Vestre Toten kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested:
Møtedato:

Fjernmøte
26.03.2020

Tid: 18:00 - 19:15

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):

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, driftssjef Bodil Evenstad
(sak 32/20), driftsenhetsleder Per Morten Aas Stenberg,
møtesekretær Vegard Skogen

Fra/til saknr.:

30 – 35/20

Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 27. mars 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

30/20
20/682
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE

Vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 12.03.2020 godkjennes.

31/20
18/753
REGULERINGSPLAN FOR GJESTRUMFELTET ØST, BØVERBRU SLUTTBEHANDLING
Behandling:
Planutvalgets innstilling fra møte 03.03.2020 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12–3 og 12-12 godkjennes foreliggende
forslag til detaljregulering for «Gjestrumfeltet øst» med plan-ID 0529154, fremsatt på
vedlagte plandokumenter datert 21.2.2020.
Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes
skriftlig og sendes Vestre Toten kommune, Planutvalget, pb.84, 2831 Raufoss eller
post@vestre-toten.kommune.no innen 3 uker.
Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra vedtaket ble
kunngjort., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig.
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens § 11-8.

32/20
18/2046
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EKSPROPRIASJON FJORDGATA KV1930
Behandling:
Avstemning:
Flertallsinnstillingen fra formannskapets møte 12.03.2020 ble vedtatt med seks
stemmer, - fem stemte mot.
Vedtak:
1. Vestre Toten kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 og i
Veglova etter § 50, ekspropriasjon for følgende GBNR i Fjordgata på Eina;
146/60, 146/8 og 146/62. Vedtaket er begrenset til de konkrete eiendommer som
det ikke foreligger signerte avtaler for pr dato for vedtak i kommunestyret.
2. Det søkes Fylkesmannen om forhåndstiltredelse i medhold av oreigningslova §
25.
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens § 11-8.

33/20
18/2461
LEGEVAKT - GODKJENNING AV UTBYGGING ETTER ANBUDSRUNDE OG NYE
KALKYLER
Behandling:
Formannskapets innstilling i møte 12.03.2020 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner at Vestre Toten kommunes andel av kostnadene til
utbygging av lokaler til interkommunal legevakt økes fra 4.208.000 kr til 5.012.000 kr,
dvs med 804.000 kroner.
Den økte investeringskostnaden dekkes av ubrukte lånemidler.
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens § 11-8.
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34/20
19/2783
PARTNERSKAPSAVTALER MELLOM FYLKESKOMMUNEN OG
SAMMARBEIDENDE KOMMUNER
Behandling:
Ordfører Stian Olafsen foreslo å utsette saken til neste kommunestyremøte.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

35/20
20/586
RIVING AV RAUFOSS BARNESKOLE OG SVØMMEHALL - KIRKEVEGEN 10,
RAUFOSS
Behandling:
Formannskapets innstilling i møte 12.03.2020 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret øker rammen til å rive gamle Raufoss skole og svømmehall med
1.865 millioner kroner til 5.965 mill. kroner inkl mva.
2. Investeringen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
Vedtaket er fattet i henhold til kommunelovens § 11-8.
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Arve Sørbo (H):

Vi har fått inn noen spørsmål vedrørende mulighet for kommunalt
bidrag for å lette situasjonen fremover for lokale bedrifter og
privatpersoner som vi har lovet å ta videre.
Dette gjelder bla. Bruk av lokal firmaer og arbeidskraft ved
bygging og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer i
den kommende tiden.
Lettelse eller fritak for eiendomsskatt 2020. Vi har jo i
motsetning til andre kommuner i hovedsak sagt at eiendomsskatt
skal brukes i investering i bygg. (Som skole). Dette gjør av vi
stiller friere mht til denne skatten.
Kan for eksempel kommunen få avdragsfrihet hos sine
lånetakere i 2020? Dette kan vi evt. gi som lettelse videre til
bedrifter og privatpersoner i kommunen. Det er sikkert mange
tekniske momenter som må hensyntas, men vi ønsker at flest
mulig av våre småbedrifter og lokale firmaer står klare til å gjøre
en videre innsats også etter at denne coronakrisen er over. Vi
kommer til å trenge alle.
Spørsmålet besvares og drøftes i neste møte. Formannskapet
oppfordres til å komme med innspill.

Kommunedirektør Bjørn Fauchald gav en status vedr. koronasituasjonen.
Arild N. Ødegaard (SP):

Ba om at det oversendes en økonomioversikt over
regnskapstallene for 2019 til møtet 03.04.2020.

Formannskapets møte 15. april flyttes til den 22.april med fysisk frammøte dersom
situasjonen tilsier at det kan gjennomføres.
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