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INNLEDNING 

I følge bestemmelsene i Plan- og bygningsloven skal det utarbeides en handlingsdel knyttet til 

kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret i sak 14/12, og har en 

langsiktig tidsramme fram til 2020. Samfunnsdelen inneholder en beskrivelse av overordnede 

strategier og satsninger, vedtatte mål og strategier knyttet til sju fokusområder, samt tre andre 

viktige områder med betydning for kommunesamfunnet. Handlingsdelen er en mer konkret 

beskrivelse av hvordan mål og strategier skal følges opp i fireårsperioden, og omhandler i første 

rekke kommunen og de kommunale sektorer som er underlagt kommunestyret. Kommuneplanens 

handlingsdel skal i følge PBL 11-3 gi «grunnlaget for kommunens prioriteringer av ressurser, 

planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretisere tiltak innenfor kommunens økonomiske 

rammer». Med disponering av ressurser menes ikke kun de økonomiske ressurser men også fysiske 

og menneskelige. Planleggingen skal være realistisk og det er derfor viktig å ha kunnskap om de 

ressursmessige forutsetningene for prioriteringene. I Nordre Land kommune inngår økonomiplanen i 

kommuneplanens handlingsdel slik at den økonomiske utviklingen sees i sammenheng med tiltak for 

å nå visjoner og mål. 

Som følge av planstrategi for Nordre Land kommune skal tematiske kommunedelplaner i revideres 

som en del av kommuneplanens handlingsdel. Resultatenhetene barnehage og omsorg og 

rehabilitering, som har hatt de eldste kommunedelplanene, har derfor vært gjenstand for en 

grundigere analyse enn de øvrige i denne handlingsplanrevisjonen. Grunnskolene i Nordre Land har 

en relativt ny kommunedelplan som det jobbes målrettet med å følge opp både i forhold til 

læringsresultater, trivsel og klasseledelse. Tabellen fra planstrategien som viser planer som skal 

revideres eller utarbeides i kommunestyreperioden er vedlagt handlingsplanen (Vedlegg 1). 

Enhetene har utarbeidet analyser på bestilling fra rådmannen. Disse er supplert med statistisk 

materiale fra KOSTRA, kommunebarometeret, innbyggerundersøkelsen, nasjonale prøver og 

folkehelseprofilen. Hovedpunktene fra analyser og statistikk er oppsummert i rammer under hvert 

fokusområde. Tabellene under hvert fokusområde er inndelt i fire kolonner. De to første er vedtatte 

mål og strategier som er direkte hentet fra kommuneplanens samfunnsdel. Den tredje kolonnen 

beskriver hva som allerede gjøres eller som planlegges gjennomført for å nå målene. Den fjerde 

kolonnen angir når i perioden tiltaket skal utføres eller om det er aktiviteter kommunen jobber 

kontinuerlig med. 
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DEL 1. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 

OVERORDNEDE STRATEGIER OG SATSNINGER 

 Arbeide for fortsatt å ha gode kommunale tjenester med garanti om barnehageplass, god 

kvalitet i skolen, attraktive kulturtilbud og høyt nivå på helse og omsorgstjenester, med 

garanti for at alle får rett omsorgstilbud når behovet inntrer 

 Videreutvikle Landsbyen Dokka som et levende sentrum, med boliger, handel, arbeidsplasser 

og kulturopplevelser 

 Vi skal tilby varierte bomuligheter, med både sentrumsnære boliger og muligheter for å bo i 

grendene 

 Satse videre på omdømmebygging og profileringen av Nordre Land kommune og Landsbyen 

Dokka 

 Opprettholde satsningen på næringsutvikling for å beholde og skape arbeidsplasser i 

eksisterende bedrifter og arbeide for å etablere nye 

 Utnytte nærheten til naturkvaliteter, ved å satse på reiseliv, utmarksnæring og hyttebygging 

som grunnlag for næringsutvikling 

 Legge til rette for å ta vare på lokalt engasjement og frivillig arbeid 

 Arbeide for bedre veger og kollektivtilbud som kan styrke våre muligheter som bosted for 

pendlere til Gjøvik, Lillehammer og Fagernes 

 Nordre Land kommune er en folkehelsekommune og folkehelsearbeidet skal innarbeides i 

alle sektorers virksomhet 

 Nordre Land kommune skal være aktive i regionalt samarbeid, med særlig vekt på faglig 

nettverks- og kompetansebygging 

 Styrke kommunens økonomiske handlingsrom ved å etablere en sunn kommuneøkonomi 

o styrking av netto driftsresultat 

o holde netto lånegjeld på et rimelig nivå 

o oppbygging av det generelle disposisjonsfondet 

 

FOKUSOMRÅDE BARNEHAGE OG SKOLE 

BARNEHAGE 

Oppsummering av statistikk og analyser: 

 Full dekning av barnehageplasser og sannsynligvis stabilt behov for plasser  

 Lite areal for lek- og opphold pr barn. 

 Gode resultater knyttet til voksentetthet i barnehage, med færre oppholdstimer per årsverk enn 

gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 10, Oppland og landet uten Oslo. 

 Bra andel ansatte med relevant utdanning. 
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SKOLE 

Oppsummering av statistikk og analyser: 

 Gruppen 6- 12 år, barneskolealder, vil trolig øke med 30 personer i følge SSB og 38 i følge 

kommunebarometeret. 

 Gruppen i ungdomsskolealder, 13- 15 år, vil trolig få en reduksjon på ca. 27 personer. 

 Svake avgangskarakterer over flere år på 10. trinn, samt resultat for nasjonale prøver særlig for 8. 

og 9. trinn. 

 Lav andel lærere med godkjent utdanning særlig for 8.-10. trinn. 

 Elevundersøkelsen viser god trivsel. 

 Andelen timer til spesialundervisning av antall lærertimer er høyere enn landsgjennomsnittet og 

gjennomsnittet for Oppland. Lavest andel på lavere trinn. 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

 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. 

 Følge opp målsetningene i 
kommunedelplan for Nordre 
Land skolen (kommunedelplanen 

utløper i 2015) 
 Til enhver tid ha tilstrekkelig 

antall kommunale 
barnehageplasser, og legge 
spesielt vekt på 
kompetanseheving blant de 
ansatte 

 Rullere kommunedelplan for 
barnehager 
(kommunedelplanens 
handlingsdel er integrert inn i 
handlingsdelen jf. 
planstrategien) 

 Styrke samarbeidet i hele 
læringsforløpet fra barnehage til 
videregående skole 

 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 

Program for kompetanseheving i 
skole og barnehage videreføres med 
fokus på resultater og økt 
læringsutbytte i tråd med mål i 
styringskortene 
 
Ha fokus på kvalitet i barnehagene 
ved å ha tilstrekkelig voksentetthet 
og ansatte med ønskelig 
kompetanse, nok areal for lek og 
opphold, utvikle friluftstiltak, jobbe 
for å innfri målsetting om 5 % 
mannlige tilsatte, samt legge til rette 
for godt foreldresamarbeid og 
veiledning. 
 
Gjennomføre ståstedsanalyser i 
grunnskolen og årlig identifisere 
utviklingsområder: 
-videreutvikle lokale 
læreplaner/årsplaner   
-øke sammenhengen mellom lokale 
læreplaner og periodeplaner/ 
ukeplaner  
-arbeide med felles holdninger, 
regler og konsekvenser 
 
Utarbeide klare definisjoner og 
rutiner for vurdering av behovet for 
spesialundervisning/tilpasset 
opplæring 
 
Utarbeide folkehelseplan 
 
Initiere samhandling med OFK, 

2014- 
 
 
 
 
 
Løpende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
2014 
 
2014- 
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karrieresenteret, Dokka vgs. og 
læringssenter med sikte på å kunne 
tilby desentralisert høyere utdanning 
 
Bistå i markedsføringen, og 
videreføre samarbeidsutvalget med 
Dokka VGS, Søndre og Nordre Land.  
 
Bedriftsveiledning og oppfølging av 
unge næringsetablerere. 

  
 
 
 
Løpende 
 
 
 
Løpende 

FOKUSOMRÅDE OMSORG, HELSE OG REHABILITERING 

Oppsummering av statistikk og analyser: 

 Økt behov innen hjemmetjenester og heldøgnsomsorg på henholdsvis 14 og 5 plasser innen 

2016. 

 Få korttidsplasser og sykehjemsplasser som andel av befolkninger over 80 år. 

 Kommunen har i liten grad tatt i bruk velferdsteknologi. 

 Økte behov innen kreftomsorg og palliativ behandling som følge av samhandlingsreformen. 

 Stor andel årsverk med fagutdanning innen sektoren.  

 Gradvis mindre hjemmesykepleie, men samtidig noe mer praktisk bistand i hjemmet. 

 Kommunen ligger i øvre sjikt i forhold til andel av driftsutgiftene til helse og omsorg. 

 Kommunen ligger i øvre sjikt med tanke på sykefravær. 

 Kommunen har kombinerte levekårsutfordringer og stor andel personer i marginale situasjoner. 

 Folkehelseutfordringer knyttet til overvekt, røyking, psykiske plager, lidelser knyttet til muskel og 

skjelett. 

 Behov for økt kompetanse innen geriatri, palliasjon, demens, kreft, rus, psykiatri og 

forebyggende arbeid. 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

 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. 

 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 

 Følge opp rus- og 
kriminalitetsforebyggende 
handlingsplan  

Vurdere folkehelse i alle planer 
 
Motivere innbyggere og ansatte til å 
ta vare på egen helse jf. også 
folkehelseplan. 
 
Gi råd og veiledning via 
frisklivssentralen 
 
Utvikle tjenestene og innholdet i 
dem som en del av den årlige 
handlingsplanprosessen. 
 
Opprette plasser for kommunalt 
akutt døgnopphold; KAD-plasser 
 
Utarbeide handlingsplan for 
rekruttering, bemanning og 

Løpende 
 
Løpende 
 
 
 
Løpende 
 
 
Løpende 
 
 
 
2014 
 
 
2014 
 



7 
 

 Legg til rette for mer fysisk 
aktivitet 

 Koordinere rus og 
kriminalforebyggende tiltak med 
spesielt fokus på 
holdningsskapende arbeid og 
tidlig inngripen 

kompetanse innen omsorg og 
rehabilitering. 
 
Planlegge for en framtidig god 
legedekning 
 
Omlegging til institusjonsplasser på 
Landmo omsorgssenter, og 
formalisere fire avlastningsplasser i 
underetasjen på Korsvold 
 
Ta i bruk velferdsteknologi 
 
Etablere dagtilbud for demente på 
Korsvold 
 
Tiltak som følge av vedtatt rus- og 
kriminalforebyggende handlingsplan 

 
 
 
2014-
2017 
 
2014-15 
 
 
 
 
2014 
 
2014 
 
 
2014-
2017 

 

FOKUSOMRÅDE KULTUR 

Oppsummering av statistikk og analyser i grunnlagsdokumentet: 

 Gode kulturtilbud til barn og unge gjennom kulturskole, idrett og andre aktivitetstilbud. 

 Relativt stor andel av driftsinntekter til kultur 

 Innbyggerundersøkelsen viser stor grad av tilfredshet knyttet til kulturfeltet 

 På kulturfeltet ligger kommunen i det øvre sjikt i både kommunegruppa og i fylket. 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

 Kulturelle opplevelser av høy 
kvalitet på ulike arenaer.  

 Et allsidig og mangfoldig 
kulturliv med stor grad av frivillig 
engasjement, der innbyggerne 
skal kunne realisere sine ideer, 
interesser, evner og behov. 

 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. 

Videreføre tilbudet på Parken 
ungdomsklubb 
 
Avklare bruk av bygninger og 
stasjonsområdet, samt utarbeide 
reguleringsplan for Dokka 
kulturstasjon 
 
Videreføre og implementere 
landsbysatsningen i kommunens 
organisasjon 
 
Forutsigbare kulturmidler minst på 
dagens nivå, og mulighet til bruk av 
kommunale lokaler og anlegg 
 
Ha fokus på profilering av 
kulturarrangementer og aktiviteter i 
forbindelse med fornying av 
nettsidene 

Løpende 
 
 
2014-
2017 
 
 
 
2014-
2017 
 
 
Løpende 
 
 
 
Løpende 
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FOKUSOMRÅDE ARBEID OG NÆRINGSLIV 

Oppsummering av statistikk og analyser i grunnlagsdokumentet: 

 Økende antall arbeidsplasser og lav utpendling 

 Et variert og robust næringsliv 

 Stor men synkende andel sysselsatte innen landbruk. Stabil produksjon 

 Viktig med næringsvennlig kommune for å beholde og skape arbeidsplasser 

 Næringslivet ønsker tilgang på næringsarealer med avklarte retningslinjer 

 Veger og bredbånd er viktig 

 Kompetanse og rekruttering 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

 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 

 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 

Tilby en god veiledningstjeneste for 
bedrifter og nyetablerere 
 
SNU bygger på kommuneplanens 
mål og strategier og har flere tiltak 
innen næringsutvikling, bolyst og 
infrastruktur. Hovedfokuset er å 
jobbe for å være en næringsvennlig 
kommune ved å bl.a. sikre 
tilstrekkelige nye næringsarealer og 
markedsføre disse, ha en god 
infrastruktur, kort 
saksbehandlingstid og 
nettverksbygging. 

 
Bedriftsveiledning og oppfølging av 
unge næringsetablerere. 

Løpende 
 
 
2014- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014- 
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FOKUSOMRÅDE VEGER OG KOMMUNIKASJONER 

Oppsummering av statistikk og analyser i grunnlagsdokumentet: 

 Lav andel av brutto driftsinntekter brukt på samferdsel 

 Innbyggerundersøkelsen viser lav tilfredshet for standard på veger og gater 

 Næringslivet uttrykker behov for gode veger og bredbånd med stor nok hastighet. 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

 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 

 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 

Starte prosess med NLTP og 
behandle planen  

 Opprustning av de viktigste 
kommunale veger 

 Prioritering av de viktigste 
fylkesveger 

 Trygg, sikker skoleveg 

 Nett av gang- og sykkelstier slik 
at flere kan gå og sykle til skole 
og jobb 

 Vurdering av 
kollektivtransporttilbudet 

 
Samarbeid med Oppland 
fylkeskommune om bestillingsrute 
drevet av transportør i forbindelse 
med KID-prosjektet 
(kollektivtransport i distriktene) 

2015-
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014- 

FOKUSOMRÅDE MILJØ, KLIMA OG ENERGI 

Oppsummering av statistikk og analyser i grunnlagsdokumentet: 

 Lav andel fornyet ledningsnett for avløp 

 Lav andel innbyggere tilkoblet kommunalt avløpsanlegg 

 Høye gebyrer for vann og avløp 

 Vann- og avløpsanleggene i Synnadalen har store behov for investeringer i framtida. Det vil være 

behov for store investeringer i nye VA-ledningsnett, nytt avløpsanlegg og nye vannkilder og 

behandlingsanlegg/høydebasseng for drikkevann. Dette utredes i kommunedelplan VA i 2013. 

 Høye energikostnader pr m² bygg 
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MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

 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 økologiske og kjemiske 
klassifiseringssystemet som 
benyttes av vannregion Vest-
Viken. 

 Viktige naturtyper skal bevares 

 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 

Rullere klima- og energiplan 
 
Avdekke ulike muligheter for 
energieffektivisering og prioritere 
tiltak med størst effekt. 
 
Etablere ladestasjon for el-biler på 
Dokka 
 
Bruke tre i kommunale 
byggeprosjekter 
 
Kommunedelplan for vann og avløp 
er under arbeid. Redusere nivået på 
kommunale avgifter ved å tilknytte 
flere abonnenter i forbindelse med 
fornying av ledningsnettet. 
 
Deltar i arbeid med vanndirektivet 

2015 
 
Løpende 
 
 
 
2014-
2017 
 
Løpende 
 
 
2013-
2015 
 
 
 
 
Løpende 

FOKUSOMRÅDE LANGSIKTIG AREALBRUK 

Oppsummering av statistikk og analyser i grunnlagsdokumentet: 

 Mer sentralisert bosetting innen kommunen 

 Næringslivet ønsker tilgang på næringsarealer med avklarte retningslinjer 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

 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 

 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, 

Forstudie boligområde ved Dokka 
kulturstasjon 
 
Reguleringsplan for boligfeltet i 
Elveromsområdet 
 
Regionalt prosjekt med Søndre Land 
i regi av næringshagen «Liv i alle 
husa» 
 
Kommunedelplaner for Synnfjellet 
 
Regionalt prosjekt med Søndre Land 
i regi av næringshagen «Merverdier 
knyttet til fritidsboliger» 
 
Endelig vedtak av Kommuneplanens 
arealdel 

2014- 
 
 
2013- 
2014 
 
2013-
2016 
 
 
2014 
 
2013-
2015 
 
 
2015 
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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. 

ANDRE VIKTIGE OMRÅDER MED BETYDNING FOR KOMMUNESAMFUNNET 

UNIVERSELL UTFORMING  

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

Lokalsamfunnet og det offentlige 
rom skal utvikles slik at alle 
uavhengig av funksjonsgrad i 
størst mulig grad kan være 
selvhjulpne. 

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. 

Fokus på universell utforming i 
forbindelse med fornying av 
kommunens nettsider og 
skiltprosjekt 
 
Følge opp plan- og bygningslovens 
krav om universellutforming i 
planprosesser og byggeprosjekter 
 

2014 
 
 
 
 
Løpende 
 
 
 
 
 
 
 

SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

Nordre Land kommune skal aktivt 
arbeide for å forebygge uønskede 
hendelser, og ha en beredskap 
som raskt og effektivt kan 
håndtere slike hendelser. 

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. 

Plan for samfunnssikkerhet og 
beredskap utarbeides men er 
foreløpig ikke vedtatt. Planen vil få 
en tiltaksdel som følger opp mål og 
strategier fra kommuneplanen og vil 
implementeres i kommende 
handlingsplaner. 
 
Hensynet til samfunnssikkerhet og 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
Løpende 
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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. 
 
ROS-analyse utarbeides for alle deler av 
den kommunale virksomhet innen 
utgangen av 2012. 

beredskap vurderes i planprosesser 
og byggeprosjekter.  
 
Sluttføre arbeidet med enhetsvise 
ROS-analyser 

 
 
 
2014 
 
 
 

INKLUDERING OG INTERNASJONALT ARBEID 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

 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. 

 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 

Læringssenteret tilbyr bl.a. 
norskopplæring og gir veiledning 
knyttet til utdanning og 
praksisplasser for innvandrere 
 
Tilgjengelig informasjon om 
aktiviteter og frivillige lag og 
foreninger i lokalsamfunnet 
 
Kultur – målrettet bruk av 
kulturmidlene for å stimulere 
frivillige lag og foreninger i 
lokalsamfunnet til å inkludere ulike 
innvandrergrupper 
 

Løpende 
 
 
 
 
Løpende 
 
 
 
Løpende 
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DEL 2. STYRINGSKORT 

1 OVERORDNET STYRINGSKORT 

 2012 2011 2010 2009 Landet 

Antall innbyggere pr 31.12 6758 6768 6682 6652 - 

Antall arbeidsplasser etter 
bosted  

3298 3246 3265 3253 - 

Antall fritidsboliger 2436 2390 2308 2244 410333 

Handel pr innbygger 76802 77477 76676 77542 73195 

Energikostnader per 
kvadratmeter bygg 

149 130 104 178 127 

Andel bioenergiforbruk av 
samlet energibruk 
kommunal 
eiendomsforvaltning, egne 
bygg 

43 % - - - 2 % 

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) 

7 21 19 15 37 

Turstier og løyper for 
sommerbruk (km) 

15 15 15 15 91 

Samlet lengde 
maskinpreparerte 
skiløyper (km) 

- 465 465 450 70 

Forventet levealder 
menn/kvinner (år) 

76/82 - 75/82 75/82 77/82 

Andel med fullført vgs. 
Eller høyere utdanning 30-
39 år 

76 - - - 83 

Lav inntekt (%) 11 - 12,0 12,0 9,4 

Uføretrygdede 18-44 år 4,1 - - - 2,3 

Gravide som røyker ved 
første gangs kontroll (%) 

29 - 31,2 31,2 20 

Bruk av legemidler mot 
psykiske lidelser (pr 1000) 

167 - 170 170 131 

Frafall videregående 27 - 26,0 26,0 25 

Antall brukere på 
frisklivssentralen 

64 - - - - 

Debutalder alkohol (år) 14,8 - 14,8 - 14,8 
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Faktatabell Kommunebarometeret 2012 2011 2010 2009 

Grunnskole 420 365 284 343 
Pleie og omsorg 227 248 233 46 
Barnevern 190 126 224 390 
Barnehage 211 173 316 235 
Helse 318 278 337 308 
Sosialhjelp 140 179 124 148 
Kultur 94 152 132 190 
Økonomi 167 150 102 64 
Enhetskostnader 123 89 68 49 
Nærmiljø og klima 255 151 72 207 
Saksbehandling 210 259 358 278 
Vann og avløp 302 326 419 426 
Brukerperspektiv 112 180 249 334 

Plasseringen i forhold til landets 428 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 33 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 1,9 1,8 1,8 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 6,2 7,8 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. 
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Økonomiperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

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

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

Disposisjonsfond i % av brutto 
driftsinntekter (%) 

10 
 

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

Netto lånegjeld i prosent av brutto 
driftsinntekter (%) 

46 49 46 47 44 69,9 

Lån som andel av finansiering av 
investeringer (%) 

70 78 69 44 82 60,9 

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

3,4 2 3,4 2,6 1,7 3,8 

 

2 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 (%) 85 68 78 - - 
Restanser kommunale krav i % av totalt fakturert 5,7 6,7 0,9 - - 
Stedlig arbeidsgiverkontroll (% av antall arbeidsgivere) 4,4 5,1 2,4 - - 
Innkrevingsgrad restskatt (%) 92,4 90,07 89,9 - - 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,0 0,7 1,3 1,0 1,5 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 2,5 2,1 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 100,4 95,0 75,46 119,23 - 

Enhetskostnader, adm. og styring pr innbygger* 4818 4796 4265 4625 4078 

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

Kroner.  
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3 GRUNNSKOLE – RESULTATER PÅ KOMMUNENIVÅ 

På grunn av publiseringsreglene til Undervisningsdepartementet knyttet til kartleggingsprøver og 

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

derfor oppgitt. 

 

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 41,5 23,1 31,4 31,6 54,4 14,0 24,7 47,9 27,4 49,8 24,5 25,6 

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. 

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 11

,5 

26

,9 

46

,2 

12

,8 

2,

6 

8,

2 

25

,8 

44

,3 

14

,4 

7,

2 

1

5,

9 

2

6,

1 

3

7,

7 

1

7,

4 

2,

9 

6,

1 

2

1,

8 

3

9,

7 

2

0,

2 

1

2,

2 

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 2,

2 

18

,3 

46

,2 

19

,4 

14 11

,8 

23

,5 

33

,8 

17

,6 

13

,2 

7,

1 

1

7,

9 

5

0,

0 

1

4,

3 

1

0,

7 

3,

4 

1

5 

3

6,

1 

2

4,

4 

2

1,

1 
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3.1 DOKKA BARNESKOLE 

 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Antall elever 339 337 367 370 363 380 

Antall årsverk 
underv.personale 

28,2 27,1 26,1 29,0 33,3 29,3 

Antall årsverk 
assistenter 

11 6 9 7 6 7 

Antall barn i SFO 109 100 106 98 95 104 

Andel elever som 
mottar 
spesialundervisning 

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

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

76 76 76 76 - - 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 Landet 

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 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

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

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 4,0 7,5 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 100,41 99,99 98,99 97,26 

Enhetskostnader grunnskoleundervisning* 78551 77536 73093 67493 

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

år Enhet : Kroner 

 

3.2 TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Antall elever 213 205 211 213 223 223 

Antall årsverk 
underv.personale 

22,6 20,8 21,0 21,7 23,2 24,3 

Antall årsverk 
assistenter 

3 3 4 2 1 3 

Antall barn i SFO 46 43 29 29 27 32 

Andel elever som 
mottar 
spesialundervisning 

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

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

76 76 76 76 - - 

Årstimetallet for fysisk aktivitet på ungdomstrinnet rapporteres ikke. 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 Landet 

Grunnskolepoeng 10. trinn 38 36,9 37,5 37 39,8 

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

1,2 1,85 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. 
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Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

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

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 5,5 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 100,66 101,5 103,97 106,55 

Enhetskostnader grunnskoleundervisning 78551 77536 73093 67493 

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

år Enhet : Kroner 

 

3.3 DOKKA UNGDOMSSKOLE 

 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 

Antall elever 180 191 187 202 196 187 

Antall årsverk 
underv.personale 

21 19,6 20,9 19,9 19,3 17,9 

Antall årsverk 
assistenter 

2,8 3 2 2 1 1 

Andel elever som 
mottar 
spesialundervisning 

11,7 10,5 4,8 4,5 6,1 5,3 

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. 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 Landet 

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 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 

87,5 - - - 87,5 
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skal følges opp når det gjelder læring og 
utvikling (FU) 

*Regnet snittet for 7. og 10. trinn. 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,5 1,8 1,5 1,1 1,3 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 2,5 6,3 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 92,88 100,33 99,99 98,81 

Enhetskostnader grunnskoleundervisning 78551 77536 73093 67493 

 

4 LÆRINGSSENTERET 

 2012 2011 2010 

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

Antall deltakere på introduksjonsprogram (pr. 31.7.) 26 21 21 
Antall deltakere på norskopplæring * 52 70 70 
(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.) 

* Telledato 1.10. Tallene kommer i 3. kvartalsrapporten. 

Brukerperspektivet Mål 2013 2012 2011 

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

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

100 75 75 100 

Andel deltakere som består muntlig prøve i norsk 2 eller 3 (%) 75 62,5 44 51 

Andel deltakere som består skriftlig prøve i norsk 2 eller 3 (%) 75 16 25 47 

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

75 57 0*** 57 

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

100 80 100 - 

 
*Individuelle planer revideres i løpet av august/september. 

**Endringer fra elevstatus til privatiststatus i forbindelse med eksamen – gjelder 2 av 10 elever. 

***Fire deltakere gikk ut av program. Disse har deltidsstillinger eller tiltak gjennom NAV. 
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Medarbeiderperspektivet Mål 2013 2012 2011 2010 Landet 

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

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 5,0 1,6 2,4 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 2013 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett -103,07 -34,85 -21,20 -109,4 99,47 

 

5 BARNEHAGE 

 2012 2011 2010 2009 Landet 

Antall meldinger til PPT 5 NY - - - 
Andel barn 1-5 år med barnehageplass 93,0 89,9 91,8 85,6 90,1 
Andel barn som får ekstra ressurser 1,9 % 1,6 % 0,7 % 2,9 % 3,5 % 
Andel barn med oppholdstid 33 timer eller 
mer per uke 

83,2 73,5 73,9 61,6 93,9 

Andel barn med oppholdstid 32 timer eller 
mindre per uke 

16,8 26,5 26,1 38,4 6,1 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Andel styrere og pedagogiske ledere med 
godkjent førskolelærerutdanning (%) 

95 82,4 82,4 88 87 85,7 

Andel assistenter med relevant utdanning (%) 40 37,1 36,7 40 23 26,8 

Leke- og oppholdsareal per barn (kvm) 5,7 4,4 5,7 4,3 4,3 5,6 

Antall barn per årsverk 6,3 6,2 6,3 6,8 7,5 6,2 

Oppholdstimer per årsverk i kommunale 
barnehager (timer) 

10418 10656 10418 11486 11113 11649 

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

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

100 100 100 100 100 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       
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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 

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 0,8 1,2 1,5 1,8 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 6 10,6 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 88,7 96,79 204,91 100,02 - 

Enhetskostnader, barnehage per time* 45 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. 
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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 2,0 2,1 2,6 2,4 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 7,5 9,0 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 102,07 108,29 323,16 100,09 - 

Enhetskostnader, barnehage per time* 45 50 43 43 50 

 

Nordsinni barnehage       

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

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

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

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

5,0 5,3 - 5,1 - 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 

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

*skal korrigeres 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 Landet 

Forbruk i % av budsjett 97,53 97,47 303,93 100,06 - 

Enhetskostnader, barnehage per time* 45 50 43 43 50 

 

6 KULTUR 

 2012 2011 2010 2009 Landet 

Besøk pr kinoforestilling 36,5 42,7 24,9 28,7 31,4 
Antall medlemmer på Parken 327 330 322 314 - 
Netto driftsutgifter kultur, andel av totale netto 
driftsutgifter 

3,9 3,2 3,7 4 3,9 

Kommunale driftstilskudd pr lag 64981 29820 30224 27688 27902 
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 561 186 229 99 172 
Netto utgifter barn og unge 297 284 250 263 193 
Netto utgifter til bibliotek, per innbygger 298 282 259 255 260 
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Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

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

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

Bruk av fritidssentre pr 10.000 innbygger 14000 9113 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 - - 

 «Kommunale driftstilskudd per lag» er mer enn fordoblet fra 2011 til 2012. Dette skyldes det 

ekstraordinære tilskuddet til kunstgressbanen på Brovold, og har også konsekvenser for punktet 

«Netto driftsutgifter kultur, andel av totale netto driftsutgifter» og ikke minst «Netto driftsutgifter til 

idrett per innbygger». Kostratallene på disse områdene må derfor ses på og vurderes i lys av dette. 

Bruk av fritidssenter pr. 10.000 innbyggere synker fra 2011 til 2012. Dette skyldes at det i 2012 ble 

rapportert inn i gjennomsnitt 2 åpne klubbkvelder per uke mot 3 i 2011. Det må rapporteres hele tall 

og forskjellen er derfor ikke så stor som det kan se ut som, men målet på 14.000 besøk pr. 10.000 

innbygger ble ikke nådd (det var da også urealistisk høyt). 

Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser på kulturenheten i 2012. 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

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

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 1,5 2,1 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 96,7 98,1 95,2 98,1 
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7 NAV 

 2012 2011 2010 2009 

Antall deltakere på kvalifiseringsprogrammet 5 8,0 9,2 - 
Antall sosialhjelpsmottakere mellom 18-24 år 26 45 47 39 
Antall arbeidssøkere 18-24 år som er under 
tiltak i NAV pr 31.12  

17 10 8 11 

 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Snitt stønadslengde 18-24 år (mnd) 4,0 3,9 4,1 3,1 4,4 - 

Snitt stønadslengde 25-66 år (mnd)  3,9 3,7 3,9 4,4 4,1 - 

Snitt utbetaling pr stønadsmåned (kr) 4900 4671 4872 4860 4798 - 

Andel som går over 6 måneder på stønad 
(%) 

25 21,5 25,8 26 29 34,4 

Andel arbeidsløse i kommunen (%) 2,3 2,4 2,3 2,2 2,3 2,5 

Andel mottakere med individuell plan (%) 4,0 5,9 4,3 4,1 6,4 3,5 

Andel mottakere som får gjeldsrådgivning 
(%) 

85 90 90 83 86 - 

Sosialmottakere per årsverk 25 21 25 23 25 - 

Telefontid for brukere, timer per uke 30 30 30 30 30 - 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2,0 5,9 1,5 1,8 - 

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

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 Landet 

Forbruk i % av budsjett 92,31 115,68 110,5 - - 

Enhetskostnader sosialtjenesten, pr 
mottaker** 

98859 69656 54407 42994 39037 

**Hentet fra KOSTRA: Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker Enhet : Kroner 

 

8 KULTURSKOLEN 

 2012 2011 2010 2009 Landet 

Brutto driftsutgifter til kulturskolen, per bruker 34674 19031 12008 13655 15074 
Antall elevplasser totalt 292 323 336 290 - 
Antall elever dans 107 115 132 103 - 
Antall elever blås og slagverk 70 76 67 68 - 
Antall elever tangentinstrumenter 33 35 35 37 - 
Antall elever sang og kor 41 41 58 67 - 
Antall elever fiolin 7 7 8 8 - 
Antall elever bandklinikk 17 18 24 - - 
Antall elever bilde og skulptur 8 9 12 6 - 
Andel lærere med utdanning tilsvarende 3 årlig 
høyskole 

77 % 75 % 75 % 75 % - 

Elevbetaling lav sats pr halvår 620 560 560 500 - 
Elevbetaling mellomsats pr halvår 990 930 860 790 - 
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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 1,1 0,7 4,4 1,0 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 5 11,1 9,1 0 2,4 

 

Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett 100,24 106,58 100,24 98,17 

 

9 FAMILIE OG HELSE 

 2012 2011 2010 2009 Landet 

Andel barn med barneverntiltak ift 
innbyggere 0-17 år 

8,9 % 8,2 % 8,1 % 7,1 % 4,7 % 

Andel undersøkelser som fører til 
tiltak 

68,9 % 71,1 % 55,3 % 54,8 % 48,5 % 

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

24,3 % 9,0 % 8,3 % 19,4 % 14,9 % 

Andel av netto driftsutgifter til barn 
som bor utenfor opprinnelig familie 

70,1 % 72,7 % 66,1 % 59,4 % 51,6 % 

Andel nyfødte med hjemmebesøk 
innen to uker etter hjemkomst 

100 % 100 % 100 % 97 % - 

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

100 % 100 % 93 % 99 % - 

Total antall bruker av psykisk helse 220 215 182 243 - 
Antall nye brukere av psykisk helse 147 139 126 131 - 
Antall brukere av dagtilbudet i 
psykisk helse 

38 41 32 30 - 

Antall årsverk innen psykisk helse 7,4 7,5 6,9 6,9 - 
Antall nyhenviste saker PPT 23 36 30 35 - 
Antall individsaker PPT 121 144 114 125 - 
Antall barn det er et samarb. Med 
BUP, HAB-tjenesten eller 
kompetansesentrene om 

35 39 33 20 - 

Antall brukere med utlånet 
hjelpemidler 

642 701 694 707 - 

Antall hjelpemidler utlevert 1697 1910 1529 1660 - 
Stillinger med fagutdanning 
barnevern, per 1000 barn 0-7 år 

100 % 95 % 100 % 19 % 81 % 

Utgifter til forebygging, helsestasjon 
og skolehelsetjeneste  

3055 2548 2357 2424 1693 

Helsesøsterårsverk pr 10.000 
innbyggere 0-5 år 

93,8 93,8 96 - 55,6 
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Årsverk psykiatrisk sykepleier pr 
10.000 innbyggere 

4,48 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 12,8 10,0 13,9 9,7 

Antall innleggelser pr 10.000 
innbyggere 

299 265 280 - - 

Snitt listelengde fastleger 1400 1383 1372 1752 1171 
Reservekapasitet fastleger 467 104 105 105 105 
Netto utgifter til forebygging, kroner 
pr innbygger 

189 212 87 76 132 

 

 Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Barnevern       

Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd (%) 0 10 11,9 33 68 24,6 

Andel barn med utarbeidet plan (%) 100 98  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 
til deg når du er på helsestasjonen (BU 1-6)? 

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

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 % 100 % - 

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

0 0 0 0 0 - 

Antall avvik på medisinhåndtering 0 1 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 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 4,7 4,65 - - - - 
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og råd PPT gir? 

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 

 

Medarbeiderperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,5 1,8 1,7 1,2 1,0 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 7 6,9 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 

4,9 4,9 - 4,7 - 4,2 
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din? MU 1-6 

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 93,63 99,89 109,4 98,06 - 

Enhetskostnader, kommunehelse pr innbygger 2831 2505 2019 1949 1939 

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

Kroner 

 

10 OMSORG OG REHABILITERING 

 2012 2011 2010 2009 Landet 

Avvik på medisinering 403 186 84 118 - 
Avvik på vold og trusler 130 255 209 115 - 
Antall brukere av praktisk bistand i hjemmetjenesten 250 228 245 377 - 
Antall brukere av trygghetsalarm 282 265 210 262 - 
Antall døgn overbelegg sykehjemmet 791 296 396 149 - 
Antall døgn overbelegg omsorgssentrene 1493 564 38 0 - 
Antall brukere i miljøarbeidertjenesten der det er 
samarbeidsavtale med habiliteringstjenesten 

8 4 4 - - 

Antall tilfeller bruk av ulegitimert tvang i miljøarbeidertjenesten 3 4 0 8 - 
Snitt tildelte timer hjemmesykepleie i hjemmet 2,6 1,6 1,8 1,8  
Snitt tildelte timer praktisk bistand i hjemmet* 7,4 2,6 2,7 3,2  
Antall LAR pasienter 7 6 9 7 - 
Andel av netto driftsutgifter PLO til institusjoner 40 39,0 38,5 40,8 46 
Andel av netto driftsutgifter PLO til tjenester til hjemmeboende 56 57,4 57,2 55,0 48 
Andel av netto driftsutgifter PLO til aktivisering og støttetjenester 4 3,6 4,3 4,2 5 

* Tallene er hentet fra IPLOS. Praktisk bistand i hjemmet har en kraftig økning i 2012. Dette skyldes at 

alle vedtatte timer i Miljøarbeidertjenesten blir definert som praktisk bistand opplæring i hjemmet, 

selv om det er både opplæring, praktisk bistand og hjemmesykepleie. Dette er en endring fra 

tidligere år. I tillegg kommer økningen i vedtak om hjemmehjelp. 

Brukerperspektivet Mål 2012 2011 2010 2009 Landet 

Andel årsverk brukerrettede tjenester med fagutdanning 
(%) 

80 81 79 81 80 73 

Årsverk pr. mottaker i brukerrettede tjenester 0,35 0,30 0,31 0,29 0,27 0,47 
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Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter       

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

1,0 0,71 1,0 0,3 1,0 0,73 

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

10  7,8 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 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 

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 2,3 2,0 2,1 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 10 11,3 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 101,51 100,63 95,75 97,23 

Enhetskostnader hjemmetjenesten 155085 141839 136674 127964 

Enhetskostnader sykehjemsplass 858434 676329 720158 720526 
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11 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 

 42,3 42,2 42,5 42,8 84,1 

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

   32 31 54 53 31 

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

   32 55 309 354 209 

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

40,0 39,9 40,2 40,2 84,1 

Beregnet gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent 
alder 

   38 37 46 34 30 

Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for de siste tre år     0,21 0,24 0,03 0,03 0,46 
Tilknytningstetthet på avløpsnettet (innb/km)   74 74 74 73 117 
Energikostnader per kvadratmeter bygg   149 130 104 178 127 
Husholdningsavfall per innbygger (kg)   384 393 365 371 438 
Andel husholdningsavfall utsortert (%)    68 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 % 20 % 22 % 21 % 23 % - 

Andel av § 13 (risikoutsatt bygg) tilsyn i 
brannvesenet 

100 % 94 % 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 1,8 1,3 1,9 1,5 - 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 6,5 8,4 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 
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Økonomiperspektivet 2012 2011 2010 2009 

Forbruk i % av budsjett 97,0 104,5 102,1 100,65 

 

12 PLAN OG NÆRING 

 2012 2011 2010 2009 Landet 

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

- 110 100 90 - 

Antall behandlede byggesøknader 
(antall søknader om tiltak)* 

114 (ny 
metodikk) 

186 - - - 

Antall gjennomførte oppmålingsforretninger* 88 (ny 
metodikk) 

239 - - - 

Saksbehandlingsgebyr privat reguleringsplan, 
boligformål 

32423 31540 23920 -  

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig 6322 6150 2944 3830  
Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretning for 
areal tilsvarende en boligtomt 750 m2 

15420 15000 13000 9920  

* Ny metode for å telle antallet. Kan nå hentes ut fra byggesaksmodulen i Esak og Oppmålingsdialog. 

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 17 16 21 19 

Antall kontrollerte private vann- og avløpsanlegg 
(Forskrift vedtatt våren 2013) 

50 - - - - - 

Antall tilsyn med behandlede byggesaker 8 Sentrale 
tilsyn 
8 Lokale 
tilsyn 

8 
 
- 

8 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

Oppmåling/geodata:       

Andel av eiendommer som ligger inne i 
matrikkelen 

90 % 88 % 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 5,5 4,7 4,1 4,7 - 

Areal dyrket jord > 40.522 
dekar 

40.356 39.351 45.078 46.250 - 
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Generelt:       

Antall påklagede vedtak som omgjøres etter klage 
til overordnet myndighet 

0 0 1 1 0 - 

Hvor fornøyd er du med kvaliteten i 
saksbehandlingen (1-6)? 

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

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 1,3 1,7 0,6 1,3 

Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 3 0,7 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 132,19 94,09 84,15 96,42 
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DEL 3. ØKONOMIPLAN 

Årsbudsjettet for 2014 utgjør det første året i økonomiplanperioden, og økonomiplanen er 

vedtatt av kommunestyret i SAK 73/13: ØKONOMIPLAN 2014 - 2017 MED BUDSJETT 2014. 
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VEDLEGG 

1. OVERSIKT OVER PLANER OG STRATEGIER FRA PLANSTRATEGI 2012-2016 

Planer og strategier som er en del av plansystemet i Nordre Land kommune. Kolonnen lengst til 

venstre viser når planen eventuelt skal rulleres (R) eller utarbeides (U), brun bakgrunn markerer at 

arbeidet er igangsatt. Perioden viser hvilket tidsperspektiv planen er utarbeidet for og kolonnen til 

høyre viser i hvilken sak den aktuelle planen er vedtatt. Grønn bakgrunn markerer at planen berører 

enheten plan og næring. 

2012 2013 2014 2015 Kommuneplan Periode Sak 

V    Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2020 14/12 

R    Kommuneplanens arealdel – 2.gangs høring av ny plan i september 2012, vedtak HV 2012, 

kommunedelplan Dokka – tas inn i arealdelen 

1999-2007 
22/99, 42/99 

R R R R Kommuneplanens handlingsdel – rulleres årlig vår   

R R R R Økonomiplan – rulleres årlig høst 2012-2015 112/11 

R    Planstrategi 2010-2016 18/10 

2012 2013 2014 2015 Kommunedelplaner/Handlingsplaner Periode Sak 

    Kommunedelplan for barnehage skal inngå i handlingsplanen 2007-2010 44/07 

 U   Kommunedelplan for vann og avløp, tiltaksdel skal rulleres hvert fjerde år 
 

2013-2025 

 

    Kommunedelplan for omsorg, helse og rehabilitering skal inngå i handlingsplanen 2010-2013 26/10 

    Kommunedelplan for Nordre Land-skolen – skal inngå i handlingsplanen 2011-2015 30/11 

   R Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet – må bestå for å utløse spillemidler 2012-2015 110/11 

 U   Synnfjell Syd – planprogr. off. ettersyn jan 2012, vedtatt planprogram vår 2012 
 

 

  U  Synnfjell Øst – oppstart 2013, planprogr. oppstart høst 2012 
 

 

   U Austtorpaåsen – oppstart 2014 
 

 

  U  Veg-, transport- og trafikksikkerhetsplan (NLTP)  2014 -  

 R   Strategisk plan for bosetting og boligbygging 2007-2010 7/07 

 R   RusmiddelplanRus- og kriminalforebyggende handlingsplan 2006- 68/06 
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V    Hovedprosjektplan Ekte Landsbyliv 2010-2014   

R    IKT strategi – skal rulleres i -12, men arbeidet er ikke igangsatt 2010-2012 27.04.10 

 R   Energi- og klimaplan for Nordre Land kommune – utsatt fra -12 til -13 2009-2012 05/09 

R    Strategisk Nærings- og utviklingsplan 2008-2012 23/08 

U    Forprosjektrapport God Folkehelse i Nordre Land 2012  

 R   Plan for kompetanseutvikling av sosial- og helsepersonell 2010-2013  

 U   Handlingsplan for universell utforming - arbeidet bør starte opp i 2012 
  

 U   Plan for samfunnssikkerhet og beredskap- arbeidet bør starte opp i 2012 
  

 U   Utarbeide strategisk plan for inkludering av de ulike innvandrergrupper med sikte på varig bosetting i 

kommunen 

  

 R   Fellesplan for voksnes læring i Nordre Land 
2010-2013 39/10 

   R Kommunal veileder for tverrfaglig innsats ved bosetting av flyktninger  
2012-2015 89/11 

2012 2013 2014 2015 Reguleringsplaner Periode Sak 

U    
Reguleringsplan Øygardsjordet - Ferdig sommer / høst 2012 

    
Granerområdet/ Dokken grustak – behov for regulering 

    
Reguleringsplan for Stasjonsområdet (planprogram vedtatt vår 2013) 

    
Reguleringsplan for Dokka sentrum - Usikker status og behov 

   U 
Nye reguleringsplaner Synnfjell Syd - Kommer når kommunedelplanene er vedtatt 

   U 
Nye reguleringsplaner Synnfjell øst - Kommer når kommunedelplanene er vedtatt 
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I etterkant av planstrategien er det i tillegg igangsatt følgende planprosesser: 

 

  

   

Kommunale arealplaner   

Reguleringsplan for demensboliger på 

Øygardsjordet Oppstart vinter 2013 Planprogram vedtatt vår 2013 

Reguleringsplan - Landmovegen Oppstart høst 2013   

Områderegulering Dokka sentrum øst Ikke påstartet 

Torstu, Dokka sentrum, Landmoområdet, 

Snertinn, Gjefle grustak 

Områderegulering Dokka sentrum vest Ikke påstartet 

Dokken næringsområde, Vinjarmoen 

Næringsområde 

Områderegulering Elverom Ikke påstartet 

Flerbrukshall, justering av boligfelt, Korsvoll, 

Næringsareal- Bito, gangveg 

Private reguleringsplaner    

Reguleringsplan ved Posten Privat reguleringsplan Planutkast høst 2013 

Granerområdet - endring av plan  Oppstart vår 2013  Vedtak nov 2013 

Langeråk hyttefelt Oppstart vår 2013  

Reguleringsplan Torstu Ikke påstartet  


