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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
Sissel Skiaker

Forfall Møtt for

FO
Svein Erik Sørensen

Fra adm. (evt.
andre):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, samfunnsplanlegger
Kjersti Flatråker, driftsenhetsleder Geir Sollie, kultursjef
Elisabeth Lund, næringsrådgiver Ola Langedal, omsorgssjef
Trine Kløvrud, helsesjef Bjørnar Eidsvik, møtesekretær
Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

1 – 10/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 23. januar 2020
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

1/20
20/55
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 04.12.2019 godkjennes.

2/20
20/55
REFERATER

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

3/20
20/55
MELDINGER FRA ORDFØRER OG KOMMUNEDIREKTØR
Behandling:
Det ble orientert om følgende saker i møtet:
• Utvikling av rådhuskvartalet:
Planavdelingen v/ Kjersti Flatråker presenterte plangrunnlaget for
tilretteleggelse av nytt aktivitetsområde i «Raufoss Aktivitetspark».
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om status og arbeidet videre. Det
vil bli fremmet egen sak om prinsipper og organisering av prosjektet, sannsynligvis i februar.
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• Riksveg 4:
Ordfører Stian Olafsen orienterte om status og det videre strategiarbeidet i
Stor-Oslo nord.
Det legges opp til en orientering fra Statens Vegvesen og Nye Veger i
kommunestyrets møte i februar/mars.
Arild N. Ødegaard informerte om at Senterpartiet planlegger et åpent møte om
RV4 i løpet av februar hvor Nye Veger er invitert.
• Felles politiråd:
Ordfører orienterte om at Vestre Toten har vertskapsrolle i 2020 – 2021.
• Ordfører Stian Olafsen signaliserte at han vil ta opp prinsipper om ordførerens
godtgjøring i neste møte.
• Folkevalgtprogrammet:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte forslag til temaer utover
vinteren og våren:
o Presentasjon av tjenesteområdene; Innhold, planer og utfordringer
o Presentasjon av viktige planer og strategier
o Gjennomgang av etiske retningslinjer
o Presentasjon av prinsippene i delegeringsreglement
o Kommuneplanlegging
o Litt mer om lovverket; Kommunelov, forvaltningslov og offentlighetslov?
o En busstur rundt i kommunen?
o Annet – innspill:
▪ Regionalt samarbeid
▪ Fylkeskommunens ansvar mv
▪ Fylkesmannens rolle
▪ Næringslivet i kommunen
▪ Lean (ledelsesfokus)
▪ Politikontakt
• Plan for «Økonomisk omstilling 2019 – 2022»:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald viste til tidligere plan for tiltak og oppfølging.
Oppdatert tiltaksplan utarbeides og sendes formannskapet til neste møte.
Kort orientering om prognoser for regnskapet 2019.
• Valg av representanter til arbeidsgruppa for revidering av plan for frivilligheten.
Tas opp i neste møte og ses i sammenheng med øvrige valg til råd /utvalg.
• Valg av representanter til råd og utvalg:
Liste med oversikt over hvilke valg som gjenstår er sendt ut til gruppelederne i
kommunestyret. Valgene skjer i kommunestyrets møte i februar.

Vedtak:
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Meldingene tas til orientering.

4/20
19/630
INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE STØRRE KOSTNADSKREVENDE
IDRETTSANLEGG ØSTRE OG VESTRE TOTEN KOMMUNER
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og driftsenhetsleder Geir Sollie orienterte
innledningsvis om saken.
Avstemning:
Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt
Pkt. 2 – enstemmig ble enstemmig vedtatt
Pkt. 3. ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Kommunedirektøren gis fullmakt
… […] «og legges fram for godkjenning i formannskapet».
Pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.
Følgende tilleggsforslag pkt. 5 fra formannskapet ble enstemmig vedtatt:
Formannskapet ber om at tilsvarende saker for framtida inneholder enda tydeligere
hvilke økonomiske forpliktelser kommunen påtar seg i forhold til nabokommuner og
at dette i størst mulig grad innarbeides i samarbeidsavtalene.
Saksordfører: Elin Synnøve Solberg
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner samarbeidsavtalen for interkommunalt anlegg for
Raufoss Storhall mellom Raufoss Fotball, Østre Toten kommune og Vestre
Toten kommune.
2. Ordføreren gis fullmakt til å inngå avtalen.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide underavtale med Østre Toten
kommune om hvordan utbetaling av midler mellom kommunene til Raufoss
Storhall og Toten skytteranlegg skal gjennomføres og legges fram for
godkjenning i formannskapet.
4. Kommunestyret er positiv til å inngå samarbeidsavtale for et framtidig større
interkommunalt skytteranlegg på Østre Toten.
Formannskapsvedtak:
Formannskapet ber om at tilsvarende saker for framtida inneholder enda
tydeligere hvilke økonomiske forpliktelser kommunen påtar seg i forhold til
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nabokommuner og at dette i størst mulig grad innarbeides i
samarbeidsavtalene.

5/20
19/2888
SØKNADER SPILLEMIDLER 2020 - PRIORITERING VESTRE TOTEN KOMMUNE
Behandling:
Driftsenhetsleder Geir Sollie orienterte om saken.
Vedtak:
Formannskapet vedtar prioritering av spillemidler i henhold til vedlagte prioriterte
handlingsprogram for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 2023 i Vestre Toten kommune.

6/20
20/41
UTREDNING AV ORGANISERING I HELSE OG OMSORG
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Omsorgssjef Trine Kløvrud og helsesjef Bjørnar Eidsvik supplerte med faglige fakta i
saken.
Saksordfører: Kjersti Diesen Løken.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning kommunedirektøren sine vurderinger av
behovet for eksternt bistand til å gi innspill som grunnlag for å beslutte framtidig
organiseringen av helse – og omsorgstjenestene i Vestre Toten kommune
2. En slik utredning vil også inngå som en del av kommunens plan for «Økonomisk
omstilling 2019-2022». Dette innebærer at det i tillegg til organisering også skal
fokuseres på kvalitet på tjenestene, økonomi og potensial for mer effektiv drift.
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3. Kommunestyret bevilger inntil 400 000 kroner til utredningsprosjektet. Utgiftene
dekkes av kommunens disposisjonsfond.

7/20
20/82
BYFEST
Behandling:
Kultursjef Elisabeth Lund orienterte innledningsvis.
Formannskapet bemerket at det er viktig å involvere ulike foreninger, råd/utvalg mv. i
arbeidet med programmet.
Representanten Kjersti Diesen Løken (SP) fremmet følgende endringsforslag pkt. 2:
«Bevilgningen dekkes innen kulturbudsjettet for 2020».
Avstemning:
Pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Pkt. 2: Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med åtte stemmer, - tre stemte for
Løkens forslag.
Saksordfører: Tonje Bergum Jahr
Vedtak:
1. Vestre Toten kommune ønsker å feire / markere Raufoss som hele kommunens
by, og bevilger kr 250.000.- til formålet.
2. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfondet

8/20
12/2198
GEBYRENDRINGER I ALKOHOLFORSKRIFTEN 2020
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Saksordfører: Arve Sørbo.
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Vedtak:
1. Kommunestyret fastsetter følgende gebyrer etter endringer i alkoholforskriften
gjeldende fra 06.02.2020:
Salgsgebyr:
0,22 kr per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1.
0,60 kr per vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2
Skjenkegebyr:
0,49 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
1,29 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
4,27 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
2. Minstegebyret settes til kr 1700,- for salg og kr 5300 for skjenking pr år.
Bevillingsmyndigheten gir administrasjonen fullmakt til «i særlige tilfeller» å
sette gebyret lavere.
3. Frist for innsendelse av omsetningsoppgave og forventet omsatt mengde
alkoholholdig drikk settes til senest 16. februar, samt at innbetaling av gebyret
skjer senest 14 dager etter at kravet fra kommunen er mottatt.
4. For ambulerende skjenkebevilling (sluttet lag) og små
selskap/enkeltarrangement fastsettes gebyret til kr 380,- pr. gang.
5. Endringene trer i kraft 06.02.2020
Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens forskrift § 5-6 og § 6-2.

9/20
18/1087
NY POLITISK ORGANISERING - KONKRETISERING
Behandling:
Kommunedirektør Bjørn Fauchald presenterte innledningsvis planskisse over saker
som det skal arbeides med framover i perioden, - herunder måldato, tidspunkt,
arbeidsform, politiske innspill og en tidsplan som behandles i kommunestyret i mars.
Representanten Stian Pettersbakken (AP) fremmet forslag om at det opprettes et nytt
politisk utvalg med følgende ramme som utredes av kommunedirektøren:
• Viktigste er hvem som sitter der, villige til å gjøre omvalg.
• Vedtaksdyktig organ/utvalg
• Helse/omsorg/oppvekst/kultur
• Mulighet for å ta opp innbyggerspørsmål
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• Tyngde i lederrolle til å ta opp saker med administrasjon
• Politikere skal i tillegg være inkludert i planprosesser utover sin faste plass i
utvalget, innen fokusområder nevnt ovenfor.
• Følge kommunedirektør sin årsplan, men rom for leder å ta opp saker fra
innbyggere, aktuelle saker med mer til orientering/vedtak.
Avstemning:
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 – 4 ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Pettersbakken ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Stian Olafsen.
Vedtak:
1. Formannskapet godkjenner den framlagte skissen som grunnlag for det videre
arbeidet
2. Formannskapet utarbeider forslag til en 4-årig politisk prioritetsplan innen mars
2020
3. Den 4-årige politiske prioritetsplanen legges fram til godkjenning i
kommunestyrets møte 5. mars 2020
4. Parallelt utarbeides det også ene egen årsplan for de største sakene til
kommunestyret.
5. Det opprettes et nytt utvalg et nytt politisk utvalg med følgende ramme som
utredes av kommunedirektøren:
• Viktigste er hvem som sitter der, villige til å gjøre omvalg.
• Vedtaksdyktig organ/utvalg
• Helse/omsorg/oppvekst/kultur
• Mulighet for å ta opp innbyggerspørsmål
• Tyngde i lederrolle til å ta opp saker med administrasjon
• Politikere skal i tillegg være inkludert i planprosesser utover sin faste plass i
utvalget, innen fokusområder nevnt ovenfor.
• Følge kommunedirektør sin årsplan, men rom for leder å ta opp saker fra
innbyggere, aktuelle saker med mer til orientering/vedtak.

10/20
18/787
EVALUERING KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019
Behandling:
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Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis.
Formannskapets innspill:
• Viktig å legge til rette for økt velgeroppslutning om valg.
• Antall stemmekretser opprettholdes.
Vedtak:
1. Vedlagte evalueringsnotat tas til orientering og legges til grunn som
arbeidsdokument ved gjennomføring av valg 2021.
2. Antall valgkretser opprettholdes.

ÅPEN POST
Sissel Skiaker (SP):

Anmodet om at det utarbeides og legges fram en helhetlig
plan for framtidige behov av idrettsanlegg og at det
oppnevnes minst to politiske representanter inn i arbeidet.
Kommunedirektøren:
Naturlig at temaet blir sentralt ved revidering av plan for
idrett og friluftsliv.

Arild N. Ødegaard (SP):

a) Stilte spørsmål om rutiner i forbindelse med
kurs/seminarer som kan være aktuelle for politikere å delta
på.
Kommunedirektør:
Saken følges opp av kommunedirektør og ordfører
b) Ang. RV 4 og øke fartsgrense fra 60 – 80 km/t.
Kommunedirektør:
Refererte fra brevet fra Statens Vegvesen. Brevet
overlevert Ødegaard.
c) Tok opp forholdet om uklare avtaler og henvendelser
om lysløyper og løypekjøring mellom idrettslag og
grunneiere i kommunen. Anmodet om at det følges opp av
administrasjonen.

Elin S. Solberg (H):

Anmodet om at møteplanen tas opp på nytt mtp fordeling
av dag- og kveldsmøter.
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Kommunedirektør:
Saken ses i sammenheng med sak om politisk
organisering.
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