den økte etterspørselen 

etter barnehageplasser som har vært de siste årene. Det har vært et nasjonalt satsningsområde 

at alle som ønsker barnehageplass skal få det. Nordre Land kommune har en forsterket 

barnehagegaranti som gi rett til tilbud om barnehageplass innen tre måneder etter at en søker, 

uansett når på året en søker plass. Denne forsterkede barnehagegarantien skal videreføres og 

Nordre Land skal fortsette å være i forkant når det gjelder barnehageutvikling også i 

fremtiden, for å sikre at alle barn i førskolealder er garantert barnehageplass.  

 

Nasjonalt dreier fokuset mer over fra å bygge opp nok plasser til å øke kvaliteten på innholdet 

i barnehagehverdagen. Stortingsmelding 31 om kvalitet i barnehagen gir fokusområder for 

kvalitetsarbeidet i barnehagene. Regjeringen har oppsummert dette arbeidet i tre hovedmål: 

- Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 

- Styrke barnehagen som læringsarena 

- Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 

 

For å nå disse målsetningene må en ha fokus på barnehagehverdagens innhold (planlegging, 

dokumentasjon og vurdering). Dette medfører økt sosialkompetanse og språkforståelse, lek og 

læring i trygge omgivelser, legge til rette for barns medvirkning, sånn at alle barn blir sett og 

hørt i barnehagehverdagen, økt kompetanse på personalet i banehagen, foreldrenes 

medvirkning og forbedret samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Nordre Land 

kommune skal utvikle en barnehage for alle som ønsker det, hvor det er trygt for barna og 

hvor de får et godt pedagogisk tilbud. 

 

Mye av dette gode kvalitetsutviklingsarbeidet må tas inn i en ny kommunedelplan for 

barnehager som skal rulleres i starten på denne planperioden. I denne planen må det inngå 

konkrete og målbare mål som kan brukes for å synliggjøre kvalitetsutvikling i barnehagene i 

Nordre Land.    

 

Styrke samarbeidet barnhage - skole og å fortsette det forbyggende arbeid fra barnehagene og 

inn i skolen er viktig. Dette gjelder spesielt innenfor områdene: 

 Tidlig innsats  
Skolene ønsker å styre ressurser til småskolen. De har fokus på at innsats skal settes inn tidlig 

i alder og at en skal komme i gang med tiltak tidlig når en oppdager noe. I skolene må det 

arbeides videre med lese og skriveopplæring. ”Lære og lære” prosjektet med sitt fokus på 
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lese- og læringsstrategi må fortsette. Dette prosjektet har blant annet et 

vurderingsverktøy/kartleggingsverktøy som brukes for å finne ut hvem som trenger ekstra 

oppfølging og det er et klasseverktøy med vurdering og dokumentasjon. Prosjektet inkludert 

intensivkurs i lesing som videreføres og arbeidet med klasseledelse som vil komme i gang i 

løpet av kort tid.    

 Spesialundervisning 

Utgiftene til spesialundervisning er varierende fra år til år, og er umulig å framskrive 

nøyaktig. Det skolene opplever, er at det i tillegg til allerede registrerte behov kommer 

tilflyttende elever med store behov for spesialundervisning. Spesialundervisning etter 

enkeltvedtak skal fortsatt gis uten at det går ut over tilbudet til de andre elevene.  

 Fysisk aktivitet (FYSAK) 
All forsking og erfaring viser et fysisk forfall blant barn og unge. Her har skolen en viktig 

oppgave. To uketimer for 5.-7.trinn skal benyttes til fysisk aktivitet. Skolene må organisere 

den fysiske aktiviteten på best mulig måte og fortsette å utvikle muligheten for fysikk aktivitet 

i skolehverdagen.  

 Sosiale ferdigheter 
Kommunen har tilsatt sosialfaglige veiledere i skolen som et prøveprosjekt. Utfordringene har 

vært mange, og rektorene anser dette som et viktig og riktig tiltak i arbeidet med tidlig innsats 

både mot mobbing og utvikling av sosiale ferdigheter. Nå som prosjektet er vedtatt videreført 

på fast basis, skal de sosialfaglige stillingene også jobbe mot barnehage i tillegg til å 

videreføre sitt arbeid i skolene. 

 Rus 
Debutalderen for alkohol går ned. Samtidig går mengde konsumert alkohol per ungdom opp. 

Vi vet nå at de første debuterer mens de går på 7.trinn, mange debuterer på 8.trinn og det er 

utbredt festing med alkohol på 10.trinn. Skolene, i samarbeid med foreldre, har tatt initiativet 

til en tverrfaglig gruppe som arbeider med rus og ungdom. Det er viktig at rusforebyggende 

tiltak/fokus settes inn mot elevene så tidlig at det kan komme i forkant av rusdebuten.  

 

Nordre Land kommune ønsker å fokusere på å komme tidlig inn med det forebyggende 

arbeidet. SLT- koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) som vil 

være på plass i Nordre Land kommune i løper av våren 2011, vil få en viktig rolle i 

samordningen og utviklingen av det forebyggende arbeidet som drives. Skole, ppt og 

helsetjeneste må fortsette å samarbeide tett for at barna i kommunen også i fremtiden skal få 

trygge oppvekstvilkår og sikre at de med behov for tjenester får tett og koordinert oppfølging. 

For å få til dette er det viktig at det samhandles mellom de ulike enhetene, samt at det 

formaliseres samhandling med de ulike tjenesteyterne på spesialisthelsetjenestenivå. 

 

Kulturskolens tilbud retter seg mot kommunens barn og unge i alderen 6 – 19 år. Tilbudene 

bør ha god kvalitet, være så varierte som mulig, være åpne for alle som ønsker det og ha så 

lav pris som mulig. Det er et mål at så mange som mulig skal få opplæring innen den 

kulturaktiviteten de ønsker.  I dag er det betydelig flere jenter enn gutter som er elever i 

kulturskolen.  Det bør derfor opprettes nye tilbud som i større grad er tilpasset gutter. Elevene 

skal gjennom aktivitetene i kulturskolen utvikle sine ferdigheter og oppleve trivsel og 

mestring. Kulturskolens virksomhet gir barn og unge en meningsfylt fritid og kan på den 

måten sees på som en viktig del av det forbyggende ungdomsarbeidet i kommunen. Dette vil 

bli avklart som en del av rulleringen av kommunedelplanen for Nordre Land skolen. 

Kommunedelplanen for grunnskolen i Nordre Land er under rullering og vil blir vedtatt i 

løpet av våren 2011. Politiske prioriteringer i forbindelse med utviklingen av Nordre Land 

skolen vil fremkomme i kommunedelplanen.    
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2. Omsorg og rehabilitering 

 

En av de største og mest omfattende reformene som har kommet innen for det kommunale 

feltet, er samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen starter for fullt i 2012, og ingen vet 

vel helt ennå hva den vil innebære for kommunene. Implementeringen av 

samhandlingsreformen, med kompetanseoppbygging, etableringer av lokalt tilbud og 

regionale samarbeid der det er lite hensiktsmessig med en lokal løsning, blir derfor viktig i 

planperioden for å møte samhandlingsreformens nasjonale retningslinjer. I denne forbindelse 

er det viktig å aktivt bruke kommunedelplanen for Omsorg, helse og rehabilitering. 

 

Folkehelsearbeidet, med forebygging både fysisk, psykisk og sosialt, blir viktig i planperioden 

både i forhold til krav i samhandlingsreformen og for i hindre helsesvikt hos befolkningen. 

Det nyetablerte fysioteket, med en egen folkehelsekoordinator, får en viktig rolle i 

folkehelsesatsningen som skjer i Nordre Land kommune i de kommende årene.  

 

Et annet viktig satsningsområde i den kommende fire års perioden innen helse, omsorg og 

rehabilitering er satsning på kompetanse og bruk av teknologi. Enheten omsorg og 

rehabilitering har fått ekstra bevilgning for å få en dataansvarlig på fagsystemene som kan 

rydde opp i databruken og drive opplæring i bruken av Gerica og IPOLS. Dette arbeidet er 

viktig for å sikre kvaliteten på de tjenestene som ytes og sikre god dokumentasjon.   

 

Samhandlingsreformen 

- rett behandling – på rett sted – til rett tid 

   

Pasientene skal få bedre behandling der de bor. Derfor kalles samhandlingsreformen en 

gedigen kommunehelsetjenestereform. Kommunene skal styrkes og settes i stand til å følge 

opp pasientene med mye større kraft enn i dag. Reformen utfordrer kommunepolitikere til å 

tenke nytt, og den oppfordrer kommunene til å tenke nytt sammen med nabokommunene. Det 

skal lønne seg å forebygge sykdom i stedet for å reparere i ettertid. 

 

Bakgrunnen for samhandlingsreformen er de store utfordringene det norske samfunnet står 

ovenfor med flere eldre, flere med kroniske og sammensatte lidelser som trenger hjelp over 

lang tid. Regjeringen ønsker å dempe utgiftsveksten på sykehusene ved å legge flere, enkle 

oppgaver til kommunene. Selve reformen har som mål at mer av helsetjenestene skal foregå 

nærmere der pasienten bor. Innbyggerne skal få flere spesialiserte helsetjenester lokalt, både 

når det gjelder forebyggende helsearbeid, behandling og oppfølging av kronisk syke og eldre. 

Regjeringen vil satse mer på den kommunale helsetjenesten som legevakter, sykehjem, 

skolehelsetjeneste, helsestasjon og lignende. I tilegg får kommunene nye oppgaver knyttet til 

rehabilitering og forebygging. 

 

Et vesentlig grep i samhandlingsreformen er at kommunene gis et medfinansieringsansvar for 

pasienter som behandles i sykehus. Denne endringen skal motivere kommunene til å 

forebygge sykehusinnleggelser.  

 

Kommunene får også et økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter fra 2012. Dette 

finansieres ved at kommunene får overført pengene det koster å ha disse liggende på sykehus. 

Da får kommunene et økonomisk insentiv til å etablere kommunale tilbud med lavere 

kostnad, med mulighet til å bruke de sparte midlene til andre tiltak. 

 

I forbindelse med samhandlingsreformen, vil regjeringen styrke kommunene på flere måter: 
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 Vekst i rammene til kommunene – en større andel av forventet vekst i helse- og 

omsorgssektorens budsjetter skal komme i form av frie inntekter til kommunen 

 Midler til forebygging 

 Ved en eventuell oppgaveoverføring skal ressurser følge med 

 Ved at veksten i legeressurser i hovedsak skal komme i kommunene 

 Etablerer et nytt økonomisk insentivsystem 

 Overføre økonomisk ansvar for utskrivningsklare pasienter til kommunene 

 

3. Kultur 

 

Nordre Land kommune har et rikt kulturliv bestående av mange forskjellige bidragsytere. 

Kommunen er en viktig bidragsyter, både som tilbyder av egenarrangerte kulturarrangementer 

og som tilrettelegger eller som støttespiller for frivillige lag og foreninger. Rollen som 

støttespiller er viktig for at flest mulig av kommunens innbyggere skal finne tilbud som passer 

sine evner og interesser.  

 

Det utvidede kulturbegrepet spiller en viktig rolle i arbeidet med tidlig innsats og folkehelse. 

De unges deltakelse i et mangfoldig kulturliv krever et bredt spekter av tilbud både innenfor 

idrett, opplevelser og musikk mm. Det er derfor viktig at kommunen videreutvikler 

arrangementer og arenaer som muliggjør dette. I tillegg må kommunen tilrettelegge for og 

støtte frivillig arbeid. I starten på denne planperioden bør det derfor utarbeides en helhetlig 

kommunedelplan for kultursektoren i Nordre Land. Den må kartlegge behov for nye 

kulturarenaer og tilbud, og synliggjøre målene og strategiene for kulturarbeidet.  

 

Kommunedelplan for idrett og fysikk aktivitet skal rulleres i løpet av 2011. Denne planen må 

samhandle med den helhetlige kommunedelplanen for kultursektoren. Kommunedelplanen for 

idrett og fysikk aktivitet må inkludere en utredning av behovet for, de økonomiske 

konsekvensene (både investeringsmessige og driftsmessige) og synliggjøre alle forhold rundt 

byggingen en kunstgressbane på Dokka.   

 

I 2009 kjøpte Nordre Land kommune stasjonsområdet. Området kan bli et fint tilskudd til 

kulturlivet i Nordre Land med etableringen av Dokka Kulturstasjon. Videreutviklingen og 

bruken av dette området må inn i planen for kultursektoren. Et fortsatt fokus på satsningen 

Ekte Landsbyliv og de delprosjektene under dette som berører kultur, må også gjennomføres 

og videreføres inn i en helhetlig kulturplan.    

 

4. Arbeid og næringsliv 

 

Den strategiske nærings- og utviklingsplan (SNU) for Nordre Land kommune må rulleres i 

løpet av 2012. Men samtidig som en nærmer seg en evaluering av den gjeldene planen, må en 

ha fokus på gjennomføringen av tiltakene som er vedtatt i planen som skal gjennomføres i 

2011 og 2012. Videre satsning på ”Ekte Landsbyliv” prosjektet, med vekt på 

omdømmearbeid, merkevarebygging, arrangementsutvikling og Landsby-utforming. Sosial og 

kulturell landsbyutvikling skal ha fokus i planperioden.   

 

For å sikre et bredt sammensatt næringsliv som gjør at eksisterende bedrifter ønsker å fortsette 

å utvikle seg i kommunen og at nye velger å etablere seg her, må Nordre Land kommune sikre 
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attraktive næringsarealer. Kommunen må også satse på å gi god bistand til etablerere og 

bedrifter i prosjekter som krever innsats fra kommunale enheter og det offentlige.   

 

5. Kommunens økonomi 

 

I den kommende fireårsperioden skal Nordre Land kommune forsøke å effektivisere og 

rasjonalisere tjenesteproduksjonen uten å svekke de tjenestene som tilbys innbyggerne i 

Nordre Land. Bedre utnyttelse av ressursene er en forutsetning for å få en sunnere 

kommuneøkonomi på sikt og etter hvert opparbeide seg et handlingsrom som gjør at 

kommunen kan møte fremtidens utfordringer på en bedre måte. Kommunens disposisjonsfond 

bør bygges gradvis opp for å gi rom for å kunne finansiere nødvendige tiltak som dukker opp i 

løpet av året og framtidas behov når bl.a “eldrebølgen” rammer oss.  

 

For å redusere andelen av inntektene som brukes til å betjene gjeld og muliggjøre større 

investeringer i kommende handlingsplanperioder, bør det årlige låneopptaket ikke overstige 

det som nedbetales årlige.  

 

6. Veger og kommunikasjon  
 

Kommunen skal ha en oppdatert trafikksikkerhetsplan. Det er derfor viktig at denne rulleres 

jevnlig, og tar opp i seg de eventuelle nye trafikale utfordringene. En del av 

trafikksikkerhetstiltakene er tiltak som bedrer sikkerheten til myke trafikanter. Gjennom å 

utarbeide reguleringsplaner for gang og sykkelveger, og øve påvirkning på å prioritere 

utbyggingen av disse, bidrar kommunen til et sikrere trafikkbilde også for myke trafikanter.  

 

Nordre Land kommune bør utarbeide sin lokale utgave av ”nasjonal transportplan”. Denne 

planen skal blant annet omfatte vedlikeholdsbehov på kommunale veier, fylkesveier og 

riksveger i kommunen. Gjennom en utarbeidet ”Nordre Land kommunes transportplan” skal 

kommunen sørge for å prioritere og bevilge tilstrekkelige vegvedlikeholdsmidler samt påvirke 

den regionale vegmyndighet med henblikk på veivedlikehold og opprustningen av det 

fylkeskommunale vegnettet. Planen skal også gjennomgå det kollektive rutetilbudet i 

kommunen. Det er i kommuneplanen sagt at reisetiden til Oslo skal reduseres. Det må øves 

press på sentrale myndigheter for å øke antall avganger og redusere reisetiden for blant annet 

”Landekspressen” til Oslo, men også søke å øke antall avganger til både Gjøvik og 

Lillehammer. Det må også arbeides med å bedre korrespondansen mellom busser som går fra 

Nordre Land og tog sånn at reisetiden blir kortere og innbyggerne får flere 

transportalternativer.  

 

7. Miljø og klimautfordringer 
 

Utfordringene på miljøsiden er i stor grad knyttet opp mot vassdragene og Randsfjorden. 

Kommunen skal i samarbeid med Vannområde Randsfjorden utarbeide og gjennomføre et 

overvåknings- og tiltaksprogram for vassdragene i kommunen. Videre skal kommunen følge 

opp forvaltningsplanen for vannområde Randsfjorden. 
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I løpet av 2011 skal Nordre Land kommunen utarbeid en kommunedelplan for vann og avløp. 

Kartlegging av forsyningssikkerheten og kvaliteten på vannet og avløpstjenesten i kommunen 

er en viktig del av en kommunedelplan for vann og avløp. Dette for å sikre tygg drift av vann- 

og avløpstjenesten også i fremtiden. Den skal kartlegge nåstituasjonen og utarbeide en plan 

for rehabilitering av eksisterende nett. Videre må behovet og konsekvensene av større og litt 

mer langsiktige investeringer utredes og prioriteres politisk.  

 

Energi og klimaplan for Nordre Land kommune ble vedtatt i 2009. I denne planen ble det 

lanser tre prioriterte tiltak innen for den 4-årige planperioden. Det første tiltaket er knyttet til 

fjernvarmeprosjekter både på Dokka og i Torpa. Videre var energisparing i kommunale 

bygninger et tiltak og det er satt mål både knyttet til ren reduksjonen i energiforbruket, 

omlegging til vannbåren varme og bruk av biovarme. Det siste kortsiktige tiltaket er knyttet til 

skogkulturaktivitet med planting av skog og ungskogpleie. Med godt energiarbeid også i 2011 

og 2012 ligger det an til at kommunen når målsetningene i Energi og klimaplanen. Planen 

skal rulleres i 2012 sånn at utviklingen i dette arbeidet vil fortsette også i fremtiden. 

 

8. Internasjonalt arbeid 
 

Nordre Land kommune ønsker å være en kommune for alle. Med bakgrunn i at kommunen 

hvert år tar i mot og bosetter flyktninger, må arbeidet med å bedre integreringen fortsette. 

Mulighetene for å skaffe egnede boliger er også en utfordring det må fokuseres på. I tillegg 

kommer flere enkeltpersoner og familier fra EØS området til kommunen for å arbeide. Disse 

ønsker kanskje andre boformer og integreringstiltak enn flyktingene. Partnerskapsinnvandrere 

er en tredje gruppe innvandrere som skal integreres i Nordre Land samfunnet. Muligheten til å 

skaffe egnede boliger og bidra til en bedre integrering av alle nye landsmenn blir en viktig 

oppgave i planperioden. Å utnytte alle innflytteres kompetanse som de har fra hjemlandet kan 

gjøre integreringsprossen enklere og de kan bidra til å utvikle Nordre Land samfunnet videre.       
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Del 3: Målstyring og resultatledelse 
 

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. Måloppnåelse i forhold til disse 

målene har det blitt rapportert på gjennom kvartalsrapporteringene i 2010. I løpet av høsten 

har styringskortene blitt revidert. Noen mål er tatt ut enten fordi det har vist seg svært 

vanskelig å måle eller fordi det har vært klarheter rundt hva som faktisk skulle telles eller 

måles. De fleste enheter har behold styringskortene sine uendret fra i fjor fordi dette fortsatt er 

såpass nytt at en ønsker en litt lengre modningsprosess og målehorisont før en tar ut eller 

kommer med nye måleparametre. Utfordringene som enhetslederen ser i perioden, dvs 

områder innenfor sin enhet som trenger ekstra fokus den neste 4 års perioden, er oppdatert der 

det har endret seg siden i fjor.  

 

Overordnet styringskort 

 

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

strekker seg nordover til fjellområdet Synnfjellet. Pr 1.1.2010 hadde kommunen 6672 

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 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Folketall pr 01.01 6720 6636 6680 - - - 

Prosentvis endring i folketallet -1,25 % 

(-84 stk) 

+0,66 % 

(+44stk) 

-0,12 % 

(-8 stk) 

- - - 

Antall årsverk 476 472 486 - - - 

Antall fast ansatte 638 631 675 - - - 

Netto driftsresultat i prosent av 

brutto driftsinntekter 

1,3 %          -2,3 % 0,7 2,9 2,2 2,7 

Langsiktig gjeld i prosent av 

brutte driftsinntekter 

194,5 %      194,5 % 187 % 173,7 % 186,1 % 175,9 % 

Statlige rammeoverføringer i 

prosent av brutto driftsinntekter 

33,4 %        31,5 % 33,0 % 26,4 % 27,9 % 21,3 % 

Netto driftsutgifter i kroner per 

innbygger 

35658         38048 40920 38802 39999 37013 

Netto lånegjeld i kroner per 

innbygger 

25584         26311 26881 32935 40021 36576 

Helt arbeidsledige i Nordre 

Land pr 31.10 

1,0 % 

(37 stk) 

1,4 % 

(38 stk) 

2,4 % 

(82 stk) 

2,4 % - 2,6 % 
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Hvor av unge arbeidsledige 

(tom 24 år) 

13 stk 10 stk 10 stk - - - 

 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2006 

Status  

2010 

Mål 

2014 

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  

2011 

Mål 

2014 

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 

 

Økonomiperspektivet  Datakilde Status 

2008 

Status  

2009 

Mål 

2011 

Mål  

2014 

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

Netto driftsresultat (i prosent av brutto 

driftsinntekter) 

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

Generelle disposisjonsfond (kommunens 

handlingsrom) 

Regnskap 19,4 

mill 

Ca 5 

mill 

> 8 mill >15 

mill 

 

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 
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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 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Lønn administrativ styring og 

fellesutgifter i % av totale 

lønnsutgifter 

6,8 6,3  6,0 8,4 7,0 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 

adm. Styring og fellesutgifter 

3.243 3.288 5641 4196 3423 3412 

Brutto driftsutgifter til politisk 

styring og kontrollorganer i kr. Pr. 

innbygger 

472 460 447 434 412 369 

Antall brukere overformynderiet 11 13 15 - - - 

Antall unike treff på hjemmesiden, i 

gjennomsnitt pr dag (ca tall) 

- - 350 - - - 

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  

2011 

Mål 

2014 

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 

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 



 18 

*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  

2011 

Mål 

2014 

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 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 92,62 % 119,23 % 

BU = Brukerundersøkelse  

IU = Innbyggerundersøkelse 

MU = Medarbeiderundersøkelse 

 

Grunnskole 

Kommuneplanen for perioden 2004-2014 har et overordnet mål på område barn og unges 

levekår: Barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår og gode utviklingsmuligheter. 

 

Ut fra dette har kommunedelplan for grunnskole fokusert på følgende utfordringer: 

Bedre skolenes rammebetingelser for å møte framtidas krev til kunnskapsformidling/læring 

Bedre tilgjengelighet for barn og unge med funksjonshemminger 

 

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 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter til 

grunnskoleundervisning,  

per innb 6-15 år  

57663 64119 67493 69745 69881 66043 

Netto driftsutgifter til skolelokaler 

og skyss, per innb 6-15 år  

17944 20286 19059 17167 15247 15125 

Elever pr undervisningsrelatert 

årsverk  

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

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 13,1 12,0 13,5 12,1 12,0 13,0 
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1.til 7.årstrinn  

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 

8.til 10.årstrinn  

14,6 13,8 14,6 13,4 13,9 14,6 

Timer spesialundervisning i % av 

antall lærertimer totalt  

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

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 

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

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

Betalingssatser SFO (ukentlig 

oppholdstid 10 timer) 

1036 873 1036 954 1112 1066 

 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2006 

Status 

2010 

Mål 

2010 

Mål 

2014 

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 

Dokka Barneskolen har 370 elever på 1. – 7. trinn fordelt på 17 kontaktlærere. Skolen har 23 

fremmedspråklige elever fra 6 forskjellige nasjoner. SFO-tilbudet på Dokka er organisert 

under Dokka barneskole. Ca 100 barn benytter seg av SFO skoleåret 2009/2010.  

 

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 % 

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 % 
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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  

2011 

Mål  

2014 

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 

 

2. trinn Datakilde Hele landet Status 2009 Mål 2010 Status 

Lesing  Lesetest 20,6 % 18,4 % 19 % 12,45 % 

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



 21 

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

kritisk grense. 

 

 Hele landet Status 2009 Mål 2011 Mål 2013 

 1 2 3 1 2 3  1 2 3 1 2 3 

Lesing 5.trinn  26,6 49,9 23,5 18,6 62,8 18,6 20 55 25 20 55 25 

Regning 5.trinn  27,4 46,9 25,7 26,1 41,3 32,6 23 52 25 23 51 26 

Engelsk 5.trinn  23,7 51,8 24,6 20,5 61,4 18,2 23 52 25 22 52 26 

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 

2011 

Mål 

2013 

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 

Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap  Regnskap 97,54 % 97,26 % 

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 

Torpa barne- og ungdomsskole har 212 elever på trinn 1-10,  fordelt på  15 kontaktlærere. 

Skolen har SFO-tilbud og leksehjelptilbud for elever på 1.-4.trinn. 

Skolens satsingsområder skoleåret 2020/2011 er: 

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

 Sosiale ferdigheter; videreføring av PALS, revidering av ordensregler. 

 IKT; opprusting av utstyr m.m. 

http://www.udir/
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Faktatabell tjenesten                      Nordre Land 

     2007             2008              2009              2010 

Antall elever 223 223 217 210 

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  

2011 

Mål  

2013 

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 FU (1-5)  - - 100 % Ny Ny 
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enig i at de blir godt informert om barnets 

skolefaglige utvikling 

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 

i IOP 

IOP Se *      

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 Mål 2010 Status 

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

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

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

kritisk grense. 

 

 Hele landet Status 2009 Mål 2010 Mål 2013 

 1 2 3 1 2 3  1 2 3 1 2 3 

Lesing 5.trinn  26,6 49,9 23,5 45,5 45,5 9,1 20 55 25 20 55 25 

Regning 5.trinn  27,4 46,9 25,7 45,5 40,9 13,6 23 52 25 23 51 26 

Engelsk 5.trinn  23,7 51,8 24,6 54,5 36,4 9,1 23 52 25 22 52 26 

 

 

 

8.trinn: 

Hele landet Status 2009 Mål 2010 Mål 2013 

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

Lesing 7,8 20,2 41,2 20,7 10,2 1

5 

15 55 10 5 5 2

0 

5

0 

15 10 5 20 50 15 10 

Regning  6,5 20,

5 

41,4 19,9 11,6 1

0 

30 55 0 5 5 2

0 

5

0 

15 10 5 20 50 15 10 

Engelsk  10,

7 

19,

3 

40,5 19,8 9,8 2

1,

1 

21,

1 

47

,4 

10,

5 

0 5 2

0 

5

0 

15 10 5 20 50 15 10 

 

  Hele landet Status 2009 Status 2010 Mål 2011 Mål 2013 

10.trinn Grunnskole- 

poeng 

39,5 34,6 37 38 39,5 
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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  

2011 

Mål 

2013 

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

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 

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

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 

Dokka ungdomsskole har 187 elever fra 8. til 10. trinn fordelt på 11 kontaktlærergrupper. 

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 % 

 

http://www.udir.no/
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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  

2011 

Mål  

2014 

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 

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.  

 

8.trinn Hele landet Status 2009 Mål 2010 Mål 2013 

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

Lesing  7,8 20,

2 

41,2 20,7 10,2 6,

3 

20,

6 

5

2,

4 

15,

9 

4,

8 

5 20 50 1

5 

1

0 

5 2

0 

50 15 10 

Regning  6,5 2

0,

5 

41,4 19,9 11,6 7,

8 

26,

6 

4

2,

2 

18,

8 

4,

7 

5 20 50 1

5 

1

0 

5 2

0 

50 15 10 

Engelsk  10,7 1

9,

3 

40,5 19,8 9,8 7,

9 

15,

9 

5

7,

1 

14,

3 

4,

0 

5 20 50 1

5 

1

0 

5 2

0 

50 15 10 
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  Hele landet Status 2009 Status 2010 Mål 2011 Mål 2013 

10.trinn Grunnskole- 

poeng 

39,5 38,7  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  

2011 

Mål 

2013 

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 

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

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 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter til 

grunnskoleopplæring for voksne pr. 

deltaker 

59176 70031 68710 28060 26831 20902 

Andel deltakere i VO i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere 

24,3 % 

 

(9 stk) 

57,4 % 

 

(31stk) 

56,7 % 

 

(34stk) 

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

Andel deltakere i VO som får 8,1 % 13,0 % 10,0 % 17,7 % 9,4 % 10,2 % 

http://www.udir.no/
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grunnskoleopplæring  (3 stk) (7 stk) (6 stk) 

Andel deltakere i VO som får 

spesialundervisning  

67,6 % 

(25stk) 

37,0 % 

(20stk) 

33,3 % 19,2 % 14,0 % 14,2 % 

Antall deltakere i Cafe 2000:       

Fagskoleutdanning helsefag 0 0 20 - - - 

Mesterfagskolen 0 0 7 - - - 

Basiskompetanse (VOX-finansiert) 0 0 18 - - - 

Basiskompetanse  0 0 54 - - - 

Norskopplæring innvandrere 23 30 23 - - - 

Diverse kurs 517 560 421 - - - 

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. 

VOX: er en etat under Kunnskapsdepartementet. (www.vox.no) 

Vox arbeider for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået hos 

voksne. Vox legger særlig vekt på grunnleggende ferdigheter, realkompetanse og voksnes rett 

til opplæring.  

Kurs innen basiskompetanse er i samarbeid med Landsbyen Næringshage, VOX og Opus. 

Utfordringer i planperioden 

 Opprettholde norskopplæring for innvandrere tilpasset deltakernes tidligere 

skolebakgrunn når tilskudd gjennom overgangsordningen faller bort fra 01.09.2010 

 Ivareta opplæringstilbudet for enslige mindreårige asylsøkere til tross for 

uforutsigbarhet mht tilskudd 

 Videreføre et godt tverrfaglig samarbeid mht bosetting og kvalifisering av flyktninger 

 Opprettholde og imøtekomme framtidig behov for spesialundervisning for voksne 

 Arbeid med tanke på framtidige lokaler for enheten i VOKKS-kvartalet. Jfr. sak i 

Kommunestyret 10.11.2009 

 Samarbeid med Karrieresenteret i Gjøvikregionen, avdelingen på Dokka, om 

kompetanseheving for den voksne befolkningen. Jfr. sak i Kommunestyret okt. 2009 
 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2011 

Mål 

2014 

Andel deltakere som består muntlig og/eller 

skriftlig prøve i norsk 2 eller 3 

NIR 58,5 % 

 

* 62 % 

 

62 % 

Andel av bosatte flyktninger som ved fullført 

introduksjonsprogram går over i jobb/skole 

(klarer seg uten annen stønad) 

Opptelling 0 /7 * 2/4 50 % 

Andel av bosatte flyktninger som ved fullført 

introduksjonsprogram går over i tiltak i NAV 

Opptelling 6/7 * 2/4 50 % 

NIR: Nasjonalt introduksjonsregister (www.imdi.no) 

* Status 2010 foreligger pr 31/12 

http://www.imdi.no/
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Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2011 

Mål 

2014 

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 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 105,53 % 99,47 % 

 

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 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-

5 år 

10277 16236 8818 15858 17250 16040 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr 

korrigerte oppholdstime 

39 41 43 47 46 45 

Andel barn 0-5 år med 

barnehageplass 

67,8 % 71,8 % 71,9 % 75,3 % 74,9 % 75,2 % 

Andel barn fra språklige og 

kulturelle minoriteter i barnehage i 

forhold til innvandrerbarn 0-5 år 

38,9 % 46,4 % 44,4 % 54,4 % 62,1 % 56,5 % 

Utgifter pr. barn som får ekstra 

ressurser 

51917 48091 58750 323299 262944 301700 

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

Andel ansatte med 

førskolelærerutdanning 

31,0 % 32,2 % 31,5 % 31,7 % 31,7 % 32,6 % 

 

Brukerperspektivet Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål 

2011 

Mål  

2014 

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

 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2006 

Status 

2010 

Mål 

2010 

Mål  

2013 

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



 29 

 

Dokka barnehage  

Beskrivelse av enheten 

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

 Furulund 2 avdelinger  

 Friluftbarnehagen 1 avdeling 

 Gry 1 avdeling 

 Tonlia 3 avdeling, hvorav 1 småbarnsavdeling 

 Øygardsjordet barnehage 3 småbarnsavdelinger 

Dokka barnehage har 196 plasser og 164 barn. Enheten har 44 ansatte. 

Utfordringer i planperioden  

 Oppfylle barnehagegarantien 

 Beholde/rekruttere pedagogisk personell 

 Fokusere mer på kvalitet kontra kvantitet 

 Etablere permanente barnehageplasser som erstatning for midlertidige løsninger 

 Sikre kompetanse blant personalet og vikarer 

 

Brukerperspektivet  Datakilde Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2011  

Mål  

2014 

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 % 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2011 

Mål 

2014 

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 

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

IU = Innbyggerundersøkelse BU = Brukerundersøkelse MU = Medarbeiderundersøkelse 
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Nordsinni barnehage 

Beskrivelse av enheten 

Nordsinni barnehage består av avdeling Dæhli oppe i Dæhlibygda med 25 plasser og 22 barn 

og avdeling Skogvang nede på Nordsinni med 25 plasser og 28 barn. 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 i 2011-2014: Voksenrollen i barnehagen, som grunnlag for utvikling av 

sosiale ferdigheter og barnsspråk, samt HMS i hverdagen. 

 

Enheten har pr.10.11.2010: 50 barn og 17 ansatte. Renholder og vaktmesterhjelp i tillegg. 

Enheten tar i mot utplasserte til utprøving og opplæring i barnehageyrket. 

 

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.  

 Nytt uthus med sovemuligheter ute for småbarn må ordnes for Dæhli.  

 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  

2011  

Mål  

2014 

Hvilken grad foreldrene er fornøyd med 

barnehagenes tilrettelegging av 

skoleforberedende aktiviteter 

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

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 
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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  

2011 

Mål 

2014 

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 

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

IU = Innbyggerundersøkelse 

BU = Brukerundersøkelse 

MU = Medarbeiderundersøkelse 

 

Torpa Barnehage 

Beskrivelse av enheten 

Torpa Barnehage består av 3 hus med totalt 5 avdelinger. Lundhaug barnehage ligger på Vest-

Torpa. Det har to avdelinger med til sammen 32 plasser og 23 barn. Mariringen ligger på 

Aust-Torpa. Dette huset har 2 avdelinger med 50 plasser. Det siste huset i Torpa Barnehage er 

Solheim. Dette er en enavdelingsbarnehage med 26 plasser, beliggende i Nord-Torpa. 

 

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 mange langtidssyke – 

lite korttidsfravær.  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 

 Oppfylle barnehagegarantien 

 Rekruttere og beholde pedagogisk personale 

 Tverrfaglig samarbeid 
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Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2011  

Mål  

2014 

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  

2011 

Mål 

2014 

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 

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

IU = Innbyggerundersøkelse 

BU = Brukerundersøkelse 

MU = Medarbeiderundersøkelse 

 

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. Kommun

egruppe 

Landet 

u/Oslo 

Brutto driftsutgifter til kulturskolen 

per bruker 

 13639   11921 12800 13224 

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  

2011 

Mål  

2014 

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 

2013 

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

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 2,4 % 4,0 % 0 4,0 % 

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

 

Økonomiperspektivet  Datakilde Status 2008 Status 2009 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 98,91 % 98,17 % 
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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       

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Antall mottakere av sosial 

hjelp 

130 139 157  187 227 249 

Gjennomsnittlig 

stønadslengde i måneder for 

mottakere av økonomisk 

sosialhjelp 

4,3 4,7 4,1  3,8 4,1 4,0 

Andel sosialhjelpsmottakere 

i forhold til innbyggere i 

alderen 20-66 år 

3,3 3,5 4,0  4,4 4,3 4,1 

Årsverk i sosialtjenesten  - 5,8 6,5  6,35 6,67 9,62 

Antall sosialhjelpsmottakere 

mellom 18-24 år 

31 37 39  - - - 

Helt arbeidsledige 15-24 år 

pr 31.12 

16 7 11  - - - 

Sysselsatte pr 31.12:       

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

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

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

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

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

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

Kommentarer til faktatabellen 

Antall av mottakere sosialhjelp inneholder flyktninger i introduksjonsprogrammet. 

Gjennomsnittelig stønadslengde blir da også feil da dette er brukere som går på 

introprogrammet gjennom hele året. 

I sosialtjenestens 6,5 årsverk er 50 % NAV- leder stilling inkludert. 

Utfordringer i planperioden 

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

2011 

Mål 

2014 

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  

2010 

Mål 

2013 

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

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

 

Økonomiperspektivet  Datakilde Status 

2008 

Status 

2009 

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

BU = Brukerundersøkelse   
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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. 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 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter pr. barn i 

barnevernet 

68295 86661 96008 75648 75648
 

83843 

Andel barn med tiltak i opprinnelig 

familie 

75,8% 

(75stk) 

75 % 

(75stk) 

72,4% 

(63)  

- - - 

Andel barn med tiltak utenfor 

opprinnelig familie 

24,2 % 

(24stk) 

25 % 

(25stk) 

27,6% 

(24) 

- - - 

Stillinger med fagutdanning pr 

1000 barn 0-17 år 

- - 3,7 2,9 2,7 2,7 

Andel av netto driftsutgifter til barn 

som bor i sin opprinnelige familie 

26,2 % 24,2 % 19,4% 17,1 % 16,6 % 15,6 % 

Andel av netto driftsutgifter til barn 

som bor utenfor opprinnelig familie 

46,8 % 50,7 % 59,4% 51,4 % 49,2 % 49,8 % 

Andel undersøkelser som fører til 

tiltak 

65,7 % 

(46 av 

70) 

54,8 % 

(23 av 

42) 

55,3% 51,7 % 52,7 % 50,8 % 

Andel barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggere 0-17 år 

7,4 % 7,4 % 7,1 % 4,4 % 5 % 4,2 % 
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Utfordringer i planperioden 

 Problemene/utfordringene til barn, unge og deres familier er mer sammensatt dvs 

alvorlighetsgraden og kompleksiteten øker 

 Samfunnsutviklingen og stram kommune økonomi 

 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  

2011 

Mål 

2014 

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  

2011 

Mål 

2014 

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 

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 
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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         

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Årsverk psykiatriske 

sykepleiere pr.  

10 000 innbyggere 

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

Totalt antall brukere av 

tjenesten 

115 239 318  - - - 

Antall nye brukere av 

tjenesten 

- 124 79  - - - 

Antall brukere av 

dagtilbudet 

50 35 30  - - - 

Antall årsverk innen 

psykisk helse 

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

 

Utfordringer i planperioden 

 Opprettholdet tjenestene og helst videreutvikle dem etter at opptrappingsplanen for 

psykisk helse er ferdig 

 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  

2011 

Mål  

2014 

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 % 

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 
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Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2010 

Mål 

2013 

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 

 

De andre tjenestene i enheten familie og helse 

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       

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Legeårsverk i 

kommunehelsetjenesten pr. 

10 000 innbyggere 

9,7 9,6 13,9  9,8 9,6 9,2 

Fysioterapiårsverk i 

kommunehelsetjenesten pr. 

10 000 innbyggere 

11,0 10,9 15  10,6 9,3 8,8 

Netto driftsutgifter 

kommunehelsetjenesten pr 

innbygger  

961 1882 1949  1948 1894 1740 

Åpningstimer pr uke helsestasjon 

for ungdom 

3 3 3  - - - 

Årsverk helsesøstre pr 10.000 

innbyggere 0-5 år 

75,7 72,4 82,5  67,3 66,7 59,2 

Antall nyhenviste saker til PPT - - 35  - - - 

Antall individsaker PPT 

behandler totalt 

- - 125  - - - 

Antall saker PPT viderehenviser 

(til BUP, HAB-tjenesten, 

kompetansesentrene o.l) 

- - 20  - - - 

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

laget en egen brukerundersøkelse de ønsker å gjennomføre 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 
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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 

2011 

Mål  

2014 

Helsestasjon      

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 

uker etter hjemkomst 

KOSTRA 97 %  100 % 100 % 

Andel barn som har fullført 

helseundersøkelse innen utgangen av 

1.skoletrinn 

KOSTRA 99 %  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:      

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.  
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Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2011 

Mål 

2014 

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 

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

BU = brukerundersøkelse 

MU = Medarbeiderundersøkelse 

 

Omsorg og rehabilitering 

 

Denne enheten består av hjemmetjenesten, miljøarbeidertjenesten, kjøkkenet på Landmo og 

institusjonsbasert omsorg ved Landmo omsorgs- og rehabiliteringssenter og Korsvold 

omsorgssenter. Omsorg og rehabilitering skal yte tjenester som skal sikre brukerne 

livskvalitet gjennom individuelt tilpasset  

           Opptrening 

                                             saMarbeid 

           trivSel 

                                              kOmpetanse 

                                               tRygghet 

                             verdiGhet    

  

 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. 
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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 

Oppl. Kom.gr. Landet 

u/Oslo 

Mottakere av til kjernetjenester til 

hjemme boende, pr 1000 

innbygger 0-66 år 

41 44 49 21 23 19 

Mottakere av til kjernetjenester til 

hjemme boende, pr 1000 

innbygger 67-79 år 

88 109 121 89 91 82 

Mottakere av til kjernetjenester til 

hjemme boende, pr 1000 

innbygger 80 år og oppover 

398 414 396 331 361 346 

Korrigert brutto driftsutgifter pr. 

mottaker av kjernetjenester for 

hjemme boende 

130798 135197 127964 168004 185714 179263 

Antall brukere LAR - 7 7 - - - 

Antall brukere som får tilkjørt mat 

fra kjøkkenet på LOR 

41 46 54 - - - 

 

Utfordringer i planperioden 

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

 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 kvalitet, kapasitet, 

rekruttering, kompetanse og IKT løsninger. 

 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2011 

Mål  

2014 

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 BU (1-4) (*ny) 3,5 3,5 3,8 
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den hjelpen du har behov for? 

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  

2011 

Mål 

2014 

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

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 10,9 % 16,7 % 10 % 8 % 

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  

2011 

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 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Andel hjemme boende med høy 

timeinnsats 

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

Antall brukere - 33 35 

Antall årsverk i 

miljøarbeidertjenesten 

- - 47 

Andel årsverk med fagutdanning - - 79,2 % 

Antall brukere med tvangstiltak 

etter § 4A 

- 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 
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Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status  

2009 

Status 

2010 

Mål 

2011 

Mål  

2014 

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: 

opplever du at beboeren er) er du fornøyd 

med muligheten til å gjøre dagligdagse 

gjøremål?  

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

I hvor stor grad (hvis pårørende/hjelpeverge: 

opplever du at beboeren) trives du sammen 

med personalet?  

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

BU = Brukerundersøkelse. Ikke gjennomført ennå. 

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  

2010 

Mål 

2013 

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      

Oppl. Komm.-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter pr 

institusjonsplass * 

508250 561184 583986 607298 628754 662262 

Andel beboere på institusjon under 

67 år 

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

Andel beboere på institusjon 80 år 

og oppover  

75 % 74,4 % 72,0 % 74,5 % 75,4 % 72,2 % 

Andel beboere på tidsbegrenset 

opphold * 

17,9 % 18,3 % 15,8 % 15,9 % 15,1 % 20,7 % 

Andel plasser avsatt til 

tidsbegrenset opphold 

10,5 % 13,2 % 13,2 % 11,5 % 10,5 % 14,6 % 

Andel plasser avsatt til 3,9 % 10,5 % 10,5 % 4,3 % 4,3 % 5,6 % 
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rehabilitering/habilitering 

Andel plasser i skjermet enhet for 

aldersdemente 

23,7 % 23,7 % 23,7 % 23,7 % 24,3 % 23,5 % 

Legetimer pr. uke beboer i 

sykehjem 

0,25 0,25 0,9 0,31 0,29 0,33 

Antall innleggelser fra sykehus til 

LOR 

48 51 57 - - - 

Andel årsverk med fagutdanning - - 93,3% - - - 

* tallene for Oppland, kommunegruppe og landet u/ Oslo gjelder for 2008 

Kommentarer til faktatabellen 

 Kommunen har mindre utgifter pr institusjonsplass enn de vi sammenligner oss med 

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

 Landmo har hatt 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  

2011 

Mål  

2014 

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 BU (1-4) (*ny)  3,5 3,5 
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fornøyd med maten han/hun får (spm 4)? Pårørende 

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 

 

Samfunnsperspektivet (enheten Omsorg og 

Rehabilitering) 

Data-

kilde 

Status  

2006 

Status 

2010 

Mål  

2011 

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

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2011 

Mål 

2014 

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 

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

Beleggsprosent gjennom rapporteringsåret – antall 

plasser belagt 

Gerica *(ny) (*ny) 

BU = Brukerundersøkelse. Brukerundersøkelsen er ikke gjennomføret ennå.   

MU = Medarbeiderundersøkelse IU = Innbyggerundersøkelse 

 

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 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Selvkostgrad avfall og renovasjon 97,3 % 89,3 % 105 % 99 % 100 % 99 % 

Selvkostgrad avløp 65,6 % 74,3 % 100 % 101 % 106 % 100 % 

Andel fornyet ledningsnett, 

gjennomsnitt siste tre år 

0,56 % 0,27 % 0,03 % 0,32 % 0,34 % 0,47 % 

Antall kloakkstopper pr. kilometer - 0,546 0,274 0,235 0,060 0,090 



 47 

ledningsnett 

Selvkostgrad vann 75,5% 97,1 % 103 % 100 % 102 % 99 % 

Andel av husholdningsabonnentene 

som har installert vannmåler 

90 % 86 % 95 % 41 % 37 % 26 % 

Antall kommunale boenheter for 

utleie 

132 130 130 - - - 

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

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

 

Utfordringer i planperioden 

 Revidere hovedplaner for vann- og avløp samt revidere trafikksikkerhetsplan 

 Oppfølging og utbygging boligfelt Torpa 

 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 

 Sikre arbeid for snekkergruppa 

 

Brukerperspektivet  Data- 

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2010 

Mål  

2013 

Vann:      

Avvik på levering av nok vann (trykk, 

mengde) i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter 

FHI og 

DK 

 

(*ny) * 0 0 

Avvik på sikker levering av vann (kvalitet 

ledningsnett og vannledningsbrudd) i 

henhold til gjeldende lover og forskrifter 

FHI og 

DK 

 

(*ny) * 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 % 12 % 25 % 25 % 

Andel av § 13 (risikoutsattbygg) tilsyn i 

brannvesenet 

Kom.tek 63 % 41 % 100 

% 

100 % 

Eiendom:      
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Tilfredshet med renholdstjenesten BU (1-6) (*ny)  5 5,5 

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

Kommunale bygninger skal redusere sitt 

stasjonære energiforbruk med 10 % fra 2008 

til 2012   

Statistikk 12,077  

GWh 

11 

GWh 

Uen

dret 

10 

GWh 

Innen 2012 skal 50 % av energiforbruket i 

kommunale bygninger dekkes av bioenergi 

Statistikk 1,272

GWh 

5 

GWh 

Uen

dret 

6 

GWh 

Status for innbyggerundersøkelsen er hentet fra 2006. 

Der status er ny er det ikke etablert rutiner for måling, men disse er etablert for 2010. 

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 

FHI = Folkehelseinstituttet 

DK = Driftskontrollanlegg 

 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2010 

Mål 

2013 

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

Antall 
m3

 overløp på renseanleggene DK (*ny) * 0 0 

*Styringskortet innholder målepunkter der status 2010 ikke er klar. Målene opprettholdes, og 

målinger utføres og rapporteres på i 2011. 

 

Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2011 

Mål 

2014 

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 

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

Forbruk i % av budsjett Regnskap 

selvkost 

63,57 % 79,84 % 

IU = Innbyggerundersøkelse 

BU = Brukerundersøkelse. Ikke gjennomført ennå.  

MU = Medarbeiderundersøkelse 

 

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! 

 



 49 

Faktatabell tjenesten (KOSTRA)             Nordre Land 

2007        2008      2009 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter for 

kultursektoren pr. innbygger 

1629 1625 1653 1471 1445 1560 

Besøk i bibliotek per innbygger 2,4 2,4 2,4 3,9 4,3 4,7 

Netto driftsutgifter til kino pr. 

innbygger 

119 94 105 22 35 14 

Antall frivillige lag som mottar 

kommunale driftstilskudd 

39 41 54 43 41 35 

Totalt antall frivillige lag og 

foreninger i kommunen 

- - 158 - - - 

Antall medlemmer på Parken 265 302 314 - - - 

Besøk pr kinoforestilling 34,3 33,4 28,7 46,0 28,6 34,3 

 

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 

 Digitalisering av Sentrum Kino 

 

Brukerperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål 

2011 

Mål  

2014 

Antall utlån (alle medier) på biblioteket pr 

innbygger 

KOSTRA 5,3  5,3 5,3 

Tilfredshet med åpningstiden på biblioteket BU (1-6) -  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 

Tilfredshet med åpningstidene på Parken BU (1-6) -  4,0 4,5 
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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 som ikke er 

gjennomført ennå. 

 

Samfunnsperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2006 

Status 

2010 

Mål 

2010 

Mål 

2013 

Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i kommunen? IU (1-6) 3,6 4,4 4,4 4,5 

 

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 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 96,2 % 98,1 % 

BU = egenprodusert brukerundersøkelse som lages og gjennomføres av den enkelte enhet  

IU = innbyggerundersøkelse 

MU = Medarbeiderundersøkelse 

 

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 

Oppland Kommune-

gruppe 

Landet 

u/Oslo 

Gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid, byggesaker 

(dager) 

75 50  34 28 39 38 

Gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid, kartforretninger 

(dager) 

90 90 90 106 93 85 

 

%- vis endring i antall 

jordbruksbedrifter 

227 +1,76 

 

-3,03 

 

- - - 
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Selvkostgrad byggsak i % 96,94 95,58  97,5 - - - 

Selvkostgrad oppmåling i % 110,73 122,03  97,0 - - - 

Selvkostgrad plan i % 4,71 7,58 12,35 - - - 

 

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. 

 Gårdskartprosjektet – frist: 2011 – hvor omfattende vil rettearbeidet bli? 

 Digitalt planarkiv – frist: 2012 

 Prioritering og framdrift av nylig oppstartede og forventede nye planprosjekter  

 Ta i bruk Byggsøk 

 Fortsette arbeidet med å utvikle ulike fagbaser (tiltaksbaser) 

 Tilpasning til ny Matrikkellov/ferdigstilling av saker etter gammel lov (delingsloven) 

 Komplettering av digitalt eiendomskart (DEK) 

 Nykartlegging – 2011 => 

 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 

2011 

Mål 

2014 

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 % 

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 

2010 

Mål  

2013 

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 % 
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Medarbeiderperspektivet  Data-

kilde 

Status 

2009 

Status 

2010 

Mål  

2010 

Mål 

2013 

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 

Forbruk i % av budsjett Regnskap 89,20 % 96,42 % 

BU = Brukerundersøkelse 

MU = Medarbeiderundersøkelse 
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Del 4: Økonomiplan  

 

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 2011 utgjør det første året i økonomiplanperioden. 

Årsbudsjettet legges frem i en egen sak, som et eget dokument.  

 

Det er politisk vedtatt at kommunen innen utløpet av denne økonomiplanperioden skal 

bestrebe å ha et netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter. I kroner betyr dette av det 

innenfor driften og netto finansresultat skal frigjøres midler i størrelsesorden 12 – 13 millioner 

kroner. Disse midlene skal i prinsippet kunne overføres til investeringsbudsjettet som 

finansiering av investeringstiltak, eventuelt kan midlene avsettes til fond. Med de disponible 

fondsreserver kommunen har pr utgangen av 2010, vil det være nødvendig å frigjøre midler til 

disponible fond, både til finansiering av politisk prioriterte midlertidige 

driftsoppgaver/prosjektoppgaver, og til finansiering av investeringstiltak. Formannskapet 

vedtok i sak 132/09 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 den inneværende 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. Denne endringen skal motivere kommunene til å forebygge sykehusinnleggelser og 

skal inspirere kommunene til å vurdere egen helseinnsats i helhetlig faglig og 

samfunnsøkonomisk perspektiv. Denne reformen iverksettes fra 2012, og det er ikke gitt klare 

føringer på de økonomiske konsekvensene, verken på utgiftssiden eller på inntektssiden. 

 

Fremskriving av inntekter og utgifter 

 

For å kunne si noe om kommunens økonomiske situasjon i perioden 2011 – 2014 er 

opprinnelig budsjett 2010 først konsekvensjustert til 2011. 

 

Dette er utført i 2 trinn: 

 Beregning av fellesinntekter og – utgifter 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 2010 til 2011. 
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Større endringer i fellesinntekter og fellesutgifter (kommunebidraget) i forhold til år 

2010: 

 Skatt: 

o Skatteinntektene for 2010 beregnet til å være 115,726 mill. For 2011 er 

skatteinnektene, inkl naturressursskatt beregnet til kr. 110,229 mill. Nedgangen 

i beregnede skatteinntekter skyldes et redusert skatteøre (kommunens andel av 

utlignet skatt) fra 12,8 i 2010 til 11,3 % i 2011. Dette er et resultat av at 

skatteinntektenes andel av kommunens inntekter skal reduseres ned til 40 %. 

 Rammetilskudd 

o Rammetilskuddet til kommunen har for 2011 økt med vel kr. 38 mill i forhold 

til 2010-nivået. Denne betydelige økningen skyldes i hovedsak omlegging av 

finansiering av barnehagesektoren. Til og med 2010 ble barnehagesektoren i 

stor grad finansiert via statlige driftstilskudd og skjønnsmidler. Fra 2011 blir 

disse inntektene tillagt kommunens ordinære rammetilskudd og fordelt ut fra 

en ny kostnadsnøkkel. Nordre Land kommunes andel av barnehagetilskuddet, 

som for 2011 er lagt inn i rammetilskuddet er kr. 24,17 mill. 

o Rammetilskuddet er beregnet ut fra et forventet stabilt innbyggertall på 6696, 

med samme aldersfordeling som pr.1. juli 2010. 

o Utregning av rammetilskuddet baseres på beregningsmodell fra KS. (okt. 

2010) 

 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 og en 

renteøkning på inntil 1 % - poeng fra 2012. 

 Konsesjonskraftsalg for 2011 budsjettert med kr. 9,3 mill. Kommunen har inngått en 

avtale, der kommunen allerede har solgt 50 % av sin kraft for 2011. Det er forutsatt at 

størrelsen på inntekten fra 2011, 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 og 2014. Dette 

vil kunne medføre en merinntekt på denne posten. 

 Det er lagt inn en ambisjon om at kommunen i løpet av økonomiplanperioden skal 

etableres et handlingsrom. Dette handlingsrommet er vedtatt skal være et netto 

driftsresultat på 3 % av kommunens brutto driftsinntekter i budsjettet for 2013. For å 

oppfylle denne ambisjonen vil det være 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 er i beregningene lagt opp til en fremdrift 

med en økning av netto driftsresultat på 1 % -poeng hvert år, slik at det er ca 1 % i 

2011, 2 % i 2012 og 3 % i 2013.  

 Overføring til investeringsbudsjettet. Det er forutsatt en årlig overføring tilsvarende 

nivået for 2010. Dette er i tråd med formannskapets vedtak om egenfinansiering av 

investeringstiltak. For 2011 er det lagt inn en overføring på kr. 1,49 mill.  
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Med utgangspunkt i de beskrevne forhold vil en fremskriving av kommunebidraget bli: 

 

Framskriving av fellesinntekter/-utgifter (inkl. virkning av statsbudsjett 
2010)  

Hovedansvar Tekst B2010 B2011 B2012 B2013 B2014 

Næring Konsesjonsavgift - avsetning 1 928 2 046 2 046 2 046 2 046 

Næring Konsesjonsavgift -1 928 -2 046 -2 046 -2 046 -2 046 

Næring Konsesjonskraft -6 700 -9 300 -9 300 -9 300 -9 300 

Næring Bruk av kraftf.avkastn. i drift 1 250 0 0 0 0 

Næring 

Bruk av kraftf.avkastn. til 

næringsformål 700 700 700 700 700 

Næring Kraftfondsavkastning -1 950 -700 -700 -700 -700 

Næring Utbytte -4 000 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 

Skatt Skatt på inntekt og formue -108 226 -103 729 -103 729 -103 729 -103 729 

Skatt Naturresursskatt -7 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 

Skatt Eiendomsskatt -11 425 -12 300 -12 300 -12 300 -12 300 

Rammetilsk. Rammetilskudd -144 541 -188 171 -188 171 -188 171 -188 171 

Rammetilsk. MVA i inv.regnskapet -2 200 -2 200 -1 000 -490 0 

Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd -2 844 -2 739 -2 739 -2 739 -2 739 

Renter Renter på lån 9 140 10 888 12 888 12 888 12 888 

Renter Renter - andre -2 900 -3 026 -3 326 -3 326 -3 326 

Renter Renter på fond -1 300 -2 900 -3 100 -3 100 -3 100 

Renter Renter - bankinnskudd -4 000 -4 000 -4 500 -4 500 -4 500 

Avdrag Avdrag på lån 13 300 14 400 14 400 14 400 14 400 

Fond Avsetn. til disp.fond 1 185 1 410 1 410 1 410 1 410 

Fond Avsetn. til bundne fond 240 240 240 240 240 

Annet Handlingsrom/netto driftsresultat     2 350 6 350 6 350 

Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk. 1 490 1 490 3 000 3 000 3 000 

  SUM kommunebidrag -270 281 -296 834 -290 774 -286 264 -285 774 

 

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. 

 

En pris- og lønnsjustering av budsjettet for 2010 til 2011 er basert på følgende 

forutsetninger: 

 En videreføring av tjenestenivået fra 2010. 

 Lønnsvekst på 3,4 % i årslønnsvekst, og prisvekst 2,0 % på alle utgifter og inntekter. 

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 %. 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.  

 Det er i fremskrivningen brukt en kommunal deflator (vektet lønns- og prisstigning for 

året) på rammetilskuddet på 2,8 %. Dette tilsvarer det som anbefales brukt i 

statsbudsjettet. 

 Anslag for pensjonskostnad økes til 15,5 % (fra 15,0 %) av pensjonsgrunnlaget. 
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Oppsummering fremskriving: 

På bakgrunn de overnevnte beregningen rundt kommunebidraget vil en finne et 

konsekvensjustert resultat for 2011. 

Med en reduksjon av kommunebidraget fra 2010 til 2011 på 6,06 mill, og en økning av 

utgiftsbehovet etter konsekvensjusteringer i 2011 på ca. kr. 5,82 mill, gir dette en utfordring i 

økonomiplanens andre år på ca. 11,88 mill. 

 

De tiltak som er politisk prioritert som nye tiltak og konsekvensjusteringer i 

budsjettprosessen for 2010 på til sammen kr. 5,82 mill. er beskrevet i budsjettet for 2010, og 

det henvises til dette dokumentet for ytterligere spesifisering. 

 

Med de nye tiltakene og nødvendige konsekvensjusteringer for 2011, gir dette følgende 

salderingsutfordringer i økonomiplanperioden: 

 

Alle tall i tusen og i faste 2010-kroner 

 2011 2012 2013 2014 

         

Kommunebidrag -296834 -290774 -286264 -285774 

         

Fremskriving av driftsnivå 296834 296834 296834 296834 

          

Konsekvensjusteringer  i planperioden         

Sosialfaglige stillinger   820 820 820 

Lønnspott   4000 4000 4000 

Psykologstilling   500 500 1000 

Drift av omsorgsboliger   500 500 500 

Valg     110   

Slt-koordinator       600 

         

Salderingsutfordring i planperioden 0 11880 16500 17980 

     

Saldering i økonomiplanperioden     

 - Omstillingsbehov  -11800 -16500 -17980 

     

Sum saldert i økonomiplanen     

 

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. 
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 Utbygging av barnehageplasser i permanente lokaler, med sikte på tilby full 

barnehagedekning i permanente barnehagelokaler i løpet av planperioden.  

 Rehabilitering av kommunalt ledningsnett for vann og avløpssektoren. 

 

Samhandlingsreformen vil trå i kraft fra 01.01.2012. Det er enda ikke avklart hvilke tiltak som 

vil berøre kommunen fullt ut, ei heller i hvilket omfang. Det som imidlertid synes klart er at 

kommunen må utvide sin kapasitet når det gjelder omsorgsboliger. Det er i planperioden 

avsatt kr. 200.000,- til planlegging/prosjektering i 2011, og kr. 10,0 mill til bygging i 

planperioden. 

 

Utbygging av barnehageplasser er det et prioritert tiltak, som i planperioden vil prege 

investeringsaktiviteten. Det er i tidligere års budsjetter bevilget ressurset  til dette tiltaket. 

Dette var for å finansiere en avdeling ved Torpa barnehage avd. Mariringen, og en avdeling 

ved Dokka barnehage. Barnehagegarantien sett opp mot den etterspørsel som nå er etter 

barnehageplasser, viser at det vil være nødvendig å vurdere ytterligere avdelinger ved Dokka 

barnehage i tillegg til å sikre permanente lokaler for de tre lokasjonene som i dag driver i 

midlertidige lokaler. Dette er lagt inn som et investeringstiltak i 2012 i planperioden. 

 

Kommende investeringstiltak, som ennå ikke er prosjektert: 

 IKT-Handlingsplan – planen vil bli vedtatt før nyttår 2010, og tiltak i vedtatt plan vil 

bli fremmet som egen sak.  

 Landmovegen – Det ble i 2010 bevilget midler til asfaltering av gangvei/fortau langs 

Landmovegen. Det er i etterkant kommet opp forslag til endringer av kryss 

Landmovegen – Storgata. Dette vil bli behandlet som en egen sak. 
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Investeringsutgifter i planperioden 

 

Oppsummering av rådmannens forslag til investeringstiltak i planperioden, med 

investeringsutgifter:  

Investeringsplan TDE 2011 2012 2013 2014 

Formidlingslån/startlån til videre utlån 5 000 5 000 5 000 5 000 

Generell IKTopprustning 500 500 500 500 

Prosjekt digitale politikere 300     

Spredenett ved TBUS  210     

Spredenett ved Landmo og Dokka helsehus 200     

Sopemaskin  900    

Nytt lager Parken ungdomsklubb 120     

Nytt uthus ved Nordsinni barnehage Dæhli 300     

Omsorgsboliger Landmo 200 5000 5000   

Ny barnehageavdeling ved Dokka Barnehage  5000    

Ventilasjon Dokkahallen  1500    

Innmating til flissilo ny Driftsstasjon 200     

Vedlikeholdsplanen eiendom  1500 1500 1500 1500 

Ballbinge Torpa, rest finansiering 100     

Ballbinge Dokka 600     

Utomhus skoleområdet Dokka og Torpa 200     

Opparbeide boligfelt Elverom (opprinn med 1000)(red med 700 i 09)   1700   

Utskifting vinduer 4.etg. og 5.etg. 900 900    

Renovering 4.etg. og 5.etg 1000 1000    

Konvertering 4.etg og 5.etg 1100 1000    

Vegen Dokka stasjon - Dokka Bruk 400     

Kjøp gruslager Snertinn grustak 400     

Ny brannstasjon og verksted, restfinansiering 900     

Ny brannbil  3300     

Nytt nødnett brann  250    

Opprusting av kommunale veier/bygg  1000 1000 1000 1000 

Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE  500 700 700 700 

Damptiner  200    

Ny bil til vedgruppa 400     

Sum tiltak 19 330 24 450 15 400 8 700 

Tiltak selvkostområde:         

Ny brannstasjon og verksted, inventar 500 300 200   

Bil til oppmålingsavdelingen Plan og Næring 200     

Tilknytning randsoner 200 1000 1000 1000 

Ledningnett rehabilitering  2000 2000 2000 

Tank vannglass Brovold vannverk 300     

Sonevannmålere Dokka 4 stk, pr. pkt kr. 200.000 200 200 200 200 

Kabelvogn grunnvannspumper  200    

Renovere vannverk Torpa, nytt bygg med to rensebarrierer  200 2000 2000 

Kommunedelplan VA, konsulentbistand 200     

FDV-modul Guard   200    

Ny el-tavle Dokka RA 150     

Renseanlegg /  Riisby  1500    

Sum tiltak selvkostområde: 1750 5600 5400 5200 

       

Sum inklusiv selvkostområdet 21080 30050 20800 13900 

 


