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Innledning 
Denne utgaven av Handlingsplan for Nordre Land kommune, er en ”underveisutgave”. Nytt i denne 

utgaven er en oppdatering av Kommuneplanens mål og strategier og en revisjon av styringskortene. 

Fra neste år vil kommunen igjen utarbeide Handlingsplanen på våren. Da vil Handlingsplanen 

gjennomgå ytterligere forbedringer, ved å utvide handlingsdelen av planen til å omfatte en oversikt 

over alle de viktige tiltak og prosjekter fra delplaner og temaplaner. Handlingsplanen for 2013-2016 

er et skritt på veien til en bedre prosess og en bedre plan. 

 

Internasjonale og nasjonale utviklingstrekk. 
De neste fire åra vil vi fortsatt oppleve et Europa der mange land er preget av krise; høy 

arbeidsledighet og lav vekst. Den særskilte norske oljedrevne veksten vil vedvare. Vi har nærmest 

ingen arbeidsledighet og Norges Bank spår fortsatt høy lønnsvekst i Norge de neste åra. 

Befolkningsveksten vil fortsette nasjonalt. Framskrivninger i planstrategien for Nordre Land viser at 

folketallet vil synke svakt fram mot 2030, med en økning i de eldste aldersgruppene og en nedgang i 

de yngste aldersgruppene. I Handlingsplanperioden legges det til grunn et stabilt folketall. Generelt 

vil den demografiske utviklingen, sentraliseringen av befolkningen og folks krav til offentlige 

tjenester, skape forventninger om fortsatt vekst og økt kvalitet på offentlige tjenester. Ønsket om å 

øke volum og kvalitet på de offentlige tjenester preger derfor politikken, nasjonalt og lokalt.  

 

Arbeidsinnvandringen står for det meste av befolkningsveksten nasjonalt, og disse gruppene 

opplever det norske lønnsnivået som et eventyr. Arbeidsinnvandrerne gir oss nødvendig arbeidskraft, 

men også økt etterspørsel etter offentlige tjenester etter hvert som de blir boende, og kanskje har 

med familien.  De skal ha bolig, transport, skole og andre velferdstjenester. Dette gir kommunal 

sektor store utfordringer! 

 

Pensjonsforpliktelsene øker. 
Lavere rente og høyere lønnsvekst gir kommunene både en pluss og minusside. Lavere rente på 

innlån gjør at gjelden er enklere å bære, men gjør oss sårbare for fremtidig renteøkning. Samtidig gir 

lav rente en utfordring i forhold til kommunenes pensjonsordninger. Det betyr i korthet at 

avkastningen på pensjonskapitalen blir mindre, og at større del av premien må betales av 

kommunene direkte. Høyere lønninger gir også høyere pensjonsforpliktelser. Kommunene må altså 

spare mer for å kunne betale de fremtidige pensjonsforpliktelser. I økonomiplanen er det tatt høyde 

for dette. 

 

Gjeldsøkningen må begrenses. 
De siste åras satsing på barn og eldre har medført at kommunene har hatt en gjeldsvekst som er 

langt høyere enn inntektsveksten. Det er bygget barnehager, skoler og omsorgsboliger i stor stil, og 

Nordre Land er en av disse kommunene. I den neste fireårsperioden bør investeringsambisjonene 

nedjusteres. Omsorgsboligene på Øygardsjordet og rehabilitering av vann- og avløpsnettet, vannverk 
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og renseanlegg blir de viktige tiltakene den neste perioden. Ambisjonene om men 

egenfinansieringsgrad på 30 må fortsatt ligge fast i perioden, selv om dette ikke fullt ut oppnås i 

budsjettåret 2013.  

 

Driftsbudsjettet. 
Statsbudsjettet for 2013 var er et godt budsjett for kommune-Norge, relativt ekspansivt, men fritt for 

nye store reformer. Hvordan kommunene tilgodeses i de kommende statsbudsjetter, vil naturlig nok 

avhenge av hvilken regjering vi får etter valget i 2013. En nøkternhet må derfor legges til grunn i 

framskrivningene av inntekter fra staten, dvs. skatt- og rammeoverføringer. Kommunen innfører 

igjen eiendomsskatt på boliger, hytter og næringseiendommer fra 2014, noe som gjør at driften av 

nye omsorgsboliger for demente kan finansieres. Framskrivningen av inntekter og utgifter i 

økonomiplanperioden viser at kommunen vil mangle ca. 6 millioner kroner i 2014, økende til ca. 15,9 

millioner i 2016. 

 

Nordre Land kommune kan beskrives som en solid mellomstor kommune, med et svært godt utbygd 

tjenestetilbud på de fleste områder. Økonomien er stram, men foreløpig under kontroll. 

Utfordringen de siste årene har vært det manglende handlingsrommet. Kommunestyret har vedtatt 

at skal oppnås et budsjettert netto driftsresultat på 3 % innen 2013. Dette målet må justeres, men 

det er viktig at kommunen når dette målet i løpet av den neste fireårsperioden. I perioden som ligger 

bak oss, har kommunen tæret på fondene.  

 

Brukertilfredshet og tjenestekvalitet. 
Innbyggerundersøkelsen i 2012, viser at innbyggerne i Nordre Land kommune er mer fornøyd enn 

gjennomsnittsnordmannen med de kommunale tjenestene, og med utviklingen i kommunen. 

Forbedringen fra 2010 er stor. Utgangspunktet for den neste perioden må derfor være å 

opprettholde innbyggertilfredsheten.  

Kommunen har utviklet styringskort som måler både objektive og subjektive indikatorer. 

Brukerundersøkelser er systematisk tatt i bruk innenfor alle tjenesteområder. Kommunen har satt 

mål som kan sammenholdes med målene i Kommunebarometeret til Kommunal Rapport. 

 

Utfordringen blir å videreføre de gode tjenestene og arbeide med forbedringer av arbeidsprosesser 

(bl.a. Lean) og resultater (for eksempel innenfor skolen). Det er naturlig å ha en vedvarende 

oppmerksomhet på oppgaver og organisering. Kommunen må, i lys av den økonomiske utfordringen 

fremover, fortsatt lete etter innsparings- og effektiviseringsmuligheter. 
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Omsorg, skole og barnehage. 
Handlingsplanen, herunder budsjettet for 2013, viderefører satsningen på skole, gjennom 

kompetanseutviklingsprogrammet for lærerne, mat i skolen og Kulturskoletilbud i SFO (1 time i 

uken), samt at skolen kun har fått et lite kutt. I tillegg nyter Dokka ungdomsskole godt av den statlige 

øremerkede ordningen som gir to nye lærerstillinger. Barnehagesatsingen fortsetter både på Dokka, 

Torpa og Nordsinni, bl.a. med fullføringen av Furulund barnehage og asfaltering og tilrettelegging ved 

Skogvang barnehage.  

 

Innenfor Omsorg og rehabilitering har Samhandlingsreformen og mottakelse av utskrevne pasienter 

gitt utfordringer når det gjelder sengekapasiteten på Landmo og på Korsvold. Kommunestyrets 

vedtak om bygging av 16 nye omsorgsboliger på Øygardsjordet vil medføre at plasser på Landmo kan 

frigjøres til rehabilitering/korttidsplasser. Prosjekteringen utføres i 2013, og byggeprosjektet starter 

trolig våren 2014. Dette blir et stor investering for kommunen, selv om det er gode 

tilskuddsordninger. Omsorg og rehabilitering har samtidig blitt skjermet for kutt i budsjettet for 2013. 

 

Lokal næringsutvikling og Regionalt samarbeid. 
Næringsutvikling og bedriftsutvikling er noe som skjer lokalt, og som må gjødsles og stelles lokalt. 

Nordre Land kommune har holdt fast ved en solid førstelinje i næringsutviklingsarbeidet, og har tjent 

på dette. Kommunen er i en positiv utvikling. 

Ekte Landsbyliv og Landsbyen Dokka har til nå vært en stor suksess, og den store satsingen i den 

neste perioden blir Dokka Kulturstasjon. Det lokale utviklingsarbeidet må ha prioritet også i den 

neste perioden. 

Gjøvikregionen har lenge hatt et samarbeid gjennom Regionrådet, og et samarbeid om regional 

næringsutvikling gjennom Gjøvikregionen Næringsråd. Dette er et viktig supplement til det lokale 

arbeidet, og den nye organiseringen av Gjøvikregionen har bidratt til et mer synlig påvirkningsarbeid 

overfor regionale og statlige myndigheter. Næringslivets deltakelse i Næringsrådet, gir en unik 

mulighet til å ha en dialog mellom det offentlige og bedriftene. 

Regionen har utviklet et interkommunalt samarbeid om kommunale tjenester og oppgaver etter 

”skritt for skritt-tankegangen”. I 2013 vil det bli lagt fram forstudier og forprosjekter som omhandler 

utvidelse av det interkommunale samarbeidet. Det blir viktig å realisere gevinstene dette 

samarbeidet gir. 

 

Statlig styring og kontroll. 
KS har laget tre scenarier for utviklingen av kommunesektoren. De tre scenariene heter 

”Kjøpesenteret”, ”Statkom” og ”Modulen”. Statkom er et svært aktuelt scenario, der den statlige 

styringen og kontrollen med kommunene tiltar dramatisk. I scenariet Statkom er like og garanterte 

rettigheter det viktigste for innbyggerne i fremtiden, og borgeren er blitt et juridisk objekt. 

Lokaldemokratiet taper.  
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Denne utviklingen ser vi allerede i stor grad. I den neste fireårsperioden forventes en ytterligere 

styrking av den statlige styringen, og den etterfølgende kontroll- og tilsynsvirksomheten. Kommunen 

må bruke stadig flere ressurser på rapportering, forberedelse av tilsyn innenfor ale typer tjenester, 

imøtekomme plankrav og prosesskrav fra statlige myndigheter. I tillegg må kommunen bruke 

ressurser på egne forvaltningsrevisjoner og Kontrollutvalgets undersøkelser. Selv om det ikke finnes 

egne ressurser til dette, må kommunen prioritere disse sakene. Kommunen vil øke fokuset på 

internkontroll i den neste perioden. 
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Del 1: Status og rammebetingelser 
Det har vært en langvarig og jevn befolkningsvekst i Norge og antall innbyggere i Nordre Land 

kommune holder seg relativt stabil. Andelen av Norges befolkning bosatt i Nordre Land synker 

imidlertid. Perioden 2000- 2008 er preget av reduksjon i folketallet og innbyggertallet var på det 

laveste nivået på ca. 50 år i 2008 med 6636 innbyggere. Utviklingen mellom 2008 og 2012 er mer 

positiv og vi har 6773 innbyggere ved utgangen av 3. kvartal 2012. Alderssammensetningen gjør at 

kommunen har et fødselsunderskudd på 85 personer fra første halvår i fjor. Som tabell 1 viser økes 

likevel innbyggertallet på grunn av stor netto innenlands innflytting på 103 personer og netto 

innvandring på 145 personer. Befolkningsveksten har i stor grad skjedd i hovedstadsområdet og i 

storbyene. Sentralisert bosetting er en sterk trend i vårt samfunn, og denne utviklingen er også 

gjeldene i Nordre Land kommune. 

 

Tabell 1. Befolkningsutvikling i Nordre Land kommune fra første halvår 2011 til første halvår 2012 

(SSB 2012).  

  2011K2 2011K3 2011K4 2012K2 Endring 

Folketallet 1. januar 6716 6716 6716 6768 52 

Fødde 26 40 54 35 155 

Døde 42 60 87 51 240 

Fødselsoverskudd -16 -20 -33 -16 -85 

Innvandring 40 53 61 26 180 

Utvandring 5 14 15 1 35 

Innflytting (innalandsk) 127 185 244 88 644 

Utflytting (innalandsk) 86 159 204 92 541 

 

I tabell 2 ser vi at folkemengden øker i de fleste aldersgrupper, men at det har vært en reduksjon i 

gruppen 10-19 år, 30- 39 år og 50-59 år. Befolkningssammensetningen i kommunen og endringer i 

denne fra år til år, er viktig i forhold til størrelsen på rammetilskuddet kommunen får. Dette fordi at 

befolkningssammensetningen, sammen med forskjell i størrelse og selve geografien i kommunen, er 

viktige faktor for at kommunene har forskjellige kostnader forbundet med å yte lovpålagte tjenester 

og innfri pålagte minstestandarder. Kostnader som følge av forskjeller i 

befolkningssammensetningen, størrelse og geografi kalles utgiftsbehov. Tilskuddene fra staten til 

kommunene skal gi kompensasjon for variasjoner i dette utgiftsbehovet.  
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Tabell 2. Folkemengde 1. januar i Nordre Land kommune etter alder (SSB 2012).  

Aldersgruppe 2011 2012 Endring 

0-9 år 668 673 5 

10-19 år 864 857 -7 

20-29 år 660 690 30 

30-39 år 714 712 -2 

40-49 år 1007 1026 19 

50-59 år 935 916 -19 

60-69 år 874 895 21 

70-79 år 597 597 0 

80-89 år 337 340 3 

90 år eller eldre 60 62 2 

 

Nordre Land kommune har en variert næringsstruktur. Offentlig sektor er viktig og vi har en relativt 

stor sysselsetting innen varehandel og motorvognreparasjon, industri og bygg og anleggsvirksomhet. 

Av tabell 2 ser vi at det er stor økning i antall sysselsatte innen teknisk tjenesteyting og 

eiendomsdrift, undervisning og helse- og sosialtjenester mellom 2008 og 2010. Samlet i perioden har 

Nordre Land fått ca. 50 flere sysselsatte innen kommunal forvaltning. Kategoriene undervisning og 

helse og omsorg bidrar til økningen i tillegg til offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring. 

Bygge- og anleggsvirksomheten er også en stor næring med vekst, som i stor grad kan knyttes til 

utbygging av fritidsboliger. Det var en stor reduksjon i sysselsettingen innen jordbruk, skogbruk og 

fiske, industri og varehandel og motorvognreparasjoner. Dette er næringer som sysselsetter en stor 

andel av arbeidstakerne i kommunen og det vil fortsatt være viktig å arbeide for å sikre disse gode 

vilkår.  

 

Tabell 3. Sysselsatte i Nordre Land kommune 2008-2010 etter næring (SSB 2012).  

  2008 2009 2010 Endring i 
personer 

Endring i 
prosent 

Jordbruk, skogbruk og fiske 277 271 247 -30 -11 

Bergverksdrift og utvinning 7 6 5 -2 -29 

Industri 450 407 404 -46 -10 

Elektrisitet, vann og renovasjon 69 67 73 4 6 

Bygge- og anleggsvirksomhet 348 340 354 6 2 

Varehandel, motorvognreparasjoner 497 472 464 -33 -7 

Transport og lagring 161 167 168 7 4 

Overnattings- og 
serveringsvirksomhet 

48 48 46 -2 -4 

Informasjon og kommunikasjon 32 34 27 -5 -16 

Finansiering og forsikring 30 24 23 -7 -23 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 98 117 118 20 20 

Forretningsmessig tjenesteyting 105 100 98 -7 -7 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 153 152 159 6 4 

Undervisning 226 232 236 10 4 
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Helse- og sosialtjenester 699 710 723 24 3 

Personlig tjenesteyting 85 84 94 9 11 

Uoppgitt 21 22 26 5 24 

Sum 3306 3253 3265 -41   

Tradisjonelt sett har arbeidsplasser tilknyttet primær- og sekundærnæringer hatt mindre krav til 

arbeidstakerens utdanning, men den generelle trenden er at disse arbeidsplassene nå erstattes av 

arbeidsplasser med høyere krav til utdanning. I industrien ser vi også en omstilling fra ressursbasert 

og stedbunden industriell produksjon, til en mye mer kunnskapsbasert industri med større krav til 

formell kompetanse.  Som det ble beskrevet i folkehelseprofilen er det en stor andel av befolkningen 

som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå; 36,6 % i Nordre Land sammenlignet med 23,7 % i 

landet for øvrig. Det er viktig at både private og offentlige arbeidsgivere i Nordre Land får tak i 

arbeidstakere med den kompetansen de trenger og at det legges til rette for etter- og 

videreutdanning der det er behov. Det er lav arbeidsledighet i kommunen (1,9 %). For kvinner har det 

vært stabilt lave tall (1,6 %) med noe lavere ledighet enn for menn (2,2 %). Det er større svingninger 

for menn, noe som trolig henger sammen med at det er større nedgang i antall sysselsatte i næringer 

som tradisjonelt sett er mannsdominerte. 
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Del 2: Kommuneplanens handlingsdel 
I følge planbestemmelsene i Plan- og bygningsloven skal det utarbeides en handlingsdel knyttet til 

kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen ble vedtatt i sak 14/12 og har en langsiktig 

tidsramme fram til 2020. Handlingsdelen er en fireårig plan som rulleres årlig i tilknytning til 

økonomiplanen. Samfunnsdelen har vedtatte mål og strategier knyttet til sju fokusområder, samt tre 

andre viktige områder med betydning for kommunesamfunnet. Handlingsdelen skal angi hvordan de 

langsiktige mål og strategier skal følges opp de fire påfølgende år med konkretiserte tiltak innenfor 

kommunens økonomiske rammer. For å sikre best mulig tilknytning til økonomiplanen inngår begge 

planene i det samme dokumentet. Revidering av handlingsplanen skal fra 2013 flyttes til vårhalvåret 

slik at arbeidet ikke overskygges av fokuset på budsjettforhandlinger. I arbeidet med utarbeidelse av 

strategier og planer skal det være fokus på å sikre sammenheng mellom overordnet planlegging og 

prioritering av realistiske tiltak som skal implementeres i handlingsdelen. 

 

Fokusområder 

Skole og barnehage 

Mål: 

 Barn og unge skal ha trygge oppvekstsvilkår, gode utviklingsmuligheter og god helse. 

 Nordre Land skal være offensive når det gjelder barnehage og skoleutvikling. 

 Barnehagen skal gi alle barn i førskolealder garantert plass og et sosialt og pedagogisk godt 

tilbud. 

 Nordre Land skolen skal være et sted der elevene trives, får et godt læringsutbytte og 

utvikler sine sosiale ferdigheter.  

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

utdanningstilbud. 

 Andelen av befolkningen som har høyere utdanning skal økes. 

 Øke andelen elever som fullfører videregående opplæring. 

Strategier: 

 Følge opp målsetningene i kommunedelplan for Nordre Land skolen, med spesiell vekt på 

kompetanseheving og et godt samarbeid skole – hjem 

 Til enhver tid ha tilstrekkelig antall kommunale barnehageplasser, og legge spesielt vekt på 

kompetanseheving blant de ansatte 

 Rullere kommunedelplan for barnehager 

 Styrke samarbeidet i hele læringsforløpet fra barnehage til videregående skole 
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 Tilrettelegging for å oppnå god fysisk og psykisk helse 

 Tilby desentralisert høyere utdanning.  

 Etablere arenaer for samarbeid mellom skole og næringsliv, blant annet for å stimulere 

næringslivet til å ta i mot flere lærlinger 

 Samarbeide med Oppland fylkeskommune for å videreutvikle og markedsføre Dokka 

videregående skole 

Kommunen skal til enhver tid ha tilstrekkelig antall kommunale barnehageplasser, og det er vedtatt 

utbygging av Furuholtet barnehage med en total økonomisk ramme på 20,3 mill. kr. inklusive mva. 

Utbyggingen skal finansieres med 16 mill. kr. avsatt til formålet i investeringsbudsjett 2012, og 4,3 

mill. kr. som finansieres ved behandling av investeringsbudsjett 2013. Kommunen har en utvidet 

barnehagegaranti med et hovedopptak 1. mars og to supplerende opptak 1. april og 1. november. 

Det skal gjennomføres et opplegg for kompetanseheving i barnehagen tilsvarende det som 

gjennomføres ved grunnskolene i kommunen. Revisjon av kommunedelplan for barnehage skal 

gjøres i forbindelse med revideringen av kommuneplanens handlingsdel våren 2013. Det blir viktig å 

få en god prosess rundt handlingsdelen for å sikre at overordnede mål nås med handling og gode 

tiltak.  

 

Mobbing er en faktor som motvirker trivsel og helse. Skolen har gjennom kommunedelplan for 

grunnskolen fokus på å skape et godt læringsmiljø med bl.a. fravær av mobbing. De tre grunnskolene 

i kommunen deltar i Trivselsprogrammet. Dette betyr at trivselsledere fra 4.-10.trinn skal legge til 

rette for aktiviteter for de andre elevene i storefri minst 4 dager i uka. Trivselsprogrammet har som 

formål å skape aktivitet, motvirke mobbing og øke trivselen på grunnskolene. God klasseledelse og 

utvikling av sosial kompetanse er valgte strategier for å nå dette målet og det arbeides med 

gjennomføring av planen. Skolen gjennomfører et kompetansehevingsprosjekt som følge av 

kommunedelplan for skole som ble vedtatt i 2011. Som et ledd i undervisningen skal det fortløpende 

gis en vurdering av elevenes utbytte av undervisningen. Dette er viktig å ha fokus på å utvikle 

kompetansen til lærerne i dette arbeidet. Den enkelte skoles virksomhetsplan skal si noe om behovet 

for å videreutdanne de ansatte. Satsningen på ØLU del 2 (Økt Lærings Utbytte) et viktig tiltak for å 

bedre de grunnleggende ferdigheter og kunnskap i alle fag i skolen med en hovedvekt på lesing. 

Dette er en satsing som skjer i regi av Gjøvikregionen. 

 

Nordre Land kommune må fortsette arbeidet mot fylkeskommunen angående Dokka videregående 

skole slik at kommunen får et enda sterkere videregåendetilbud i kommunen. Kommunen bør også 

bidra til å etablere arenaer for samarbeid mellom skole og næringslivet, og kommunen må bidra til å 

videreutvikle voksenopplæringa og Café 2000. Dette er viktig både for å øke utdanningsnivået i 

kommunen, men også i forhold til å beholde kvalifisert arbeidskraft i kommunen.  
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Omsorg, Helse og Rehabilitering 

Mål: 

 Tjenestene skal bygge på trygghet, verdighet, respekt, valgfrihet og medbestemmelse. 

 Brukerne skal gis garanti for rett tjeneste på rett sted til rett tid. 

 God folkehelse 

 Brukerne i alle aldersgrupper skal oppleve tjenesten innen helse og omsorg/rehabilitering som 

gode. 

Strategier: 

 Fokus på folkehelse i alle planer og tjenesteområder for alle aldersgrupper 

 Legge til rette for kompetanseheving innen tjenestene. 

 Utvikle det lokale tjenestetilbudet i gjennomføringen av samhandlingsreformen, dersom 

tjenester ikke kan leveres lokalt skal vi samarbeide regionalt om å løse oppgavene 

 Forebyggende arbeid prioriteres 

 Rullere rus- og kriminalitetsforebyggende handlingsplan  

 Legg til rette for mer fysisk aktivitet 

 Koordinere rus og kriminalforebyggende tiltak med spesielt fokus på holdningsskapende 

arbeid og tidlig inngripen 

Det er et overordnet satsningsområde at Nordre Land kommune skal være en folkehelsekommune 

og at folkehelsearbeidet skal innarbeides i alle sektorers virksomhet. Forskrift om oversikt over 

folkehelsen krever at kommunen skal ha løpende oversikt over folkehelsetilstanden. Hvert fjerde år 

skal det utarbeides et samlet oversiktsdokument som skal ligge til grunn for det langsiktige 

folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal være allment tilgjengelig slik at frivillige organisasjoner 

og befolkningen får tilgang til informasjon som grunnlag for å medvirke i beslutningsprosesser. 

Folkehelse er satt på dagsorden i Nordre Land og det jobbes med å lage en oversikt over 

helsetilstanden. Det jobbes også med å lage en oversikt over hvilke tilbud som er aktuelle for ulike 

målgrupper i kommunen. Målet er at tiltak som prioriteres es og igangsettes er systematiske og 

kunnskapsbaserte. 

 

For å nå kommuneplanens mål om gode, effektive og brukerrettede tjenester gjennomføres 

kvalitets- og effektiviseringsarbeid etter LEAN-metoden. Forprosjektet avsluttes i 2012 og 

hovedprosjektet som tar for seg et bredt utvalg av tjenester skal i gang i 2013. Som følge av 

samhandlingsreformen har forprosjektet «God folkehelse» i Nordre Land avdekket et behov for å 

etablere 16 heldøgns bemannede omsorgsboliger for demente. Arealet som vedtas må omreguleres 

før prosjektering og byggeprosess kan settes i gang.  
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Kultur 

Mål: 

 I Nordre Land skal alle kunne få kulturelle opplevelser av høy kvalitet på ulike arenaer.  

 Vi skal også ha et allsidig og mangfoldig kulturliv med stor grad av frivillig engasjement, der 

innbyggerne skal kunne realisere sine ideer, interesser, evner og behov. 

Strategier: 

 Satse på de unges deltakelse i et mangfoldig kulturliv i hele kommunen. 

 Dokka kulturstasjon skal videreutvikles. 

 Være offensiv som kulturarrangør 

 Videreutvikle arrangementer og arenaer for idrett, opplevelser og festivaler. 

 Nordre Land kommune skal aktivt støtte det frivillige arbeidet som utføres i kommunen. 

 Bedre profilering av kulturarrangementer og aktiviteter. 

Målet for kultursatsningen i kommunen er at Nordre Land skal ha et allsidig og mangfoldig kulturliv 

med stor grad av frivillig engasjement, der innbyggerne skal kunne realisere sine ideer, interesser, 

evner og behov. For å kunne nå dette målet må kommunen ha fokus på de unges deltakelse ved 

blant annet å styrke ungdomsrådets muligheter til å ta del i utviklingen av både ungdommenes 

aktiviteter og kulturelle uttrykk. I følge innbyggerundersøkelsen er de som bor her godt fornøyde 

med kulturtilbudet i kommunen.  I den videre kultursatsningen skal kommunen fortsatt støtte aktivt 

det frivillige arbeidet som utføres her i kommunen. det 

 

Hovedprosjektet for Dokka kulturstasjon er i startfasen. Utviklingen av stasjonsområdet er et 

langsiktig prosjekt som vil gå ut over handlingsplanperioden. Rydding, rivning og vedlikehold utføres 

fortløpende samtidig som reguleringsplanprosessen går sin gang. Bolystprosjektet Ekte Landsbyliv 

har fått midler fra Fylkeskommunen og KRD til 1.4.2014. Gjennomføring av oppstartede aktiviteter og 

videreføring av delprosjekter etter prosjektfasen vil ha fokus i siste del av perioden.  Prosjektet skal 

spisses enda mer i denne perioden, med fortsatt sterk vektlegging av landsbyutforming, sosial og 

kulturell landsbyutvikling og utvikling av Landsbyen som handelssted. Et nytt perspektiv som skal 

vektlegges sterkere er folkehelseperspektivet, dette skal vurderes i alle delprosjekter. 
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Arbeid og Næringsliv 

Mål: 

 Etablering av nye bedrifter. 

 Beholde og skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter. 

 Næringslivet skal oppleve Nordre Land som en serviceinnstilt og næringsvennlig kommune 

 Øke omsetningen i varehandelen i kommunen 

 Øke verdiskapingen av lokale ressurser 

 Legge til rette for næringsbasert hytteutvikling 

 

Strategier: 

 Beholde og styrke kommunens egenkompetanse i næringsutvikling herunder innenfor 

landbruket 

 Profilere/markedsføre Landsbyen Dokka, og kommunen som en god bo-, etablerings- og 

reiselivskommune 

 Være førstelinjekontakt for gründere og etablerere. 

 Støtte videreutvikling av Landsbyen Næringshage AS. 

 Styrke og videreutvikle samarbeidet mellom lokalt næringsliv og skoleverket i kommunen 

 Arbeide for å etablere kompetansearbeidsplasser 

 Satse på entreprenørskap i skolen 

 Støtte videreutvikling av bedriftsnettverk som Landsbylauget og Mat i Land og andre 

 Nyttiggjøre oss av den kompetanse og de ressurser som vår hyttebefolkning har 

 Rullere SNU-planen 

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

næringsutvikling slik at kommunen kan yte aktiv bistand og støtte til både eksisterende bedrifter og 

nyetablerere. Kommunens næringsrådgivere skal også være en førstelinjekontakt for gründere og 

etablerere. Planverket må sikre at kommunen har tilgjengelige næringsarealer sånn at nyetablerere 

og eksisterende bedrifter som ønsker å utvide har god muligheter for det. Kommunen må være en 

viktig part i videreutviklingen av Landsbyen Næringshage AS, og samtidig være en pådriver for å 

styrke samarbeidet mellom det lokale næringslivet og skolene i kommunen. Kommunen må også 

legge til rette for et godt samarbeide mellom NAV og det lokale næringslivet rundt formidling av 

tilgjengelige arbeidsplasser og en kvalifisering av arbeidstakere innen områder som bedriftene 

etterspør. Som stor hyttekommunen er det også viktig at Nordre Land nyttiggjør seg av all den 
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kompetansen og de ressursene hyttebefolkningen har. Strategisk nærings- og utviklingsplan skal 

rulleres som en del av handlingsplanen i løpet av 2013.  

 

Arbeidet med å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for Nordre Land kommune er påbegynt og skal 

ferdigstilles for vedtak i 2013.  Det er et mål å skape profesjonalitet i åpenhetsarbeidet med 

bakgrunn i kommunelovens krav om at kommunene skal drive aktiv informasjon. Den overordnede 

målsettingen om å bygge kommunens omdømme og profilere Landsbyen Dokka og Nordre Land 

kommune som en god bo-, etablerings- og reiselivskommune vil legges til grunn for arbeidet. 

 

Veger og kommunikasjoner 

Mål: 

  De viktigste fylkesveiene skal ha en trygg og sikker standard på både sommer og vinterføre 

 Alle barn og unge skal ha en trygg og sikker skolevei 

 Fylkesvei 250 fra Dokka til Lillehammer utbedres og breddes på farlige strekninger 

 Vi skal ha et busstilbud som bedrer muligheten for å dagpendle til Gjøvik, Lillehammer og 

Fagernes, samt busstilbud ute i grendene 

 Landekspressen skal ha en reisetid og frekvens som gjør at den blir foretrukket som 

reisemåte til Oslo i sterkere grad enn i dag 

 Opprette serviceruter i Landsbyen Dokka 

 Vi skal ha et nett av gang og sykkelstier som øker muligheten for at flere kan gå og sykle til 

skole og jobb  

 De viktigste kommunale veier skal ha fast dekke 

 

Strategier: 

 Utarbeide en kommunal veg-, transport- og trafikksikkerhetsplan (NLTP). 

 Ha en tett dialog med fylkeskommunen for å bedre kollektivtilbudet både internt og 

eksternt 

 Øve påvirkning for å få prioritert opprusting av de viktigste fylkesveiene, og bedre 

vedlikehold av andre fylkesveger 

 Avsette tilstrekkelige midler i kommunebudsjettene til vedlikehold og opprusting av 

kommunale veger og gater i samsvar med NLTP 
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Et vegnett som sikrer god trafikksikkerhet for både myke trafikanter og bilister som i tillegg sikrer en 

effektiv transport av så vel varer som mennesker innenfor kommunens grenser, er viktig for både 

næringslivet og innbyggerne i Nordre Land. Kommunale veger er kommunens ansvarsområde og det 

er viktig å sette av tilstrekkelig med midler til denne oppgaven. Vi må fortsette å ha fokus på å sikre 

kommunens myke trafikanter, både ved utbygging av gang- og sykkelveier og annen tilrettelegging 

der det er nødvendig. Kommunen må derfor sørge for reguleringsplaner som muliggjør dette, og 

påvirke sånn at det blir gjennomført. Trafikksikkerhetsplanen for Nordre Land 2010 - 2013 inneholder 

mål og tiltak for å legge forholdene til rette slik at innbyggerne i kommunen opplever 

trafikkforholdene som trygge og sikre, samt å videreføre og sikre det arbeidet som blir gjort i dag for 

kommunes innbyggere i alle aldre. I planens tiltaksdel gis det føringer på hvilke tiltak som skal 

gjennomføres, samt når de enkelte tiltakene søkes gjennomført. For 2013 legges det opp til å 

gjennomføre tiltak innenfor en økonomisk ramme på totalt kr. 6,01 mill. der gang og sykkelvei i 

Sollisvingen er det største prosjektet med kr. 5,0 mill. I 2014 er økonomisk ramme kr. 2,5 mill., med 

gangbru fra Helselagets hus til Mølleveien det største prosjektet med kr. 2,0 mill. 

 

Det skal utarbeides en kommunal vei-, transport- og trafikksikkerhetsplan (NLTP) som skal vedtas i 

2014. Denne planen skal inneholde en tiltaksdel for det kommunale vei- og gatevedlikeholdet. 

Tiltakene skal implementeres i handlingsdelen og sørge for årlig bevilgning av midler i 

budsjettarbeidet. Planen må også utarbeides på en slik måte at den kan brukes til å påvirke regionale 

myndigheter for å bedre vedlikeholdet og opprustningen av fylkesvegene i Nordre Land. Arbeidet 

med denne planen må starte opp i 2013 for å sikre god prosess og medvirkning. Samferdsel er et 

viktig satsningsområde i regionsamarbeidet i Gjøvikregionen og felles påvirkning mot 

fylkeskommunen og staten veier tyngre enn hva vi ville oppnådd som enkeltkommune. 

 

I planperioden må kommunen jobbe aktivt mot fylkeskommunen rundt ruteopplegget for 

Landekspressen og andre regionale ruter, både for å styrke Landekspressens rolle som ekspressrute 

og for å gjøre det mer attraktivt for Nordre Land sine innbyggere å benytte seg av kollektivtilbudet ut 

av kommunen. Kommunen må også jobbe aktivt for å styrke det lokale ruteopplegget innad i 

kommune for å gjøre det enklere for innbyggere som er ønsker å benytte seg av kollektiv transport. 

 

Miljø, klima og energi 

Mål: 

 Nordre Land kommune skal redusere sine utslipp av klimagasser 

 Opptaket av CO2 i skog opprettholdes på dagens nivå 

 Kommunale bygninger skal redusere sitt stasjonære energiforbruk  

 Størst mulig andel av energiforbruket i den kommunale bygningsmasse skal dekkes med 

bioenergi  

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

 Viktige naturtyper skal bevares 

Strategier 

 Ha en oppdatert klima- og energiplan 

 Satse systematisk på ENØK tiltak i egen bygningsmasse 

 Fokus på og informasjon om klima og energibruk i skolene 

 Støtte opp under satsningen på økt trebruk, og øke bruk av tre i egen bygningsmasse 

 Gjennomføre kartlegging av alt utslipp og lage en samlet plan for vann og avløp 

 Ha oppdatert naturtypekart 

 Overvåke vannkvaliteten i våre vassdrag med særlig fokus på forurensningsutsatte områder 

Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger for forvaltning av naturen i kommune og som eier av 

mange, store bygg. Nordre Land kommune skal jobbe for å nå følgende mål innen dette området i 

den kommende fireårsperioden: 

- Nordre Land kommune skal innen 2015 redusere sine utslipp av klimagasser med 15 %, 

samtidig som opptaket av CO2 i skog skal opprettholdes på dagens nivå 

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

gjøre det samme 

- Kommunale bygninger skal innen 2015 ha redusert sitt stasjonære energiforbruk med 15 % 

fra dagens forbruk på ca 12,7 GWh 

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

2015 

- Viktige naturtyper skal bevares 

 

Ved bygging av nye kommunale bygg eller restaurering av eksisterende bygg, skal det legges til rette 

for mest mulig bruk av tre både i fasader og i konstruksjoner. Det må også i arealplanleggingen gis 

retningslinjer for energivalg, materialvalg og transport for å bidra til at Nordre Land blir en mer 

miljøvennlig kommune. En skal også forsøke å redusere klimagassutslippene fra kommunale 

kjøretøy. For å øke fokuset på miljø og klima bør kommunen komme inn i skoleverket med 

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

fremtiden.  
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For å kunne nå disse målene innen utgangen av denne handlingsplanperioden må kommunen 

iverksette tiltak for å redusere kommunens energiforbruk ved å gjennomføre tiltakene i Energi og 

klimaplan. Denne planen skulle vært rullert i 2012, men kapasiteten på Plan- og næring er prioritert 

til andre planoppgaver slik at revisjon kommer i 2013. Konkrete tiltak blir av en sånn karakter at de 

langsiktige målene i kommuneplanen og handlingsplanen blir nådd. En må også vurdere nye tiltak inn 

i planen i forhold til klimagassutslipp i jordbruket. De konkrete tiltakene for å nå målene i 

kommuneplanen knyttet til miljø, klima og energi må derfor presenteres i handlingsplan 2014-2017. 

 

Kommunen må også iverksette tiltak som reduserer uønskede utslipp til vassdragene i Nordre Land. 

Kommunedelplan for Vann- og avløp er under utarbeidelse og skal vedtas senere i 2012. 

Naturtypekartet for Nordre Land må oppdateres og en må følge opp forvaltningsplanen for 

vannområdet Randsfjorden. I arbeidet med vanndirektivet i Vannområde Randsfjorden skal det 

utarbeides og gjennomføres et overvåknings- og tiltaksprogram for alle vassdragene i Nordre Land. 

Kommunedelplan for vann og avløp er under utarbeidelse. Denne planen skal inneholde en 

planmessig utskifting av kommunalt vann- og avløpsnett. Det aller meste av dette ledningsnettet er 

gammelt og har behov for utskifting. Stadige lekkasjer (med stort svinn i produsert vann) og stadig 

hyppigere ledningsbrudd (både når det gjelder vann og avløpsnett) er tydelige indikasjoner på dette. 

Utskifting av ledningsnett er kostbart. Det er vanlig å beregne ca. kr. 1.000,- pr. meter ny ledning. 

Kapitalkostnadene (renter og avdrag) ved investeringer i vann og avløp (selvkostområdene) er 

kostnader som kan legges på selvkostberegningene, og slikt sett betales av de innbyggerne i 

kommunen som er tilkoplet kommunalt vann og avløpsnett, gjennom de årlige kommunale 

eiendomsavgiftene. I forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplanen for vann og avløp skal 

det derfor beregnes hvor stor økning planens forslag til investeringstiltak vil innebære for den 

enkelte abonnent. Konkrete tiltak for hvordan en skal nå målene knyttet til infrastrukturen på vann- 

og avløpsnettet vil bli presentert i Handlingsplan 2014-2017 når kommunedelplan for vann og avløp 

er ferdig utarbeidet.  
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Langsiktig Arealbruk 

Mål: 

 Areal- og naturressursforvaltningen i Nordre Land skal gjøre det attraktivt å bo og virke i 

hele kommunen – både i sentrumsområder og grender. 

 Areal- og naturressursforvaltningen i Nordre Land skal være langsiktig, forutsigbar og 

bærekraftig og bidra til framtidig verdiskapning og positiv utvikling for kommunen. 

 Nordre Land kommune skal framstå som en grønn kommune hvor hensynet til biologisk 

mangfold og landskapets egenart er vektlagt 

 Folkehelseperspektivet skal ivaretas i all arealplanlegging 

 

Strategier: 

 Hovedtyngden av ny boligetablering skal tilrettelegges i Landsbyen Dokka med vekt på 

sentrumsnære leiligheter 

 Konsentrert boligutbygging tilrettelegges også i Elveromsfeltet 

 Legge til rette for etablering av og utvikling av gode boligområder i grendene som bygger 

opp under eksisterende grendestruktur, der dette ikke er i konflikt med jordvern og 

kulturlandskapshensyn. 

 Det skal til enhver tid være regulerte arealer for etablering av næring 

 Legge til rette for videre utvikling av næringsbasert hyttebygging, ved å avsette områder for 

konsentrert fritidsbebyggelse i tilknytning til eksisterende delområder i Synnfjell syd, 

Synnfjell øst og Aust-Torpaåsen. 

 Ivareta større sammenhengende naturområder  

 Vurdere mindre områder med konsentrert fritidsbebyggelse i tilknytning til eksisterende 

fritidsbebyggelse i andre områder i kommunen der hvor forholdene ligger til rette og det 

ikke kommer i konflikt med andre viktige hensyn. 

 

Kommuneplanens arealdel er nå ute på 2. gangs høring og planen skal vedtas i løpet av 2012. Mål og 

strategier for langsiktig arealbruk er førende i dette arbeidet. Det er vedtatt at det skal gjøres 

arealvurderinger i samråd med enhet for plan og næring i forbindelse med alle planer og prosjekter. 

Målet er å avdekke arealbehov på et tidlig stadium slik at reguleringsprosessen kan starte så tidlig 

som mulig. For å legge til rette for næringsbasert hyttebygging er arbeidet med kommunedelplan for 

Synnfjell Syd igangsatt. Kommunedelplan for Synnfjell Øst skal i følge planstrategien utarbeides i 

løpet av 2013. Mål og strategier for langsiktig arealbruk hensyntas i dette arbeidet. I planperioden 

skal det også utarbeides en veg-, transport- og trafikksikkerhetsplan i 2014. Det blir viktig å følge opp 

målsettingen om å ivareta folkehelseperspektivet i all arealplanlegging. 
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Universell utforming 

Mål: 

 Lokalsamfunnet og det offentlige rom skal utvikles slik at alle uavhengig av funksjonsgrad i 

størst mulig grad kan være selvhjulpne. 

Strategier: 

 Utarbeide en handlingsplan for universell utforming i kommunen. 

 Følge opp krav og retningslinjer i plan og bygningsloven om universell utforming 

 Universell utforming skal være et tema tidlig i prosessen i kommunale utbyggingsprosjekter 

 Reguleringsplaner skal ha bestemmelser som ivaretar universell utforming.  

 Kommunen skal aktivt informere og stimulere andre eiere av næringsbygg til å sørge for 

størst mulig grad av tilgjengelighet.  

Handlingsplan for universell utforming skal i følge Planstrategien utarbeides i 2013. Planen vil få en 

tiltaksdel som følger opp mål og strategier fra kommuneplanen, og vil implementeres i kommende 

handlingsplaner. Kommunen har de siste årene hatt en vedlikeholdsplan. Denne planen er blitt 

utvidet til også å prioritere vedlikeholdsbehovet til kirkelig fellesråd. Årlig prioriteres ca. kr. 2 mill til 

ulike vedlikeholdstiltak (dette inkluderer tiltak til universell utforming og 

energiøkonomiseringstiltak). Kommunal bygningsmasse øker, og det er i årene som kommer også 

nødvendig å øke bevilgningene til vedlikehold av de arealer kommunen har ansvaret for. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Mål: 

 Nordre Land kommune skal aktivt arbeide for å forebygge uønskede hendelser, og ha en 

beredskap som raskt og effektivt kan håndtere slike hendelser. 

Strategier: 

 Kommunen skal ha et oppdatert planverk for forebygging og håndtering av eventuelle 

uønskede situasjoner. 

 Kommunen skal sørge for at nødvendig kompetanse, personell og utstyr er tilgjengelig for å 

ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i Nordre Land. 

 Kommunen skal gjennom samarbeid med næringslivet, offentlige etater, frivillige 

organisasjoner og andre sikre at vi står best mulig rustet til å forebygge og håndtere 

eventuelle uønskede situasjoner. 

 Ved utarbeiding av planer skal hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap vurderes 



22 
 

 ROS-analyse utarbeides for alle deler av den kommunale virksomhet innen utgangen av 

2012. 

I følge Planstrategien skal kommunen utarbeide en plan for samfunnssikkerhet og beredskap i 2013. 

Planen vil få en tiltaksdel som følger opp mål og strategier fra kommuneplanen, og vil implementeres 

i kommende handlingsplaner.  

 

Inkludering og internasjonalt arbeid 

Mål: 

 Nordre Land kommune skal arbeide for likestilling, og for å unngå forskjellsbehandling med 

bakgrunn i kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet eller religion. 

 Nordre Land kommune skal arbeide aktivt for at innvandrere som bosetter seg i kommunen 

trives og blir en del av lokalsamfunnet. 

 Nordre Land kommune skal øke sitt internasjonale engasjement og forståelse for andre 

kulturer ved å samarbeide med kommuner utenfor Norge. 

Strategier: 

 Legge forholdene til rette for at de ulike innvandrergruppene (flyktninger, 

arbeidsinnvandrere og partnerskapsinnvandrere) kan tilegne seg den nødvendige kunnskap 

for å kunne integreres og inkluderes i lokalsamfunnet og arbeidslivet. 

 Utarbeide en strategisk plan for inkludering av de ulike innvandrergruppene med sikte på 

varig bosetting i kommune. 

 Være aktive i forhold til fylkets internasjonale råd. 

 Skaffe oversikt over mulige modeller og alternativer for samarbeid med kommuner utenfor 

Norge 

I følge Planstrategien skal kommunen utarbeide en «plan for inkludering av ulike innvandrergrupper 

med sikte på varig bosetting» i 2013. Planen vil få en tiltaksdel som følger opp mål og strategier fra 

kommuneplanen, og vil implementeres i kommende handlingsplaner. I Ekte Landsbyliv er det 

igangsatt et nytt delprosjekt; Landsbyfadder, som er et inkluderings- og integreringsprosjekt, med 

mål om å ta bedre vare på innflyttere. 
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Del 3: Styringskort 

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

måleindikatorer for hvert tjenesteområde. Litt utsatt ble 1.generasjons styringskort vedtatt i januar 

2010. Det ble gjort små endringer på målsetningene og noen styringsindikatorer som viste seg å ikke 

kunne måles eller som ikke fungerte som først antatt ble fjernet, men stort sett ble 

styringsindikatorene beholdt uendret også for 2011 og 2012. Med styringskortene kom også 

gjennomføringen av brukerundersøkelsene. Å spørre brukerne av de kommunale tjenestene er viktig, 

og vil fortsatt være viktig fremover, uavhengig av formen på styringskortene. Dette er en viktig 

dimensjon i kvalitetsarbeidet i kommunen.  

 

Styringskortene har blitt vesentlig forandret forut for handlingsplan 2013-2016. Nå har Nordre Land 

kommune hatt et styringssystem med resultatrapportering via styringskort såpass lenge at 

enhetslederne og de ansatte har fått en økt forståelse for hensikten med styringskortene og hva det 

faktisk er viktig at den enkelte enhet lykkes med for at det skal være god kvalitet på tjenestene som 

ytes. Men måling av kvalitet er vanskelig. Å finne styringsparametere hvor man kan lese eventuell 

måloppnåelse, er veldig utfordrende i mange enheter. Eventuell måloppnåelse er kanskje heller ikke 

det som best beskriver kvaliteten i de tjenestene som ytes. Som oftest klarer man ikke å måle kvalitet 

direkte, det må måles indirekte via parametere som man mener påvirker kvaliteten på tjenestene. 

Indirekte kvalitetsmålere finnes det mange av i KOSTRA, og det å klare å velge ut de som faktisk 

måler det som er viktig, er utfordrende. Det er uendelig mange nøkkeltall som kan være med å gi et 

bilde av de kommunale tjenestene, så man må velge ut de som man mener tegner dette bildet best. 

 

I fjor økte omtalen av Kommunal rapport sitt Kommunebarometer i media. Kommunebarometeret er 

utarbeidet med den hensikt å gi et oversiktlig bilde av hvordan kommunens nøkkeltall er, i forhold til 

resten av Kommune-Norge. Kommunebarometeret henter sin informasjon fra offentlig tilgjengelige 

data som KOSTRA, Skoleporten osv., tall som har vært mye brukt i styringskortene tidligere. Det er 

valgt ut hele 108 nøkkeltall som Kommunebarometeret mener forteller noe om kvaliteten på 

tjenestene som ytes i den enkelte kommune.  

 

2. generasjons styringskort som presenteres i handlingsplan 2013-2016 har sin basis i de 

nøkkeltallene som er valgt ut i Kommunebarometeret. Ikke alle 108 nøkkeltallene i 

Kommunebarometeret er like påvirkbare for kommunen som tjenesteyter, og det er derfor valgt ut 

de nøkkeltallene som ansees som best synliggjør kvalitetene i den kommunale tjenesteproduksjonen. 

I tillegg er det mål knyttet til brukerundersøkelsene som gjennomføres i den enkelte enhet. I noen 

enheter er det ansett å være gode målepunkter for kvalitet som ikke er omfattet av 

Kommunebarometeret, og der er disse målepunktene tatt med i styringskortene. 

Medarbeiderperspektivet er likt for alle enhetene, det samme er økonomiperspektivet der 

målepunktet er regnskapsmessig forbruk i forhold til budsjett. 
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Det er fortsatt mange faktorer ute i enhetene som sier mye om enhetene uten at det er 

hensiktsmessig å sette mål på det. Det er derfor lagt opp til at styringskortene fortsatt skal ha en 

faktatabell, der utviklingen over tid synliggjøres. Denne tabellen er et viktig supplement til 

styringsparameterne med målene, siden de er med på å beskrive enhetene og all den aktiviteten som 

foregår.  

 

Nøkkeltallene i Kommunebarometeret gir et godt bilde av kommunen. Å måle kvalitet er vanskelig, 

og de nøkkeltallene de har valgt ut gir en indirekte måling av kvaliteten og tjenesteutøvelsen. Det er 

derfor viktig at disse nøkkeltallene suppleres med mål knyttet til brukerundersøkelser der det 

gjennomføres. Det er også viktig at områder i enhetene med utfordringer, løftes frem i 

styringskortene hvis det er mulig å utforme styringsparametere. Ellers er faktatabellen, som en 

opplysning eller som beskrivelse av enheten, også et alternativ. De målene som legges inn i et 

styringskort må være nyttige for enhetslederne og de ansatte i avdelingene.  

 

Kommunedelplan, som den overordnede planen og veiviseren for de andre kommunale planen, er 

retningsgivende også for valget av nøkkeltall og mål i styringskortene. Det er viktig at det går en rød 

tråd fra kommuneplanen, handlingsplan og ned til styringskortene.  

 

Med et styringskort basert på KOSTRA-tall og andre nøkkeltall som publiseres en gang årlig, vil det 

være lite hensiktsmessig å bruke styringskortene til kvartalsrapportering. Det vil derfor bli en mer 

verbal kvartalsrapport, hvor avvik knyttet til brukerperspektivet i styringskortene kommenteres og 

rapportering på sykefravær og økonomi ivaretas.       
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Overordnet styringskort 
 2012 2011 2010 2009 Landet 

Antall innbyggere pr 31.12  6768 6682 6652 - 

Antall arbeidsplasser   3246 3265 3253 - 

Antall fritidsboliger 2436 2390 2308 2244 410333 

Handel pr innbygger  77477 76676 77542 73195 

Energikostnader per 
kvadratmeter bygg 

 130 104 178 127 

Andel kommunale bygg 
tilknyttet bioenergi 

 55 % 39 % 10 % - 

Snittpris bioenergi 
kommunale bygg 
(øre/kWh) 

68,66 65,85 59,85 59,01 - 

Leke- og rekreasjonsareal i 
tettsteder (dekar) 

 38 40 40 17 

Sykkel-, gangveier/turstier 
mv. m/kommunalt 
driftsansvar (km) 

 21 19 15 37 

Turstier og løyper for 
sommerbruk (km) 

 15 15 15 91 

Samlet lengde 
maskinpreparerte 
skiløyper (km) 

 465 465 450 70 

Forventet levealder 
menn/kvinner (år) 

 - 75/82 75/82 77/82 

Grunnskole som høyeste 
utdanningsnivå (%>25 år) 

 - 36,6 36,6 23,7 

Lav inntekt (%)  - 12,0 12,0 9,5 

Uføretrygdede under 45 år 
(%) 

 - 12,0 11,9 9,5 

Gravide som røyker ved 
første gangs kontroll (%) 

 - 31,2 31,2 20,4 

Bruk av legemidler mot 
psykiske lidelser (pr 1000) 

 - 170 170 131 

Frafall videregående  - 26,0 26,0 25,6 

Antall brukere på 
frisklivssentralen 

     

Debutalder alkohol (år)  - 14,8 -  

 

Faktatabell Kommunebarometeret 2011 2010 2009 

Grunnskole 363 320 316 
Pleie og omsorg 198 242 27 
Barnevern 146 249 406 
Barnehage 247 282 382 
Helse 256 318 311 
Sosialhjelp 217 136 226 
Kultur 117 95 164 
Nærmiljø og klima 151 73 208 
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Vann og avløp 325 421 429 
Saksbehandling 202 325 213 
Brukerperspektiv 174 245 324 
Økonomi 184 149 88 
Enhetskostnader 62 58 55 

Plasseringen i forhold til landets 429 kommuner. 

 

Innbyggerperspektivet Mål 2012 2011 2010 Landet 

Hvor fornøyd er du med å bo i kommunen (IU 1-6)? 5,0 5,0 - 4,8 4,8 

Hvor fornøyd er du med folkeliv og aktivitet i 
kommunen (IU 1-6)? 

4,8 4,8 - 4,3 4,0 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenestetilbudet i 
kommunen (IU 1-6)? 

4,5 4,5 - 4,3 4,4 

Hvor fornøyd er du med muligheter til å få arbeid 
innen rimelig avstand fra hjemmet (IU 1-6)? 

4,0 4,0 - 3,9 3,7 

Hvor fornøyd er du med næringsutviklingen (IU 1-
6)? 

3,9 3,9 - 3,6 3,2 

Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i kommunen 
(IU 1-6)? 

4,7 4,7 - 4,4 3,8 

Helhetsvurdering – Tror du kommunen din har godt 
omdømme (IU 1-6)? 

4,3 4,3 - 4,2 4,0 

Nettoinnflytting 90  86 68 - 

Energikostnader per kvadratmeter bygg (kr) 129 130 104 178 127 

Oppvekstmiljø for barn og unge (IU 1-6) 4,8 4,6 - 4,4 4,4 

Kommunen som bosted for eldre (IU 1-6) 4,5 4,3 - 4,1 4,2 

Kommunens hjelp til personer i vanskelige 
livssituasjoner 

4,0 3,8 - 3,7 3,7 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,8  1,9 1,8 1,8 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 6,2  7,4 6,8 8,9 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,7 4,6 - 4,6 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,9 4,8 - 4,7 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

4,5 4,3 - 4,0 - 4,2 

Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert andre år, neste gang i 2014. 

Økonomiperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Forbruk i % av budsjett (%) 100  100 100 98,16 - 

Netto driftsresultat, siste år (%) 0  -1,3 0,9 1,7 2,5 

Disposisjonsfond i % av brutto 
driftsinntekter (%) 

10 
 

 7,1 8,4 9,7 5,5 

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter (%) 

46  46 47 44 69,9 
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Lån som andel av finansiering av 
investeringer (%) 

70  69 44 82 60,9 

Netto finans og avdrag i % av brutto 
driftsinntekter (%) 

3,4  3,4 2,6 1,7 3,8 
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Sentraladministrasjonen 
 2012 2011 2010 2009 Landet 

Score på kommunalt servicenivå, telefon, i forbrukerrådets test  - - 5,9 - 
Score på kommunalt servicenivå, e-post, i forbrukerrådets test  - - 3,1 - 
Antall stjerner for hjemmesiden på norge.no  5 5 6 - 
Andel fakturaer betalt innenfor fristen (%)  68 78 - - 
Restanser kommunale krav i % av totalt fakturert  6,7 0,9 -  
Stedlig arbeidsgiverkontroll (% av antall arbeidsgivere)  5,1 2,4 -  
Innkrevingsgrad restskatt (%)  90,07 89,9   

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,0  1,3 1,0 1,5 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 2,5  4,1 0,5 5,9 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,9 4,9 - 4,7 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,8 4,8 - 4,9 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

4,8 4,8 - 4,5 - 4,2 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 Landet 

Forbruk i % av budsjett  95,0 75,46 119,23 - 

Enhetskostnader, adm. og styring pr innbygger*  4796 4265 4625 4078 

*Hentet fra KOSTRA: Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern, Enhet: 

Kroner.  
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Grunnskole 
Dokka barneskole 

 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Antall elever 337 367 370 363 380 390 

Antall årsverk 
underv.personale 

27,1 26,1 29,0 33,3 29,3 29,3 

Antall årsverk 
assistenter 

6 9 7 6 7 4 

Antall barn i SFO 100 106 98 95 104 89 

Andel elever som 
mottar 
spesialundervisning 

6,3 7,1 5,9 6,3 4,7 2,1 

Årstimetallet fysisk 
aktivitet utenom 
kroppsøving for 5.-7. 
trinn (38 uker) 

76 76 76 - - - 

 

Torpa barne- og ungdomsskole 

 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Antall elever 205 211 213 223 223 226 

Antall årsverk 
underv.personale 

20,8 21,0 21,7 23,2 24,3 19,5 

Antall årsverk 
assistenter 

3 4 2 1 3 3 

Antall barn i SFO 43 29 29 27 32 - 

Andel elever som 
mottar 
spesialundervisning 

5,9 6,2 5,2 7,2 7,6 5,8 

Årstimetallet fysisk 
aktivitet utenom 
kroppsøving for 5.-
7. trinn (38 uker) 

76 76 76 - - - 

Årstimetallet for fysisk aktivitet på ungdomstrinnet rapporteres ikke. 

 

Dokka ungdomsskole 

 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 

Antall elever 191 187 202 196 187 189 

Antall årsverk 19,6 20,9 19,9 19,3 17,9 17,5 
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underv.personale 

Antall årsverk 
assistenter 

3 2 2 1 1 1 

Andel elever som 
mottar 
spesialundervisning 

10,5 4,8 4,5 6,1 5,3 4,8 

Årstimetallet for fysisk aktivitet på ungdomstrinnet rapporteres ikke. 

Antall årsverk undervisningspersonale: Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og 

beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på 

årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. 

Resultater på kommunenivå: 

Kartleggingsprøve 2. trinn Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Lesing 20,0  18,7 18,1 21,7 20,6 % 

Regning 20,0  9,3 27,3 23,3 20,0 % 

Rapporteres i % som er på eller under kritisk grense. Foreligger ikke tall for 2012. Resultatene 

rapporteres ikke til Utdanningsdirektoratets sentrale prøveadministrasjonssystem (PAS) eller til 

Utdanningsdirektoratet. Formålet med kartleggingsprøver er at resultatene skal brukes av skolen og 

lærerne til å få oversikt over elever som trenger ekstra oppfølging. Kartleggingsprøver er en del av 

skolen og læreres underveisvurdering. Kartleggingsprøvene er laget slik at de har mange lette 

oppgaver og få middels eller vanskelige oppgaver. Prøvene har derfor en såkalt ”takeffekt”. 

Kartleggingsprøvene forteller på den måten ikke noe om elever på ulike ferdighetsnivå, men gir bare 

informasjon om hvem av elevene som ligger under en bekymringsgrense. Resultatene er derfor dårlig 

egnet som et styringsverktøy, men godt egnet som et redskap for lærere og skoleledere i deres 

planlegging av undervisning. 

 

Nasjonale 

prøver 5. 

trinn 

Mål Status 2012 Status 2011 Status 2010 Landet 

Mestrings- 

nivå 

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

Lesing  30 50 20 38,5 49,2 12,3 28,6 53,6 17,9 33,3 45,8 20,8 27,6 47,3 25,1 

Regning 30 50 20    31,6 54,4 14,0 24,7 47,9 27,4    

Engelsk 30 50 20 48,4 35,9 15,6 - - - 21,1 53,5 25,4 26,3 49,2 24,5 

Resultater fra engelsk ble ikke publisert i 2011. 

Resultater i regning publiseres 04.12.2012. 
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Nasjonale 

prøver 8. 

trinn 

Mål Status 2012 Status 2011 Status 2010 Landet 

Mestrings- 

nivå 

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

Lesing 10 20 40 20 10 11

,8 

23

,7 

40

,8 

18

,4 

5,

3 

12

,4 

22 

,7 

35

,1 

21

,6 

8,

2 

1

1,

4 

3

1,

4 

3

4,

3 

1

5,

7 

7,

1 

7,

6 

2

0,

5 

3

8,

9 

2

2,

7 

1

0,

3 

Regning 10 20 40 20 10      8,

2 

25

,8 

44

,3 

14

,4 

7,

2 

1

5,

9 

2

6,

1 

3

7,

7 

1

7,

4 

2,

9 

     

Engelsk 10 20 40 20 10 24

,4 

28

,2 

30

,8 

11

,5 

5,

1 

16

,5 

24

,7 

39

,2 

12

,4 

7,

2 

2

0,

9 

2

5,

4 

2

8,

4 

2

2,

4 

3,

0 

9,

6 

1

9,

9 

4

1,

4 

1

9,

1 

9,

9 

 

Nasjonale 

prøver 9. 

trinn 

Mål Status 2012 Status 2011 Status 2010 Landet 

Mestrings- 

nivå 

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

Lesing 5 15 30 30 20 4,

1 

22

,7 

35

,1 

22

,7 

15

,5 

14

,1 

12

,7 

32

,4 

18

,3 

22

,5 

3,

6 

1

0,

7 

4

0,

5 

3

1,

0 

1

4,

3 

4,

4 

1

3,

3 

3

3,

1 

2

8,

6 

2

0,

5 

Regning 10 15 40 25 10      11

,8 

23

,5 

33

,8 

17

,6 

13

,2 

7,

1 

1

7,

9 

5

0,

0 

1

4,

3 

1

0,

7 

     

På grunn av publiseringsreglene til Undervisningsdepartementet knyttet til kartleggingsprøver og 

Nasjonale prøver, kan ikke mestringsnivåene publiseres på skolenivå. Kommunens samlede tall er 

derfor oppgitt. 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 Landet 

Dokka barneskole      

Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene 
(EU 5-1, der 1 er best)? 

1,2 1,6 1,5 2,0 1,4 

Forteller læreren deg hva du skal gjøre for at du 
skal bli bedre i fagene (EU 1-5, der 5 er best)? 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 

Hvor ofte forteller læreren deg hva du skal 
gjøre for at du skal bli bedre i fagene (EU 1-5)? 

3,4 3,4 3,4 3,7 3,3 

Andel foreldre som er helt eller delvis enig med 
kontaktlæreren om hvordan barnet mitt/vårt 
skal følges opp når det gjelder læring og 
utvikling (%) (FU) 

87,5 - - - 87,5 

SFO      

I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med 
trivselen til barnet sitt (BU 1-6)? 

5,2 - - 5,2 4,9 

I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med SFO 
som barnet går i samlet sett (BU 1-6)? 

5,0 - - 4,9 4,5 
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Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 Landet 

Torpa barne- og ungdomsskole      

Grunnskolepoeng 10. trinn 38  37,5 37 39,8 

Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene 
(EU 6-1, der 1 er best)? 

1,2  1,25 1,55 1,4 

Forteller læreren deg hva du skal gjøre for at du 
skal bli bedre i fagene (EU 1-6, der 6 er best)?* 

3,6 2,9 3,6 3,5 3,6 

Hvor ofte forteller læreren deg hva du skal 
gjøre for at du skal bli bedre i fagene (EU 1-5)? 

3,4 3,2 3,4 3,2 2,8 

Andel foreldre som er helt eller delvis enig med 
kontaktlæreren om hvordan barnet mitt/vårt 
skal følges opp når det gjelder læring og 
utvikling (FU) 

87,5 - - - 87,5 

SFO      

I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med 
trivselen til barnet sitt (BU 1-6)? 

5,2 - - 5,0 4,9 

I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med SFO 
som barnet går i samlet sett (BU 1-6)? 

5,0 - - 5,0 4,5 

*Regnet som snitt av 7. og 10. trinn. 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 Landet 

Dokka ungdomsskole      

Grunnskolepoeng 10. trinn 38 37,3 37,9 38,7 39,5 

Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene 
(EU 6-1, der 1 er best)? 

1,2  1,4 1,4 1,4 

Forteller læreren deg hva du skal gjøre for at du 
skal bli bedre i fagene (EU 1-6, der 6 er best)? 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 

Hvor ofte forteller læreren deg hva du skal 
gjøre for at du skal bli bedre i fagene (EU 1-5)?* 

3,0 2,85 3,1 2,95 2,8 
(10.tr) 
3,3 
(7.tr) 

Andel foreldre som er helt eller delvis enig med 
kontaktlæreren om hvordan barnet mitt/vårt 
skal følges opp når det gjelder læring og 
utvikling (FU) 

87,5 - - - 87,5 

*Regnet snittet for 7. og 10. trinn. 

Dokka barneskole       

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2,0  2,4 1,4 1,9 - 

Langtidsfravær (ut over 
arbeidsgiverperioden) 

4,0  4,4 12,8 9,1 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,8 4,7 - 4,2 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre 
dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,9 4,8 - 4,6 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for 
jobben din? MU 1-6 

4,7 4,6 - 4,0 - 4,2 
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Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett  99,99 98,99 97,26 

Enhetskostnader grunnskoleundervisning*  77536 73093 67493 

*Hentet fra KOSTRA: Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 

år Enhet : Kroner 

 

Torpa barn- og ungdomsskole       

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,5  1,1 0,9 1,2 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 5,5  4,6 3,8 9,5 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,6 4,6 - 4,6 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,8 4,7 - 4,5 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

4,3 4,1 - 4,2 - 4,2 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett  101,5 103,97 106,55 

Enhetskostnader grunnskoleundervisning  77536 73093 67493 

 

Dokka ungdomsskole       

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,5  1,5 1,1 1,3 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 2,5  2,6 7,4 2,2 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,8 4,7 - 4,8 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,9 4,9 - 4,8 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

4,6 4,4 - 4,6 - 4,2 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett  100,33 99,99 98,81 

Enhetskostnader grunnskoleundervisning  77536 73093 67493 
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Læringssenteret 

 2012 2011 2010 2009 

Antall deltakere på grunnskoleopplæring (pr 1.10)* 10 6 7 6 

Antall deltakere på introduksjonsprogram  26 21 21 22 
Antall deltakere på norskopplæring ** 52 70 70 55 

*2009 og 2010 var det kun engelsk grunnskoleopplæring, fra og med 2011 har det vært tilbud om alle 

5 grunnskolefagene.   

**høye tall i 2010 og 2011 skyldes deltakere fra asylmottak – senere bosatte enslige mindreåring 

flyktninger. I 2012 har de guttene som går på grunnskole egne vedtak og telles under 

grunnskoleopplæring. 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 

Tilby norskopplæring til innvandrere inne 3 mnd etter bosetting (%) 100%  100 - 

Utarbeide, følge opp og revidere individuelle planer som fører den 
enkelte deltaker til en norskprøve 2 eller 3 (%) 

100%  100 - 

Andel deltakere som består muntlig prøve i norsk 2 eller 3 (%) 75%  51 86 

Andel deltakere som består skriftlig prøve i norsk 2 eller 3 (%) 75%  47 25 

Andel av bosatte flyktninger som ved fullført introduksjonsprogram 
går over i jobb/skole (klarer seg uten annen stønad) (%) 

75%  57 33 

Andel på grunnskole som gjennomfører i henhold til individuell 
plan (%) 

100%  - - 

 
Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,0  1,1 1,5 - - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 5,0  0 5,0 - - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,9 4,9 - 3,8 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

5,0 5,0 - 4,8 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

4,7 4,7 - 3,6 - 4,2 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett  -21,20 -109,4 99,47 

 

  



35 
 

Barnehage 
 2012 2011 2010 2009 Landet 

Antall meldinger til PPT  NY - - - 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass  89,9 91,8 85,6 89,6 
Andel barn som får ekstra ressurser  1,6 % 0,7 % 2,9 % 3,5 
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller 
mer per uke 

 73,5 73,9 61,6 92,4 

Andel barn med oppholdstid 32 timer eller 
mindre per uke 

 26,5 26,1 38,4 7,6 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Andel styrere og pedagogiske ledere med 
godkjent førskolelærerutdanning (90) 

95  82,4 88 87 85 

Andel assistenter med relevant utdanning (%) 40  36,7 40 23 25,1 

Leke- og oppholdsareal per barn (kvm) 5,7  5,7 4,3 4,3 5,5 

Antall barn per årsverk 6,3  6,3 6,8 7,5 6,3 

Oppholdstimer per årsverk i kommunale 
barnehager 

10418  10418 11486 11113 11649 

Andel ansatte som er menn (%) 5,0  1,1 1,2 - 8,3 

Andel med åpningstid 10 timer eller mer per dag 
(%) 

100  100 100 100 31,0 

Brukerundersøkelse, Torpa barnehage       

I hvilken grad foreldrene er fornøyd med 
barnehagens tilrettelegging av skoleforberedende 
aktiviteter (BU 1-6)? 

5,7 5,5 - - 5,7 4,8 

I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med 
informasjonen om hvordan barnet har det (BU 1-
6)? 

4,8 4,6 - - 4,5 
 

4,6 

I hvor stor grad synes foreldrene at personalet 
behandler barnet med respekt (BU 1-6)? 

5,5 5,4 - - 5,3 5,3 

I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med 
barnehagens uteområde (BU 1-6)? 

5,0 4,6 - - 4,0 4,6 

Brukerundersøkelse, Dokka barnehage       

I hvilken grad foreldrene er fornøyd med 
barnehagens tilrettelegging av skoleforberedende 
aktiviteter (BU 1-6)? 

5,2 
 

- - - 4,5 4,8 

I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med 
informasjonen om hvordan barnet har det (BU 1-
6)? 

4,6 - - - 3,9 
 

4,6 

I hvor stor grad synes foreldrene at personalet 
behandler barnet med respekt (BU 1-6)? 

5,3 - - - 4,8 5,3 

I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med 
barnehagens uteområde (BU 1-6)? 

4,7 - - - 4,4 4,6 

Brukerundersøkelse, Nordsinni barnehage       

I hvilken grad foreldrene er fornøyd med 
barnehagens tilrettelegging av skoleforberedende 
aktiviteter (BU 1-6)? 

5,2 - - - 4,7 4,8 

I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med 
informasjonen om hvordan barnet har det (BU 1-
6)? 

4,9 - - - 4,7 
 

4,6 
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I hvor stor grad synes foreldrene at personalet 
behandler barnet med respekt (BU 1-6)? 

5,3 - - - 5,2 5,3 

I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med 
barnehagens uteområde (BU 1-6)? 

4,9 - - - 4,8 4,6 

 

Torpa barnehage       

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2  1,2 1,5 1,8 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 6  16,6 8,4 8,2 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

5,0 4,9 - 4,6 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

5,0 4,7 - 4,3 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

5,0 4,7 - 4,1 - 4,2 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 Landet 

Forbruk i % av budsjett  96,79 204,91 100,02 - 

Enhetskostnader, barnehage per time*  50 43 43 50 

*Hentet fra KOSTRA-tallet korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert 

oppholdstime. Forklaring KOSTRA: Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010- 

290) + 429 + 590 - artene (690, 710, 729, 790), funksjonene 201, 211 og 221. Data er hentet fra 

kommuneregnskapet i 1000 kr. 

Nevner = Barn i kommunale barnehager korrigert for alder og oppholdstidskategorier. Antall barn 0- 

2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1, 5 og 4- 6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0- 8 

timer vektes med 6, timer, 9- 16 vektes med 13 timer, 17- 24 timer vektes med 21 timer, 25- 32 timer 

vektes med 29 timer, 33- 40 timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. 

Dette ganges så med 48 uker. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding 

for barnehager per 15.12." som rapporteres via BASIL. 

Dokka barnehage       

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,8  2,1 2,6 2,4 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 7,5  6,7 6,0 10,3 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

5,0 4,9 - 4,6 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

5,0 4,9 - 4,6 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

4,8 4,5 - 3,8 - 4,2 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 Landet 

Forbruk i % av budsjett  108,29 323,16 100,09 - 

Enhetskostnader, barnehage per time  50 43 43 50 
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Nordsinni barnehage       

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,8  1,9 2,6 2,1 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 7,2  8,9 0,7 16,5 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

5,5 5,3 - 5,1 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,9 4,7 - 4,3 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

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

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 Landet 

Forbruk i % av budsjett  97,47 303,93 100,06 - 

Enhetskostnader, barnehage per time  50 43 43 50 
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Kultur  
 2012 2011 2010 2009 Landet 

Besøk pr kinoforestilling  42,7 24,9 28,7 31,4 
Antall medlemmer på Parken  330 322 314 - 
Netto driftsutgifter kultur, andel av totale netto 
driftsutgifter 

 3,2 3,7 4 3,9 

Kommunale driftstilskudd pr lag  29820 30224 27688 27902 
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger  186 229 99 172 
Netto utgifter barn og unge  284 250 263 193 
Netto utgifter til bibliotek, per innbygger  282 259 255 260 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 5,2  4,9 5,1 5,3 5,0 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 2,5  2,2 2,4 2,4 4,5 

Bruk av fritidssentre pr 10.000 innbygger 14000  13663 11813 - - 

Hvor fornøyd er du med det kulturtilbudet i 
kommunen (IU 1-6)? 

4,7 4,7 - 4,4 - 3,8 

Hvor fornøyd er du med bibliotek/bokbussen (IU 
1-6)? 

5,3 5,3 - 5,2 - 5,3 

Hvor fornøyd er du med bibliotektilbudet i 
kommune (BU 1-6)? 

5,2  - 5,2 - - 

Hvor fornøyd er du med kinotilbudet i kommunen 
(BU 1-6)? 

5,0  - 5,0 - - 

Hvor fornøyd er du med tilbudet ved Parken 
ungdomsklubb (BU 1-6)? 

5,4  - 5,4 - - 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,0  1,1 1,3 1,5 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 1,5  1,7 1,6 3,8 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

5,2 5,0 - 5,3 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

5,2 5,2 - 5,1 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

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

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett  98,1 95,2 98,1 
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NAV 
 2012 2011 2010 2009 

Antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet  8,0 9,2 - 
Antall sosialhjelpsmottakere mellom 18-24 år  45 47 39 
Antall arbeidssøkere 18-24 år som er under 
tiltak i NAV pr 31.12  

 10 8 11 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Snitt stønadslengde 18-24 år (mnd) 4,0  4,1 3,1 4,4 - 

Snitt stønadslengde 25-66 år (mnd)  3,9  3,9 4,4 4,1 - 

Snitt utbetaling pr stønadsmåned (kr) 4900  4872 4860 4798 - 

Andel som går over 6 måneder på stønad 
(%) 

25  25,8 26 29 34,4 

Andel arbeidsløse i kommunen (%) 2,3  2,3 2,2 2,3 2,5 

Andel mottakere med individuell plan (%) 4,0  4,3 4,1 6,4 3,5 

Andel mottakere som får gjeldsrådgivning 
(%) 

85  90 83 86 - 

Sosialmottakere per årsverk 25  25 23 25 - 

Telefontid for brukere, timer per uke 37,5  37,5 37,5 37,5 - 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2,0  1,5 1,8 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 4,5  1,0 6,5 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,5 4,3 - - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

5,0 4,5 - - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

5,0 4,6 - - 4,2 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 Landet 

Forbruk i % av budsjett  115,68* 110,5 - - 

Enhetskostnader sosialtjenesten, pr 
mottaker** 

 69656 54407 42994 39037 

*inneholder feilføring på 403.000,- knyttet til krisesenter. 

**Hentet fra KOSTRA: Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker Enhet : Kroner 
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Kulturskolen 
 2012 2011 2010 2009 Landet 

Brutto driftsutgifter til kulturskolen, per bruker  19031 12008 13655 15074 
Antall elevplasser totalt  323 336 290 - 
Antall elever dans  115 132 103 - 
Antall elever blås og slagverk  76 67 68 - 
Antall elever tangentinstrumenter  35 35 37 - 
Antall elever sang og kor  41 58 67 - 
Antall elever fiolin  7 8 8 - 
Antall elever bandklinikk  18 24 - - 
Antall elever bilde og skulptur  9 12 6 - 
Andel lærere med utdanning tilsvarende 3 årlig 
høyskole 

 75 % 75 % 75 % - 

Elevbetaling lav sats pr halvår  560 560 500 - 
Elevbetaling mellomsats pr halvår  930 860 790 - 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 

Antall søkere som har stått på venteliste i mer enn 12 
måneder 

0 3 5 3 

Andel elever på barnetrinnet som har tilbud i 
kulturskolen 

> 30 % 24 % 30 % 29 % 

Andel elever på ungdomstrinnet som har tilbud i 
kulturskolen. 

> 25 % 19 % 26 % 18 % 

Brukerundersøkelse: Resultat for eleven 5,0 4,6/5,1 - - 

Brukerundersøkelse: Trivsel 5,3 5,0/5,5 - - 

Brukerundersøkelse: Informasjon 5,0 4,6/5,1 - - 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2  0,7 4,4 1,0 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 5  9,1 0 2,4 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett  106,58 100,24 98,17 
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Familie og helse 
 2012 2011 2010 2009 Landet 

Andel barn med barneverntiltak ift 
innbyggere 0-17 år 

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

Andel undersøkelser som fører til 
tiltak 

 71,1 % 55,3 % 54,8 % 48,5 % 

Andel av netto driftsutgifter til barn 
som bor i sin opprinnelige familie 

 9,0 % 8,3 % 19,4 % 14,9 % 

Andel av netto driftsutgifter til barn 
som bor utenfor opprinnelig familie 

 72,7 % 66,1 % 59,4 % 51,6 % 

Andel nyfødte med hjemmebesøk 
innen to uker etter hjemkomst 

 100 % 100 % 97 % - 

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

 100 % 93 % 99 % - 

Total antall bruker av psykisk helse  215 182 243 - 
Antall nye brukere av psykisk helse  139 126 131 - 
Antall brukere av dagtilbudet i 
psykisk helse 

 41 32 30 - 

Antall årsverk innen psykisk helse  7,5 6,9 6,9 - 
Antall nyhenviste saker PPT  36 30 35 - 
Antall individsaker PPT  144 114 125 - 
Antall barn det er et samarb. Med 
BUP, HAB-tjenesten eller 
kompetansesentrene om 

 39 33 20 - 

Antall brukere med utlånet 
hjelpemidler 

 701 694 707 - 

Antall hjelpemidler utlevert  1910 1529 1660 - 
Stillinger med fagutdanning 
barnevern, per 1000 barn 0-7 år 

 95 100 19 81 

Utgifter til forebygging, helsestasjon 
og skolehelsetjeneste 

 2548 2357 2424 1693 

Helsesøsterårsverk pr 10.000 
innbyggere 0-5 år 

 93,8 96 - 55,6 
 

Årsverk psykiatrisk sykepleier pr 
10.000 innbyggere 

 4,48 4,48 4,48 3,9 

Antall aktive saker pr 31.12 i PPT  144 114 125 - 
Andel legeårsverk pr 10.000 
innbyggere 

 12,8 10,0 13,9 9,7 

Antall innleggelser pr 10.000 
innbyggere 

 170 - - - 

Snitt listelengde fastleger  1383 1372 1752 1171 
Reservekapasitet fastleger  104 105 105 105 
Netto utgifter ril forebygging, kroner 
pr innbygger 

 212 87 76 132 

 

 Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Barnevern       

Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd (%) 0  11,9 33 68 24,6 

Andel barn med utarbeidet plan (%) 100  95 100 19 81 

Helsestasjonen       

I hvilken grad er du fornøyd med muligheten for å komme 
i kontakt med helsestasjonen (BU 1-6)? 

5,2  - - 5,0 5,0 

I hvilken grad er du fornøyd med den tiden som er satt av 5,3  - - 5,2 5,2 
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til deg når du er på helsestasjonen (BU 1-6)? 

I hvilken grad synes du at de ansatte på helsestasjonen 
møter deg og barnet ditt med vennlighet og respekt (BU 
1-6)? 

5,4  - - 5,2 5,5 

I hvilken grad synes du at de ansatte på helsestasjonen tar 
dine spørsmål på alvor (BU 1-6)? 

5,2  - - 5,1 5,3 

Psykisk helse       

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

100%  100 % 100 % 100 % - 

Andel av omgjøringer av enkeltvedtak innen psykisk helse 
etter klagebehandling fra fylkesmannen 

0  0 0 0 - 

Antall avvik på medisinhåndtering 0  0 0 0 - 

I hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten du mottar 
(BU 1-4)? 

3,5  - - 3,5 3 

I hvor stor grad mener brukere av psykisk helsearbeid at 
tjenesten som mottas bidrar til et aktivt liv (BU 1-4)? 

3,1  - - 3 3 

I hvor stor grad opplever du at psykisk helse bidrar til en 
trygghet i din hverdag (BU 1-4)? 

3,2  - - 3,2 3,1 

Tilrettelagte tjenester       

Antall søknader til avdelingen som overstiger 
saksbehandlingstiden på 3 uker fra mottatt søknad til 
fattet vedtak 

0  - - - - 

I hvor stor grad får dere som foreldre mulighet til å 
påvirke innholdet i tjenesten dere mottar (spm 16) BU 1-4 

3 3 - - - - 

I hvor stor grad opplever dere at barnet blir møtt med 
respekt (spm 19)? BU 1-4 

3,61 3,61 - - - - 

PPT       

I hvor stor grad synes du det har vært nyttig å få utredning 
og/eller sakkyndig vurdering for ditt barn av PPT (1-6)? 

5,1 5,1 - - - - 

I hvor stor grad synes du at barnehage/skole følger tiltak 
og råd PPT gir? 

4,7 4,65 - - - - 

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten       

I hvor stor grad opplever du at tjenestene bidrar til at det 
blir lettere å gjøre aktiviteter/praktiske gjøremål i 
hjemmet (spm 2)? BU 1-6 

4,4 - - - 4,3 4,1 

I hvor stor grad opplever du at tjenestene bidrar til at det 
blir lettere å delta i aktiviteter utenfor hjemmet (spm 3)? 
BU 1-6 

4,1 - - - 4 3,9 

I hvor stor grad synes du at du behandles med respekt 
(spm 9)? BU 1-6 

5,6 - - - 5,6 5,5 

I hvor stor grad opplever du at tjenesten er tilgjengelig 
(spm 12,13 og 15)? BU 1-6 

4,7 - - - 4,7 
 

4,9 

I hvor stor grad opplever du at du får informasjon som 
øker din kunnskap om egen helse, tjenestetilbud og 
klagemulighet (spm 16-19)? BU 1-6 

4,6 - - - 4,6 4,1 

I hvor stor grad synes du de ansatte i tjenesten gjør en 
god jobb (spm 23)? BU 1-6 

5,6 - - - 5,6 5,3 

Helse       

Hvor fornøyd er du med fastlegetjenesten (IU 1-6)? 3,9 3,9 - 3,8 - 3,7 

Hvor fornøyd er du med legevakttjenesten (IU 1-6)? 4,0 4,0 - 3,9 - 4,1 
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Antall pasienter som ikke får legetime innen 48 timer jfr. 
Fastlegeforskriften 

      

Antall pasienter som ikke får svar på telefon innen 2 min 
jfr. Fastlegeforskriften 

      

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,5  1,7 1,2 1,0 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 7  4,8 2,6 8,2 - 
 

Helse: Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,9 4,9 - 4,8 - 4,6 

Tilrettelagte tjenester: Alt i alt, hvor fornøyd er 
du med arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,8 4,8 - 5,2 - 4,6 

Barnevern/PPT: Alt i alt, hvor fornøyd er du 
med arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4 3,8 - 3,8 - 4,6 

Bofelleskap enslig mindreårige: Alt i alt, hvor 
fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? 
MU 1-6 

4,3 4,2 - - - 4,6 

Psykisk Helse: Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

5,4 5,4 - 5,2 - 4,6 

Helse: Har du nødvendig kompetanse til å 
utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,9 4,8 - 4,9 - 4,9 

Tilrettelagte tjenester: Har du nødvendig 
kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver? 
MU 1-6 

4,9 4,8 - 4,7 - 4,9 

Barnevern/PPT: Har du nødvendig kompetanse 
til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,9 4,8  4,8  4,9 

Bofelleskap enslig mindreårige: Har du 
nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,9 4,7 - - - 4,9 

Psykisk helse: Har du nødvendig kompetanse 
til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,9 4,7 - 5,1 - 4,9 

Helse: Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

4,9 4,9 - 4,7 - 4,2 

Tilrettelagte tjenester: Legger din arbeidsgiver 
til rette for kompetanseutvikling som er viktig 
for jobben din? MU 1-6 

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

Barnevern/PPT:Legger din arbeidsgiver til rette 
for kompetanseutvikling som er viktig for 
jobben din? MU 1-6 

4,3 4,3 - 4,3 - 4,2 

Bofelleskap for enslig mindreårige: Legger din 
arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling 
som er viktig for jobben din? MU 1-6 

4,2 4,1 - - - 4,2 

Psykisk helse: Legger din arbeidsgiver til rette 
for kompetanseutvikling som er viktig for 
jobben din? MU 1-6 

5,6 5,6 - 5,4 - 4,2 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 Landet 

Forbruk i % av budsjett  99,89 109,4 98,06 - 
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Enhetskostnader, kommunehelse pr innbygger  2505 2019 1949 1939 

Hentet fra KOSTRA: Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Enhet : 

Kroner 
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Omsorg og rehabilitering 
 2012 2011 2010 2009 Landet 

Avvik på medisinering  186 84 118 - 
Avvik på vold og trusler  255 209 115 - 
Antall brukere av praktisk bistand i hjemmetjenesten  228 245 377 - 
Antall brukere av trygghetsalarm  265 210 262 - 
Antall døgn overbelegg sykehjemmet  296 396 149 - 
Antall døgn overbelegg omsorgssentrene  564 38 0 - 
Antall brukere i miljøarbeidertjenesten der det er 
samarbeidsavtale med habiliteringstjenesten 

8 4 4 - - 

Antall tilfeller bruk av ulegitimert tvang i miljøarbeidertjenesten  4 0 8 - 
Snitt tildelte timer hjemmesykepleie i hjemmet  1,6 1,8 1,8  
Snitt tildelte timer praktisk bistand i hjemmet  2,6 2,7 3,2  
Antall LAR pasienter  6 9 7 - 
Andel av netto driftsutgifter PLO til institusjoner  39,0 38,5 40,8 45,9 
Andel av netto driftsutgifter PLO til tjenester til hjemmeboende  57,4 57,2 55,0 48,8 
Andel av netto driftsutgifter PLO til aktivisering og støttetjenester  3,6 4,3 4,2 5,3 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Andel årsverk brukerrettede tjenester med fagutdanning 
(%) 

80  79 81 80 73 

Årsverk pr. mottaker i brukerrettede tjenester 0,35  0,31 0,29 0,27 0,47 

Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter       

Andel på korttidsopphold, i % av befolkningen over 90 år 20  16 17 18 - 

Andel heldøgns bemannede plasser, i % av befolkningen 
over 90 år 

123  123 127 138 - 

Tid med lege og fysioterapeut per uke per beboer i 
sykehjem (timer) 

1,0  1,0 0,3 1,0 0,73 

Andel beboere som har vedtak på LOR på grunn av 
manglende omsorgsalternativ (%) 

10   15,7 42 - - 

I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med 
muligheten for å snakke med personalet (BU 1-4)? 

3,5  - 3,3 - 3,5 

I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med 
aktivitetstilbudet på sykehjemmet (BU 1-4)? 

2,5  - 2,2 - 2,4 

I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med 
maten han/hun får (BU1-4)? 

3,5  - 3,2 - 3,4 

Tildelingskontoret       

Andel av omgjøringer av enkeltvedtak etter 
klagebehandling fra fylkesmannen 

0  0 1 1 - 

Hjemmetjeneste       

I hvor stor grad opplever du at tjenesten gir deg en bedre 
hverdag, slik at du kan bo hjemme (BU 1-4)? 

3,6  - 3,5 - 3,5 

I hvor stor grad føler du at tjenesten gir deg den hjelpen 
du har behov for (BU 1-4)? 

3,6  - 3,5 - 3,4 

I hvor stor grad opplever du at de ansatte har omsorg for 
deg (BU 1-4)? 

3,7  - 3,6 - 3,5 

Miljøarbeidertjenesten       

I hvor stor grad opplever du at beboeren har et aktivt liv 
(BU 1-4)? 

3,0  - 2,9 - 2,7 

I hvor stor grad opplever du at de ansatte gjør en god jobb 
(BU 1-4)? 

3,6  - 3,5 - 3,2 
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I hvor stor grad opplever du at personalet behandler 
brukeren med respekt (BU 1-4)? 

3,7  - 3,7 - 3,4 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2  2,3 2,0 2,1 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 10  11,1 10,6 10,6 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,5 4,3 - 4,3 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,9 4,9 - 4,8 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

4,1 3,6 - 3,3 - 4,2 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett  100,63 95,75 97,23 

Enhetskostnader hjemmetjenesten  141839 136674 127964 

Enhetskostnader sykehjemsplass  676329 720158 720526 
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Teknisk drift og eiendom 
 2012 2011 2010 2009 Landet 

Årsgebyr for vannforsyning 3977 3450 3450 3350 2990 
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal 
vannforsyning 

 42,2 42,5 42,8 84,1 

Forsyningssikkerhet, vann  99,972 99,969 99,999 - 
Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent 
alder 

 31 54 53 31 

Tilknytningstetthet på vanndistribusjon (innb/km)  47 36 36 96 
Årsgebyr for avfallstjenesten 1930 1930 2000 1855 2444 
Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger 
(l/pers/døgn) 

 55 309 354 209 

Årsgebyr for avløpstjenesten 6527 5705 5480 5195 3343 
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal 
avløpstjeneste 

 39,9 40,2 40,2 84,1 

Beregnet gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent 
alder 

 37 46 34 30 

Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for de siste tre år   0,24 0,03 0,03 0,46 
Tilknytningstetthet på avløpsnettet (innb/km)  74 74 73 117 
Energikostnader per kvadratmeter bygg  130 104 178 127 
Husholdningsavfall per innbygger (kg)  393 365 371 438 
Andel husholdningsavfall utsortert (%)  66 68 68 54 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Andel av boliger som har gjennomført 
boligtilsyn av feier (feiing hvert 4. år) 

25 %  22 % 21 % 23 % - 

Andel av § 13 (risikoutsatt bygg) tilsyn i 
brannvesenet 

100 %  100 % 96 % 96 % - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
avløpstjenesten (BU 1-6)? 

4,9 - - - 4,8 4,9 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
vannforsyningstjenesten (BU 1-6)? 

5,0 - - - 4,9 4,9 

Hvor fornøyd er du med henting av 
husholdningsavfall (IU 1-6)? 

4,8 4,6 - 4,6 - 4,8 

Hvor fornøyd er du med standarden på veier 
og gater (IU 1-6)? 

2,9 2,6 - 2,5 - 2,7 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,2  1,3 1,9 1,5 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 6,5  6,8 7,1 10,9 - 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,8 4,8 - 4,6 - 4,6 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,9 4,9 - 4,9 - 4,9 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

4,5 4,0 - 4,0 - 4,2 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett  104,5 102,1 100,65 
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Plan og næring 
 2012 2011 2010 2009 Landet 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker  35 39 34 - 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 
oppnålingsforretning 

 110 100 90 - 

Antall behandlede byggesøknader  186 - - - 
Antall gjennomførte oppmålingsforretninger  239 - - - 
Saksbehandlingsgebyr privat reguleringsplan, 
boligformål 

 31540 23920 - 35540 

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig  6322 2944 3830 8525 
Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretning for areal 
tilsvarende en boligtomt 750 m2 

 13000 13000 9920 12406 

 

Brukerperspektivet Mål         2012 2011 2010 2009 Landet 

Byggesak:       

Behandlingstid, ett-trinns søknader (dager) < 60  46 50 50 37 

Behandlingstid, rammesøknader (dager) < 21  - - - - 

Behandlingstid, enkle tiltak (dager) < 21  17 16 21 19 

Antall kontrollerte private vann- og avløpsanlegg 50   0 0 - 

Antall tilsyn med behandlede byggesaker 8 Sentrale 
tilsyn 
8 Lokale 
tilsyn 

 8 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Oppmåling/geodata:       

Andel av eiendommer som ligger inne i 
matrikkelen 

90 %  86 % 86 % 84,5 % - 

Saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (dager) < 112  110 100 90 66 

Arealplanlegging:       

Saksbehandlingstid, reguleringsplaner (dager) < 84  47 212 193 - 

Hjorteviltforvaltning – beiteskader:       

Beiteutnyttelsen av siste års skuddproduksjon på 
prefererte beiteplanter  

      

Østsinni < 40 %  74 - 55* - 

Veståsen < 40 %  39 - 24* - 

Nordsinni < 40 %  31 - 43* - 

Nord-Torpa < 40 %  22 - 6* - 

Aust-Torpa < 40 %  91 - 97* - 

Vest-Torpa < 40 %  67 - 32* - 

Jordbruk og skogbruk:       

Foryngelse av hogstfelt (forholdet mellom antall 
plantede planer og antall kubikk avvirket tømmer) 

> 4,5  4,7 4,1 4,7 - 

Areal dyrket jord > 40.522 
dekar 

 40.522 45.078 - - 

Generelt:       

Antall påklagede vedtak som omgjøres etter klage 
til overordnet myndighet 

0  1 1 0 - 

Hvor fornøyd er du med kvaliteten i 4,5  - - 5,3 4,0 
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saksbehandlingen (1-6)? 

Hvor fornøyd er du med tilgjengeligheten på 
byggesakskontoret (1-6)? 

4,5  - - 4,8 4,0 

Hvor fornøyd er du helhetlig sett med 
byggesaksbehandlingen (1-6)? 

4,5  - - 5,2 3,9 

*er telling fra 2008. 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1  1,7 0,6 1,3 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 3  4,1 3,0 0,7 

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
arbeidssituasjonen din? MU 1-6 

4,2 4,1 - 3,5 - 

Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 
arbeidsoppgaver? MU 1-6 

4,6 4,5 - 4,4 - 

Legger din arbeidsgiver til rette for 
kompetanseutvikling som er viktig for jobben 
din? MU 1-6 

5,0 4,9 - 4,2 - 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett  94,09 84,15 96,42 
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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 2013 utgjør det første året i økonomiplanperioden. Årsbudsjettet 

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

Det er politisk vedtatt gjennom planstrategien at kommunen innen tredje året av denne 

økonomiplanperioden skal bestrebe og ha et netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekter. I 

kroner betyr dette av det innenfor driften og netto finansresultat skal tilstrebes å frigjøres midler i 

størrelsesorden 13 – 14 millioner kroner. Disse midlene skal i prinsippet kunne overføres til 

investeringsbudsjettet som finansiering av investeringstiltak, eventuelt avsettes til fond. Med de 

disponible fondsreserver kommunen har pr utgangen av 2012, vil det være nødvendig å frigjøre 

midler til disponible fond, både til finansiering av politisk prioriterte midlertidige 

driftsoppgaver/prosjektoppgaver, og til finansiering av investeringstiltak. Det er tidligere vedtatt at 

det i investeringsbudsjetter skal tilstrebes en kommunal egenfinansiering i form av fondsmidler eller 

overføringer fra driftsmidler på 30 % av totale finansieringsbehov. For å kunne oppfylle dette kravet 

er det nødvendig å skaffe seg et handlingsrom i form av et positivt netto driftsresultat. 

Nordre Land kommune har følgende prioriterte områder i handlingsplan-/ økonomiplanperioden: 

 Skole og barnehage 

 Omsorg, helse og rehabilitering 

 Kultur 

Kommunedelplanen for Nordre Land- skolen ble vedtatt i 2011. Denne planen legger noen føringer 

for prioriteringer innen grunnskole-området. De tiltak som i kommunedelplanen har hovedfokus i 

handlingsplan/økonomiplanperioden er preget av temaer innenfor kompetanseheving av 

lærerstaben (blant annet innen viktige tiltak for å bedre de grunnleggende ferdighetene og 

kunnskapene i alle fag skolen med en hovedvekt på lesing, etter- og videreutdanning for lærerne), 

klasseledelse, læringsstrategier og økt bruk av data/digitale læringsverktøy.  

Innen barnehagesektoren vil siste utbyggingstrinn ved Dokka barnehage avdeling Furulund bli 

sluttført i 2013. Samtidig blir det i 2013 foretatt byggemessige endringer ved Dokka barnehage 

avdeling Øygardsjordet, slik at denne modul-barnehagen blir tilrettelagt på permanent basis. 

Innen omsorg, helse og rehabilitering vil mye av fokuset i planperioden være rettet mot bygging og 

etablering av heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente, i tillegg til videre implementering av 

samhandlingsreformen. Sentrale elementer innen dette fagområdet vil, i tillegg til løpende 

effektiviserings-/ og utviklingsprosesser, være effektiv bruk av moderne velferdsteknologi. Alle nye 

omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd må være tilrettelagt for 

tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen 

velferdsteknologi. Kommunen må også ta i bruk slik teknologi innenfor eksisterende tjenesteyting. 
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Kommunen ønsker å legge til rette for et allsidig og mangfoldig kulturliv, der frivilligheten bidrar i stor 

grad. Kommunens bidrag inn i et kulturmangfold dreier seg i stor grad om økonomiske tilskudd til 

kulturlivet, kulturkontorets bistand og egenproduserte kulturtjenester samt utviklingen av Dokka 

kulturstasjon, Landsbyen Dokka og grendeutvikling. 

 

Fremskriving av inntekter og utgifter 
For å kunne si noe om kommunens økonomiske situasjon i perioden 2013 – 2016 er opprinnelig 

budsjett 2012 først konsekvensjustert til 2013. 

Dette er utført i 2 trinn: 

 Beregning av fellesinntekter og fellesutgifter på bakgrunn av den viten vi i dag har om skatt, 

rammetilskudd og rentenivå; samt andre diverse inntekter og utgifter (se under). 

 Prisjustere budsjetterte driftsutgifter/inntekter fra 2012 til 2013. 

Større endringer i fellesinntekter og fellesutgifter (kommunebidraget) i forhold til budsjettåret 

2012: 

 Skatt: 

o Skatteinntektene for 2012 er beregnet til å være kr. 114,024 mill. For 2013 er 

skatteinnektene, inkl naturressursskatt beregnet til kr. 120,378 mill. Økningen i 

beregnede skatteinntekter skyldes en økt skatteinngang både i kommunen og i 

landet for øvrig. Økningen i skatteinngangen for landet i 2012 blir gjennom 

statsbudsjettet tillagt grunnlaget for beregning av skatteinntekter videre i 

økonomiplanperioden, og dette gir årlig økte skatteinntekter for kommunen. I 

økonomiplanperioden er beregnet skattenivå fremskrevet i faste priser. 

 Rammetilskudd 

o Rammetilskuddet til kommunen har for 2013 økt med vel kr. 26 mill i forhold til 

2012-nivået. Denne økningen skyldes, i tillegg til en fremskriving av rammene, flere 

forhold. For det første ble det i revidert nasjonalbudsjett våren 2012 lagt inn 

økninger i rammene til kommunene, primært gjennom økte skatteinntekter. For 

Nordre Land kommunes del gir disse økte rammene størst utslag på 

inntektsutjevningen for skatteinntektene. Gjennom utgiftsutjevningen korrigeres den 

enkelte kommunes beregnede utgiftsbehov gjennom ulike delkostnadsnøkler. 

Enkelte av disse delkostnadsnøklene er endret for 2013, med positiv virkning for 

Nordre Land kommune. Rammetilskuddet er beregnet ut fra et forventet stabilt 

innbyggertall på 6774, med samme aldersfordeling som pr.1. juli 2012. Utregning av 

rammetilskuddet baseres på beregningsmodell fra KS (okt. 2012). I 

økonomiplanperioden er beregnet rammetilskudd fremskrevet i faste priser. 

 Renter og avdrag er beregnet i henhold til kommunens lånemasse og kapital. Det er i 

planperioden forutsatt et låneopptak pr. år på om lag kr. 45 mill. Til tross for signaler fra 

Norges Bank er det lagt en stabil innlånsrente for hele planperioden på 2,84 % for flytende 
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lån. Økning i rente- og avdragsutgifter skyldes en estimert økt gjeld i planperioden, da det 

hvert år foretas låneopptak utover det som betales i årlige avdrag. 

 Konsesjonskraftsalg for 2013 budsjettert med ca. kr. 7,2 mill. Dette er basert på 

forutsetninger om at kraften selges til en gjennomsnittlig pris på kr. 30,67 øre/kwh. 

Kommunen vurderer løpende og eventuelt inngå en avtale om å selge inntil 50 % av sin kraft 

for 2013 til en fast pris. Det er forutsatt at størrelsen på inntekten fra 2013, også kan 

fremskrives videre utover i planperioden gjennom en forventning om stabilt lave kraftpriser i 

planperioden. 

 MVA refusjon fra investeringsbudsjettet. Summen er beregnet ut fra det investeringsnivået 

som fremgår av økonomiplanen. Det er ikke usannsynlig at det vil tilkomme ytterligere 

investeringstiltak i investeringsbudsjettet for 2014 - 2016. En overgangsordning for mva-

refusjon fra investeringsbudsjettet skal fase ut virkningen i driftsbudsjettet av disse 

driftsinntektene. I tråd med denne overgangsordningen er det lagt inn en overføring til 

investeringsbudsjettet tilsvarende inntektene fra mva-refusjonen fra 2014. Dette betyr at alle 

mva-refusjonsinntekter fra investeringsbudsjettet, som inntektsføres i driftsregnskapet, fra 

2014 i sin helhet skal inngå i investeringsbudsjettet som finansiering av investeringstiltak. 

 Det vil fra 1.1.2014 bli innført eiendomsskatt på alle eiendommer i Nordre Land kommune. 

Eiendomsskatt kan ved en forutsetning om en skattesats på 2 promille av den enkelte 

eiendoms markedsverdi gi merinntekter i størrelsesorden ca kr. 9,36 mill årlig. Det er videre 

forutsatt en eiendomsskattesats på stabilt nivå 2 promille i økonomiplanperioden. Det vil 

være nødvendig å foreta et betydelig takseringsarbeid i 2013 for å forberede innføringen fra 

1.1.2014.   
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Med utgangspunkt i de beskrevne forhold vil en fremskriving av kommunebidraget bli: 

Framskriving av fellesinntekter/-utgifter 

 

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. 

Økonomiplanens inntekter og utgifter er videreført fra fremskrevet 2013-nivå, og fremgår derav i 

faste 2013-priser.  

Oppsummering framskriving: 

På bakgrunn av de overnevnte beregninger rundt kommunebidraget vil en finne et konsekvensjustert 

kommunebidrag for planperioden, der skatt- og rammetilskudd er videreført i faste 2013-priser. 

Videre gir forutsetningene grunnlag for å kunne fremskrive enhetens rammer for planperioden med 

faste priser. 

Salderingen av budsjettet for 2013 er i noen grad gjort ved varige reduksjoner av kommunens 

driftsnivå, ved at det er foretatt endringer i tjenesteytingen. Det er imidlertid også saldert tiltak med 

midlertidig virkning kun for budsjettåret 2013. Dette utgjør i sum kr. 1,664 millioner og gjelder 

driftstiltak finansiert med fondsmidler samt vakanser tatt inn i salderingen av budsjettet for 2013. 

Hovedansvar Tekst B 2013 2014 2015 2016

Næring Konsesjonsavgift - avsetning 2046 2046 2046 2046

Næring Konsesjonsavgift -2046 -2046 -2046 -2046

Næring Konsesjonskraft -7193 -7193 -7193 -7193

Næring Bruk av kraftf.avkastn. i drift 700 700 700 700

Næring Ekte Landsbyliv 400 400 400 400

Næring Bruk av næringsfond til tiltak -700 -700 -700 -700

Næring Utbytte -4500 -4500 -4500 -4500

SUM Næring (ikke i kommunebidraget) -11293 -11293 -11293 -11293

Skatt Skatt på inntekt og formue -113878 -113878 -113878 -113878

Skatt Naturresursskatt -6500 -6500 -6500 -6500

Skatt Eiendomsskatt -12948 -22308 -22308 -22308

Rammetilsk. Rammetilskudd -223087 -223087 -223087 -223087

Rammetilsk. Bruk av mva-fond 0 0 0 0

Rammetilsk. MVA i inv.regnskapet -5600 -5600 -5600 -5600

Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd -3065 -3065 -3065 -3065

Renter Renter på lån 11120 12020 12920 13820

Renter Renter på formidlingslån -700 -700 -700 -700

Renter Renter - ansvarlig lån -3500 -3500 -3500 -3500

Renter Renter på fond/alternative plasseringer -1 000 -1000 -1000 -1000

Renter Renter - bankinnskudd -1200 -1200 -1200 -1200

Avdrag Avdrag på lån 14906 15906 16906 17906

Fond Bruk av disp.fond -435 0 0 0

Fond Avsetn. til bundne fond 0 0 0 0

Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk. 4550 7000 7000 7000

SUM kommunebidrag -341337 -345912 -344012 -342112
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Med de nye tiltakene og nødvendige konsekvensjusteringer for 2013 og utover i 

økonomiplanperioden, gir dette følgende salderingsutfordringer i 4-årsperioden: 

Alle tall i tusen kroner 

 2013 2014 2015 2016 

     

SUM enhetenes netto 

utgiftsbehov 
341 337 000 341 337 000 341 337 000 341 337 000 

     

Sum Kommunebidrag -341 337 000 -345 912 000 -344 012 000 -342 112 000 

     

     

Sum Utfordring fremskriving 

dagens drift 

0 -4 575 000 -2 675 000 -775 000 

     

     

Pensjon  2 000 000 3 000 000 3 000 000 

Eiendomsskatt ligger i 

kommunebidraget 

    

Drift demensboliger  inkl 

opprettholdelse av dagens 

tjenestetilbud på Landmo 

 9 100 000 9 100 000 9 100 000 

Valg  -205 000 205 000 -205 000 

Kommunedelplan idrett og 

fysisk aktivitet 

    

Opptrapping tilskudd til drift av 

anlegg 

 70 000 130 000 130 000 

Opptrapping tilskudd drift av 

lag/foreninger 

 45 000 85 000 85 000 

     

Kommunedelplan Nordre Land-

skolen 

 -40 000 -40 000 -335 000 

     

Etablering av handlingsrom  0 1 600 000 4 900 000 

     

SUM UTFORDRING  0 6 395 000 11 405 000 15 900 000 

     

Saldering i økonomiplan-

perioden 

    

 Omstilling -6 395 000 -11 405 000 -15 900 000 

     

SALDERINGSUTFORDRING 

I ØKONOMIPLANEN 

 0 0 0 

 
 

Kommentarer til tabellen: 
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Kommunen er i kontinuerlig omstilling, og forbedringsprosesser er en del av det strategiske arbeidet 

som foregår. I gjennom 2012 ble det gjennomført 3 pilotprosjekter med Lean. Lean er kontinuerlig 

forbedringsarbeid, og kan best oversettes med «slank produksjon». I kommunesektoren innebærer 

dette enklere tjenesteproduksjon og mindre «ventetid» og fravær av sløsing av tid. Det er 

gjennomført pilotprosjekter innen hjemmetjenesten Dokka, Torpa barnehage avd. Mariringen og 

psykisk helse. For 2013 og videre i økonomiplanperioden er det prioritert midler til å videreføre dette 

kontinuerlige forbedringsarbeidet. 

Det er beregnet at pensjonskostnaden for Nordre Land kommune vil øke fra 2014. Dette er foreløpig 

beregnet til en økning på ca kr. 2,0 mill for 2014, og ytterligere kr. 1,0 mill i 2015. Denne 

pensjonskostnaden er estimert med utgangspunkt i beregninger fra KLP (for 2013) og vurderinger 

foretatt av AON Hewitt, som sier at pensjonskostnaden for 2014 kan bli nær 18,5 % av 

pensjonsgrunnlaget, og ytterligere en økning på 0,5 %-poeng til nær 19 % fra 2015. 

Pensjonskostnaden påvirkes i stor grad av avkastningsmuligheter i bank- og aksjemarkedet og av 

kommende lønnsoppgjør og endringer i Grunnbeløpet (g-regulering). Dersom rentenivået øker, vil 

pensjonskostnaden for kommunen bli litt redusert, da pensjonsselskapet vil øke sin avkastning på 

allerede innbetalte pensjonsmidler. 

Det blir i 2013/2014 bygget 16 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente på Øygardsjordet. 

Disse vil tidligst bli satt i drift i 2014, og det er derfor lagt inn bemanning av disse omsorgsboligene 

fra da. Dette vil innebære en utgiftsøkning på ca. kr. 9,1 mill. Det er i de nye omsorgsboligene 

foreløpig beregnet behov for en bemanning på 11,8 årsverk. Det forutsettes da en bemanning med 4 

på dagvakt, 3 på kvelden og 1 nattvakt. Bemanningen er selvsagt avhengig av den fysiske og psykiske 

tilstanden på de som til enhver tid bor i omsorgsboligene.  

Det var i forrige handlingsplan/økonomiplan lagt inn en ambisjon om at kommunen i løpet av 

økonomiplanperioden skulle etablere et handlingsrom. Dette handlingsrommet ble vedtatt skulle 

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

oppfylle denne ambisjonen ville det vært behov for å frigjøre om lag 9,8 mill. av kommunale midler 

som i dag brukes på kommunal tjenesteproduksjon, alternativt øke kommunens inntekter med et 

tilsvarende beløp. Det var i beregningene i tidligere økonomiplaner lagt opp til en fremdrift med en 

økning av netto driftsresultat på 1 % -poeng hvert år, slik at det skulle være ca 1 % i 2011, 2 % i 2012 

og 3 % i 2013.  

Budsjettet for 2012 har, korrigert for fondsbruk til finansiering av forskuttering av fremtidig husleie 

ved Dokka videregående skole og avsetning av premieavviket, et netto driftsresultat på ca -0,8 %. Det 

er derfor nødvendig å foreslå en utsettelse av måloppnåelsen for netto driftsresultat, ved at denne 

blir forskjøvet til en målsetting om 1 % i 2014, 2 % i 2015 og 3 % i 2016. Handlingsrom er i tabellen 

ovenfor lagt inn med et nettobehov for frigjøring av midler korrigert for en årlig estimert mva-

refusjon på kr. 5.0 mill.  

I beregnet kommunebidrag er det lagt opp til et fortsatt lavt rentenivå. Høsten 2012 ligger 

kommunens innlånsrente på ca 2,5 %. Veksten i norsk økonomi er god, og kapasitetsutnyttingen er 

noe høyere enn normalt. Kronen har den siste tiden styrket seg. Lavere påslag i penge- og 

kredittmarkedene har redusert bankenes finansieringskostnader, samtidig som bankenes 

utlånsrenter til publikum har holdt seg oppe. Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at 

inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Analysene i Pengepolitisk rapport tilsier at styringsrenten holdes på 
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dagens nivå til over årsskiftet 2012/2013, og at den deretter gradvis øker mot et mer normalt nivå. Et 

mer normalt rentenivå blir vanligvis definert som et rentenivå på 4,5 – 5 % innlånsrente til 

kommunen. For Nordre Land kommune, med et gjeldsnivå på ca kr. 375 mill, der ca kr. 125 mill er 

bundet opp i fastrentelån, og kr. 250 mill i lån med flytende rente, vi en renteøkning på 2 % gi en 

økning i renteutgiftene på kr. 3,875 mill årlig. Dette betyr at hver ¼ % renteøkning vil gi ca kr. 0,625 

mill i merutgifter. I kommunebidraget er rentenivået allikevel kun videreført på dagens nivå. 

 

Investeringstiltak i planperioden 
Aktiviteten på investeringssiden i planperioden, vil primært være fokusert om tre store prioriterte 

prosjekter; 

 Bygging av heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente 

 Rehabilitering av kommunalt ledningsnett for vann og avløpssektoren. 

 Utbygging av Elverom tomtefelt 

Kommunestyret vedtok i sak 87/12 at det skal bygges 16 heldøgnsbemannede omsorgsboliger for 

demente. Det er høsten 2012 igangsatt utarbeidelse av planprogram, og reguleringsplan for området 

vil bli varslet med oppstart våren 2013. En reguleringsplan uten eksterne innsigelser vil sannsynligvis 

ta 6 måneder. Dette betyr at tidligste forventede tidspunkt med vedtatt reguleringsplan er 

september 2013. Selv med en oppstart av anbudsprosess parallelt med avslutning av 

reguleringsplanarbeidet, innebærer en forventet byggestart våren 2014. Det er derfor lagt inn kr. 1,0 

mill i 2013 til reguleringsplan av området og prosjektering av omsorgsboliger. Hovedvekten av 

byggingen er forventet utført i 2014, og det er derfor lagt inn kr. 25 mill. Avslutning av 

byggeprosjektet i 2015 er lagt inn med kr. 5,0 mill. Totalt er det altså lagt inn kr. 1,0 mill til 

prosjektering og regulering, samt kr. 30,0 mill til bygging av boligene. Tilskuddsordninger via 

Husbanken gir tilskudd til etablering av omsorgsboliger med inntil 30 % tilskudd av 

investeringsutgiftene opptil en enhetskost på 2.29 mill. pr omsorgsbolig. Dette betyr at estimert 

totalkostnad for omsorgsboligene er kr. 40,992 mill, der kr., 10,992 mill finansieres med tilskudd. 

Store deler av kommunens ledningsnett innen vann og avløp er ikke rehabilitert siden det ble 

etablert. Dette betyr at ledningsnettet i stor grad er rundt 50 år gammelt. Et gammelt ledningsnett 

har selvsagt ikke samme kvalitet som nyere ledningsnett. Lekkasjer ved distribusjon av vann, og et 

økende antall kloakkstopper og inntregning av overvann er vanlige konsekvenser ved aldrende 

ledningsnett.  

Videre er det i budsjettet for 2013 bevilget midler til å sikre en godkjent vannforsyning, både ved 

Torpa vannverk og i Dokka-området. Ved Torpa vannverk handler prosjektene hovedsakelig om å 

sluttføre renovering av Torpa vannverk. I Dokka-området er det prioritert midler til å utvide utbygd 

område rundt Vinjarmoen, for å kunne utvikle dette videre i næringssammenheng. 

Til tiltak innen disse områdene er det i økonomiplanperioden lagt inn prosjekter i størrelsesorden kr. 

22,3 millioner. 
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Det er fortsatt tilgjengelige byggeklare tomter på Dokka (Tonlia) mens det i Torpa (Elverom) ikke er 

tilgjengelige byggeklare tomter i regulert område. Det er i planperioden satt av midler til 

grunnlagsinvesteringer i regulert område ved Elverom. Grunnlagsinvesteringene dekker kommunens 

utbyggingskostnader til opparbeidelse av vei, vann og avløp til tomtegrensene på de regulerte 

tomtene. Totalt er det regulert 17 tomter i feltet. Opparbeidelsen er inndelt i to byggetrinn, med 

grunnlagsinvesteringer for opparbeidelse av 8 tomter i første omgang.  

Kommende investeringstiltak, som ennå ikke er prosjektert: 

 En eventuell ledningstilknytning mellom Riisbyområdet og Dokka renseanlegg, eventuelt 

renovering av Riisbyrenseanlegg. 

 Eventuelt prosjekt fortau Sollisvingen 

 Eventuelt prosjekt vei Nybakketåje 

 Videreutvikling av Dokka kulturstasjon 

 Videreutvikling og eventuell etablering av Dokka nasjonale våtmarksenter AS 

 

Investeringsutgifter i planperioden 
Oppsummering av rådmannens forslag til investeringstiltak i planperioden, med 

investeringsutgifter: 

 

Investeringsplan TDE (i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016 

Ny lagringsløsning (SAN)  463       

Ny sonemodell i it-arkitekturen 250       

Fornyelse terminalserver, sikker sone 458       

Restrukturering av datarom 262       

Sikker utskrift 343       

Utvidelse av skoleløsning 292       

ROS-tiltak, aggregater 2 500       

Egenkapitalinnskudd KLP 1 000       

Tilleggsfinansiering utbygging Furulund (tidl vedtak) 4 300       

Heldøgns omsorgsboliger for demente Øygardsjordet 1 000 25 000 5 000   

Formidlingslån/startlån til videre utlån 10 000 10 000 10 000 10 000 

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

Rehabiliterings- og opprustingsplan for kirke og eiendom 2 000 2 000 2 000 2 000 

Sopemaskin selvgående 1 200       

Nytt ventilasjonsanlegg Dokkahallen 2 000       

Pumper fyranlegg Dokkahallen 250       

Energimerking av kommunale bygg 250 250     

Nærmiljøanlegg Torpa BUS 150       

Utomhus skoleområdet Dokka og Torpa 200 200 200 200 

Asfaltering vei, parkeringsplass og inngangsparti Skogvang 100       

Nødlys Landmo 350       

Tak over kantine Landmo 350       

Solskjerming Dokka Ungdomsskole 1 000       
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Utbedring overvannsproblem Landmo 150       

Utvidelse boligfelt Elverom  2 500 2 500     

Lokaler for ergo- og fysioterapitjenesten     1 500   

Prosjektering inngangsparti Landmo 300       

Digitalisering byggesaksarkiv 700       

Opprusting kommunale veger 500 500 500 500 

Fortau Nedre Smedbyveg og Lyngvegen (50 % tilskudd) 900       

Generelle trafikksikkerhetstiltak og registreringsutstyr ÅDT (50% tilskudd) 200       

Asfaltering Storgata fra Esso til Fv 33 1 150       

Fast dekke Synnfjellvegen   900     

Forprosjekt fortau Sollisvingen 300       

Fortau Landmovegen, regulering i 2013 150 800     

Ombygging veg Nybakktåje, prosjektering i 2013 200       

Utskifting av kommandobil Brann   500     

Utskrifting av mannskapsbil Brann     500   

Sum tiltak 36 468 43 350 20 400 13 400 

Tiltak selvkostområde: (eks. mva)         

          

Ledningnett rehabilitering 2500 2500 2500 2500 

Kjøp av brukt hjulgående gravemaskin 1000       

Asfaltering Åmot gjenvinningsstasjon 200       

Kommunedelplan VA, konsulentbistand inkl Riisbytilknytning(200) 500       

Sonevannmålere Dokka 4 stk, pr. pkt kr. 200.000 400 200     

Renovere vannverk Torpa, tilleggsbevilgning 2100       

Ny PLS Dokka RA 800       

ENØK Dokka RA, ventilasjon og tildekking basseng (fordeles?) 800       

Vannledning til Dokka RA 1000       

Ny pumpestasjon Vinjarmoen inkl ledningsnett nye næringstomter 3600       

Utbedringer Brovold vannverk, tank vannglass + fjerne trykktank 500       

Overbygg Holtelia trykkøkningsstasjon (HMS)   150     

Sum tiltak selvkostområde: 13400 2850 2500 2500 

          

Sum inklusiv selvkostområdet 49 868 46 200 22 900 15 900 

 

 
  

 2013 2014 2015 2016 

Finansieringsbehov 49 868 46 200 22 900 15 900 

          

Overført fra drift (mva-refusjon) -4 550 -5930 -1 840 -540 

Bruk av fondsmidler - Generelt disposisjonsfond -700       

Bruk av fondsmidler - disposisjonsfond/pensjon -1 000       

Bruk av lånemidler -43 618 -40 270 -21 060 -15 360 

Sum finansiering -49 868 -46 200 -22 900 -15 900 
 

 

  

 


