Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Formannskapssalen
25.11.2019
Tid: 09:00 - 13:50

Innkalte:
Parti
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SP
SP
H
H
FRP

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Stian Olafsen
Tonje Bergum Jahr
Stian Pettersbakken
Ingrid Tønseth Myhr
Ann Marit Sandsengen
Ahmed Haruun Ali
Arild N. Ødegaard
Kjersti Diesen Løken
Elin Synnøve Solberg
Arve Sørbo
Svein Erik Sørensen

Forfall Møtt for

Fra adm. (evt.
andre):

Rådmann Bjørn Fauchald, ass.rådmann Odd Arnvid
Bollingmo, barnevernleder Hanne Helgeland, omsorgssjef
Trine Kløvrud, driftsenhetsleder Dag Malmo, møtesekretær
Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

116 – 128/19

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 26. november 2019

Underskrifter:
Stian Olafsen
ordfører

Vegard Skogen
møtesekretær

Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: Post@vestre-toten.kommune.no Internett: www.vestre-toten.kommune.no

116/19
19/2726
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 15.11.2019 godkjennes.

117/19
19/2726
REFERATER

Vedtak:
Referatet tas til orientering.

118/19
19/2726
MELDINGER FRA ORDFØRER OG RÅDMANN
Behandling:
Gjennomgang av sluttrapport fra Agenda Kaupang om barneverntjenesten i Vestre
Toten v/ barnevernleder Hanne Helgeland og rådmann Bjørn Fauchald.
Rådmann presenterte rapportens hoveddeler/innhold:
• Bakgrunn
• Metode
• Funn i rapporten
• Anbefalinger i rapporten
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Barnevernleder orienterte nærmere om oppfølgingstiltak av rapporten, herunder bl.a.:
• Fokus på rammeverk og lederstruktur i hht lover og regler
• Veiledning av fagledere og tydelig arbeidsfordeling
• Tiltak for å redusere sykefravær
• Definering av risikoområder
• Tverrsektorielt samarbeid
• Arbeidsprosesser og vurdering av meldinger og tiltak i hht lover og regler
• Informasjon og veiledning av kontaktpersoner i skoler og barnehage
• Plan for kompetanseheving
• Samarbeid med Østre Toten

Vedtak:
Meldingene tas til orientering.

119/19
19/2237
BRANN OG REDNING - GEBYRREGULATIV 2020

Vedtak:
Kommunestyret fastsetter gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger i 2020
til kr. 470,- eks. mva. pr. fyringsanlegg (kr. 587,50 inkl. mva.).
Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger fastsettes til kr. 785,- eks.
mva. pr. fyringsanlegg (kr. 981,25 inkl. mva.).
Øvrige gebyrer for feiervesenets tilleggstjenester og andre gebyrer for brann og
rednings tjenester fastsettes som angitt i «Gebyrregulativ 2020».
Årsavgifter og gebyrer for alarmoverføring til 110-sentralen fastsettes som angitt i
«Alarmoverføring – Prisliste 2020».

Ass.rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte innledningsvis om gebyrområdene
(selvkost) samlet.
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120/19
19/2709
VANN OG AVLØPSGEBYRER 2020

Vedtak:
Reviderte gebyrer for vann og avløp for 2020 fastsettes til følgende satser:
Vann
- Forbruksgebyr: 13,7 kroner pr m3
- Abonnementsgebyr: 1 950 kroner
Avløp:
- Forbruksgebyr: 18 kroner pr m3 (uendret)
- Abonnementsgebyr: 1935 kroner (uendret)
Alle satsene er ekskl. mva.

121/19
19/2710
RENOVASJONSGEBYR 2020

Vedtak:
Avfallsgebyr i Vestre Toten kommune for 2020 fastsettes til 2400 kroner (redusert
med 1,2 %) pr standard abonnement, eksklusive merverdiavgift.

122/19
19/2711
SEPTIKRENOVASJONSGEBYR 2020
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Vedtak:
Gebyr for tvungen septikkrenovasjon for 2020 fastsettes til 730 kroner pr m³
eksklusive mva (uendret).

123/19
19/2713
TOTENBADET VESTRE TOTEN KF - BUDSJETT 2020
Behandling:

Vedtak:
Kommunestyret vedtar framlagte budsjettforslag for Totenbadet Vestre Toten KF for
2020.

124/19
19/1383
BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2020 - 2023
Behandling:
Ahmed Haruun Ali fremmet rådmannens budsjettforslag.
Ved votering fikk SV sitt forslag seks stemmer, - fem stemte for ordførerens
innstilling.
Vedtak:
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1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2020 med de rammer som framgår av
rådmannens budsjettutredning og detaljering i styringsdokumentet.
2. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skrives det ut skatt etter
eiendomsskattelovens utskrivningsalternativ §3 a): faste eigedomar i heile
kommunen. På tidligere «verk og bruk» skal det skrives ut skatt på et særskilt
skattegrunnlag fastsatt av sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt. Grunnlaget
skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4
første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7
promille. For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 5 promille(ekskl. § 12a)
Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for de boliger hvor dette er beregnet
(ekskl. § 8 C-1) Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas
etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i inntil to år. Eiendommer til stiftelser
eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas
(ekskl. § 7a). Bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas (eskl § 7
bokstav b). Eiendomsskatten innbetales i fire alternativt 12 terminer (ekskl. §25).
3. Kommunestyret vedtar forslag til investeringsbudsjett for 2020 slik det framgår av
rådmannens innstilling og detaljering i styringsdokumentet og nytt låneopptak til
formålet på 78,706 mill. kr
4. Kommunestyret vedtar økonomiplanens driftsdel for perioden 2020 – 2023 slik
den framkommer i rådmannens innstilling og styringsdokumentet. Planen skal
være retningsgivende for kommunens videre planlegging.
5. Kommunestyret vedtar økonomiplanens investeringsdel for perioden 2020 –
2023 slik den framkommer i rådmannens innstilling. Planen skal være
retningsgivende for kommunens videre planlegging.

125/19
17/3774
UTREDNING AV FREMTIDIG LØSNING FOR STORKJØKKEN OG VASKERI
Behandling:
Rådmann Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende alternative forslag:
«1A. formannskapet vedtar at framtidig løsning for kjøkkendrift som nærkjøkken i
egen regi på Gimle og Raufosstun omsorgssenter.
1B. Samtidig settes det i gang et internt arbeid med fokus på optimalisering av
prosesser også til hjemmeboende og at det vurderes investeringer i utstyr som kan
føre til et framtidsrettet moderne nærkjøkken.
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1C. Når planer/ prosjekter foreligger legges disse fram til behandling i
formannskapet.
2A. Formannskapet vedtar at det arbeides videre med å utrede følgende alternativer
for vaskeritjenester:
B. Egen regi
C. Interkommunalt
D. Eksternt kjøp.»
Ordfører Stian Olafsen fremmet på vegne av Arbeiderpartiet følgende forslag:
1. Kommunestyret vedtar at fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri er drift i
egenregi. Dette innebærer at rådmannen gis følgende oppdrag:
a. Planlegging / prosjektering av nytt bygg til formålet på kommunalt eid tomt
på Gjestrumfeltet på Bøverbru.
b. Parallelt igangsettes et internt arbeid med fokus på optimalisering av
produksjonsprosesser og at det vurderes investering i utstyr som kan bidra
til effektiv produksjon, automatisering av oppgaver og mer effektive
arbeidsprosesser.
c. Når planer / prosjekter foreligger, legges disse fram til behandling i
kommunestyret
2. Kommunestyret ber rådmann i løpet av første kvartal 2020 legge fram
fremdriftsplan for utbygging av Gimle.
Ahmed Haruun Ali (SV) fremmet følgende forslag:
SV opprettholder rådmannens forslag om interkommunelat samarbeid med Gjøvik og
ber rådmann om å be kommunestyret inngå interkommunalt samarbeid med Gjøvik
kommune.»
Avstemning:
Forslaget fra Ødegaard fikk fem stemmer og falt.
Forslaget fra Haruun Ali ble satt opp mot AP sitt pkt. 1.
Ved votering ble forslaget fra SV vedtatt med seks stemmer mens fem stemte for AP
sitt forslag.
Forslaget fra Arbeiderpartiet pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Ahmed Haruun Ali
Vedtak:
1. SV opprettholder rådmannens forslag om interkommunalt samarbeid med
Gjøvik og ber rådmann om å be kommunestyret inngå interkommunalt
samarbeid med Gjøvik kommune.»
2. Kommunestyret ber rådmann i løpet av første kvartal 2020 legge fram
fremdriftsplan for utbygging av Gimle
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126/19
19/2133
DRIFTSTILSKUDD NAMMO STADION
Behandling:
Saksordfører: Kjersti Diesen Løken.
Vedtak:
1. Vestre Toten kommune yter et årlig driftstilskudd til Nammo stadion på 300.000
kroner med virkning fra 2020. Beløpet justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen.
2. Tilskuddet er å anse som en årlig budsjettbevilgning fra Vestre Toten kommune.
Av hensyn til forutsigbarhet for Raufoss Fotball sin driftsøkonomi, plikter Vestre
Toten kommune seg til å varsle om endring i driftstilskuddet senest seks måneder
før nytt driftsår, (dvs 30. juni).

127/19
19/2629
INNLÅN STARTLÅN 2020
Behandling:
Saksordfører: Arve Sørbo.
Vedtak:
Vestre Toten kommune vedtar en innlånsramme for startlån i 2019 med inntil
65 millioner kroner.
Husbankens forskrift, retningslinjer og veileder, sammen med kommunale
bestemmelser (revidert i KST 20.10.2016) legges til grunn ved videretildeling.
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128/19
19/2637
KJØP AV EIENDOM - KORTERUDSVINGEN 7, RAUFOSS
Behandling:

Vedtak:
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å framforhandle og undertegne endelig
kjøpekontrakt for kjøp av eiendommen Korterudsvingen 7 på Raufoss.

ÅPEN POST
Svein Erik Sørensen (FRP):

Anmodet ordføreren om å planlegge en studietur til
Stortinget.
Sørensen anmodet også ordføreren om å invitere
fylkesordføreren til en orientering om den nye
fylkeskommunen.
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