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1.0. INNLEDNING 

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 

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

ressursmessige forutsetningene for prioriteringene. I Nordre Land kommune er kommuneplanens handlingsdel 

og økonomiplanen ett dokument, slik at prioriterte tiltak hvert år ses i sammenheng med tilgjengelige 

økonomiske ressurser. Enhetenes styringskort ligger som vedlegg (vedlegg 1).  

For perioden 2015-2018 er kommunedelplan for Nordre Land skolen inkludert i kommuneplanens handlingsdel. 

Enhetenes styringskort er endret i tråd med behov som er avdekket i forbindelse med utarbeidelse av 

utviklingsrapporten. 

ØKONOMIPLAN 

Økonomiplanen skal gi et fireårig økonomisk bilde av kommunen, og skal synliggjøre hvordan de lokalpolitiske 

prioriteringene finansieres, og ta hensyn til de økonomiske konsekvenser som statlige føringer og 

satsningsområder medfører.   

I desember 2013 kom Kommunal- og regionaldepartementet med en lenge varslet veileder for 

økonomiplanleggingen i kommuner og fylkeskommuner. Veilederen beskriver både hvilke krav en økonomiplan 

skal oppfylle, og hvordan kommunen kan gå fram for å sikre at kravene ivaretas. Kravene sier bl.a. at 

økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, 

forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperiode, vise balanse for hvert av årene i økonomiplanen og 

inneholde utviklingen i sentrale økonomiske størrelser.  
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2.0. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 

Handlingsdelen er en mer konkret beskrivelse av hvordan mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel 

skal følges opp i fireårsperioden, og den omhandler i første rekke kommunen og de kommunale sektorer som 

er underlagt kommunestyret.  

2.1. 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 

2.2. FOKUSOMRÅDE BARNEHAGE OG SKOLE 

BARNEHAGE 

 Full dekning av barnehageplasser og trolig noe redusert behov for plasser fremover. 

 Stor andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning og økt andel assistenter med relevant utdanning. 

 Bedret resultat for areal for lek- og opphold pr barn. 

 Gode resultater knyttet til voksentetthet i barnehage. 

GRUNNSKOLE 

 Svake avgangskarakterer og resultater på nasjonale prøver i 8. og 9. trinn.  

 Bedret resultat på nasjonale prøver for 5. trinn. 

 Større andel lærere med godkjent utdanning. 

 God trivsel blant elevene. 

 Se også vedlegg 2 Utviklingsrapport for Nordre Land skolen 2013 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

 Barn og unge skal ha 
trygge oppvekstsvilkår, 
gode 

 Følge opp målsetningene i 
kommunedelplan for Nordre 
Land skolen (kommunedelplan 

Program for kompetanseheving i skole og barnehage videreføres med 
fokus på resultater og økt læringsutbytte i tråd med mål i 
styringskortene. 

2015-16 
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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. 

for grunnskolen er inkludert i 
handlingsplanen f.o.m. denne 
utgaven) 

 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 

 
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. 
 
Fokus på barn og trivsel 
 
Gjennomføre ståstedsanalyser etter oppsatt plan i grunnskolen. 
 
Identifisere utviklingsområder årlig: 
-videreutvikle lokale læreplaner/årsplaner   
-øke sammenhengen mellom lokale læreplaner og periodeplaner/ 
ukeplaner  
-arbeide med felles holdninger, regler og konsekvenser 
-fokus på vurdering for læring 
 
Deltar i kompetansehevings-prosjektene «lære å lære» og «kompetanse 
for kvalitet» 
 
Systematisk kvalitetsutvikling i samarbeid med veilederkorpset 
 
Ungdomsskolesatsning med fokus på grunnleggende ferdigheter innen 
regning. Barnetrinnene deltar også. 
 
Iverksette tiltak og investeringer fra grunnskolens IKT-plan 
 
Bruk av nye rutiner for spesialundervisning og tilrettelegging. 
 
Ferdigstille og følge opp tiltaksplan for folkehelse.  
 
Oppgradere uteområdene ved kommunens grunnskoler. 
 
Initiere samhandling med OFK, 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. 

 
Løpende 
 
 
 
 
Løpende 
 
2015-18 
 
2015-18 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
2015 
 
2015-17 
 
 
2015-18 
 
Løpende 
 
Årlig 
 
2015 
 
2015- 
  
 
 
Løpende 

2.3. FOKUSOMRÅDE OMSORG, HELSE OG REHABILITERING 

Oppsummering av statistikk og analyser: 

 Lavt antall tildelte timer hjemmesykepleie 

 Få årsverk pr mottaker av hjemmetjeneste og institusjonsplass. 

 Større andel av innbyggerne over 80 år som har sykehjemsplass. 

 Bedret resultat for opphold på korttidsplass. 

 Økt behov innen hjemmetjenester og heldøgnsomsorg på henholdsvis 33 og 4 plasser innen 2017. 

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 

 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, 

Vurdere folkehelse i alle planer 
 
Utarbeide folkehelseplan med egen tiltaksdel 
 
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 

Løpende 
 
2015 
 
Løpende 
 
 
Løpende 
 
2015 
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oppleve tjenesten innen 
helse og 
omsorg/rehabilitering 
som gode. 

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

 Forebyggende arbeid 
prioriteres 

 Følge opp 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 

handlingsplanprosessen. 
 
Gjennomføre tiltak i Utviklingsplan Omsorg og rehabilitering (vedtas 
januar 2015)  
 
Gjennomføre tiltak i Kompetanseplan for Omsorg og rehabilitering  
 
Planlegge for en framtidig god legedekning 
 
Ta i bruk velferdsteknologi 
 
Tiltak som følge av vedtatt rus- og kriminalforebyggende handlingsplan 
 
Videreutvikle lærings- og mestringstilbudet i kommunen 

 
 
2015-18 
 
 
2015 
 
2015-18 
 
2015-18 
 
2015-18 
 
2015-18 

2.4. FOKUSOMRÅDE KULTUR 

Oppsummering av statistikk og analyser: 

 Høyt antall besøk på fritidssenter pr innbygger under 18 år. 

 Økt andel av totale netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge. 

 Redusert andel av totale netto driftsutgifter til kultur og idrett. 

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 
 
Dagens kulturskoletilbud opprettholdes så lenge elevgrunnlaget er til 
stede 
 
Nye kulturskoletilbud utvikles ut fra ønsker og behov i lokalsamfunnet 
 
Øke Landsbyens attraktivitet som bosted gjennom videre utvikling på 
og rundt Dokka kulturstasjon (SNU) 
 
Videreføre og implementere landsbysatsningen i kommunens 
organisasjon (SNU) 
 
Gjennomføre Landsbykonferansen årlig (SNU) 
 
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 
 
Etablere skateboardpark i betong ved Parken ungdomsklubb 

2015-18 
 
2015-18 
 
 
2015-18 
 
2015-17 
 
 
2015-18 
 
 
Årlig 
 
Løpende 
 
 
Løpende 
 
 
2015 

2.5. FOKUSOMRÅDE ARBEID OG NÆRINGSLIV 

Oppsummering av statistikk og analyser: 

 Økende antall arbeidsplasser og lav utpendling. 

 Et variert og robust næringsliv. 

 Stor men synkende andel sysselsatte innen landbruk. 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 



 

 
7 

 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 

Tiltak som er vedtatt i Strategisk nærings- og utviklingsplan: 
• Ha oppdaterte og fremtidsrettede kommuneplaner/arealplaner 
• Veilede unge etablerere 
• Videreutvikle Landsbyen Dokka som handelssted 
• Satse på produktutvikling innen reiselivet 
• Økt merverdi av hyttemarkedet 
• Satse på skogsbilveger 

 Møteplasser for landbruket 
• Videreføre satsingen på Landsbyen Dokka 

 Informasjon til innflyttere 

 Grendeutvikling 
• Gjennomføre 30 bedriftsbesøk årlig 
• Videreføre førstelinjetjeneste for gründere og næringsdrivende (inkl. 
landbruk) 
• Entreprenørskap i skolen 
• Lærlingeplasser 
• Samarbeid skole, kommune og næringsliv 
• Kommunale næringsarealer 
• Saksbehandlingstid  

 Økt kapasitet til næringsrådgivning og lokalsamfunnsutvikling (fra 
50 til 100 %)  

2015-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 

2.6. FOKUSOMRÅDE VEGER OG KOMMUNIKASJONER 

Oppsummering av statistikk og analyser: 

 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 

 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 
 
•Jobbe for bedre vegstandard i hele kommunen (SNU) 
 
•Utbygging av bredbånd/fiber med større kapasitet (SNU) 
 
•Jobbe for økt bruk og bedret kollektivtilbud (SNU) bl.a. i samarbeid 
med Oppland Fylkeskommune og KID-ordningen (kollektivtransport i 
distriktene). 

2015-16 
 
 
 
 
 
 
 
2015-17 
 
2015-17 
 
2015-17 
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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 

2.7. FOKUSOMRÅDE MILJØ, KLIMA OG ENERGI 

Oppsummering av statistikk og analyser: 

 Lavt med bedret resultat for andel fornyet ledningsnett avløp. 

 Høye gebyrer for vann og avløp, men bedret resultat sammenlignet med 2013. 

 Bedret, men relativt lavt, resultat for energikostnader pr m² bygg. 

 Svakt med bedret resultat for leke- og rekreasjonsarealer i tettsteder. 

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 
 
Vurdere å bruke tre i kommunale byggeprosjekter 
 
Sektorplan 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 

2016 
 
Løpende 
 
 
2015-18 
 
Løpende 
 
2015 
 
 
 
Løpende 

2.8. FOKUSOMRÅDE LANGSIKTIG AREALBRUK 

Oppsummering av statistikk og analyser: 

 Gode resultater for saksbehandlingstid for reguleringsplaner. 

 Stor andel byggesaker med overskredet frist. 

MÅL STRATEGIER HANDLING ÅR 

 Areal- og 
naturressursforvaltninge

 Hovedtyngden av ny 
boligetablering skal 

Regionalt prosjekt med Søndre Land i regi av næringshagen «Liv i alle 
husa» 

2015-16 
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n i Nordre Land skal 
gjøre det attraktivt å bo 
og virke i hele 
kommunen – både i 
sentrumsområder og 
grender. 

 Areal- og 
naturressursforvaltninge
n 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 

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. 

 
Øke Landsbyens attraktivitet som bosted gjennom videre utvikling på 
og rundt Dokka kulturstasjon (SNU) 
 
Regionalt prosjekt med Søndre Land i regi av næringshagen 
«Merverdier knyttet til fritidsboliger» 
 
Se også egen tabell med oversikt over igangsatte planer og framtidig 
planarbeid under (punkt 2.8.1). 
 

 
2015-17 
 
 
2015 

2.8.1. OVERSIKT OVER IGANGSATT OG FRAMTIDIG AREALPLANARBEID 

Pr  Kommunale arealplaner Ikke igangsatte planer Igangsatte planer Planlagt sluttbehandling 

1 Kommuneplanens arealdel    3. gangs høring vinter 2015  2015 

1 Kommunedelplan Dokka   Tas inn i kommuneplanens arealdel  2015 

2 Kommunedelplan for Synnfjell syd    Vedtatt planprogram vår 2012  2015 

3 Kommunedelplan for Synnfjell øst    Vedtatt planprogram vår 2013  2015 

 

Reguleringsplan Dokka 
kulturstasjon   Planprogram vedtatt vår 2013 

Tas inn i områdedereg. plan Dokka 
sentrum 

 

Reguleringsplan Demensboliger 
Øygarden   Planprogram vedtatt vår 2013 

Tas inn i områdereg.plan 
Landmoområdet 

4 
Områdereguleringsplan Dokka 
sentrum Oppstart 2015 inkl. Kulturstasjon   2017 

5 Områderegulering Dokka vest Oppstart 2016/2017   2018 

6 
Områdereguleringsplan Landmo-
området Oppstart 2017   2018 

7 Områderegulering Elverom Oppstart 2015   2015 

8 Områderegulering Dokka øst Oppstart 2018   2019 

9 Kommunedelplan Aust Torpåsen Oppstart 2019   2020 
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Private reguleringsplaner Ikke igangsatte planer Igangsatte planer Planlagt sluttbehandling 

1 Reguleringsplan Landmovegen   Oppstart 8. nov 2013  2015/2016 

1 Omregulering Lindstad Oppstart vinteren 2015    2015/2016 

 

6-8 Reguleringsplaner Synnfjell Øst Oppstart 2015   2015/2016 

 

5-6 Reguleringsplaner Synnfjell Syd Oppstart 2015   2015/2016 

     

 Ferdigstilte planer Ikke igangsatte planer Igangsatte planer Planlagt sluttbehandling 

F Reguleringsplan Fjellolia sør Vedtatt jan 2011   Ferdig 

F Reguleringsplan Fagertun   Vedtatt juni 2011 
Hva med Torstumoen, venter på 
initiativ fra TDE Ferdig 

F Løkka Døhl - Lindstad Vedtatt høst 2011   Ferdig 

F 
Reguleringsplan Gjefle skog / 
masseuttak Ferdigbehandling vår 2012   Ferdig 

F Omregulering Synnfjellstugua Ferdigbehandling vår 2012   Ferdig 

F Reguleringsplan Øygardsjordet Vedtatt des 2012   Ferdig 

F 
Omregulering Synnfjellstugua - 
endring Ferdigbehandling vinter 2013   Ferdig 

F 
Reguleringsplan Gjefle skog / 
masseuttak endring Ferdigbehandling vår 2013   Ferdig 

F Granerområdet - endring av plan Vedtatt nov 2013   Ferdig 

F Reguleringsplan Saga Vedtatt april 2014   Ferdig 

F Langeråk hyttefelt Vedtatt mai 2014   Ferdig 

2.9. ANDRE VIKTIGE OMRÅDER MED BETYDNING FOR KOMMUNESAMFUNNET 

2.9.1. 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 
 

2015-18 
 
 
Løpende 
 
 
 
 
 
 
 

2.9.2. 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 

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

Plan for samfunnssikkerhet og beredskap er utarbeidet  
Tiltaksdelen av planen rulleres årlig. 
  
Hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap vurderes i planprosesser 

Årlig 
 
 
Løpende 
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effektivt kan håndtere slike 
hendelser. 

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

og byggeprosjekter.  
 
Videreføre arbeidet med enhetsvise ROS-analyser 

 
 
Løpende  
 
 
 

2.9.3. 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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3.0. STYRINGSKORT 

Styringskortene for Nordre Land kommune ble oppdatert for andre gang i forbindelse med Handlingsplan 2013-

2016. Styringskortene for 2015 er vedlagt planen (Vedlegg 1). For å sørge for kontinuitet, er det få store 

endringer i styringskortene. Styringskortene er tilpasset endringer i brukerundersøkelser, og viktige 

satsningsområder i enkelte enheter er innarbeidet i styringskortene. Styringskortet for skole, Læringssenteret, 

barnehage er noe endret. 

Styringskortene er inndelt i en faktadel (tabell), og det er satt mål innenfor tre perspektiv; Brukerperspektivet, 

medarbeiderperspektivet og økonomiperspektivet. Her følger en kort oppsummering av hvilke mål og 

indikatorer kommunestyret har vedtatt i styringskortene. 

1 Overordna  Innbyggertilfredshet med kommunen som bosted, oppvekstmiljø, kommunale 
tjenester, infrastruktur og kulturtilbud mm. 
Medarbeidertilfredshet og sykefravær i organisasjonen samlet. 
Økonomiske nøkkeltall og mål på disse. 

2 Sentraladministrasjonen Medarbeidertilfredshet, sykefravær og mål på økonomisk styring. 

3 Grunnskolen samlet Læringsresultater mål i grunnskolepoeng og nasjonale prøver. 

4 Skolene enkeltvis Mål knyttet til elevtrivsel, oppfølging fra lærerne, foreldrenes tilfredshet med 
skolen og SFO. 
Medarbeidertilfredshet, sykefravær og økonomisk styring. 

5 Nordre Land 
Læringssenter 

Mål på norskopplæring/gjennomføringsgrad, individuelle planer, overgang til 
skole/jobb etter introduksjonsprogram mm. 
Medarbeiderperspektiv, sykefravær og økonomisk styring. 

6 Barnehagene (like 
måleindikatorer) 

Mål på ledere og assistenters utdanning, leke- og oppholdsareal per barn, 
bemanning, åpningstid, mål knyttet til foreldrene tilfredshet med barnehagen. 
Medarbeidertilfredshet, sykefravær og økonomisk styring. 

7 Kultur Mål på utlån alle medier fra folkebibliotek, besøk i folkebibliotek, bruk av 
fritidssentre, og tilfredshet med kulturtilbudet i kommunen, med 
bibliotek/bokbussen, bibliotektilbudet, med kinotilbudet i kommunen og 
tilbudet ved Parken ungdomsklubb. 
Medarbeiderperspektiv, sykefravær og økonomisk styring. 

8 NAV Mål på stønadslengde, utbetaling pr stønadsmåned, andel som går over 6 
måneder på stønad, andel arbeidsløse i kommunen, andel mottakere med 
individuell plan, andel mottakere som får gjeldsrådgivning, sosialmottakere per 
årsverk og telefontid for brukere. 
Medarbeiderperspektiv, sykefravær og økonomisk styring. 

9 Kulturskolen Mål på venteliste, andel elever på barnetrinnet og ungdomstrinnet og 
oppnåelse på resultat for eleven, trivsel og informasjon fra 
brukerundersøkelsen. 
Medarbeiderperspektiv, sykefravær og økonomisk styring. 

10 Familie og helse Mål knyttet til barnevern, helsestasjon, psykisk helse, PPT, fysio- og 
ergoterapitjenesten og helse. 
Medarbeiderperspektiv, sykefravær og økonomisk styring. 

11 Omsorg og 
rehabilitering 

Mål knyttet til objektive indikatorer som utdanning på personell, omgjøringer 
av klager fra Fylkesmannen, samt mål knyttet til brukerundersøkelser. 
Medarbeiderperspektiv, sykefravær og økonomisk styring. 

12 Teknisk drift og 
eiendom 

Mål knyttet til feiing og tilsyn, samt mål knyttet til innbyggerundersøkelsen. 
Medarbeiderperspektiv, sykefravær og økonomisk styring. 

13 Plan og næring Mål knyttet til objektive kriterier som saksbehandlingstid, samt mål knyttet til 
brukerundersøkelse.  
Medarbeiderperspektiv, sykefravær og økonomisk styring 
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4.0. ØKONOMIPLAN 2015-2018 

4.1. INNLEDNING 

Arbeidet med Kommuneplanens Handlingsplan 2015-2018, og økonomiplanen for samme periode, ble 

påbegynt i mai 2014. Regjeringen la fram Kommuneproposisjonen, med en egen meldingsdel om 

kommunereformen, den 14. mai. I formannskapets Handlingsplanseminar på Spåtind, ble kommunebidraget 

(samlet ramme til drift av kommunen) gjennomgått, og de foreløpige rammer for administrasjon og enheter 

ble grovt sett lagt. I formannskapets møte 18. juni ble de foreløpige rammene, med bl.a. 1 % kutt innenfor 

administrasjonen og enhetene, vedtatt. Rådmannen ble i tillegg bedt om å legge fram konsekvenser av 

ytterligere 2 % budsjettreduksjon innenfor enhetene og administrasjonen. Det at de foreløpige rammer ble 

fordelt før sommeren, la grunnlaget for et godt budsjettarbeid. Den 14. oktober var konsekvensene av 

statsbudsjettet drøftet i formannskapet, og i budsjettseminaret den 22.-23. oktober ble Økonomiplanen og 

budsjettet saldert av formannskapet.  

Viktige erfaringer fra prosessen er at «ostehøvelkutt» ikke garanterer at innsparinger skjer der potensialet er 

størst og der konsekvensen er minst, dernest at en mer planlagt omstillings- og effektiviseringsstrategi er et 

bedre verktøy. På denne måten kan ledere, tillitsvalgte og politikere trekkes med i en prosess, som i større grad 

kvalitetssikrer tiltakene. Formannskapet har vedtatt å gjennomføre en slik omstillingsprosess i planperioden. 

Foreløpige beregninger viser en økonomisk utfordring over kr 6 mill. i 2016. I 2017 og 2018 er det også en stor 

utfordring. Forutsetninger vil kunne endre seg, men behovet for et omstillingsarbeid er klart til stede.  

En særskilt utfordring i budsjettet, var knyttet til gjeninnføringen av differensiert arbeidsgiveravgift til et 2005-

nivå. Siden 2005 har Nordre Land kommune blitt kompensert kr 7,8 mill. i skjønnsmidler som følge av denne 

utgiftsøkningen. Når arbeidsgiveravgiften ble redusert ble kommunen trukket kr 11,084 mill. i rammetilskuddet 

som følge av omleggingen. I tillegg fjernes skjønnsmidlene, som i sin tid ble gitt som kompensasjon. 

Regjeringen trakk dermed mer i rammeoverføringen enn det som reelt har vært kompensert i perioden med 

full arbeidsgiveravgift, og i tillegg fjernet regjeringen de skjønnsmidler kommunen har fått. Nesten hele 

skjønnsmiddeltrekket ble imidlertid reversert for 2015, men det er gitt klare signaler om at skjønnsmidlene kun 

som en midlertidig ordning som skal trappes ned i løpet av kort tid. Nordre Land kommune tapte, i likhet med 

mange andre kommuner, mye på denne omleggingen, og vil tape mer når skjønnsmidlene blir fjernet helt. 

I økonomiplan 2015-2018 ligger det inne mål knyttet viktige økonomiske størrelser i kommuneregnskapet. 

Kommunestyrets mål om opptrapping av netto driftsresultat, økt egenfinansiering av investeringer og styrking 

av disposisjonsfondet har ligget til grunn for Handlings- og økonomiplanen, og dermed også for budsjett 2015. 

Målene definerer en ”sunn”, eller bærekraftig kommuneøkonomi. 

Satsningene i økonomiplanperioden og i budsjett 2015: 

Budsjettarbeidet for 2015 har vært utfordrende både med tanke på å finne midler til oppbemanningen av den 

nye sykehjemsavdelingen, samt at inntektsforutsetningen for kommunen er forverret som følge av svikt i 

skatteinntektene og statlige endringer. Dette kommer i tillegg til en kommuneøkonomi i Nordre Land som i 

flere år nå har vist en nedadgående trend med svake nøkkeltall.  

Alle enhetene har fått økt sine rammer i tråd med de innspillene de har kommet med som er 

konsekvensjusteringer. Dette er endringer kommunen må tilpasse seg til. Det er lagt inn konsekvensjusteringer 

netto på kr 1,67 mill. Bortfall av medfinansiering av spesialisthelsetjenesten utgjør en utgiftsreduksjon på kr 

9,09 mill. I tillegg er reduksjon av lønnspotten som følge av mellomoppgjør kr 2,96 mill. Totalt sett er det derfor 

kompensert økte utgifter på over 13 mill. De vesentligste her er oppbemanning av den nye 

sykehjemsavdelingen på Landmo, samt økte behov i Tilrettelagte tjenester, Familie og helse og i skolene.   
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Det er lagt inn relativt få nye driftstiltak. Økt bemanning på langtidsavdelingene på Landmo sykehjem utgjør 

den vesentligste endringen i budsjettet for 2015, sammen med en satsning på IKT i skolen, regning og 

tilrettelegging i skolen. I kapittel 4.5.1. redegjøres det for satsningene i budsjettet og i kapittel 4.5.4. 

presenteres skjemaer for hver enkelt enhet, der alle endringene er tallfestet og beskrevet. 

Hvilke inntekter og salderinger som har bidratt til å muliggjøre dette 

For å kunne legge frem et budsjett for 2015 i balanse, ble det ved formannskapets vedtak om foreløpige 

rammer i juni, lagt opp til en 1 % reduksjon i administrasjon og enhetenes rammer. Ikke alle konsekvensene av 

1 % kutt ble ansett som akseptable, og det er derfor ikke alle enhetene som har fått reduksjoner i rammene 

etter framskriving. Noen enheter har reduksjoner ut over det generelle kuttet. Som følge av at 

arbeidsgiveravgiften ble redusert fra 14,1 % til 10,6 % fra 1. juli 2014, har mange enheter mindre rammer for 

2015 enn det som ble vedtatt i 2014. Men siden dette er en reell utgiftsreduksjon, får dette ingen 

konsekvenser for tjenestetilbudet. 

Formannskapets vedtak om et omstillingsprosjekt, legger opp til en varig reduksjon i utgiftene tilsvarende 10 

årsverk innen 2018. Omstillingsprosjektet legger opp til en innsparing på kr 1,5 mill. i 2015, med en ytterligere 

innsparing på tilsvarende beløp årlig i planperioden. Innen 2018 skal en innsparing på kr 6 mill. være oppnådd.    

 

4.2. STÅSTEDSANALYSE 

4.2.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING 

Folketallet i Nordre Land var pr 31.12.2013 på 6.700. Befolkningsutviklingen fra 1997 er som følger: 

Figur 1: Årlig befolkningsutvikling i Nordre Land kommune fra 31.12.1997 til 31.12.2014. Kilde SSB. 

 

Folketallet i Nordre Land kommune sank fra 1997 og frem til 2002, for så å øke igjen noe i 2003. Etter 2003 

sank antall innbyggere relativt mye fra 2003 til 2007. Fra bunnåret 2007, med 6.636 innbyggere pr 31.12, har 

pilen pekt oppover igjen. Siden 2011 har antallet igjen blitt redusert, og pr 31.12.2013 var det 6.700 

nordrelendinger. 
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Nordre Land kommune har fødselsunderskudd hvert år. Det betyr at det fødes færre barn i kommunen enn 

innbyggere som dør. År med befolkningsvekst er nettoinnflyttingen større enn fødselsunderskuddet. 

Flyttestrømmen inn og ut av kommunen er relativt stor.  

 

Tabell 1: Årlig befolkningsendringer for Nordre Land kommune 2003 til 2013 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Folketallet 1/1 6878 6916 6847 6737 6720 6636 6680 6672 6716 6768 6758 

Fødde 70 61 55 57 58 64 74 63 54 63 51 

Døde 95 84 103 68 101 87 90 88 87 107 111 

Fødselsoverskudd -25 -23 -48 -11 -43 -23 -16 -25 -33 -44 -60 

Innvandring 21 13 15 19 17 40 25 57 61 53 30 

Utvandring 12 5 7 10 14 8 6 10 15 10 24 

Innflytting, innalandsk 249 213 177 201 207 218 205 204 244 197 198 

Utflytting, innalandsk 193 267 251 214 249 180 212 183 205 207 203 

Nettoinnflytting 65 -46 -66 -4 -39 70 12 68 85 33 1 

Folkevekst 40 -69 -110 -17 -84 44 -8 44 52 -10 -58 

Folketallet 31/12 6916 6847 6737 6720 6636 6680 6672 6716 6768 6758 6700 

 

Figur 2: Årlig befolkningsendringen fordelt på fødselsoverskudd og nettoinnflytting  

 

2013 var et år med seriens største fødselsunderskudd. Samtidig hadde kommunen kun en netto innflytting på 

1.  

Stabil befolkningsmengde og helst befolkningsvekst er helt vesentlig for kommunen. Både for å skape et 

attraktivt lokalsamfunn, men også for å sikre kommunens andel av kommunesektorens frie inntekter. 

Innbyggertilskuddet, som er et flatt tilskudd på innbygger, er i 2014 kr 22.816,-. I tillegg til disse inntektene 

kommer skatteinntekter/inntekter fra skatteutjevningen, som i det store bildet utgjør omtrent samme sum 

som innbyggertilskuddet. Så kommer inntekter som følge av alder, der aldersgrupper som har krav på mye 

kommunale tjenester gir høye rammetilskudd enn grupper som mottar lite tjenester.  
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Kommunene får innbyggertilskudd etter folkemengde 1.1 i utbetalingsåret, det vil si at det er folkemengden 1. 

januar 2015 som ligger til grunn for utbetalingen av innbyggertilskuddet i 2015. En reduksjon i antall 

innbyggere gir seg derfor direkte utslag i mindre overføringer fra staten.  

 

4.2.2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING 

Når en skal se på hvordan befolkningsendringene vil slå ut økonomisk og i behovet for kommunale tjenester, er 

sammensetningen av befolkningen en vesentlig faktor. 

 

Når man ser på utviklingen i befolkningssammensetningen i Nordre Land fra 1997 og frem til i dag, er det ingen 

store endringer. Men det er allikevel endringer som påvirker omfanget av tjenestetilbudet og 

inntektsoverføringene i rammetilskuddet. Andelen barnehagebarn er relativt stabil. Andelen barn i 

grunnskolealder var økende på starten på 2000-tallet, men har nå sunket igjen og i 2014 utgjør barn i alderen 

6-15 år 11,57 % av befolkningen. Andelen eldre over 80 år har økt siden 1997, men er noe redusert igjen siden 

toppen i 2007. Andelen 90 år og eldre har vært jevnt økende siden 1997, og var på 1,09 % i 2014. Dette er den 

klart høyeste andelen i dette tidsrommet. 

   

4.2.3. BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNING 

Når en skal si noe om den forventede folkemengden og sammensetningen for Nordre Land de neste årene, har 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) laget modeller standardiserte modeller for dette. Den siste tilgjengelige modellen er 

fra 2012, og befolkningsnedgangen fra 2012 (6.768 personer pr 1/1) til 2014 (6.700 personer pr 1/1) er derfor 

ikke hensyntatt i modellen. 

SSB har også flere alternativer for framskrivningen. Med tanke på befolkningsnedgang i Nordre Land de siste to 

årene, er alternativet for lav vekst (LLML) lagt til grunn for framskrivningen.  

Grafen nedenfor viser forventet utviklingen i folketallet frem mot 2030, basert på SSB sin modell fra 2012 og 

med lavvekst-alternativet.  
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Framskrivningen viser en stor økning i folkemengde fra 6.700 1/1-14 til 6.815 personer i 2015. Med tanke på 

nedgang de siste to årene, er kanskje ikke en såpass stor økning realistisk innenfor en relativt kort periode. 

Men videre utover er økningen relativt lav, til 6.855 personer i 2030. 

Når en ser på befolkningssammensetningen innenfor framskrivningen, er det verdt å merke seg at antallet 

barnehagebarn er synkende på kort sikt i framskrivingsperioden. Antallet barn i grunnskolealder er relativt 

stabil med en tendens til å være noe økende i starten på 2020-tallet. 

Antall eldre ungdom og yrkesaktive (alderen 16-66 år) antas å gå ned. Denne nedgangen er vesentlig (over 220 

personer), og nedgangen er jevn hele perioden. 

Antallet eldre er sterkt økende. Antallet i tidlig pensjonsalder (67-79 år) antas å øke vesentlig (fra 890 personer 

i 2015 til 1026 personer i 2030). Personer 80-89 år er også økende i perioden, og ants å øke fra 351 i 2015 til 

471 i 2030. Antallet over 80 år er relativt stabilt.  

Befolkningsframskrivingen vil aldri bli helt korrekt, men den underbygger all informasjon om at en eldrebølge 

er på vei innover Norge og også Nordre Land. Mindre barn i barnehage og en vesentlig økning i antall eldre, 

tilsier et økt fokus på tjenestetilbudene til eldre personer. En gradvis vridning av midler samt fokus på 

effektivisering og framtidsrettet teknologi, blir viktig innen eldreomsorgen for å kunne tilby tjenester til et 

økende antall tjenestemottakere.    

Kommunebarometeret 2014 inneholder befolkningsframskrivinger ut fra de ulike gruppene som barometeret 

er delt opp i. Disse er i tråd med framskrivningen overfor som er hentet fra SSB. 

Middels vekst 2013 2017 Behov plasser 
(barnehage/skole/sykehjem) 

2017/2021 

Antall barn i barnehagealder 348 333 -14 

Antall barn i skolealder, barnetrinn 486 516 30 

Antall barn i skolealder, 252 225 -27 
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ungdomstrinnet 

Antall innbyggere 67-79 år 824 945 *Behov hjemmetjeneste: 29 

*Behov heldøgns plass:3 

Antall innbyggere 80-89 år 349 357 *Behov hjemmetjeneste: 3 

*Behov heldøgns plass:1 

Innbyggere 90 år og over 67 70 *Behov hjemmetjeneste: 1 

*Behov heldøgns plass:0 

*Behovet er basert på andelen 80 år og eldre som i dag har sykehjemsplass eller hjemmetjeneste. 

 

Grafikken nedenfor viser hvordan SSB forventer at folketallet skal utvikle seg i kommunen over de kommende 

fireårsperiodene, målt mot 2013. Grafen er hentet fra Kommunebarometeret 2014: 

 

 

4.2.4. INNTEKTSNIVÅ 

Hvis man korrigerer for utgiftsbehovet i kommune, ligger Nordre Land på frie inntekter sammenlignet med 
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poeng dårligere enn landsgjennomsnittet. Er det noen tjenesteområder som har over veldig høyt tjenestenivå 

sammenlignet med landet, må noen ha under for at Nordre Land totalt sett skal ligge på 99 %. 

Nordre Land kommune er en skattesvak kommune, og ligger i 2014 på 73,8 % av landsgjennomsnittet før 

utjevningsordningen i rammetilskuddet. Etter inntektsutjevningen ligger Nordre Land på 93,8 %.  

Nordre Land kommune er en kraftkommune med store midler fra kraftsektoren, som går inn i driften av 

kommunen. Summeringer fra regnskapsåret 2013, viser at ulike kraftrelaterte inntekter i regnskapet utgjorde 

til sammen over kr 36 mill. Dette er knyttet til både salg av konsesjonskraft, eiendomsskatt på verker og bruk, 

konsesjonsavgifter og inntekter som følge av eierskap i VOKKS. Inntektene finansierer tjenester til innbyggerne 

i Nordre Land. 

 

4.2.5. UTVIKLINGEN I SENTRALE ØKONOMISKE STØRRELSER 

Brutto driftsresultat 

Kommunens brutto driftsresultat er differansen mellom de løpende inntektene (driftsinntektene) og de 

løpende utgiftene (driftsutgiftene), tillagt avskrivninger. Dette betyr at brutto driftsresultat forteller om det 

økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før man tar hensyn til finansposter. 

Brutto driftsresultat gir uttrykk for kommunens evne til å betjene lånegjeld, evne til å finansiere deler av årets 

investeringer over driftsresultatet, samt evnen til å avsette midler til senere års bruk. 

 

Figuren nedenfor viser utviklingen i driftsinntektene og driftsutgiftene fra 2007 til 2013: 

 

Som man ser av figuren ovenfor er det kun i 2010 og 2012 at Nordre Land kommune har positiv brutto 

driftsresultat, altså at kommunen har hatt større driftsinntekter enn driftsutgifter. Fra 2009 til 2010 gjorde 

inntektene et hopp, og økte vesentlig mer enn tidligere år, og mer enn utgiftsøkningen i samme periode.  
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Grafen nedenfor viser årlig brutto driftsresultat og hvordan brutto driftsresultatet var i opprinnelig budsjett 

samme år: 

 

Som en ser av grafene variere resultatet veldig fra år til år. Noen år er det også store avvik mellom budsjett og 

regnskap.  

Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat er hovedindikatoren for hvor sunn kommunens økonomi er. Det viser hva kommunen sitter 

igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. Netto driftsresultat er et utrykk for hva 

kommunen har til disposisjon til avsetninger og finansiering av investeringer.  

Netto driftsresultat er en regnskapsbenevnelse som kun brukes i kommuneregnskapet. Netto driftsresultat ble 

kr – 9,8 mill. i 2013 og utgjorde – 1,86 % av kommunens driftsinntekter. Over tid bør netto driftsresultat ligge 

på minst 3 %. Netto driftsresultat for alle landets kommuner utenom Oslo var i 2013 2,4 %. Snittet i Oppland 

var 1,5 %. 

Nordre Lands negative netto driftsresultat i 2013 viser at kommunen har høyere driftsutgifter enn 

driftsinntekter. Figuren nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat siste 5 år: 
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Som man ser av grafen er det kun i 2010 at Nordre Land kommune hadde et netto driftsresultat på linje med 

Fylkesmannens anbefalinger. En kommune som over tid har et lavere netto driftsresultat enn anbefalt, er 

vurdert å ikke ha en bærekraftig økonomi på lang sikt.  

I netto driftsresultat fram til og med 2013 ligger også inntektsføringen av momskompensasjonen fra 

investering. (Fra 2014 inntektsføres momskompensasjonen fra investeringer direkte i investeringsregnskapet 

og påvirker derfor ikke nettodriftsresultat lenger). Dette er med på å bedre netto driftsresultatet siden dette 

kommer som en inntekt i driftsregnskapet. I år med store investeringer vil dette forholdet påvirke 

nettodriftsresultat vesentlig, og gi et vesentlig bedre resultat enn det som er reelt.  

I tillegg er premieavviket knyttet til pensjon et forhold som påvirker netto driftsresultat i stor grad. I år med 

store premieavvik vil også dette forholdet utgjøre vesentlig påvirkning på netto driftsresultatet. Siden positive 

premieavvik skal amortiseres påfølgende år, vil premieavviket påvirke både i positiv og negativ retning. Et mer 

korrekt bilde av resultatet av den rene driften i kommunen, altså et netto driftsresultat korrigert for 

momskompensasjon fra investering og premieavvik. Et korrigert netto driftsresultat for 2013 viser kr – 16,9 

mill. Figuren nedenfor viser utviklingen i korrigert netto driftsresultat siste 5 år: 

 

Korrigert netto driftsresultat gir et riktigere bilde av resultatet i driften til en kommune. For Nordre Land 

kommune er korrigert netto driftsresultat i svakere i 2010, 2011 og 2012 enn det ukorrigerte. I 2009 er det 

utgiftsføring av et stort premieavvik fra 2008 som gir bedre korrigert netto driftsresultat. Dårligere korrigert 

netto driftsresultat i 2010 er knyttet til store inntekter fra momskompensasjon fra investering. I 2011 gjør 

korrigering for momskompensasjonsinntektene fra investering at korrigert netto driftsresultat blir enda mer 

negativt. I 2012 var det store inntektsføringer knyttet til premieavviket og korrigert nettodriftsresultat i 2013 

ender på en bedring til -0,88 % som følge av korrigeringen av premieavviksutgiftsføringen.    

Fylkesmannen i Oppland har presentert netto driftsresultat for alle kommunene i Oppland for regnskapsårene 
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Som man ser av grafene skiller Nordre Land seg ut i den negative retningen som en av 5 kommuner i Oppland 

med negativt netto driftsresultat i 2013. For Nordre Land var jo 2013 et spesielt år i forhold til fondsbruk, siden 

utgiftsføringen av fjorårets premieavvik skulle dekkes av midler avsatt i 2012. Dette utgjorde kr 12,3 mill. Men 

som man ser av den blå søylen, var netto driftsresultat i 2012, da kommunen avsatte de kr 12,3 mill. som ble 

brukt i 2013, kun 1,57 %. Selv i et år med en såpass stor tilleggsavsetning, var netto driftsresultat langt fra 

Fylkesmannens anbefaling på minst 3 %.  

Også Kommunebarometeret 2014 presiserer at Nordre Land har hatt et svakt netto driftsresultat over tid, og at 

dette er bekymringsfullt. Samtidig er disposisjonsfondet redusert med nesten to tredjedeler i løpet av tre år 

(målt mot de løpende inntektene), og denne bufferen er dermed i praksis borte. 

   

Avsetninger og bruk av fond 

I 2013 brukte Nordre Land kommune vel kr 30,4 mill. fra fond. Av dette utgjorde kr 12,3 mill. avsetningen av 

fjorårets premieavvik som ble brukt til å dekke årets utgiftsføring. Nordre Land kommune avsatt kr 9, 8 mill. til 

fond i fjor. Netto fondsbruk ble kr 20,6 mill. Altså ble det brukt kr 20,6 mill. av oppsparte midler inn i drift og 

investering. Det er fondsbruken som bidrar til et positivt regnskapsresultat for 2013. 

Grafen nedenfor viser netto fondsbruk de siste fem årene: 
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Grafen viser at det i 2009 og 2012 ble avsatt mer til fond enn det ble brukt av fond. Disse årene ble fondene 

styrket. De andre årene har det vært til dels stor bruk av fond sammenlignet med det som er blitt avsatt. Dette 

har tært mye på oppsparte midler. 2010 skiller seg ut med stor fondsbruk knyttet til utkjøp av 

Jernbaneområdet og bruk av ubundet investeringsfond til finansiering av rehabiliteringen av Dokka barneskole. 

I 2013 er premieavviksavsetningen som slår hardt inn.   

Fylkesmannen i Oppland har også presentert en oversikt over kommunen i Oppland sine disposisjonsfond i 

forhold til driftsinntektene: 

 

Som søylene viser er det kun to kommuner i Oppland som har lavere disposisjonsfond i prosent av 

driftsinntektene enn Nordre Land. Fylkesmannen uttaler at alle kommuner bør ha et disposisjonsfond i 
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størrelsesorden 10-15 % av driftsinntektene. Nordre Land, med i underkant av 3 % disposisjonsfond i forhold til 

driftsinntektene, er langt fra Fylkesmannens anbefaling. 

   

Utvikling i kommunens gjeld 

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter er et uttrykk for kommunens gjeldsbelastning. Ordinære renter og 

avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og lånegjeld i prosent av driftsinntektene viser langsiktig 

gjeldsbelastning i forhold til inntektene. I brutto lånegjeld er all gjeld inkludert, også gjeld knyttet til 

selvkostområdene, startlån/formidlingslån og pensjonsforpliktelsen.  

I Nordre Land kommune utgjør den langsiktige gjelden inklusive pensjonsforpliktelsen 200,3 % av brutto 

driftsinntekter i 2013. Gjennomsnittet for alle landets kommuner utenom Oslo er 201,4 %. For 2012 var det 

tilsvarende tallet 193,3 %. Dette betyr at den langsiktige gjelden har økt mer enn inntektene som skal dekke 

nedbetalingen av gjelden. At den langsiktige gjelden har økt mer enn inntektene har vært trenden i Nordre 

Land kommune de siste årene. At gjelden øker mer enn inntektene som skal dekke renter og avdrag, gjør 

kommunen mer sårbar overfor renteøkninger. I tillegg vil det bli igjen mindre midler til driften i enhetene da 

rente- og avdragspostene vil utgjøre en større andel.  

Grafen nedenfor viser utviklingen i nøkkeltallet de siste fem årene: 

 

 

Som man ser av grafen gjorde gjeldsgraden en økning opp mot landsgjennomsnittet i 2011, og har deretter 

fulgt utviklingen i kommune-Norge generelt. Nordre Land kommune ligger marginalt under 

landsgjennomsnittet når det gjelder langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter.  

 

4.3. SENTRALE FØRINGER 

4.3.1. KOMMUNEREFORM 

Kommuneproposisjonen 2015 inneholdt en egen del om kommunereformen. Her er grunnlaget for reformen 

presentert, samt fremdriftsplan og en ønsket organisering av reformarbeidet. I tillegg varsler den en 
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Stortingsbehandling av nye kommunale oppgaver juni 2015 som vil komme med nye oppgaver som vil pålegges 

de nye storkommunene.  

Fylkesmannen får en sentral rolle i gjennomføringen av kommunereformen. Regjeringen legger opp til at 

regionale prosesser skal starte høsten 2014, og pågå ut til 2016. Fylkesmannen er ansvarlig for igangsettingen. 

Regjeringen legger opp til at det i løpet av siste halvår 2015 eller først halvår 2016 blir fattet vedtak om 

sammenslåinger i den enkelte kommune, og at disse da blir vedtatt i Stortinget sammen med lovproposisjonen 

om nye oppgaver våren 2017. 

Regjeringen presenterer i kommuneproposisjonen økonomiske virkemidler for å stimulere til 

kommunereformarbeidet i kommunene. Kommunene får dekket nødvendige engangskostnader i forbindelse 

med sammenslåingsprosessen. I tillegg utbetales det en reformstøtte på sammenslåingstidspunktet. 

Kommunene får kompensert for tap av framtidig statlige tilskudd i en overgangsperiode på 20 år. Dekning av 

engangskostnader i reformperioden er differensiert etter antall kommuner som slår seg sammen, og etter hvor 

mange innbyggere kommune vil få. I tillegg til engangskostnadene i reformperioden, gis det en reformstøtte 

som utbetales på sammenslåingstidspunktet. Denne ordningen utbetales etter en modell som gir høyere 

reformstøtte, dess større innbyggertall den sammenslåtte kommunen får. Detaljer finnes i 

Kommuneproposisjonen. 

Inndelingstilskuddet, som består av basistilskudd og småkommunetilskuddet, får kommunen beholde som om 

den fortsatt var to (eller flere) kommune i 15 år etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned 

over 5 år. Denne ordningen er laget til få å gi kommunene tid på å tilpasse seg nye rammebetingelser. 

Et annet økonomisk insentiv er også den varslede gjennomgangen av inntektssystemet til kommunen som skal 

presenteres i Kommuneproposisjonen 2017. Det er i Kommuneproposisjonen 2015 varslet at denne 

gjennomgangen av inntektssystemet skal sees i sammenheng med kommunereformen, og eventuelle endringer 

vil da bygge opp under målene i kommunereformen. 

 

4.4. ØKONOMISK MÅL 

Nordre Land kommunestyre har fastsatt mål knyttet til økonomi som skal sikre at kommunens økonomiske 

situasjon styrkes og handlingsrommet økes. Økonomiplan 2014-2017 var første økonomiplan i Nordre Land 

med konkrete mål knyttet til kommunens økonomiske situasjon. Det var da mål på den mest sentrale 

størrelsen i kommuneregnskapet, netto driftsresultat, og en opptrapping av dette for og på sikt kunne komme 

opp mot anbefalt nivå for en sunn langsiktig kommuneøkonomi. Kommunestyret har også fastsatt mål for 

egenfinansieringsgrad for investeringer og mål på fondskapital.  

 

4.4.1. NETTO DRIFTSRESULTAT 

Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for sunn økonomi i en kommune. Det viser hva kommunen 

sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. Det viser derfor hva kommunen 

har til disposisjon til avsetninger til fond eller overføring til investeringsregnskapet. Fylkesmannen anbefaler at 

netto driftsresultat over tid bør ligge på minst 3 – 5 % av brutto driftsinntekter.  

Sammenhengen mellom netto driftsresultat og det regnskapsmessige resultatet er som følger: 

Driftsinntekter 
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- driftsutgifter 

=Brutto driftsresultat 

- renter og avdrag 

=Netto driftsresultat i kroner 

+ Bruk av fond 

- Avsetning til fond 

- Overført til investeringsregnskapet 

= Regnskapsmessig resultat  

 

Økonomisk mål nr.1: 

Netto driftsresultat skal trappes opp, og ved utgangene av økonomiplanperioden 2015-2018 skal det være 

minst 2,5 % av brutto driftsinntekter.  

Delmål 1: Budsjettert netto driftsresultat i 2015 skal være 1 %. 

Delmål 2: Budsjettert netto driftsresultat i 2016 skal være 1,5 %. 

Delmål 3: Budsjettert netto driftsresultat i 2017 skal være 2 %. 

Delmål 4: Budsjettert netto driftsresultat i 2018 skal være 2,5 %. 

 

Måloppnåelse i planperioden 

 2015 2016 2017 2018 

Netto driftsresultat 0,89 1,4 2 1,6 

Mål 1 1,5 2,0 2,5 

Måloppnåelse Nei Nei Ja Nei 

 

4.4.2. EGENFINANSIERING AV INVESTERINGER 

Investeringer i anleggsmidler kan finansieres ved låneopptak, overføringer fra drift eller ved bruk av tidligere 

oppsparte midler på investeringsfond eller disposisjonsfond. I Nordre Land kommune har det vært et 

ekspansivt investeringsnivå de siste årene. Betydelig del av investeringene har vært finansiert med lån, og 

lånegjelden har derfor økt i takt med de høye investeringene. Dette betyr økte renter og avdrag. Samtidig har 

også fondskapitalen blitt betydelig redusert. Dette gjør at egenfinansieringen av investeringer må hentes ved 

frigjøring av driftsmidler, for så å overføre disse til investeringsbudsjettet. 

I kostra er det en indikator knyttet til bruk av lån i % av brutto investeringsutgifter. Det som ikke er bruk av lån 

er egenfinansiering. Grafen nedenfor viser utviklingen i egenfinansieringen av investeringer: 
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Økonomisk mål nr.2: 

Nordre Land kommune skal ha en egenfinansiering av investeringer på minst 30 %.  

 

Måloppnåelse i planperioden 

 2015 2016 2017 2018 

Egenfinansiering 30 % 21,5 % 25 % 30,5 % 

Mål 30 % 30 % 30 % 30 % 

Måloppnåelse Ja Nei Nei Ja 

 

4.4.3. DISPOSISJONSFOND 

Kommunens økonomiske soliditet og evne til å takle uforutsette hendelser vil i stor grad avhenge av de frie 

økonomiske reservene som kommunen har til rådighet. Kommunen bør ha fondsavsetninger som gjør at 

kommunen kan takle uventede og store negative endringer i utgifter eller inntekter. Kommunens fond består 

av disposisjonsfond, bundne driftsfond, bundne investeringsfond og ubundne investeringsfond. Det er 

disposisjonsfondet kommunen står fritt til å bruke, til ulike formål og både drift og investeringer og som følgelig 

er mest naturlig å sette mål for størrelsen på. 

Evnen til å møte uforutsette hendelser og kunne foreta politiske satsninger bør justeres i takt med endringer i 

inntektsnivået i kommunen. I KOSTRA publiseres størrelsen disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. 

Et mål knyttet til denne størrelsen er hensiktsmessig siden dette er offentlig tilgjengelig informasjon hvor tall til 

sammenligning også er tilgjengelig.  

Fylkesmannen har anbefalt at disposisjonsfondet bør utgjøre 15 % av brutto driftsinntekter. Dette bør 

innarbeides som mål på sikt, men i første omgang bør disposisjonsfondet bygges opp til å utgjøre minst 10 % 

Utviklingen i Nordre Land kommunens disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter viser at 

disposisjonsfondet fikk et betydelig påfyll i 2007. Etter det har fondet blitt redusert vesentlig hvert år, og ligger 

etter utgangen på 2013 på 3,0 % av brutto driftsinntekter. Landsgjennomsnittet er 5,1 %. Ved utgangen av 
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2013 hadde Nordre Land kommune kr 15,995 mill. i disposisjonsfond, mens brutto driftsinntekter var på kr 

526,7 mill. 

 

 

Økonomisk mål nr.3: 

Disposisjonsfondet skal trappes opp, og ved utgangene av økonomiplanperioden 2015-2018 skal det være 

minst 7 % av brutto driftsinntekter.  

Delmål 1: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter skal være 4 % i 2015. 

Delmål 2: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter skal være 5 % i 2016. 

Delmål 3: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter skal være 6 % i 2017. 

Delmål 4: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter skal være 7 % i 2018. 

 

4.5. BUDSJETT 2015 

4.5.1. SAMMENDRAG AV BUDSJETTSATSNINGER 2015 

Midler til driften av en ny sykehjemsavdeling ved Landmo, er det store løftet i budsjettet for 2015. I 2014 ble 

det vedtatt at Landmo omsorgssenter skulle bygges om til en ny sykehjemsavdeling med 18 sengeplasser. Med 

denne avdelingen i full drift, vil kommunen få 15 flere sykehjemsplassen enn det kommunen hadde tidligere. 

Dette gir et økt tilbud til de eldre i kommunen og gjør at flere som har behov døgnkontinuerlig pleie og omsorg 

kan få en sykehjemsplass. Det koster over kr 11 mill. å drifte en langtidsavdeling årlig. Det er derfor et stort og 

viktig løft som kommunen nå tar som vil bidra til økt kvalitet på tilbudet til mange tjenestemottaker i mange år 

fremover. 

Det er også foretatt en styrkning i bemanningen på kveld på langtidsavdelingene på Landmo sykehjem. Omsorg 

og rehabilitering har fått økt sine rammer til å kunne ha en ekstra person på senvakt daglig. Fler ansatte på 

jobb, gir bedre tid til beboerne. 
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Omsorg og rehabilitering skal starte opp med musikkterapi på Korsvold og Landmo fra 2015. Det er mye 

forskning som viser at bruken av musikk i eldreomsorg kan reduserer uro og begrense medikamentbruken, og 

at det har særlig god effekt på demente. Enheten skal starte opp et «Musikk som terapi»- prosjekt over to år.   

I skolen er det videreført ordningen med frukt og grønt i grunnskolen. På tross av bortfall av statlig midler til 

ordningen, er denne vedtatt videreført i Nordre Land. Skolene har videre fått kompensert økte utgifter som 

følge av elever med omfattende og kostnadskrevende behov. Dette vil da ikke gå ut over den ordinære 

opplæringen for andre elever.   

En annen stor og viktig satsning i skolene fra 2015, er en pott på kr 400.000,- til IKT i skolen. Denne satsningen 

muliggjør innkjøp av flere pc i skolen, samt økt utskiftingstakt på eksisterende datautstyr. I tillegg kan skolene 

gå til anskaffelse av nye elektroniske læringsmidler som smartboard/interaktive tavler og nettbrett. Det er lagt 

opp til at dette er en årlig bevilgning, og muliggjør derfor en langsiktig opptrapping og satsning på IKT i skolene 

i Nordre Land. 

Regning er et statlig satsningsområde i ungdomsskolesatsningen. Skolene i Nordre Land kommune har lave 

resultater innen regning, og det er derfor viktig at regning blir et satsningsområde helt ned på de laveste 

trinnene. Økte rammer til skolene på kr 400.000,- gjør at alle tre skolene i Nordre Land kan ta del i 

regningssatsningen. 

Tilrettelegging og tidlig innsats er viktig for å bedre læringsutbyttet og forbedre resultatene i skolen i Nordre 

Land. Det er derfor prioritert en økning i rammene til skolene på kr 400.000,- til tilrettelegging i vanlig 

undervisning og til å gjennomføre intensive kurs innen regning og lesing.  

Fra skoleåret 2014/2015 har alle tre trinn på ungdomsskolen valgfag.  Dette har medført en økning i 

timeantallet, noe som har vært gjort innenfor eksisterende skoledag på grunn av busstidene. Men fra neste 

skoleår skal skoledagen utvides, noe som gir en reel utvidelse av skoledagen. Ungdomsskolene har derfor fått 

økt sine rammer til å kunne gjennomføre denne utvidelsen.  

Fra 2015 er det lagt inn midler til å kunne ansette en logoped i Nordre Land kommune. Det er lagt opp til at 

denne personen vil være på plass etter sommeren. Det er stort behov for logoped i skole og barnehage. En 

kartlegging viser at over 60 barn som har behov for logoped, i tillegg er det mellom 10 og 20 slagpasienter. 

Tidlig innsats både i forhold til barn og unge og for slagpasienter som har fått skade, er viktig. Denne tjenesten 

kan kjøpes ekstern, men lav kapasitet og lang ventetid gjøre at kommunen taper dyrebar tid. En kommunal 

logoped vil derfor styrke tilbudet til kommunens innbyggere som trenger dette tjenestetilbudet.    

Fra 2015 er psykologen i sin helhet finansiert innenfor kommunens rammer, da tilskuddet til stillingen nå er 

borte. Bortfallet av statlig tilskudd er kompensert Familie og helse. Nordre Land kommune har en 100 % stilling 

som kommunepsykolog som yter tjenester til kommunens sine innbyggere, som sikrer god tilgjengelighet og 

rask tilgang på hjelp. 

Fra 2015 dobles driftstilskuddet til manuellterapeut, og Nordre Land kommune har da et 100 % driftstilskudd 

knyttet til manuellterapeut. Dette er en viktig styrking av fysioterapeutene i kommunen i tråd med 

samhandlingsreformens krav, og Nordre Land vil da få fysioterapeuter med tverrfaglig kompetanse og ulik 

spesialisering som sikrer innbyggeren god behandling.  

Frisklivssentralen er et viktig tiltak for å fremme folkehelsen og endre helseatferden hos befolkningen. Dette 

arbeidet ble styrket med en 40 % stilling i 2011 ved etableringen av Frisklivssentralen. Strukturert oppfølging og 

frisklivsresepten er basistilbudet ved Frisklivssentralen. Jobben med å endre folks helseatferd krever 

systematisk jobbing. Behovet for tjenester fra Frisklivssentralen er stadig økende, men flere henvisninger fra 

både leger, NAV og psykisk helse. En økning med 20 % stillingsressurs muliggjør økt kontinuitet i arbeidet og 
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sikrer at flere av kommunens innbyggere kan få tilbud via Frisklivssentralen. Dette er en viktig satsning på 

folkehelse og sykdomsforebygging.   

Det er store behov for økt ingeniørkapasitet innen teknisk drift, for å sikre gode tjenester til kommunens 

innbyggere innenfor veg, vann og avløp. Teknisk drift og eiendom har fått midler til å ansette en 100 % 

ingeniørstilling som skal jobbe med investeringsprosjekter på driftssiden og innenfor selvkostområdene vann 

og avløp.  

Nordre Land kommune er en stor hyttekommune, med Synnfjellet som det største hytteområdet. På vinterstid 

er skiløyper viktig for hyttefolket og hytteturismen. Fra 2015 økes potten for tilskudd til løypebrøyting med kr 

370.000,- til kr 1 mill. Dette er en viktig satsning for kommunen som hyttekommune og friluftskommune, og er 

et viktig tiltak for både reiselivet og folkehelsen.  

Sentrum kino har de siste årene blitt oppgradert med digitalt visningsutstyr og nye stoler. Det eneste som 

mangler er et elektronisk billettsystem for forhåndsbestilling av kinobilletter. Dette er det avsatt penger til i 

2015. 

Nordre Land kommune har hatt netto driftsresultat langt fra fylkesammens anbefalinger på en sunn 

kommuneøkonomi. I budsjettet for 2015 er det tatt grep for å gjenopprette en sunn kommuneøkonomi som 

kan bidra til å gi kommunens innbyggere gode tjenester også på lang sikt. Bruk av fondsfinansiering av 

driftstiltak er redusert, og finansieres fra 2015 innenfor enhetenes rammer.   

     

4.5.2. FORUTSETNINGER VED FRAMSKRIVINGEN 

Budsjettet for 2015 bygger på budsjettet fra 2014, økt med antatt lønns- og prisstigning i 2014. Videre utover i 

økonomiplanperioden fremskrives forutgående års budsjett med en antatt deflator for året, det vil si at 

budsjett 2016 bygger på budsjett 2015 framskrevet med deflator. I tillegg innarbeides konsekvensjusteringer, 

det vil si økonomiske endringer som følge av allerede fattede politiske vedtak og økonomiske endringer som 

følge av endringer som kommunen eller den enkelte enhet ikke kan påvirke.   

Ved framskriving av budsjettet for 2015 er det lagt til grunn en prisstigning i 2014 på 2,0 % og lønnsvekst i 2014 

på 3,3 %.  For 2015 er det lagt til grunn en lønnsvekst på 3 %. I 2016 er det hovedoppgjør igjen, og 

lønnsøkningen er anslått til 4 %. I 2017 er det mellomoppgjør og det forventes en noe lavere lønnsvekst, anslått 

til 3,0 %. Den årlige lønnsøkningen påvirker både størrelsen på den sentrale lønnspotten og ved framskrivning 

av enhetenes rammer for påfølgende år. 

For 2015 bestemt fra statlig hold at pensjonskostnad i Statens Pensjonskasse (gjelder for lærere) er 11,55 %. 

For øvrige kommunalt ansatte som er del av pensjonsordningen i Kommunal Lands Pensjonskasse KLP, er 

satsen beregnet til 17,0 %. Denne satsen ligger til grunn i hele økonomiplanperioden og er uendret fra 2014-

budsjettet. Ny beregning fra KLP på samlet pensjonskostnad er justert opp til 18,19 % av pensjonsgrunnlaget. 

KLPs beregning er et framskrevet tall basert på gjennomsnittet av alle kommunene i KLP. Nordre Land 

kommune har tidligere ligget noe lavere i pensjonskostnad enn det KLP sine beregninger basert på 

gjennomsnittet har vist, og det kan derfor være realistisk å budsjettere med de opprinnelige 17,0 %. 

Oppdaterte tall i mai 2015 vil gi ytterligere informasjon og utviklingen i pensjonskostnadene vil følges opp i 

rapporteringen i 2015.  

KLP varsler et stort positivt premieavvik for 2015 på kr 12,5 mill. Dette skal da utgiftsføres i 2016. 

Premieavviket avsettes til disposisjonsfond for å finansiere utgiftsføringen i 2016. 
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Endringer i de kommunale gebyrene fra 2014 til 2015, variere. Komplett gebyrliste ligger til slutt i planen, under 

overskriften Gebyrer og betalingssatser 2015.  

 

4.5.3. KOMMUNEBIDRAGET 

 

Det er summen av kommunebidraget som skal fordeles enhetene til å dekke framskrivninger av budsjettet med 

lønns- og prisveksten, konsekvensjusteringer og nye tiltak.  

For Nordre Land kommune er det beregnet skatteinntekter fra formues- og inntektsskatt samt 

naturressursskatten for 2015 på kr 123 004 mill. Dette er en nedgang på kr 3,6 mill. sammenlignet med 

budsjettet for 2014, men er en økning sammenlignet med forventede skatteinntekter for 2014. Beregnede 

skatteinntekter videre i planperioden er beregnet ut fra en årlig vekst i formues- og inntektsskatten på 2,2 %. 

Nordre Land kommunes rammetilskudd for 2015 er fremkommet ved bruk av korrigert KS-prognosemodell. 

Rammetilskuddet for 2015 er beregnet til kr 225 331 mill. Til sammenligning ble rammetilskuddet for 2014 

budsjettert med kr 229 975 mill. Utgiftsutjevningen for 2015 skal baseres på folketallet pr 1.1.2015, mens 

inntektsutjevninga og innbyggertilskuddet blir utbetalt basert på folketallet pr 1.7.2014. Dette betyr at det er 

en viss usikkerhet knyttet til størrelsen på det endelige rammetilskuddet. 

Sammenlignet med 2014 vil summen av skatter og rammetilskudd reduseres fra 356 614 mill. i 2014 til 348 335 

mill. i 2015. Nedgangen skyldes færre innbyggere, redusert tilskudd som følge av bortfall av differensiert 

arbeidsgiveravgift og samhandlingsreformen med bortfall av kommunalmedfinansiering av 

spesialisthelsetjenesten.  

Rammetilskuddet videre utover i planperioden fra 2016 og utover, er beregnet med utgangspunkt i det 

beregnede tilskuddet i KS prognosemodell basert på statsbudsjettet for 2015.  

Eiendomsskatten er satt til kr 35,2 mill. i hele planperioden. Dette er i henhold til oppdaterte lister før 

klagebehandlingen. Budsjettforslaget viderefører alminnelige eiendomsskattesatsen på 7 promille. Denne 

benyttes på verker og bruk og næringseiendommer. For bolig- og fritidseiendommer ligger det inne en 

videreføring av differensiert eiendomsskattesatsen på 2,5 promille.  

Hovedansvar Tekst B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018

Skatt Skatt på inntekt og formue -119 639 -116 004 -118 634 -121 355 -124 076

Skatt Naturresursskatt -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

Skatt Eiendomsskatt -28 916 -35 200 -35 200 -35 200 -35 200

Rammetilsk. Rammetilskudd -229 975 -225 331 -232 514 -239 607 -247 702

Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd -2 900 -2 700 -2 550 -2 400 -2 250

Renter Renter på lån 10 520 9 373 10 721 11 221 11 721

Renter Renter på formidlingslån -700 -850 -850 -850 -850

Renter Renter - ansvarlig lån -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500

Renter Renter på fond/alternative plasseringer -1 000 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Renter Renter - bankinnskudd -1 200 -1 700 -1 700 -1 700 -1 700

Avdrag Avdrag på lån 15 066 15 208 16 403 17 070 17 737

Fond Bruk av disp.fond 0 0 0 0 0

Fond Avsetning til disposisjonsfond 1 334

Annet Ekstraord. Overført til invest 5 000

Etablering av handlingsrom 0 4 000 6 225 10 058 8 491

Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk. 0 2 767 1 525 1 735 1 500

Sum kommunebidrag -362 910 -362 437 -368 574 -373 028 -384 329
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Ved beregning av renter og avdrag på innlån for 2015 er det tatt utgangspunkt i den faktiske lånemasse Nordre 

Land kommunen har, og at renten for 2015 blir tilsvarende dagens p.t-rente i Kommunalbanken (2,25 %) med 

muligheter for en rentenedgang i 2015. Det forutsettes et låneopptak mot slutten av året, og det er derfor ikke 

tatt høyde for renter og avdrag knyttet til låneopptaket i 2015 før i 2016-budsjettet.  

Renteinntekter knyttet til formidlingslån er budsjetter med bakgrunn i regnskapsførte inntekter på området for 

2013. Nivået er videreført for hele økonomiplanperioden.  

Budsjetterte renteinntekter på gitt ansvarlig lån er budsjettert med 7,0 % avkastning av totalt ansvarlig lån på 

50 mill. Det er oppretthold på samme nivå som for 2014, og lagt inn med en inntekt på 3,5 mill. for hele 

økonomiplanperioden 2015-2018. 

Renter på fond/alternative plasseringer og renter bankinnskudd er økt med kr 500.000,- på begge 

inntektspostene. Det er stipulert en inntekt på disse områdene på kr 3,2 mill. for 2015 og for hele 

økonomiplanperioden. Dette er gjort med bakgrunn i god avkastning på alternative plasseringer siste årene, og 

god rente via hovedbankforbindelsen 

Rentekompensasjonstilskuddet er et tilskudd knyttet til utbyggingen av skoler (barneskoleutbyggingen i 

forbindelse med reform 97), omsorgsboliger, sykehjem og senest rentekompensasjon ved utbedring av 

kirkebygg. Tilskuddet er en kompensasjon for deler av rente- og avdragsutgifter kommunene påføres ved 

utbygginger innen sektorene. Kompensasjonstilskuddet er beregnet til kr 2,7 mill. i 2015. Beregningene er 

fortatt ut fra inntektene i 2013, med en trinnvis reduksjon videre utover i økonomiplanperioden.  

 

4.5.4. ENHETENES RAMMER  

Nedenfor følger en samlet oppstilling over de konsekvensjusteringer, nye tiltak og kutt som er lagt inn i den 

enkelte enhets rammer i økonomiplanperioden 2015-2018. 

POLITISK STYRING 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 3 832 500       

Ramme 2014 fremskrevet 4 116 700 2 983 800 1 326 550 156 050 

Konsekvensjusteringer av valg  215 000 -215 000 215 000 -215 000 

Økt budsjett kontrollutvalget (anslått) 40 000       

Salderingstiltak          

Omstillingsprosjekt -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 

Salderingsutfordring utover i perioden   -47 097 0 0 

KORRIGERT RAMME 2 872 000 1 222 000 42 000 -1 559 000 

Det arrangeres valg hvert andre år, og rammene for politisk styring blir endret i forhold til dette. 

Valggjennomføring beregnes til om lag kr 215.000,-. 

Kontrollutvalget behandlet sitt budsjett i møtet den 15. september 2014, sak 26/2014. Dette vedtaket 

innebærer en øning av kontrollutvalgets ramme med kr 40.000,-, og er konsekvensjustert inn. 

Omstillingsprosjekt 2015-2018 er et prosjekt der rådmannen skal ta ned organisasjonen med 10 årsverk i løpet 

av planperioden for å oppnå en varig reduksjon i lønnsmidler. Reduksjonen skal starte i 2015 med 4 årsverk, 
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hvor det antas halvtårs virkning på besatte stillinger. Videre i planperioden er det lagt inn en årlig innsparing på 

kr 1,5 mill. I 2015 er total innsparing kr 6 mill. i prosjektperioden.  

Nordre Land kommune skal benytte PLP-metodikken på dette prosjektet. Denne organiseringen sikrer politisk 

innflytelse via styringsgruppa. Tett samarbeid med de tillitsvalgte og god forankring i organisasjonen blir viktig 

for å sørge for en ryddig nedbemanningsprosess. 

Reduksjonen i rammer som følge av nedbemanningen er lagt inn på politisk ansvarsområdet. Etter hvert som 

reduksjonen foretas i organisasjonen, bli den enkelte enhets rammer redusert mot denne posten på politisk 

ansvarsområde.    

SENTRAL LØNNSPOTT 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 6 184 000       

Fremskrevet ramme 6 192 500 3 305 625 7 611 650 4 475 150 

Korrigert lønnspott i hht. antatt årlig lønnsvekst -2 968 000 4 120 537 -3 245 578 3 482 213 

KORRIGERT RAMME 3 225 000 7 426 000 4 366 000 7 957 000 

I planperioden er det lagt opp til lønnsoppgjør i henhold til de anbefalinger KS har etter regjeringens 

statsbudsjett. Dette innebærer et anslag på lønnsoppgjøret for 2015 på 3,0 % med et overheng fra 2014 på 1,7 

%. I planperioden er det lagt inn 4 % lønnsvekst ved hovedoppgjørene i 2016 og 2018, mens det ved 

mellomoppgjøret i 2017 er lagt inn en vekst på 3 %. Overhenget er holdt på 2015-nivå, og fordelingen av 

lønnsmassen er 85 % innenfor KLP-området og 15 % innenfor SPK-området.  

SENTRALADMINISTRASJONEN 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 31 803 000       

Framskrevet ramme 31 686 600 31 830 650 33 052 150 33 879 300 

Økning av båndbredde 112 000       

Leie av kryptert linje for MDA –linje fra Telenor 30 000       

Visma 52 000       

Sikkerhet - endepunkt 103 000       

Ressurs eiendomsskattekontor, ca. 20 % stilling 100 000       

Økte forsikringssatser 150 000       

Bortfall av fondsfinansiering LEAN  500 000       

Økt stillingshjemmel fra 50 % til 100 %, 
Næringsrådgiver 0 325 000     

Avvikling overformynderiet -39 000       

Salderingstiltak          

Generelt kutt diverse utgiftsposter, alle avdelinger -236 400       

Omdisponerte ressurser ØS - frigjøring til E skatt-ktr -100 000       

Reduksjon vakante stillinger fellestjenesten, ca. 50 %  -326 252       

Ytterligere kutt fellestjenesten, 50 % stilling -326 000       

Vakant stilling Plan og utviklingsrådgiver -600 000 600 000     

Salderingsutfordring utover i perioden   -509 421 0 0 

KORRIGERT RAMME 31 106 000 32 246 000 33 052 000 33 879 000 
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IKT-avdelingen har beregnet en økning i årlige utgifter som følge av økt båndbredde, linjeleie og som følge av 

nye delprogrammer og oppgraderinger i økonomisystemet Visma.  

Fra 2014 ble eiendomsskatten utvidet til å gjelde alle eiendommer i Nordre Land. Dett medfører en økning i det 

løpende arbeidet for Eiendomsskattekontoret, anslått til en 20 % stilling. Dette arbeidet skal gjøres i enheten 

Økonomi og strategi, og som en del av salderingen skal dette arbeidet foretas innenfor eksisterende stillinger i 

avdelingen. 

Forsikringene øker ut over prisstigningen for 2015. Dette er kompensert med kr 150.000,-. 

Overformynderiet har tidligere blitt avviklet som kommunalt ansvar, og ble overført Fylkesmannen. Det lå igjen 

en rest i budsjettet på Overformynderiet, og denne resten på kr 39.000,- tas bort fra rammene. 

Nordre Land kommune har jobbet systematisk med LEAN siden 2012. Til og med 2014 har dette arbeidet vært 

finansiert av generelt disposisjonsfond med kr 500.000,-, men fra 2015 er dette lagt inn i rammen til 

Sentraladministrasjonen, som er prosjektleder for arbeidet. 

Fra 2015 skal Sentraladministrasjonen kutte i generelle utgiftsposter, total kr 236.000,- i alle avdelingene. Som 

en del av salderingen av 2015-budsjettet, blir vakante stillinger, tilsvarende vel 1 årsverk, redusert på 

Fellestjenesten. Plan- og utviklingsrådgiverstillingen er vakant, og det legges opp til at stillingen holdes vakant i 

hele 2015. Dette gir en ettårig innsparing på kr 600.000,-.  

NÆRING 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 -10 913 700       

Ramme 2015 fremskrevet -10 913 700 -10 279 725 -10 537 000 -10 800 425 

Reduksjon i konsesjonskraftsinntektene 884 700       

KORRIGERT RAMME -10 029 000 -10 280 000 -10 537 000 -10 800 000 

Det har vært signaler om laver kraftpriser for 2015 sammenlignet med budsjettet for 2014. For 2015 er 

halvparten av konsesjonskraften, 19 943 MWh, solgt for 267,30 NOK/MWh, mens den andre halvdelen 

foreløpig skal selges i spotmarkedet. Der er det antatt en inntekt på 250 NOK/MWh. OED-prisen for 2015 er 

estimert til 110 NOK/MWh. Med disse forutsetningene er det beregnet en inntekts fra salg av konsesjonskraft 

på kr 5,929 mill. Forutsetter at inntektene øker med antatt prisstigning utover i planperioden. 

Videre er det forutsatt et utbytte fra Vokks AS på kr 4,5 mill. årlig i planperioden. 

KIRKELIGE FORMÅL 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 KIRKELIGE FORMÅL 452 600       

Ramme 2014 OVERFØRT KIRKELIG FELLESRÅD 4 826 300       

Framskrevet ramme 5 453 100 5 738 975 5 584 200 5 723 600 

Av dette, overføring til kirkelig fellesråd 4 985 600       

Maling, Nordsinni kirke 200 000 -200 000     

Salderingstiltak          

1 % kutt: -54 531       

Salderingsutfordring utover i perioden   -91 419 0 0 

KORRIGERT RAMME 5 599 000 5 448 000 5 584 000 5 724 000 
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Overføringen til kirkelig fellesråd er fremskrevet med lønnsveksten på 3,0 %. Fellesrådet får en økt overføring 

på kr 200.000,- til maling av Nordsinni kirke. Det forutsettes her en egenandel fra fellesrådet. Overføringen til 

fellesrådet reduseres med kr 54.000,-, i tråd med reduksjonene i de kommunale enhetene. 

SKOLENE 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 55 668 900       

Framskrevet ramme 55 374 800 58 448 575 59 059 475 60 535 475 

Helårsvirkning økte behov Dokka barneskole (fikk 225' i 
2014) 311 000       

Helårsvirkning valgfag 10. trinn (fikk 26' i 2014) 36 500       

Ny elev Torpa fra august 2014 650 000       

Økt timetall ungdomstrinnet (5/12 virking i 2015) 75 000 105 000     

Fosterhjemsplassering DBS 340 000       

Kompetanseutvikling innen regning  400 000       

Tilstrekkelig lærerressurs for tilrettelegging 400 000       

Salderingstiltak         

Reduksjon en lærerstilling -564 673       

Salderingsutfordring utover i perioden   -934 786 0 0 

KORRIGERT RAMME 57 023 000 57 619 000 59 059 000 60 535 000 

Skolene har fått kompensert nye/økte behov både på Dokka barneskole og Torpa barne- og ungdomsskole. 

Valgfag for 10. trinn ble startet opp ved skoleåret 2014/2015, og helårsvirkning av dette er lagt inn i rammene. 

Økt timetall på ungdomstrinnet fra skoleåret 2015/2016 ligger inne, med en helårsvirkning fra 2016. Hvis 

frokosttilbudet ved skolene i Nordre Land skulle videreføres, måtte skolene få midler til tiltaket. Som en del av 

salderingen ble det bestemt at denne ordningen skal avvikles, og midlene er derfor trukket ut fra rammene.  

I forbindelse med den statlige ungdomsskolesatsningen er regning valgt som satsningsområdet. Der er det også 

mulig for 1.-10. skolen å delta med alle trinn. Det betyr at i Nordre Land kommune deltar både TBUS og DUS. 

For at DBS også skal kunne delta på satsningen på kompetanseutvikling innen regning, er det bevilget kr 

400.000,- til DBS for delt i satsningen på lik linje med de to andre skolene kommunen.  

Skolene får økt sine rammer med kr 400.000,- fra 2015 for å sikre bedre tilrettelegging i vanlig undervisning ved 

alle tre skolene i Nordre Land. Disse midlene skal brukes til f.eks. intensive kurs innen regning og lesing.     

Basert på rammefordelingsmodellen som skolene benytter, er rammefordelingen skolene i mellom følgende 

for 2015: 

Dokka barneskole: kr 24 089 000,- 

Torpa barne- og ungdomsskole: kr 18 332 000,- 

Dokka ungdomsskole: kr 14 602 000,- 

NORDRE LAND LÆRINGSSENTER 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 612 900       

Ramme 2015 fremskrevet 567 100 575 025 580 150 594 500 



 

 
36 

Salderingstiltak         

1 % kutt -5 671       

Salderingsutfordring utover i perioden   -9 160 0 0 

KORRIGERT RAMME 561 000 566 000 580 000 595 000 

SKOLESKYSS 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 3 095 300       

Fremskrevet ramme 3 197 400 3 276 925 3 358 925 3 442 975 

KORRIGERT RAMME 3 197 000 3 277 000 3 359 000 3 443 000 

Det er ikke foreslått endringer i skoleskyss i økonomiplanperioden. 

TORPA BARNEHAGE 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 9 621 800       

Framskrevet ramme 9 644 900 9 736 475 9 820 525 10 066 525 

Spesped.tiltak/tilrettelegging  150 000       

Salderingstiltak          

Redusert vikarinnleie ved sykefravær -200 000       

Redusert vikarinnleie ved sykefravær -95 949       

Salderingsutfordring utover i perioden   -155 097 0 0 

KORRIGERT RAMME 9 499 000 9 581 000 9 821 000 10 067 000 

Torpa barnehage har økte behov innen spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging. Enheten har fått 

kompensert antatt økte utgifter som følge av dette. 

Som en del av salderingen av budsjett for 2015, skal Torpa barnehage redusere innleie av vikarer ved 

sykefravær. 

DOKKA BARNEHAGE 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 19 732 500       

Framskrevet ramme 19 773 300 20 063 350 20 237 600 20 743 950 

Salderingstiltak fra 2015         

Redusert vikarinnleie ved sykefravær -199 233       

Salderingsutfordring utover i perioden   -319 598 0 0 

KORRIGERT RAMME 19 574 000 19 744 000 20 238 000 20 744 000 

Som en del av salderingen av budsjett for 2015, skal Dokka barnehage redusere innleie av vikarer ved 

sykefravær. 

NORDSINNI BARNEHAGE 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 5 678 900       
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Framskrevet ramme 5 687 600 5 742 050 5 792 275 5 936 800 

Ettårssaldering reduksjon assistentstilling Skogvang 171 000       

Salderingstiltak         

Reduksjon assistentstilling, ca. 60 % stilling -256 586       

Salderingsutfordring utover i perioden   -91 468 0 0 

KORRIGERT RAMME 5 602 000 5 651 000 5 792 000 5 937 000 

Nordsinni barnehagen hadde en midlertidig vakant stilling i 2014. Denne ressursen er lagt inn igjen i budsjettet 

fra 2015 med kr 171.000,-. Som en del av salderingen av budsjett 2015 skal enheten redusere en 60 % 

assistentstilling. Barnehagen i Dæhli har noe færre barn en periode, og reduksjonen gir derfor ingen store 

konsekvenser på nåværende tidspunkt. 

GENERELL BARNEHAGE- OG SKOLE ADMINISTRASJON 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 2 493 400       

Fremskrevet ramme 2 514 900 2 564 550 2 248 850 2 305 225 

Tiltak jfr. Kommunedelplan Nordre Land skolen -172 600 -470 000     

IKT-plan i skolen 400 000       

Bruk av fond, IKT-midler i skolen -140 000 140 000     

Salderingstiltak          

Kutt div. forbruksposter generell 
barnehageadministrasjon -100 000       

Salderingsutfordring utover i perioden   -41 016 0 0 

KORRIGERT RAMME 2 502 000 2 194 000 2 249 000 2 305 000 

IKT-plan for skolene i Nordre Land er utarbeidet. I denne planen ble det synliggjort et stort behov for økt antall 

og økt utskiftingstakt av PCer, samt nye digitale læringsmidler i skolen. Det er prioritert kr 400.000,- til dette 

formålet, som en årlig bevilgning i hele planperioden. For 2014 skal kr 140.000,- av disse kr 400.000,- 

finansieres av bundet driftsfond avsatt tidligere til innkjøp av datautstyr i skolene.  

Rammene til kompetanseheving er redusert i tråd med tiltakene i Kommunedelplan Nordre Land skolen. I 

tillegg skal det kuttes kr 100.000,- i generelle utgiftsposter på barnehageadministrasjon.  

KULTURSKOLE 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 2 593 600       

Framskrevet ramme 2 581 000 2 547 125 2 569 675 2 634 250 

Helårsvirkning fjerning av kulturskoletimen i SFO  -96 300       

Salderingsutfordring utover i perioden   -40 574 0 0 

KORRIGERT RAMME 2 485 000 2 507 000 2 570 000 2 634 000 

Rammene til kulturskolen reduseres med kr 96.300,- som følge av at kulturskoletimen i SFO nå er avsluttet. 

Dette var en satsning fra den tidligere regjerning, som nå er avviklet fra statlig hold og midlene til satsningen er 

borte. 

NAV 
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  2015 2016 2017 2018 

Rammer 2014 6 391 500       

Framskrevet ramme 6 496 000 6 684 025 6 741 425 6 909 525 

Oppgradering socio -100 000       

Reduserte husleieutgifter 1. etg Sentrumsbygg -60 000       

Økte behov  185 000       

Salderingsutfordring utover i perioden   -106 794 0 0 

KORRIGERT RAMME 6 521 000 6 577 000 6 741 000 6 910 000 

Rammen til NAV er redusert med kr 100.000,- som var en ettårig bevilgning fra 2014 for å oppgradere 

datasystemet som NAV bruker. Flytting av mottaket til NAV fra 1.etg. til 2.etg., medførte mindre husleieutgifter 

til AS Sentrumsbygg. Rammen til NAV er redusert tilsvarende.  

NAV opplevde i 2014 store utfordringer med å holde rammen. Det er derfor lagt inn en økning i budsjettet på 

kr 185.000,-. 

FAMILIE OG HELSE 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 38 731 200       

Framskrevet ramme 39 296 600 40 739 650 41 400 775 42 436 025 

Kompensasjon modellutprøving psykolog 100 000       

Økning årlige utgifter til GIL 50 000       

Midlertidig vakanse BV (kun for 2014) 150 000       

Frysing av logopedstilling i 2014 550 000       

Samfunnsmedisiner GHMT fra 60 % til 100 % anslått til 65 000       

Økte satser driftstilskudd private fysioterapeuter 729 000       

Reduserte utgifter Hov Nordre -500 000       

Utvidelse av driftstilskudd for manuellterapeut 189 000       

Økt stilling Frisklivssentralen, 20 % -stilling 110 000       

Salderingstiltak         

Ansettelse av logoped fra august 2015 -300 000 300 000     

Inntekter for skriving av sakkyndig vurdering 
psykologtjenester -150 000       

Diverse forbruksposter -111 000       

Reduksjon midler folkehelsekoordinator og folkehelsegruppa -50 000       

Reduksjon til lag/foreninger/interessegrupper, Psykisk helse -10 000       

Reduksjon velferdstiltak brukere, Psykisk helse -25 000       

Div. inntektsøkninger -348 000       

Salderingsutfordring utover i perioden   -648 960 0 0 

KORRIGERT RAMME 39 746 000 40 391 000 41 401 000 42 436 000 

Familie og helse har fått kompensert nedtrappingen av modellutprøvingstilskudd psykolog. Psykologen er fra 

2015 i sin helhet finansiert innenfor kommunens rammer. 

Nordre Land kommune sine utgifter til Gjøvik Interkommunale Legevakt (GIL) er anslått å øke med kr 50.000,- 

fra 2015. 
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I 2014 hadde Barnevernstjenesten en vakanse i forbindelse med utdanning. Den ettårige innsparingen er derfor 

lagt inn igjen i enhetens rammer. 

Det ble i 2012 besluttet at Nordre Land kommune skulle ansette logoped. Denne stillingen har vært ubesatt, 

men fra august 2015 skal stillingen besettes. Årlige utgifter til stillingen er anslått til kr 550.000,-, men en 

virkning fra august gir en innsparing for 2015 på kr 300.000,-. Disse midlene er innarbeidet i fra 2016, da 

stillingen får helårsvirkning. 

I oktober ble det vedtatt i F-admin. at driftstilskuddet for manuellterapeut skulle utvides med 50 %. De økte 

utgiftene som følge av denne økningen er kompensert. 

Det er prioritert en 20 % stillings-økning på Frisklivssentralen, og Frisklivssentralen vil da få 40 % stillingsressurs. 

Frisklivssentralen opplever stadig økte behov med økende antall henvisninger fra leger, NAV, psykisk helse m.fl. 

En økt stilling vil gi bedre kontinuitet i arbeidet. 

Som en del av salderingen av budsjettet for 2015 skal Familie og helse redusere diverse forbruksposter i alle 

avdelingene i enheten. I tillegg skal midler til utdeling reduseres, samt at enheten får noe økte inntekter. 

TILRETTELAGTE TJENESTER 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 38 462 000       

Fremskrevet ramme 38 068 300 41 875 350 42 369 400 43 428 225 

Redusert inntekter i forhold til ressurskrevende 
brukere 590 000       

Økte behov 1 640 000       

Økte behov 555 000       

Bruker BPA 530 000       

Mobil pleie – innkjøp, lisens og opplæring 60 000 -20 000     

Rettighetsfesting av BPA (stillingsressurs 20 %)   150 000     

Salderingstiltak          

0,7 årsverk -589 423       

Salderingsutfordring utover i perioden   -669 064 0 0 

KORRIGERT RAMME 40 854 000 41 336 000 42 369 000 43 428 000 

Endring i alder gjør at refusjon ressurskrevende tjenester blir redusert, men at kommunen blir kompensert via 

rammetilskuddet. Dette gir inntektsbortfall for Tilrettelagte tjenester, noe som kompenseres i rammen. 

Ny kartlegging viser klart endrede behov og vesentlig økte behov for bistand hos noen brukere. Med bakgrunn i 

dagens bemanning, gir dette behov for flere ansatte. De økte behovene tilsvarer 3,9 årsverk. 

Tilrettelagte tjenester hadde problemer med å holde rammene første driftsåret. Rammen til enheten er derfor 

økt med kr 555.000,- for å oppnå mer realistiske rammer for 2015. 

Brukerstyrt eller Borgerstyrt Personlig Assistent (BPA) ordninger blir en lovfestet rett fra 1. januar 2015. Økning 

innen BPA-ordningen er kompensert i rammene til Tilrettelagte Tjenester som administrerer denne ordningen i 

Nordre Land. 

Mobil pleie er innført i Hjemmetjenesten i Nordre Land. Tilrettelagte tjenester får midler til å starte opp med 

mobil pleie på vakter utenfor bolig. 
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Som en del av salderingen av budsjett 2015, skal Tilrettelagte tjenester redusere sine rammer med 1 %. Dette 

medfører en reduksjon av 70 % stilling.   

OMSORG OG REHABILITERING 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 84 588 200       

Framskrevet ramme 84 957 900 92 900 875 93 168 400 95 287 075 

Tørketrommel vaskeriet -50 000       

K-31/13 Gerica interne kostnader -79 200 -79 200     

K-31/13 Gerica Eksterne kostnader 190 500 -279 500 -205 000   

F-152/12 dagtilbud demens 2x 20 % 0 -216 000     

Utstyr til KAD-plasser -200 000       

Oppbemanning sykehjemsplasser LOR 7 230 000       

Reduksjon hjemmetjenester som følge av 
sykehjemsplasser LOR -2 200 000       

Fullt tilskudd KAD-plasser fra SI -200 000       

Tilskudd KAD-plasser fra Departementet -800 000       

Helårsvirkning KAD-plassene (5/12 virkning av 
730.000) 305 000       

Økt bemanning på kveld i langtidsavdelinger 2 025 000       

Utskiftinger av pasientløftere. Samme i 2016, 2017 56 000     -56 000 

Nye moduler i Gerica. Faktureringsmodul, 
folkeregister, saksbehandling 150 000 -150 000     

Salderingstiltak fra 2015         

Hvilende nattevakt Korsvold -400 000       

Midlertidig vakanse avd. leder 2.etg. -200 000 200 000     

Vakanser/fryse stillinger Hjemmetjenesten Dokka -150 000       

Salderingsutfordring utover i perioden   -1 479 859 0 0 

KORRIGERT RAMME 90 635 000 90 896 000 92 963 000 95 231 000 

Omsorg og rehabilitering fikk midler i 2014 budsjettet til innkjøp av tørketrommel. Bevilgningen er trukket ut 

igjen i fra 2015.  

Midler til Gerica-prosjektet er justert i henhold til vedtatt plan.  

I 2014 etablerte Nordre Land kommune Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD). Enheten fikk da en bevilgning 

til innkjøp av utstyr i forbindelse med etableringen. Utstyret ble kjøpt inn i 2014, og bevilgningen reverseres fra 

2015. KAD-plassene ble etablert i august 2014. Helårsvirkning av tilbudet er nå innarbeidet i enhetens rammer. 

I forbindelse med etableringene av KAD-plasser, får kommune tilskudd fra både Departementet og Sykehus 

Innlandet. Detter medfører inntekter inn i Omsorg og rehabilitering, og rammene til enheten kan derfor 

reduseres tilsvarende. 

I 2015 åpner det en ny langtidsavdeling på Landmo sykehjem med 18 sengeplasser. Omsorg og rehabilitering 

fikk økt sine rammer i budsjettet for 2014 med kr 2,1 mill. I budsjettet for 2015 økes rammene med ytterligere 

kr 7,23 mill. for driften av den nye avdelingen. 



 

 
41 

Som følge av at det åpnes en ny sykehjemsavdeling, er det lagt inn forventninger om reduksjon i 

hjemmetjenesten. I budsjettet for 2014 ble rammen til enheten redusert med kr 600.000,-, fra 2015 er det en 

ytterligere reduksjon på kr 2,2 mill.  

I forbindelse med Lean-arbeid, ble det kartlagt av bemanningssituasjonen i langtidsavdelingene ved 

sykehjemmet på kveld var for lav til å kunne gjennomføre alle arbeidsoppgavene. Ved å gjennomføre en 

verdistrømanalyse ble det samtidig kartlagt at ved en stillingsøkning på kveld, kan man fase ut ekstravakt på 

dag. For å kunne øke bemanningen på kveld på alle langtidsavdelingene, har Omsorg og rehabilitering fått økte 

rammer med kr 2,025 mill. 

Enheten har fått midler til utskifting av pasientløftere for å sikre tilfredsstillende utskiftingstakt på disse. 

Det elektroniske pasientjournalsystemet til Omsorg og rehabilitering er Gerica. For å sikre god og effektiv 

arbeidsflyt, har få enheten en bevilgning i 2015 til innkjøp av nye moduler som folkeregister, faktureringsmodul 

samt modul for mer enhetlig saksbehandling i Gerica.  

Omsorg og rehabilitering skal gå i gang med musikkterapi på Landmo og Korsvold. Enheten får ikke friske 

midler til dette prosjektet, men omprioriteringer internt gjør denne satsningen mulig. 

For at budsjett 2015 skal gå i balanse, må Omsorg og rehabilitering foreta reduksjoner i rammene. Når 

sprinkleranlegget på Korsvold er i funksjon, kan enheten avslutte ordningen med hvilende nattevakt på 

Korsvold. Enheten har midlertidig ledig stilling på Landmo sykehjem i 2015 som holdes vakant. Samtidig skal 

stillinger i hjemmetjenesten holdes vakante/fryses for å kunne spare kr 150.000,-.  

SAMHANDLINGSREFORMEN 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 9 573 400       

Fremskrevet ramme 9 589 300 509 425 513 525 526 850 

Bortfall av medfinansiering spesialisthelsetjenesten -9 092 000       

Salderingsutfordring utover i perioden   -8 115 0 0 

KORRIGERT RAMME 497 000 501 000 514 000 527 000 

Fra 2015 bortfaller den kommunale medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten. Nordre Land kommune sitt 

budsjett til dette formålet var fremskrevet til kr 9,092 mill. Dette er tatt bort. Motposten til denne 

budsjettreduksjonen var et trekk i innbyggertilskuddet i rammetilskuddet på kr 1.072,- pr innbygger, altså kr 

7,22 mill. Gjenværende bevilgning på dette området er knyttet til betaling for utskrivningsklare pasienter. 

TEKNISK DRIFT OG EIENDOM 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 41 913 200       

Framskrevet ramme 42 367 700 44 351 750 44 736 125 45 854 400 

Økt husleie Sentrumsbygg pga. eiendomsskatt 250 000       

Reduserte husleieinntekter LOS 1 060 000       

Økt renhold nye arealer Landmo (55,6 % stilling) 290 000       

Renhold utvidet bruk Korsvold (10,4 % stilling) 52 000       

Befalsbil (bortfall av leie) -50 000       

Opphør av næringsfond til kommunal 
brøyting/tilskudd til private veier 200 000       
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Ny stilling teknisk drift/prosjekter – 
ingeniør/prosjektleder 700 000       

Finansiering ingeniør selvkost -350 000       

Finansiering ingeniør prosjekter -350 000       

Salderingstiltak          

Felleskostnader kommunale eiendommer -500 000       

Lønnsutgifter eiendomsvedlikehold -200 000       

Redusert vikarinnleie, renhold -200 000       

Salderingsutfordring utover i perioden   -706 499 0 0 

KORRIGERT RAMME 43 270 000 43 645 000 44 736 000 45 854 000 

Som følge av utvidelse av eiendomsskatt til å gjelde alle eiendommer i Nordre Land, øker husleien Nordre Land 

kommune må betale til AS Sentrumsbygg, som er eier av Rådhuset. 

Ved ombyggingen av Landmo omsorgssenter (LOS) til sykehjemsavdeling, vil Teknisk drift og eiendom får 

reduserte husleieinntekter når leilighetene på LOS blir borte. Dette gir et inntektsbortfall på kr 1,060 mill., som 

er kompensert. Som følge av ombyggingen, vil det også bli behov for økt renhold. Midler til økning er 

innarbeidet i enhetens rammer. 

På Korsvold er det tatt i bruk avlastningsrom og dagsenteret for demente er lokalisert der. Dette medfører øke 

renholdsbehov. Teknisk drift og eiendom har får økt rammer til denne økningen.  

I 2014 anskaffet Nordre Land kommune egen befalsbil i brannvesenet. Avtalen med Søndre Land om felles 

kommandobil opphørte. Rammen til Teknisk drift og eiendom er derfor redusert tilsvarende bortfall av 

leieutgiftene til Søndre Land. 

Teknisk drift og eiendom har lenge signalisert et behov for å øke den administrative kapasiteten innenfor 

teknisk drift. Det er derfor besluttet at enheten kan ansette en 100 % stillingsressurs, hvor 50 % av stillingen 

skal jobbe med investeringsprosjekter og finansieres innenfor det enkelte prosjekt og den resterende halve 

stillingen skal jobbe på selvkostområdene vann og avløp. Dette medfører at enheten ikke får noen økning i sin 

ramme til stillingsøkningen. 

Som en del av salderingen av budsjett 2015, må Teknisk drift og eiendom redusere utgiftene til felleskostnader 

på kommunale bygg som strøm, bioenergi, vintervedlikehold veg, husleie etc. med kr 500.000,-. Man må da 

legge en mer optimistisk forventning til grunn, og vil øke sannsynligheten for merforbruk ved svingninger. 

Vedlikeholdsmedarbeiderne må lønnes på investeringsprosjektene han jobber på, for å kunne spare kr 

200.000,- i lønnsmidler i driften. Ved sykefravær skal vikarbruken innenfor renhold reduseres ytterligere, noen 

som skal kunne gi reduserte utgifter på kr 200.000,-. Dette vil medføre at en del renhold ikke blir gjennomført 

som forutsatt, noen som vil kunne påvirke kvaliteten på andre kommunale tjenester. 

SELVKOST TEKNISK DRIFT OG EIENDOM 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 -5 392 300       

Fremskrevet ramme -5 257 000 -5 388 000 -5 523 000 -5 661 000 

KORRIGERT RAMME -5 257 000 -5 388 000 -5 523 000 -5 661 000 

Indirekte og kalkulatoriske kostnader 5 257 000 5 388 000 5 523 000 5 661 000 

Ny ingeniør, 1/2 stilling selvkost 350 000       

Innsparing innleie/økte gebyrer -350 000       

Budsjett selvkostområdet 0 0 0 0 
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På selvkostområdene skal det økes med en halv ingeniørstilling som skal jobbe på områdene vann og avløp. 

Denne økningen vil kunne medføre noe redusert innleie av eksterne. Utgiftsøkning ut over denne reduksjonen, 

vil medføre økte utgifter på selvkostområdene og økning i gebyrer. 

KULTUR 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 7 393 100       

Framskrevet ramme 7 463 900 7 913 000 7 920 175 8 118 000 

Tiltak jfr. Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet 120 000       

Elektronisk billettsystem, Sentrum kino 60 000 -60 000     

Økt tilskudd til løypebrøyting 370 000       

Salderingstiltak          

Generelt kutt, diverse forbruksposter -174 239       

Ikke opptrapping i henhold til plan -120 000       

Salderingsutfordring utover i perioden   -126 050 0 0 

KORRIGERT RAMME 7 720 000 7 727 000 7 920 000 8 118 000 

I henhold til Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet, skulle tilskuddet til lag og foreninger økes årlig med kr 

120.000,-. Denne økningen er ikke prioritert inn i budsjettet for 2015, og tilskuddet til lag og foreninger 

videreføres derfor på 2014 nivå, økt med en antatt prisstigning på 2,0 %. 

I 2015 skal det kjøpes inn elektronisk billettsystem til Sentrum kino. Til dette formålet er Kultur tilført kr 

60.000,- for 2015. 

I budsjett for 2014 ble det avsatt en pott til tilskudd i forbindelse med løypebrøyting. Denne potten økes fra 

2015 med kr 370.000,- til kr 1 mill. årlig. 

Som en del av salderingen av budsjett 2015, skal Kultur redusere diverse utgiftsposter med kr 174.000,-. Dette 

antas å kunne gjennomføres uten vesentlige konsekvenser for tjenestene Kultur yter.  

PLAN OG NÆRING 

  2015 2016 2017 2018 

Ramme 2014 5 167 700       

Framskrevet ramme 5 099 700 5 365 875 6 232 000 5 260 300 

Overvurdering av gebyranslaget oppmåling 350 000       

Ekstern drift og vedlikehold, lisenser BraArkiv 50 000 -50 000     

Innleie av plankompetanse -700 000       

KDP Synnfell Øst ferdig -450 000       

Bortfall av finansiering av Synnfjell Øst - fond 450 000       

Finansiering av landbruksvikarordningen i drift 200 000       

Områdereguleringsplan Dokka Sentrum (2015-2016) 500 000   -500 000   

Områdereguleringsplan Dokka Vest (2016-2017)   450 000   -450 000 

Områdereguleringsplan Landmo-området (2016-2017)   400 000   -400 000 

Områdereguleringsplan Elverom (2015-2016) 600 000   -600 000   

Områdereguleringsplan Dokka Øst (2018)       600 000 

Kommunedelplan Austtorpåsen (2018 )       800 000 

Salderingstiltak          
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Finansiering av prosjektstilling, Plan  -600 000       

Reduksjon i kommunal egenandel 
Landbruksvikarordningen -100 000       

Generelt kutt, diverse forbruksposter -54 997       

20 % vakante stilling innen oppmåling og byggesak -110 000       

Salderingsutfordring utover i perioden   -85 818 0 0 

KORRIGERT RAMME 5 235 000 6 080 000 5 132 000 5 810 000 

Plan og næring har budsjettert med for høye gebyrinntekter på oppmåling. Antallet oppmålingssaker har vært 

lavere de seneste årene, sammenlignet med budsjetterte inntekter på området. Fra 2015 er rammen til 

enheten økt, og budsjetterte gebyrinntekter kan da settes til et realistisk nivå ut fra nåværende aktivitetsnivå 

på området. 

Byggesaksarkivet ble scannet i 2014. Kostnader knyttet til drift og tilgang til det skannede arkivet er lagt inn i 

enhetens rammer.   

I budsjettet for 2014 fikk Plan og næring en midlertidig bevilgning på kr 700.000,- til innleie av plankompetanse 

for å kunne holde en god fremdrift på viktige planer som skulle ferdigstilles i løpet av 2014/2015. Mye godt 

arbeid er gjort, og bevilgningen trekkes derfor ut igjen fra 2015. 

Kommunedelplan Synnfjell Øst er ferdig. Bevilgningen og fondsfinansieringen av dette tiltaket, tas derfor ut av 

enhetens rammer.  

I forbindelse med landbruksforhandlingene 2007 ble det vedtatt omlegging av Landbruksvikarordningen. I 2009 

ble det inngått en avtale med Nordre Land avløserlag. Erfaringene fra denne avtalen er at denne ikke er 

fullfinansiert, men inn en årlig kommunal subsidiering med om lag kr 200.000,-. I 2014 ble denne 

subsidieringen finansiert fra Næringsfond, men fra 2015 er rammene til Plan og næring økt tilsvarende. 

Plan og næring sine rammer økes med kr 500.000,- for 2015 og 2016 til finansiering av områdereguleringsplan 

Dokka Sentrum. Det er her lagt opp til at det ansettes plankompetanse midlertidig i prosjektstillingen for å sikre 

intern kontroll på prosessen og kostnadene. 

Det er bevilget kr 600.000,- til opprettelse av en treårig planleggerstilling. Denne stillingen skal i 2015 og 2016 i 

hovedsak jobbe med områdereguleringsplan Elverom, og sørge for fremdrift i denne planprosessen. Denne 

prosjektstillingen skal finansieres av generelt disposisjonsfond. 

Som en del av salderingen av budsjett 2015, skal det jobbes aktivt med å redusere den kommunale 

subsidieringen av landbruksvikarordningen. Fakturering av flere arbeidsdager for avløserne i 2015, forventes å 

gi en redusert kommunal subsidiering på kr 100.000,- for 2015, før avtalene skal reforhandles fra 2016. 

Reduksjon i diverse forbruksposter, samt reduksjon i vakante stillinger på oppmåling og byggesak tilsvarende 

20 % stillingsressurs samlet sett, gir reduksjoner på henholdsvis kr 55.000,- og kr 110.000,-. 

 

1.1.1. OPPSUMMERING AV ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET FOR 2015 

Nedenfor vises en oppsummering av de økonomiske endringene for 2015 på den enkelte enhet. For utfyllende 

kommentarer og konsekvenser av kuttene som presenteres i tabellen nedenfor, vises til de enhetsvise 

tabellene i kapitlet ovenfor, hvor både konsekvensjusteringer, nye tiltak og kutt er kommentert. 
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Enhet: 

Framskrevet 
ramme 
2015: 

Konsekvens-
justeringer: Nye tiltak: Kutt: 

Politisk styring 4 116 700 255 000   -1 500 000 

Sentral lønnsavsetning 6 192 500 -2 968 000     

Sentraladministrasjon 31 686 600 508 000 500 000 -1 588 652 

Næring -10 913 700 884 700     

Kirkelige formål 467 500       

Overført kirkelig fellesråd 4 985 600 200 000   -54 531 

Pensjonsforhold 0       

Skolene samlet 55 374 800 1 412 500 800 000 -564 673 

Dokka barneskole 0       

Torpa barne- og ungdomsskole 0       

Dokka ungdomsskole 0       

Nordre Land læringssenter 567 100     -5 671 

Skoleskyss 3 197 400       

Torpa barnehage 9 644 900 150 000   -295 949 

Dokka barnehage 19 773 300     -199 233 

Nordsinni barnehage 5 687 600 171 000   -256 586 

Generell barnehage- og skoleadm 2 514 900 -172 600 400 000 -240 000 

Kulturskole 2 581 000 -96 300     

NAV/sosialtjenesten 6 496 000 -160 000 185 000   

Familie og Helse 39 296 600 1 833 000 110 000 -1 494 000 

Tilrettelagte tjenester 38 068 300 3 315 000 60 000 -589 423 

Omsorg og rehabilitering 84 957 900 4 196 300 2 231 000 -750 000 

Samhandlingsreformen 9 589 300 -9 092 000     

Teknisk drift og eiendom 42 367 700 1 602 000 200 000 -900 000 

TDE Selvkost VARF -5 257 000       

Kultur 7 463 900 120 000 430 000 -294 239 

Plan og næring 5 099 700 -300 000 1 300 000 -864 997 

  363 958 600 1 858 600 6 216 000 -9 597 954 

 

1.1.2. RAMMETILDELING BUDSJETT 2015  

Rammetildeling 2015:   

Politisk styring 2 872 000 

Sentral lønnsavsetning 3 225 000 

Sentraladministrasjon 31 106 000 

Næring -10 029 000 

Kirkelige formål 468 000 
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Overført kirkelig fellesråd 5 131 000 

Pensjonsforhold 0 

Skolene samlet 57 023 000 

Dokka barneskole 24 089 000 

Torpa barne- og ungdomsskole 18 332 000 

Dokka ungdomsskole 14 602 000 

Nordre Land læringssenter 561 000 

Skoleskyss 3 197 000 

Torpa barnehage 9 499 000 

Dokka barnehage 19 574 000 

Nordsinni barnehage 5 602 000 

Generell barnehage- og skoleadm 2 502 000 

Kulturskole 2 485 000 

NAV/sosialtjenesten 6 521 000 

Familie og Helse 39 746 000 

Tilrettelagte tjenester 40 854 000 

Omsorg og rehabilitering 90 635 000 

Samhandlingsreformen 497 000 

Teknisk drift og eiendom 43 270 000 

TDE Selvkost VARF -5 257 000 

Kultur 7 720 000 

Plan og næring 5 235 000 

Sum: 362 437 000 

 

1.2. INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018 

I tillegg til driftsdelen må også økonomiplanen inneholde en plan for kommunens kapitalanskaffelser i 

fireårsperioden. Investeringsprogrammet skal i følge loven inneholde alle inntekter som ikke er løpende, samt 

utgifter knyttet til anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk og som er av vesentlig verdi, 

eller påkostning på eksisterende varige driftsmidler som er av varig og vesentlig verdi. Eiendelen må ha en 

økonomisk levetid på minst tre år og ha en anskaffelsesverdi på minst kr 100.000,-.  

Kommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. 

Noen investeringsprosjekter kan ikke lånefinansieres, for eksempel egenkapitalinnskuddet i KLP og andre kjøp 

av aksjer og andeler. Kommunen må derfor ha frie inntekter til å finansiere deler av investeringene.  

Momskompensasjonen i investering skal gå til å finansiere kompensasjonsberettigede utgifter. Dette betyr at 

kommunen kun kan låne netto investert beløp. 

Drifts- og investeringsdelen i en økonomiplan henger nøye sammen fordi lånefinansiering av investeringene 

påvirker kommunens rente- og avdragsutgifter, som må dekkes av de løpende driftsinntektene.  

 

1.2.1. INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018 

Investeringsplan (i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 
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Egenkapitalinnskudd KLP 1500 1500 1500 1500 

Bil Plan og Næring, oppmåling og spredt avløp m.m  300       

Skateboardpark i betong 150       

Utskifting av oppmålingsutstyr   350     

IKT-prosjekter 2015 500 500 500 500 

Trådløst nett i barnehagene 310       

«Ta hjem» digitalisert gards- og bruksnr. arkiv fra høsten 2015   415     

Fornyelse av sentral it-plattform 465       

Startlån - husbanklån 10 000 10 000 10 000 10 000 

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

Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 2 000 2 000 2 000 2 000 

Sikring og ENØK-tiltak kirker 1000 1000 1000 1000 

Energimerking av kommunale bygg* 250       

Oppgradering av småskoleplassen Dokka barneskole 600       

Ferdigstillelse oppgradering av uteområdet TBUS 150       

Renovering/nybygg lagerbygg/leskur TBUS 300       

Asfaltering av skoleplassen TBUS   400     

Brannhydrant i Storgata - ROS-tiltak 180       

Sentralt SD-anlegg - ENØK   500     

Ny tørketrommel og tilhørende el-opplegg Landmo 250       

Utskifting av lift     700   

Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter 2 500 2 500 2 500 2 500 

Utskifting traktor drift 900       

Utskifting av mannskapsbil brann 700       

Utskifting liten planbil drift     800   

Ombygging Kulturskolens lokaler 150       

Velferdsteknologi   500 500   

Prosjektering rehabilitering av friidrettsanlegg, Dokka 150       

Planlegging/tiltak Lokverkstedet   2 700 1 500   

Fortau Nedre Smebyveg 1 370       

Nødstrømsaggregat Korsvold 800       

Inventar og utstyr, langtidsavdelingen 200       

Feide   300     

Sum ordinære investeringstiltak: 25 425 23 365 21 700 18 200 

          

Tiltak selvkostområde: (eks. mva)         

Opprusting vann og avløp 1 000 2 500 2 500 2 500 

Investeringsbehov VA (forsiktig estimat) 0 10 000 10 000 10 000 

Sum tiltak selvkostområde: 1 000 12 500 12 500 12 500 

          

Sum finansieringsbehov: 26 425 35 865 34 200 30 700 

 

Finansiering:         

Momskompensasjon 2 465 1 350 1 240 1 000 

Overført fra drift 2 767 1 500 1 500 1 500 

Bruk av lånemidler 21 193 33 015 31 460 28 200 

Sum finansiering: 26 425 35 865 34 200 30 700 

 

1.2.2. KOMMENTARER TIL INVESTERINGSBUDSJETT 2015 
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INVESTERINGSTILTAK UTENFOR SELVKOSTOMRÅDENE 

Egenkapitalinnskudd KLP         kr 1.500.000,- 

Bevilgning til eventuell innkalling av ytterligere egenkapital til KLP. Nøyaktig sum er ikke kjent før sensommeren 

2015. 

Ny bil plan og næring         kr 300.000,- 

Pr i dag er det to biler på Plan og Næring. Den ene er i bruk på Oppmåling, mens den andre i tillegg brukes ved 

kontroll av spredt avløp. Den ene av bilene vil være moden for utskifting i 2015.  

Skatepark i betong         kr 150.000,- 

En del av skateelementene i skateparken bak Parken er av treverk og har begrenset levetid. Det er av 

sikkerhetsmessige årsaker ønske og behov for å bytte ut disse med betongelementer.  

IKT-prosjekter          kr 500.000,- 

IKT-avdeling har de siste årene hatt en pott på kr 500.000,- i frie midler til uforutsette hendelser som krever 

oppgraderinger samt nødvendig utbedringer av IKT-plattformen. Med 700 ansatte, 900 elever og 25 avdelinger 

som skal ha IKT-tjenester er denne potten innarbeidet. 

Trådløst nett barnehage         kr 310.000,- 

Barnehagene har meldt inn behov for trådløst nett i «alle sine hus». Dette vil kreve en investering på anslagsvis 

kr. 20.000,- i hvert hus. Dette vil kreve investering i nettverksutstyr og trådløse aksessp unkt. 

Fornyelse av sentral it-plattform        kr 465.000,- 

IKT er stadig endring og det vil i 2015 bli behov for å bytte ut fibersvitsjer og en hovedserver. I tillegg kan det bli 

behov for øke kapasiteten på løsning for sikkerhetskopiering pga. planer om å «ta hjem» digitalisert gards- og 

bygningsarkiv i løpet av 2015. 

Startlån/formidlingslån          kr 10.000.000,- 

Det er lagt inn en årlig bevilgning til videreutlån/startlån. Dette gjelder utlån til innbyggere som ikke tilbys 

finansiering/toppfinansiering gjennom ordinære utlånsvirksomhet i banker, men som allikevel ansees å ha 

mulighet til å betjene låneopptak. 

Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE      kr 700.000,- 

Bevilgning for å foreta utskifting av transportmidler og utstyr innenfor enheten Teknisk drift og eiendom, som 

etter standard for ”god kommunal regnskapsskikk” nr. 4 skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. 

Opprustnings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom     kr 2.000.000,- 

Kommunen har revidert tidligere utarbeidet vedlikeholdsplan. For å kunne gjennomføre de tiltak som er 

prioritert i 2014 i planen, er det nødvendig å bevilge midler i henhold til de behov planen initierer. Det skal i 

planen prioriteres ENØK-tiltak som gir energieffekter. Bevilgningen er en total ramme for delprosjektene på 

dette området. 

Sikring og ENØK-tiltak kirker        kr 1.000.000,- 
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Kirkelig fellesråd har spilt inn behov for sikringstiltak som vanntåkeanlegg og lynvernanlegg i kirkene. I tillegg er 

det behov for utskifting av varmeovner i kirkene, da ovnene er gamle og har dårlig effekt og høyt strømforbruk. 

Det er lagt inn en rammebevilgning til prosjekter i kirken, og innenfor rammene skal kirkevergen i samarbeid 

med Teknisk drift og eiendom prioritere investeringstiltak i kirkene. 

Energimerking av kommunale bygg       kr 250.000,- 

Energimerkeordningen trådte i kraft 1. juli 2010 og går ut på at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies 

ut skal ha en energiattest. Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal ha en gyldig energiattest – og skal merkes av 

eksperter. NVE kan utstede overtredelsesgebyr hvis ikke reglene overholdes. Nordre Land kommune har 

62.450 kvm som omfattes av ordningen. 

Oppgradering av småskoleplassen Dokka barneskole     kr 600.000,-  

Etter mange endringer i nærområdet til lekeområdet for småskolen fremstår arealet som dårlig utnyttet og lite 

tilpasset formålet. Det er behov for en oppgradering og ferdigstilling av området mellom ny parkering ved 

Dokkahallen og barneskolen for å få en helhetlig god løsning.  

Ferdigstillelse oppgradering av uteområdet TBUS      kr 150.000,-  

Skolen i Torpa har ikke hatt midler til å fornye lekeapparater siden området for småskolen ble utbedret i 

forbindelse med at seksåringene begynte på skolen i 1997. Det betyr at mye av det er nedslitt, og på områdene 

der de eldste elevene oppholder seg, fins det lite eller ingenting av leke- og/eller aktivitetsapparater. Våren 

2014 samarbeider vi med TDE og Kultur (mulige tippemidler) for å få til en utbedring av området som de 

største elevene bruker mest. Dette gir oss mulighet til en viss oppgradering av området, men innkjøp av 

lekeapparater kan i meget liten grad finansieres i den forbindelse. Beløpet som er beregnet vil kunne dekke 

innkjøp av stor fugleredehuske og et ordinært huskestativ med dobbel huske. Sikring av underlaget vil komme i 

tillegg dersom det eksisterende ikke kan gjenbrukes/godkjennes. 

Lagerbygg/leskur TBUS         kr 300.000,- 

TBUS har et gammelt og meget nedslitt uthus. Det er i en slik forfatning, at det ikke er hensiktsmessig å pusse 

opp det gamle, men heller rive og bygge nytt. Uthuset brukes nå både av vaktmesterne og skolen til lagring av 

møbler, utstyr til uteskoleaktiviteter, griller m.m. Tidligere var en del av uthuset også brukt som leskur, og 

dette er en funksjon som vi ønsker å få tilbake ved bygging av nytt skur. 

Brannhydrant i Storgata – ROS-tiltak       kr 180.000,- 

Trehusbebyggelsen i Dokka sentrum er utsatt ved brann, og det er stor fare for spredning. Det er behov for rask 

tilgang på slokkevann, og anbefales at det settes opp en brannhydrant i Storgata ved trehusbebyggelsen.  

Ny tørketrommel og tilhørende el-opplegg Landmo      kr 250.000,- 

Omsorg fikk i budsjett 2014 midler til innkjøp av tørketrommel (50 000). Det viser seg at el- anlegget i vaskeri 

må endres til 400 v hvis dette skal la seg gjøre. Krever elektriker og boring i betong til 200 000 for å få installert 

tørketrommel. Dette er mye penger for en tørketrommel, men alle nye maskiner kommer nå med 400 v, slik at 

ryker en av de gamle maskinene vil vi ikke kunne kjøpe en ny uten denne oppgraderingen. Alternativet til 

denne investeringen er en outsourcing av vaskeritjenester.   

Opprustningsplan kommunale veger       kr 2.500.000,-  

Bevilgning til opprustning av kommunale veger, som jfr. standard for ”god kommunal regnskapsskikk” nr. 4 skal 

regnskapsføres i investeringsregnskapet. Bevilgningen er en totalramme for delprosjektene på dette området.  
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Utskifting traktor drift         kr 900.000,- 

Den ene traktoren til teknisk drift er nå 12 år gammel og har gått ca. 8.000 timer. Det begynner å komme på 

større påkostninger og det anses som lønnsomt å skifte ut denne nå.   

Utskifting av mannskapsbil brannvesenet       kr 700.000,- 

Brannvesenets mannskaps og røykdykkerbil er overmoden for utskifting. Den er 22 år gammel og er nå lite 

driftssikker. Det er behov for å anskaffe en avgiftsfri røykdykkerbil med 5-6 seter, firehjulsdrift og lasterom.  

Ombygging Kulturskolens lokaler        kr 150.000,-  

Kulturskolen har behov for et stort rom som de disponerer alene og som skal brukes til undervisning av større 

grupper. Løsningen er å slå sammen 2 av kulturskolens eksisterende rom, samt ta med litt av 

«kulturskolegangen».  

Prosjektering rehabilitering av friidrettsanlegg Dokka stadion    kr 150.000,- 

Bevilgning til prosjektering av rehabilitering av friidrettsanlegget på Dokka stadion. 

Fortau Nedre Smebyveg         kr 1.370.000,- 

Fortau Lyngvegen ble så kostnadskrevende at bevilgningen som var gitt til å omfatte fortau både i Lyngvegen 

og Nedre Smebyveg ikke var stor nok til begge tiltakene. Denne bevilgningen muliggjør en ferdigstillelse av 

prosjektet i dets opprinnelige omfang. 

Nødstrømsaggregat Korsvold        kr 800.000,- 

Innenfor eksisterende bevilgning til nødstrømsaggregater, får man løst anskaffelsen på Landmo og Rådhuset. 

Hvis Korsvold skal dekkes, må bevilgningen økes med kr 800.000,-. 

Inventar og utstyr, ny langtidsavdeling       kr 200.000,- 

I forbindelse med opprettelsen av den nye langtidsavdelingen, er det behov for utstyr og inventar i den nye 

avdelingen.   

INVESTERINGSTILTAK INNENFOR SELVKOSTOMRÅDET 

Opprustning vann og avløp        kr 1.000.000,- 

Bevilgningen skal gå til rehabilitering av vann og avløps-ledninger i utbygde områder. Ledningsnettet er 

gammelt, og dårlig standard er årsaken til de mange de siste årene. 

 

1.2.3. KOMMENTARER TIL INVESTERINGSPROSJEKTENE SENERE I 

PLANPERIODEN 

Utskifting av oppmålingsutstyr        kr 350.000,- 

Eksisterende oppmålingsutstyr er snart utslitt og det er behov for utskifting. Viktig for å opprettholde 

tjenesten.  

«Ta hjem» digitalisert gards- og bruksnr. arkiv fra høsten 2015    kr 415.000,- 
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Arkiv for gards- og bygningsarkiv er sendt til Geomatikk AS i Trondheim for digitalisering. Jobben vil være 

fullført høsten 2014. Man kan deretter leie plass hos Geomatikk AS eller ta hele basen tilbake på egen 

serverpark. Pr. i dag vet man ikke hva arkivet vil krever av plass, men man trenger flere servere 

Asfaltering av skoleplassen TBUS        kr 400.000,- 

Det er behov for asfaltering av skoleplassen på begge sider av undervisningsfløy. Asfalten her er meget slitt, 

den er full av sprekker, dumper og småhull. Derfor egner den seg stadig dårligere til ballspill og annen aktivitet. 

Sentralt SD-anlegg – ENØK        kr 500.000,- 

Styring av ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner i kommunale bygg er i dag i stor grad basert på 

forskjellige enkeltstående anlegg og pc’er. Ved å knytte dette sammen i et sentralt SD-anlegg vil vi få en 

oppdatert teknisk plattform med enhetlige løsninger. Det vil gjøre systemene enklere å drifte, bedre 

sikkerheten i form av sikkerhetskopiering, redusere sårbarheten for enkeltbrukeres kompetanse, og forenkle 

vedlikehold og oppgradering av systemene. Felles plattform vil gjøre det enklere å utvikle egen kompetanse og 

optimalisere driften av anleggene i forhold til funksjon og ENØK. 

Utskifting lift          kr 700.000,- 

Det er behov for utskifting av eksisterende lift på eiendomsavdelingen. Den eksisterende har hatt en god del 

driftsutfordringer og anses som for liten til en del oppgaver. Særlig ved ettersyn av tak og snøfangere er det 

behov for lift med større løftehøyde og konstruksjon som gir mulighet til å komme lenger innover taket. Liften 

benyttes i vedlikehold og drift og til prosjekter i egen regi. Den brukes også litt av feiere og inngår i 

brannvesenets beredskap.  

Utskifting av liten planbil         kr 800.000,- 

Det vil være behov for utskifting av en liten planbil på teknisk drift. Den eksisterende er 22 år gammel og er 

moden for utskifting. Gjenanskaffelse anses nødvendig da dette er en meget sentral bil i driften, og benyttes 

mye til mange ulike oppgaver innen vei, vann og avløp.  

Velferdsteknologi i hjemmetjenesten       kr 500.000,- 

Fase 1 i kommunens samarbeid med Everycare AS er den nye demensavdelingen på LOS. Her vil man få et 

sensorstyrt varslingsanlegg. Denne teknologien vil også være aktuell for hjemmetjenesten i fase 2. Man tenker 

å lage klar velferdsteknologiske bokser med et definert antall sensorer, som kan installeres trådløst hos 

hjemmeboende. I denne boksen vil det være lysstyring, varsler på komfyr, kjøleskap, sengesensor, døralarm 

osv. I løpet av 2015-2018 perioden håper man å ha klar en egen vaktsentral, hvor alle trygghetsalarmer, alle 

sensoralarmer, GPS varsling og flåtestyring av hjemmetjenesten skjer. Denne vil være 24/7 bemannet.  

Planlegging/tiltak Lokverkstedet        kr 4.200.000,- 

En videre utvikling av Lokverkstedet til en fullendt kulturarena, er foreløpig beregnet til å koste kr 4,2 mill. 

Utviklingen kan skje i to trinn, og det er lagt opp til en trinnvis utvikling i 2016 og 2017. 

Feide           kr 300.000,- 

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i 

utdanningssektoren. Planen var at alle i Skole-Norge skulle ha fått tilbud om en Feide-identitet fra sin skoleeier 

innen utgangen av 2012. Mange kommuner hadde ikke kommet dit i 2012, og ingen kommuner i 

Gjøvikregionen har foreløpig Feide tilgjengelig. Eksempler på tjenester som kan ha nytte av Feide er Fronter, 

digitale læreverk, oppslagsverk, ordbøker, wikis, bibliotekløsninger, elev- og lærerundersøkelser fra 
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Utdanningsdirektoratet, osv. Det eneste kriteriet er at det er en tjeneste som er beregnet for utdanning eller 

som gir en merverdi hvis man er tilknyttet utdanningssektoren. 

 

I tillegg er det flere prosjekter som ikke er avklart og kostnadsberegnet ennå som vil kunne komme inn i 

investeringsprogrammet fra 2016: 

- Flerbrukshall Torpa  

- Fremtidig renovering av Torpa barne- og ungdomsskole 

- Renovering mellombygget Landmo 

- Grupperom i tunell under gulbygget på Dokka barneskole 

- Lage utgang fra langsiden mot sør mot tannlegebygget Dokka barneskole 

- Digitalisering 

- Garderober LOR 

- Lokaler til ergo/fysioterapitjenesten 

- Rehabilitering av Dokka stadion friidrettsanlegg 

- 6-8 omsorgsboliger med fellesareal for nye og voksne tjenestemottakere som skal flytte i egen bolig  

- Ny avlastningsbolig for Tilrettelagte tjenester 

- Permanent base for hjemmetjenesten 

- Utskifting av tankbil brannvesenet 

- Nytt ringesystem Landmo 
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BUDSJETT 2015 I TALL 

 

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 
   

 
  Budsjett 2015   Budsjett 2014   Regnskap 2013 

    Skatt på inntekt og formue 116 004 000,00 119 639 000,00 113 104 317,75 

Ordinært rammetilskudd 225 331 000,00 229 975 000,00 221 941 133,00 

Skatt på eiendom 35 200 000,00 28 916 000,00 14 208 773,66 

Andre direkte eller indirekte skatter 7 000 000,00 7 000 000,00 7 499 107,00 

Andre generelle statstilskudd 2 700 000,00 2 900 000,00 8 504 569,48 

Sum frie disponible inntekter 386 235 000,00 388 430 000,00 365 257 900,89 

    Renteinntekter og utbytte 6 050 000,00 5 400 000,00 6 617 636,78 

Gevinst finansielle instumenter 1 500 000,00 1 000 000,00 2 332 042,00 

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 373 000,00 10 520 000,00 10 142 745,82 

Tap finansielle instrumenter 0,00 0,00 58 250,00 

Avdrag på lån 15 208 000,00 15 066 000,00 14 782 570,00 

Netto finansinnt./utg. -17 031 000,00 -19 186 000,00 -16 033 887,04 

    Til dekning av tidligere regnsk.m. 
merforbruk 0,00 0,00 0,00 

Til ubundne avsetninger 4 000 000,00 1 334 000,00 75 000,00 

Til bundne avsetninger 0,00 0,00 212 775,00 

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 

Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0,00 1 435 000,00 

Bruk av bundne avsetninger 0,00 0,00   

Netto avsetninger 4 000 000,00 1 334 000,00 -1 147 225,00 

    Overført til investeringsbudsjettet 2 767 000,00 5 000 000,00 5 402 840,00 

Til fordeling drift 362 437 000,00 362 910 000,00 344 968 398,85 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 362 437 000,00 362 910 000,00 341 572 772,42 

Mer/mindreforbruk 0,00 0,00 3 395 626,43 
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Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet 

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 362 067 000 

Fordeles slik:   

Politisk styring 2 872 000 

Sentral lønnsavsetning 3 225 000 

Sentraladministrasjon 31 106 000 

Næring -10 029 000 

Kirkelige formål 468 000 

Overført kirkelig fellesråd 5 131 000 

Pensjonsforhold 0 

Skolene samlet 57 023 000 

Dokka barneskole 24 089 000 

Torpa barne- og ungdomsskole 18 332 000 

Dokka ungdomsskole 14 602 000 

Nordre Land læringssenter 561 000 

Skoleskyss 3 197 000 

Torpa barnehage 9 499 000 

Dokka barnehage 19 574 000 

Nordsinni barnehage 5 602 000 

Generell barnehage- og skoleadm 2 502 000 

Kulturskole 2 485 000 

NAV/sosialtjenesten 6 521 000 

Familie og Helse 39 746 000 

Tilrettelagte tjenester 40 854 000 

Omsorg og rehabilitering 90 635 000 

Samhandlingsreformen 497 000 

Teknisk drift og eiendom 43 270 000 

TDE Selvkost VARF -5 257 000 

Kultur 7 720 000 

Plan og næring 5 235 000 

Sum: 362 437 000 
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Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet 
  

 
Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 

    Investeringer i anleggsmidler 14 925 000,00 33 980 000,00 43 954 873,83 

Utlån og forskutteringer 10 000 000,00 10 000 000,00 11 974 351,00 

Kjøp av aksjer og andeler 1 500 000,00 1 411 000,00 0,00 

Avdrag på lån 2 600 000,00 0,00 2 606 206,65 

Avsetninger 0,00 0,00 1 211 599,99 

Årets finansieringsbehov 29 025 000,00 45 391 000,00 59 747 031,47 

    Finansiert slik: 
   Bruk av lånemidler 21 193 000,00 35 053 000,00 43 175 858,13 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,00 0,00 5 322 111,50 

Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 

Kompensasjon for merverdiavgift 2 465 000,00 5 338 000,00 0,00 

Mottatte avdrag på lån og refusjoner 2 600 000,00 0,00 5 110 313,09 

Andre inntekter 0,00 0,00 -1 517,24 

Sum ekstern finansiering 26 258 000,00 40 391 000,00 53 606 765,48 

    Overført fra driftsbudsjettet 2 767 000,00 5 000 000,00 3 270 071,00 

Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 

Bruk av avsetninger 0,00 0,00 2 870 194,99 

Sum finansiering 29 025 000,00 45 391 000,00 59 747 031,47 

    Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 
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Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjettet 

Til investeringer i anleggsmidler 14 925 000 

Fordelt slik:  

Bil Plan og Næring, oppmåling og spredt avløp m.m  300 000 

Skateboardpark i betong 150 000 

IKT-prosjekter 2015 500 000 

Trådløst nett i barnehagene 310 000 

Fornyelse av sentral it-plattform 465 000 

Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE  700 000 

Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 2 000 000 

Sikring og ENØK-tiltak kirker 1 000 000 

Energimerking av kommunale bygg 250 000 

Oppgradering av småskoleplassen Dokka barneskole 600 000 

Ferdigstillelse oppgradering av uteområdet TBUS 150 000 

Renovering/nybygg lagerbygg/leskur TBUS 300 000 

Brannhydrant i Storgata - ROS-tiltak 180 000 

Ny tørketrommel og tilhørende el-opplegg Landmo 250 000 

Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter 2 500 000 

Utskifting traktor drift 900 000 

Utskifting av mannskapsbil brann 700 000 

Ombygging Kulturskolens lokaler 150 000 

Prosjektering rehabilitering av friidrettsanlegg, Dokka 150 000 

Fortau Nedre Smebyveg 1 370 000 

Nødstrømsaggregat Korsvold 800 000 

Inventar og utstyr, langtidsavdelingen 200 000 

Opprusting vann og avløp 1 000 000 
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ØKONOMIPLAN 2015-2018 I TALL 

 

Budsjettskjema 1A - drift           

  
  Budsjett 
2014 

  Budsjett 
2015 

  Budsjett 
2016 

  Budsjett 
2017 

  Budsjett 
2018 

            

Skatt på inntekt og formue 119 639 000 116 004 000 118 634 000 121 355 000 124 076 000 

Ordinært rammetilskudd 229 975 000 225 331 000 232 514 000 239 607 000 247 702 000 

Skatt på eiendom 28 916 000 35 200 000 35 200 000 35 200 000 35 200 000 

Andre direkte eller indirekte skatter 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 

Andre generelle statstilskudd 2 900 000 2 700 000 2 550 000 2 400 000 2 250 000 

Sum frie disponible inntekter 388 430 000 386 235 000 395 898 000 405 562 000 416 228 000 

    0       

Renteinntekter og utbytte 5 400 000 6 050 000 6 050 000 6 050 000 6 050 000 

Gevinst finansielle instumenter 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 10 520 000 9 373 000 10 721 000 11 221 000 11 721 000 

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 15 066 000 15 208 000 16 403 000 17 070 000 17 737 000 

Netto finansinnt./utg. -19 186 000 -17 031 000 -19 574 000 -20 741 000 -21 908 000 

    0       

Til dekning av tidligere regnsk.m. 
merforbruk 0 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 1 334 000 4 000 000 6 225 000 10 058 000 8 491 000 

Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger   0 0 0 0 

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger 1 334 000 4 000 000 6 225 000 10 058 000 8 491 000 

    0       

Overført til investeringsbudsjettet 5 000 000 2 767 000 1 525 000 1 735 000 1 500 000 

Til fordeling drift 362 910 000 362 437 000 368 574 000 373 028 000 384 329 000 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 362 910 000 362 437 000 368 574 000 373 028 000 384 329 000 

Mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 
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  2015 2016 2017 2018 

Til fordeling drift (fra 
budsjettskjema 1A) 

362 067 
000 

368 574 
000 

373 028 
000 

384 329 
000 

Fordeles slik:         

Politisk styring 2 872 000 1 222 000 42 000 -1 559 000 

Sentral lønnsavsetning 3 225 000 7 426 000 4 366 000 7 957 000 

Sentraladministrasjon 31 106 000 32 246 000 33 052 000 33 879 000 

Næring -10 029 000 -10 280 000 -10 537 000 -10 800 000 

Kirkelige formål 5 599 000 5 447 000 5 583 000 5 723 000 

Overført kirkelig fellesråd         

Pensjonsforhold         

Skolene samlet 57 023 000 57 619 000 59 059 000 60 535 000 

Dokka barneskole         

Torpa barne- og ungdomsskole         

Dokka ungdomsskole         

Nordre Land læringssenter 561 000 566 000 580 000 595 000 

Skoleskyss 3 197 000 3 277 000 3 359 000 3 443 000 

Torpa barnehage 9 499 000 9 581 000 9 821 000 10 067 000 

Dokka barnehage 19 574 000 19 742 000 20 236 000 20 742 000 

Nordsinni barnehage 5 602 000 5 650 000 5 791 000 5 936 000 

Generell barnehage- og skoleadm 2 502 000 2 194 000 2 249 000 2 305 000 

Kulturskole 2 485 000 2 506 000 2 569 000 2 633 000 

NAV/sosialtjenesten 6 521 000 6 577 000 6 741 000 6 910 000 

Familie og Helse 39 746 000 40 388 000 41 398 000 42 433 000 

Tilrettelagte tjenester 40 854 000 41 336 000 42 369 000 43 428 000 

Omsorg og rehabilitering 90 635 000 90 890 000 92 957 000 95 225 000 

Samhandlingsreformen 497 000 501 000 514 000 527 000 

Teknisk drift og eiendom 43 270 000 43 642 000 44 733 000 45 851 000 

TDE Selvkost VARF -5 257 000 -5 388 000 -5 523 000 -5 661 000 

Kultur 7 720 000 7 726 000 7 919 000 8 117 000 

Plan og næring 5 235 000 6 080 000 6 132 000 6 435 000 
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Budsjettskjema 2A - investering           

  
Budsjett 

2014 
Budsjett 

2015 
Budsjett 

2016 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 

            

Investeringer i anleggsmidler 33 980 000 14 925 000 24 365 000 22 700 000 19 200 000 

Utlån og forskutteringer 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

Kjøp av aksjer og andeler 1 411 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Avdrag på lån 0 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 

Avsetninger 0 0       

Årets finansieringsbehov 45 391 000 29 025 000 38 465 000 36 800 000 33 300 000 

            

Finansiert slik:           

Bruk av lånemidler 35 053 000 21 193 000 33 015 000 31 460 000 28 200 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 5 338 000 2 465 000 1 350 000 1 240 000 1 000 000 

Mottatte avdrag på lån og refusjoner 0 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 

Andre inntekter 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 40 391 000 26 258 000 36 965 000 35 300 000 31 800 000 

    0       

Overført fra driftsbudsjettet 5 000 000 2 767 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0       

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 

Sum finansiering 45 391 000 29 025 000 38 465 000 36 800 000 33 300 000 

            

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 
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 2015 2016 2017 2018 

Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 
2 A) 14 925 000 24 365 000 22 700 000 19 200 000 

Fordelt slik:     

Bil Plan og Næring, oppmåling og spredt avløp m.m  300 000       

Skateboardpark i betong 150 000       

Utskifting av oppmålingsutstyr   350 000     

IKT-prosjekter 2015 500 000 500 000 500 000 500 000 

Trådløst nett i barnehagene 310 000       

«Ta hjem» digitalisert gards- og bruksnr. arkiv fra høsten 
2015   415 000     

Fornyelse av sentral it-plattform 465 000       

Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE  700 000 700 000 700 000 700 000 

Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Sikring og ENØK-tiltak kirker 1 000 000 1 000 000  1 000 000 1 000 000 

Energimerking av kommunale bygg* 250 000       

Oppgradering av småskoleplassen Dokka barneskole 600 000       

Ferdigstillelse oppgradering av uteområdet TBUS 150 000        

Renovering/nybygg lagerbygg/leskur TBUS 300 000       

Asfaltering av skoleplassen TBUS   400 000     

Brannhydrant i Storgata - ROS-tiltak 180 000       

Sentralt SD-anlegg - ENØK   500 000     

Ny tørketrommel og tilhørende el-opplegg Landmo 250 000       

Utskifting av lift     700 000   

Opprustingsplan kommunale veger, ramme for 
delprosjekter 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Utskifting traktor drift 900 000       

Utskifting av mannskapsbil brann 700 000       

Utskifting liten planbil drift      800 000   

Ombygging Kulturskolens lokaler 150 000       

Velferdsteknologi   500 000 500 000   

Prosjektering rehabilitering av friidrettsanlegg, Dokka 150 000       

Planlegging/tiltak Lokverkstedet   2 700 000 1 500 000   

Fortau Nedre Smebyveg 1 370 000       

Nødstrømsaggregat Korsvold 800 000       

Inventar og utstyr, langtidsavdelingen 200 000       

Feide   300 000     

Opprusting vann og avløp 1 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Investeringsbehov VA (forsiktig estimat) 0 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

 

  



 

 
61 

GEBYR OG BETALINGSSATSER 2015 

 

1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO 
   

 
Kategori 2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Barn 70,- (80,-) 0,0 % 70,- (80,-) 

 
Ungdom 80,- (90,-) 0,0 % 80,- (90,-) 

 
Voksen 90,- (100,-) 0,0 % 90,- (100,-) 

 
Leie kinosal - lokale lag 0,- 0,0 % 0,- 

 
Leie kinosal - andre 5000,- 0,0 % 5000,- 

 

Prisene i parentes gjelder filmer med særlig høy 
leiepris.       

 

2 Kulturskolen 
   

 
  2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Ordinær elevavgift 1 050 3,8 % 1 090 

 
Barnekor/dans i Torpa 680 1,5 % 690 

 
Direksjon av skolekorps 10 200 6,9 % 10 900 

 

3 
LEIE AV DOKKAHALLEN OG UTLEIE AV 
PLASSER TIL SALG, TIVOLI, UTSTILLINGER M.V       

 
Areal 2014 

% - vis 
endring 2015 

 
0 - 49 kvm/dag 217 1,8 % 221 

 
50 - 249 kvm/dag 352 2,0 % 359 

 
250 - 499 kvm/dag 493 2,0 % 503 

 
500 - 999 kvm/dag 673 1,9 % 686 

 
Over 1000 kvm/dag 843 2,0 % 860 

 
Leie Dokkahallen pr time 181 2,2 % 185 

 

4 HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 
    

 
    2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Omsorgsleilighet Furuholtet  5 626 2,0 % 5 738 

 
Omsorgsleilighet Rudsgt.    5 626 2,0 % 5 738 

 
Omsorgsleilighet Rudsgt.   6 5 626 2,0 % 5 738 

 
Omsorgsleilighet Torpavegen 24 F 6 355 2,0 % 6 482 

 
Omsorgsleilighet Torpavegen 24 D 7 177 2,0 % 7 321 

 
Omsorgsleilighet Torpavegen 24 C 7 177 2,0 % 7 321 

 
Omsorgsleilighet Torpavegen 24 B 7 177 2,0 % 7 321 

 
Omsorgsleilighet Torpavegen 24 I 8 587 2,0 % 8 759 

 
Omsorgsleilighet Torpavegen 24 H 8 587 2,0 % 8 759 

 
Omsorgsleilighet Korsvold 7 365 2,0 % 7 513 

 
Omsorgsleilighet Korsvold 6 687 2,0 % 6 820 

 
Omsorgsleilighet Landmo 7 365 2,0 % 7 513 
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Omsorgsleilighet Gamlevn. 6 618 2,0 % 6 751 

 
Omsorgsleilighet Gamlevn. 47 7 196 2,0 % 7 340 

 
Trygdeleilighet Landmovn.    4 079 2,0 % 4 161 

 
Trygdeleilighet Gamlevn. 4 079 2,0 % 4 161 

 
Utleiebolig Storgata 21 4 197 2,0 % 4 281 

 
Utleiebolig Dokken 17 4 486 2,0 % 4 576 

 
Utleiebolig Vokksgata 27 3 616 2,0 % 3 688 

 
Utleieleilighet Nybovn  4 045 2,0 % 4 126 

 
Utleieleilighet Nybovn 20 5 092 2,0 % 5 193 

 
Utleieleilighet Jevnakervn. 26F 8 011 2,0 % 8 171 

 
Utleieleilighet Jernb.gt. 3  5 165 2,0 % 5 268 

 
Utleieleilighet Villavn.  4 197 2,0 % 4 281 

 
Utleieleilighet Elgtråkket 5 4 991 2,0 % 5 091 

 
Utleieleilighet Elgtråkket 7  5 223 2,0 % 5 327 

 
Utleieleilighet Elgtråkket 11 5 223 2,0 % 5 327 

 
Utleieleilighet Elgtråkket 21 5 223 2,0 % 5 327 

 
Utleieleilighet Elgtråkket 14 4 878 2,0 % 4 975 

 
Utleieleilighet Elgtråkket 6 5 808 2,0 % 5 924 

 
Utleieleilighet Elgtråkket 12 7 477 2,0 % 7 626 

 

5 VANN - AVLØP - RENOVASJON - SEPTIK   

ALLE 
PRISER 
ER EKS. 

MVA 
 

 
Vann/avløp 2014 

%- vis 
endring 2015 

 
Fastavgift vann 1 360 7,4 % 1 460 

 
Fastavgift avløp 2 150 4,7 % 2 250 

 
Forbruk pr kbm vann 17,00 7,6 % 18,30 

 
Forbruk pr kbm avløp 27,50 4,7 % 28,80 

     

 Gebyr for manglende innrapportering av vannmålerstand Ny  500 

 
        

 
Tilknytningsavgifter       

 
Lav sats vann pr kvm 65 0,0 % 65 

 
Lav sats avløp pr kvm 125 0,0 % 125 

 
Middels sats vann pr kvm 25 0,0 % 25 

 
Middels sats avløp pr kvm 45 0,0 % 45 

 
Normal sats vann pr kvm 210 0,0 % 210 

 
Normal sats avløp pr kvm 230 0,0 % 230 

 
Midlertidig tilknytning 10 000 0,0 % 10 000 

 
        

 
Renovasjon fritidsboliger pr år       

 
140 liter 1 188 4,4 % 1 240 

 
Container 1 188 4,4 % 1 240 

 
Overtredelsesgebyrer conteinerrenovasjon 750  0 %  750 

 
I tillegg kommer alle kostnader v/opprydding, fjerning og levering.       

 
        

 
Renovasjon husholdninger pr år       

 
80/80 L 1 815 4,4 % 1 895 

 
140/80 L 2 040 4,4 % 2 130 
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240/80 L 2 460 4,4 % 2 568 

 
240/80 L 2-4 husstander 1 700 4,4 % 1 775 

 
240/140 L 2-4 husstander 1 700 4,4 % 1 775 

 
660/240 L 5-6 husstander 1 700 4,4 % 1 775 

 
        

 
Renovasjon bedrifter pr år       

 
80 L kjøkkenavfall 1 760 4,4 % 1 837 

 
140 L restavfall 1 840 4,4 % 1 921 

 
240 L restavfall 1 990 4,4 % 2 077 

 
660 L restavfall 4 450 4,4 % 4 646 

 
        

 
Ekstra henteavstand pr år       

 
10 til 20 meter 225 4,4 % 235 

 
10 til 50 meter 395 3,8 % 410 

 
50 til 100 meter 415 3,6 % 430 

 
        

 
Fradrag hjemmekompost 425 4,5 % 444 

 
        

 
Ved gjennvinningsstasjonene gjelder avgifter vedtatt av GLT avfall       

 
        

 
Septik slam (nytt oppsett)       

 
Slamavskiller for bolig (inntil 4 m3) Ny   2 030 

 
Tett tank for bolig (inntil 6 m3) Ny   2 660 

 
Minirenseanlegg for bolig Ny   2 030 

 
Slamavskiller for fritidsbolig (inntil 4 m3) Ny   2 530 

 
Tett tank for fritidsbolig (inntil 6 m3) Ny   3 160 

 
Minirenseanlegg for fritidsbolig Ny   2 530 

 
Pris pr m3 utover standard størrelse (4/6 m3) Ny   420 

 

Akuttømminger bestilt før kl. 12.00 på hverdager utføres til vanlig 
honorar.       

 

Akuttømminger etter kl. 15.00 på hverdager tillegges et 
kveldstillegg på kr 980,-.       

 

Akuttømminger etter kl. 21.00 og på helg/helligdager tillegges et 
tillegg på kr 1.340,-.       

 
        

 
Matavfall storhusholdninger       

 
Reguleres etter vedtak av GLT       

 

6 SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN       

 
Byggesaksgebyrer 2014 

% - vis 
endring 2015 

 
§ 19 Dispensasjon som kan avgjøres uten høring 3 298 2,5 % 3 381 

 
§ 19 Dispensasjon der andre myndigheter er høringspart 6 090 2,5 % 6 242 

 
    

 
  

 
§ 20-1 Søknadspliktige tiltak som krever ansvarlige foretak       

 
§ 20-1a Boligbygg, en boenhet 6 597 2,5 % 6 761 

 
Tillegg pr boenhet utover den første 1 244 2,5 % 1 275 

 
§ 20-1a Fritidsbolig, selvstendig enhet 10 190 2,5 % 10 445 

 
§ 20-1a Frittliggende anneks på bolig 0-20 kvm 2 200 2,5 % 2 255 

 
§ 20-1a Frittliggende anneks på bolig 21-50 kvm 3 300 2,5 % 3 383 
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§ 20-1a Frittliggende anneks på fritidseiendom 0-20 kvm 3 300 2,5 % 3 383 

 
§ 20-1a Frittliggende anneks på fritidseiendom 21-50 kvm 5 000 2,5 % 5 125 

 

§ 20-1a Frittliggende garasje/uthus på bolig/fritidseiendom, areal over 70 
kvm 2 726 2,5 % 2 795 

 
§ 20-1a Tilbygg over 50 m2 med våtrom 2 264 2,5 % 2 321 

 

§ 20-1 a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. Nybygg, tilbygg, påbygg, 
ombygging. Tiltaksklasse 1 6 598 2,5 % 6 762 

 

§ 20-1 a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. Nybygg, tilbygg, påbygg, 
ombygging. Tiltaksklasse 2 13 195 2,5 % 13 525 

 

§ 20-1 a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. Nybygg, tilbygg, påbygg, 
ombygging. Tiltaksklasse 3 20 300 2,5 % 20 808 

 

§ 20-1a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. Nybygg, tilbygg, påbygg, 
ombygging. Pr. påbegynte 100 kvm over 400 kvm BRA 2 264 2,5 % 2 321 

 

§ 20-1a Driftsbygninger i landbruk over 1000 kvm eller tilbygg der totalt 
bygg blir over 1000 kvm 4 398 2,5 % 4 508 

 
§ 20-1 a Ledningsnett VA, tiltaksklasse 1 3 218 2,5 % 3 298 

 
§ 20-1 a Ledningsnett VA, tiltaksklasse 2 5 075 2,5 % 5 202 

 
§ 20-1 a Ledningsnett VA, tiltaksklasse 3 10 150 2,5 % 10 404 

 
§ 20-1b Endring, reparasjon, bruksendring mv av bestående byggverk 2 264 2,5 % 2 321 

 

§ 20-1c Fasadeendring, vesentlig endring el, vesentlig reparasjoner av 
tiltak nevnt under § 20-1a 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-1d Bruksendring uten bygningsmessige arbeider 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-1e Riving av tiltak som ikke trenger høring av annen myndighet 2 264 2,5 % 2 321 

 

§ 20-1e Riving av tiltak som er sefrak-registrert eller trenger høring av 
annen myndighet 3 218 2,5 % 3 298 

 
§ 20-1 e tillegg for tiltaksklasse 2 2 030 2,5 % 2 081 

 
§ 20-1 e tillegg for tiltaksklasse 3 4 060 2,5 % 4 162 

 

§ 20-1f Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske 
insatallasjoner 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-1 f tillegg for tiltaksklasse 2 3 000 2,5 % 3 075 

 
§ 20-1 f tillegg for tiltaksklasse 3 6 000 2,5 % 6 150 

 
§ 20-1f For brannvesen       

 

§ 20-1f Sentralvarmeanlegg, kaminbrennere, utskifting av brenner, 
åpent/lukket ildsted, piper og lagertanker under terreng 2 264 2,5 % 2 321 

 

§ 20-1g Oppdeling, sammenføyning av bruksenheter i bolig, samt 
ombygging som medfører fravikelse av bolig 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-1h Oppføring av innhegning mot vei 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-1i Skilt eller reklameinnretninger 2 264 2,5 % 2 321 

 

§ 20-1j Plassering av midlertidige, varige eller transportable bygninger, 
konstruksjoner eller anlegg. 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-1k Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 1 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-1k Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 2 5 075 2,5 % 5 202 

 
§ 20-1k Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 3 10 150 2,5 % 10 404 

 
§ 20-1l Anlegging av veg, parkeringsplass eller landingsplass 2 264 2,5 % 2 321 

 

§ 20-1m Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år, 
utenfor byggesone og i uregulert område 3 381 2,5 % 3 465 

 
§ 20-1m Deling av eiendom med grenser som er i samsvar med plan 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-1m Søknad om tilleggsarealer/grensejusteringer 2 198 2,5 % 2 253 
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§ 20-2 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver       

 
§ 20-2a Tilbygg, påbygg, ombygging av bolig/fritidseiendom 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-2a Tilbygg til garasjer, uthus på bolig/fritidseiendom 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-2a Mindre tiltak på bebygd eiendom 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-2a Tiltak < 15 m2 761 2,5 % 780 

 
§ 20-2b Alminnelige driftsbygninger i landbruket under 1000kvm 2 198 2,5 % 2 253 

 

§ 20-2c Mindre midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner 
eller anlegg 2 264 2,5 % 2 321 

 
§ 20-2d Mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver 2 264 2,5 % 2 321 

 
    

 
  

 
§ 21-4 Rammetillatelse er gebyr som etter ett trinns behandling       

 

§ 21-4 Igangsettingstillatelse, for hver igangsettingstillatelse etter gitt 
rammetillatelse 2 293 2,5 % 2 351 

 
§ 21-10 Ferdigattest (alt unntatt pipe, tilbygg og < 15 m2) 1 650 2,5 % 1 691 

 
§21-10 Ferdigattest for tilbygg 522 2,5 % 535 

 
§ 21-10 Ferdigattest for pipe  261 2,5 % 267 

 
§ 21-10 Ferdigattest for tiltak etter § 20-2, < 15 m2 261 2,5 % 267 

 
        

 
§ 22-3 Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett       

 

§ 22-3 1. gangs godkjenning, samt utviding av godkjenningsområde, 
SØK, PRO, UTF, KTR 2 538 2,5 % 2 601 

 

§ 22-3 Senere godkjenning uten utvidelse av godkjenningsområde, SØK, 
PRO, UTF, KTR 1 269 2,5 % 1 300 

 

FOR § 6-8 Byggesaksforskriften, lokal godkjenning selvbygger, SØK, 
PRO, UTF 2 538 2,5 % 2 601 

 
        

 
§ 28-6 basseng, brønn og dam 2 293 2,5 % 2 351 

 
§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid 1 609 2,5 % 1 649 

 
§ 29-4 Kontroll med plassering av bygg 3 003 2,5 % 3 078 

 
§ 31-5 Pålegg om utbedring/riving 2 293 2,5 % 2 351 

 
    

 
  

 
§ 32-8 Overtredelsesgebyr   

 
  

 

Ulovlig igangsatt arbeid, eller andre brudd på bestemmelser gitt i eller i 
medhold av pbl.kan medføre ileggelse av overtredelsesgebyr med 
hjemmel i § 32-8.   

 
  

 
    

 
  

 
Gebyrer etter Forurensningsforskriften       

 
        

 
Anlegg 1 - 15 pe       

 
1 bruksenhet, utslippstillatelse for gråvann/svartvann 3 045 2,5 % 3 121 

 
Større anlegg (under 15 pe) 4 060 2,5 % 4 162 

 

Søknad om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring samt utviding av 
eksisterende anlegg 3 045 2,5 % 3 121 

 
    

 
  

 
Anlegg 15 - 2000 pe   

 
  

 
15 - 50 pe 6 090 2,5 % 6 242 

 
50 - 100 pe 12 180 2,5 % 12 485 

 
100 - 1000 pe 25 375 2,5 % 26 009 

 
1000 - 2000 pe 40 600 2,5 % 41 615 
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Behandling av ulovlig utslipp   

 
  

 
2 ganger det opprinnelige gebyret   

 
  

 
    

 
  

 
Behandling av søknad om endring av tillatelse   

 
  

 
1 - 15 pe 2 030 2,5 % 2 081 

 
15 - 50 pe 3 045 2,5 % 3 121 

 
50 - 100 pe 6 090 2,5 % 6 242 

 
100 - 1000 pe 12 180 2,5 % 12 485 

 
1000 - 2000 pe 15 225 2,5 % 15 606 

 
    

 
  

 
Gebyrer etter Forurensningsloven       

 
§ 52 a Kontroll av private avløpsanlegg, herunder tette avløpstanker 254 2,5 % 260 

 
    

 
  

 
    

 
  

 
Plansaker        

 

§§ 12-1, 12-2 og 12-3 Private forslag til reguleringsplaner samt § 12-14 
1. ledd endring av reguleringsplan       

 
        

 
Basisgebyr 21 315 2,5 % 21 848 

 
* Arealavhengig gebyr (tillegg til basisgebyr):       

 
Sentrums- og sentrumsnære områder, pr daa 5 075 2,5 % 5 202 

 
Næringsområder, pr daa 1 015 2,5 % 1 040 

 
Boligområder, pr boenhet 2 538 2,5 % 2 601 

 
Hytteområder, pr tomt 1 523 2,5 % 1 561 

 
        

 

Endring av reguleringsplan som krever full planprosess (behandling etter 
pbl § 12-3): 12 180 2,5 % 12 485 

 

Mindre endring av reguleringsplan som ikke krever full planprosess (jf. 
pbl § 12-14): 7 613 2,5 % 7 803 

 
  

  
  

 
Reguleringsplan 

  
  

 

For behandling av private reguleringsplaner, detaljregulering (pbl § 12-3) og endringer av  

 

reguleringsplaner (pbl § 12-14). 
  

  

 

  
  

  

 

Komplett behandling av planforslag omfatter: 
  

  

 

         Forhåndskonferanse
  

  

 

         1. gangs behandling i planutvalget
  

  

 

         Kunngjøring av offentlig ettersyn
  

  

 

         Oversendelse til ansvarlige myndigheter
  

  

 

         Orientering til grunneiere og parter
  

  

 

         2. gangs behandling i planutvalget og videre i kommunestyret   

 

         Kunngjøring av vedtatt plan og oversendelse til fylkesmannen og fylkeskommunen

 

         Orientering til grunneiere og rettighetshavere om vedtatt plan   

 

Dersom saken reiser krav om konsekvensutredning/ konsesjonsbehandling etter plan- og  

 

bygningsloven, skal utgiftene dekkes av tiltakshaver. 
  

  

 

Alt planteknisk arbeid, rettelser, justeringer, omarbeidelse etc. som må utføres på plankartet   

 

før planen godkjennes lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn, skal dekkes av den som fremmer 

 

planen, likeledes annonsekostnader vedrørende varsel om oppstart av planarbeidet. 

 

Alle karttekniske rettinger som må gjennomføres etter 1. gangs offentlig ettersyn skal  
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dekkes/ utføres av forslagsstiller.       

 

7 FELLINGSAVGIFTER FOR ELG OG HJORT 
   

 
Dyreart/gruppe 2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Elg - voksen 485 0,0 % 485 

 
Elg - kalv 285 0,0 % 285 

 
Hjort - voksen 370 0,0 % 370 

 
Hjort - kalv 225 0,0 % 225 

 

 

8 BETALINGSSATSER FOR TJENESTER I LANDBRUKET 
   

 
Beskrivelse 2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Delingssaker etter jordlovens §12 2 000 0,0 % 2 000 

 
Konsesjonssaker, minstegebyr 2 000 0,0 % 2 000 

 

Konsesjonssaker, tillegg 3 promille av første 1 million + 2 promille 
av overskytende       

 
Konsesjonssaker, makssats 5 000 0,0 % 5 000 

 
Timesats - tjenester i landbruket 370 0,0 % 370 

 

9 FEIE- OG TILSYNSAVGIFTER 
   

 
Tjeneste 2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Feiing/tilsyn av piper og ildsteder pr stk 580 6,9 % 620 

 

Tilleggsavgift for feiing på bolig som ikke har 
tilrettelagt for feiing ved første besøk 340 2,9 % 350 

 
Feiing av hyttepiper 790 3,8 % 820 

 
Feiing av ventilasjonskanaler, pris pr time 890 0,0 % 890 

 

10 
BETALING FOR UTRYKNING VED 
UNØDVENDIGE ALARMER 

   

 
Beskrivelse 2014 

% - vis 
endring 2015 

 

Utrykning ved unødvendig alarm på automatiske 
alarmanlegg 4 500 0,0 % 4 500 

 

11 BETALING FOR HELSETJENESTER 
   

 
Beskrivelse 2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Konsultasjon ved reisevaksinering 180 6,2 % 190 

 
Konsultasjon ved flergangsvaksinering 80 7,1 % 85 

 
Influensavaksine inkl. konsultasjon 170 6,6 % 180 

 
Konsultasjon når egen vaksine medbringes 50 0,0 % 50 
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Audiometri (hørselsundersøkelse) 150 0,0 % 150 

 
Egenbetaling på dagtilbud avdeling for psykisk helsearbeid 32 7,1 % 35 

 
Egenbetaling mandagskveld avdeling for psykisk helse 40 0,0 % 40 

 

Egenbetaling for kortere turer avdeling for psykisk 
helsearbeid 80 7,1 % 85 

 
Egenbetaling for Sverige-tur avdeling for psykisk helsearbeid 210 5,2 % 220 

 

12 BETALINGSSATSER FOR OMSORG- OG REHABILITERING 
  

 
Hjemmehjelp, månedsabonnement 2014 

% - vis 
endring 2015 

  Inntekt under 2 G  180 2,8 % 185 

 
Inntekt 2 - 3 G  425 3,5 % 440 

 
Inntekt 3 - 4 G  850 2,9 % 875 

 
Inntekt 4 - 5 G  1 280 3,1 % 1 320 

 
Inntekt over 5 G  1 625 3,1 % 1 675 

 
        

 
Hjemmehjelp, timespris       

 
Inntekt under 2 G 90 3,3 % 93 

 
Inntekt 2 - 3 G  95 2,1 % 97 

 
Inntekt 3 - 4 G  97 3,1 % 100 

 
Inntekt 4 - 5 G  130 3,8 % 135 

 
Inntekt over 5 G  170 5,9 % 180 

 
        

 
Ambulerende vaktmester       

 
Pr påbegynte time 97 3,1 % 100 

 
        

 
Opphold       

 
Korttidsopphold i omsorgssenter pr døgn 170 5,9 % 180 

 
Opphold i omsorgssenter, pr døgn NY   150 

 
Mat opphold, pr døgn NY   125 

 
Dagopphold 95 3,2 % 98 

 
Betaling for skyss til og fra dagopphold for eldre og demente  75 4,0 % 78 

 
Betaling for skyss til og fra Dokka vedsenter, pr tur 25 20,0 % 30 

 

Egenbetaling for turer på dagopphold eldre og demente, under 14 
km tur/retur NY   50 

 

Egenbetaling for turer på dagopphold eldre og demente, over 14 
km tur/retur NY   100 

 
Trygghetsalarmer       

 
Leie pr måned 200 0,0 % 200 

 

Der kommunen eier abonnementet (GSM-alarmer), kommer et 
tillegg på kr 30 pr måned.        

 

13 
BETALINGSSATSER KOST/MIDDAGSMAT LANDMO 
SYKEHJEM     

 
Tjeneste 2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Kost for beboere i omsorgssenter pr døgn 120 4,2 % 125 

 
Frokost 30 0,0 % 30 

 
Middag 60 8,3 % 65 

 
Aftens 30 0,0 % 30 
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Middag i kantine 65 7,7 % 70 

 
Middag utkjørt 65 4,6 % 68 

 

I tillegg kommer satser som skal benyttes i 
beregningen av brukerbetaling for langtidsplass.       

 
  

  
  

 
Korttidsopphold Landmo (beregnes etter § 4 i forskriften)Ny pris kjent i desember måned 

 
Døgnopphold 142 

 
  

 
Dag/nattopphold  74 

 
  

 

Mer enn 60 døgn korttidsopphold i et kalenderår 
betales det som for langtidsopphold 

  
  

 

På korttidsopphold i sykehjem vet man ikke noe om det blir noen økning ennå, da dette   

 

blir bestemt sentralt. Det kommer nye satser på dette fra helsedirektoratet en gang i   

 

desember. Nordre Land kommune forholder seg her til forskriftene.   

 
  

  
  

 
Langtidsopphold Landmo (beregnes etter § 3 i forskriften)Ny pris kjent i desember måned 

 
Kurdøgnprisen, maxpris pr mnd 45 000 -100,0 %   

 
Fradrag boutgifter de første 6 mnd: 

  
  

 
Det gis 85 % refusjon av dokumenterte boutgifter når huset står tomt.   

 
For beboere med hjemmeboende ektefelle gis halvparten i refusjon.   

 
Utgiftene som det gis refusjon for er: 

  
  

 
- kommunale avgifter 

  
  

 
- husleie 

  
  

 
- strøm  

  
  

 
- forsikring 

  
  

 
Beboer/pårørende må sende inn krav om refusjon innen fastsatt frist, på skjema de får tilsendt. 

 
  

  
  

 

Etterberegning av vederlaget foretas etter at ligninga for foregående år er ferdig. 
Kontrollberegning 

 

foretas ved behov eller når det forekommer 
endringer.       

 

14 
FORELDREBETALING I 
SKOLEFRIDITSORDNINGEN 

   

 
Beskrivelse 2014 

%-vis 
endring 2015 

 
1 dag = 20 % plass, pris pr måned 492 2,64 % 505 

 
2 dager = 40 % plass, pris pr måned 984 2,64 % 1 010 

 
3 dager = 60 % plass, pris pr måned 1 476 2,64 % 1 515 

 
4 dager = 80 % plass, pris pr måned 1 968 2,64 % 2 020 

 
5 dager = 100 % plass, pris pr måned 2 460 2,64 % 2 525 

 
Kjøp av ekstra dag, pris pr dag 129 2,33 % 132 

 
Fradrag gratistilbud (leksehjelp), pr time 27 3,70 % 28 

 

1 dag beregnes uavhengig av tid barnet faktisk er på SFO. 

 
  

 

Alle bestiller kjernetid, og varsler SFO, med hensyn til bemanning, ved endringer av denne. 

 

Turnusplass innarbeides i forhold til % plass. 

  
  

 

Bestilt plass/dag faktureres uansett oppmøte/fravær. 

  
  

 

Det gis søskenmoderasjon etter at maxpris oppnås, dvs. full plass 1.barn gis 25 % moderasjon 

 
 2. barn, 50 % moderasjon 3. barn. 

  
  

 
Betaling for 38 uker fordelt på 10 måneder. 

  
  

 
Betaling for opphold i ferier utenfor skoleårets 38 uker, faktureres separat.   
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15 FORELDREBETALING I BARNEHAGENE       

 
Antall dager - oppholdstid pr dag 2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Over inntektsgrensen på kr 404.000,-       

 
2 dager  1030 6,80 % 1100 

 
3 dager 1495 7,02 % 1600 

 
4 dager  2010 6,97 % 2150 

 
5 dager  2405 7,28 % 2580 

 
Ekstra dag (hvis barnehagen har kapasitet) 200/dag 7,50 % 215/dag 

 
Under inntektsgrensen på kr 404.000,-       

 
2 dager  1030 -12,62 % 900 

 
3 dager 1495 -13,71 % 1290 

 
4 dager  2010 -12,94 % 1750 

 
5 dager  2405 -16,09 % 2018 

 
Ekstra dag (hvis barnehagen har kapasitet) 200/dag 7,50 % 215/dag 

 
  

  
  

 

Barnehagene har 12 måneders åpningstid. Det faktureres 11 måneder pr år (ikke forfall i 
august). 

 
  

  
  

 
Reduksjoner i betaling 

  
  

 
For 2. barn: 30 % moderasjon 

  
  

 
For 3. barn: 50 % moderasjon       

 

16 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 
   

 
  2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Alminnelig skattesats 7 o/oo 0 % 7 o/oo 

 

Differensiert skattesats på boliger, fritidsboliger 
og ubebygde tomt 2,5 o/oo 0 % 2,5 o/oo 

 

17 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 
   

 
Oppretting av matrikkelenhet 2014 

% - vis 
endring 2015 

 
        

 
Oppretting av grunneiendom og festegrunn       

 
Areal fra 0 - 500 m2 7 508 2,5 % 7 696 

 
Areal fra 500 - 2000 m2 16 090 2,5 % 16 492 

 
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt 5 da 2 145 2,5 % 2 199 

 
        

 
Oppretting av punktfeste 7 304 2,5 % 7 487 

 
        

 
Oppretting av grunneiendom på hel teig       

 
Faktureres etter medgått tid, timesats. 508 2,5 % 520 

 
Minstegebyr 3 130 2,5 % 3 209 

 
        

 
        

 
        

 
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn       

 
Areal fra 0 - 500 m2 7 508 2,5 % 7 696 
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Areal fra 500 - 2000 m2 16 090 2,5 % 16 492 

 
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt 5 da 2 145 2,5 % 2 199 

 
        

 
Oppmåling av uteareal pr eierseksjon       

 
Areal fra 0 - 50 m2 3 298 2,5 % 3 381 

 
Areal fra 51 - 250 m2 6 597 2,5 % 6 761 

 
Areal fra 251 - 2000 m2 10 995 2,5 % 11 269 

 
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt 5 da 2 145 2,5 % 2 199 

 
        

 
Oppretting av anleggseiendom       

 
Volum fra 0 - 2000 m3 16 090 2,5 % 16 492 

 
Volum fra 2001 m3 - økning pr påbegynt 1000 m3 2 145 2,5 % 2 199 

 
        

 
Registrering av jordsameie       

 
Minstegebyr  3 218 2,5 % 3 298 

 
  

  
  

 
Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Timesatsen er kr 500,- 

 
  

  
  

 
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

 
  

 
Oppretting  uten fullført oppmålingsforretning 3 218 2,5 % 3 298 

 
  

  
  

 
Viser til 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 og 6.1.5. I tillegg kommer gebyrsatsene under punkt 6.1 for å utføre  

 
oppmålingsforretningen 

  
  

 
  

  
  

 
Avbrudd i oppmålingsforretningen eller matrikulering 

 
  

 
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre 

 
på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av 

 
gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2 

  
  

 
  

  
  

 
Grensejustering       

 
        

 
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie       

 
Areal fra 0 - 250 m2 3 298 2,5 % 3 381 

 
Areal fra 251 - 500 m2 6 597 2,5 % 6 761 

 
  

  
  

 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av  

 
eiendommens areal (maksgrense 500 m2). Eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum  

 
overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål  

 
kan andre  arealklasser gjelde. 

  
  

 
  

  
  

 
Anleggseiendom       

 
Volum fra 0 - 250 m3 5 498 2,5 % 5 635 

 
Volum fra 251 - 1000 m3 8 796 2,5 % 9 016 

 
  

  
  

 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum (maks- 

 
grense 1000 m3) 

  
  

 
  

  
  

 
Arealoverføring       

 
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie       

 
Areal fra 0 - 250 m2 8 581 2,5 % 8 796 

 
Areal fra 251 - 500 m2 16 090 2,5 % 16 492 

 
Arealoverføring pr nytt påbegynt 1 da medfører en økning av gebyret på 2000,-   
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Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tingslysning gjennomføres. Arealoverføring utløser  

 
dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.   

 
  

  
  

 
Anleggseiendom       

 
Volum fra 0 - 250 m3 8 581 2,5 % 8 796 

 
Volum fra 251 - 1000 m3 16 090 2,5 % 16 492 

 
Arealoverføring pr nytt påbegynt 1 da medfører en økning av gebyret på 2000,-   

 
  

  
  

 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være  

 
registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene 

 
for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum 

 
  

  
  

 

Kartlegging av eksisterende grenser der grensen tidligere er 
koordinatbestemt ved        

 
oppmålingsforretning       

 
For inntil 2 punkter 2 198 2,5 % 2 253 

 
For overskytende grensepunkter, pr punkt 547 2,5 % 560 

 
  

  
  

 

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 
koordinatbestemt eller        

 
kartlegging av rettigheter       

 
For inntil 2 punkter 4 278 2,5 % 4 385 

 
For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 070 2,5 % 1 096 

 
Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid med 520 kr/time   

 
  

  
  

 
Privat grenseavtale       

 
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 4 398 2,5 % 4 508 

 
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 1 100 2,5 % 1 127 

 
Billigste alternativ for rekvirent velges       

 
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid med 520 kr/time       

 
  

  
  

 
Seksjonering       

 
Uten befaring, 3 ganger rettsgebyret 2 580 2,5 % 2 645 

 
Med befaring, 5 ganger rettsgebyret 4 300 2,5 % 4 408 

 
  

  
  

 
Urimelige gebyr 

  
  

 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til prinsippet som er lagt til grunn, og det arbeidet og de  

 
kostnadene som kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av  

 
eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med  

 
bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått kravet om betaling av gebyr, fastsette et redusert  

 
gebyr. 

  
  

 
  

  
  

 
Betalingstidspunkt 

  
  

 
Beregnet gebyr kan kreves inn enten forskuddsvis eller etterskuddsvis. Dokumenterte utgifter til evnt 

 
tinglysningsgebyr, dokumentavgifter og/eller pantebokutskrifter faktureres i tillegg. Merverdiavgift  

 
beregnes ikke. 

  
  

 
  

  
  

 
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 

 
  

 
Gjør rekvirent under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 

 
likevel gebyret. 

  
  

 
  

  
  

 
Utstedelse av matrikkelbrev 

  
  

 
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 0,0 % 175 

 
Matrikkelbrev over 10 sider 350 0,0 % 350 



 

 
73 

 
Endringer i maksimumssatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige    

 
kostnadsutviklingen.       

 

18 Ved fra Dokka vedsenter 
   

 
  2014 

% - vis 
endring 2015 

 
Bjørkeved/sekk 60 l inkl. mva 67 0,0 % 67 

 
Blandingsved/sekk 60 l inkl. mva 57 0,0 % 57 

 
Utkjøring, pr sekk 5 0,0 % 5 

 


