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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Protokollen fra formannskapets møte 26.03.2020 godkjennes.

Trykte vedlegg:
Møteprotokoll - møte i formannskapet den 26.03.2020

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

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

Side 2 av 5

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.

Side 3 av 5

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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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Vegard Skogen
20/759

Arkiv: 021

MELDINGER FRA ORDFØRER OG KOMMUNEDIREKTØR
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.

Trykte vedlegg:
Vedlagt følger tabeller (utdrag av kommunedirektørens årsberetning) som viser noen
hovedtall fra 2019-regnskapet
Fakta:
Det vil bli orientert om følgende saker i møtet:
1. Kortfattet presentasjon av hovedtall fra kommuneregnskapet for 2019.
Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig overskudd på 2,47 mill. Regnskapet
synliggjør også veldig god budsjettstyring og at det er få vesentlige avvik både på
store inntekts- og utgiftsanslag og på tjenesteområdenes driftsregnskaper.
Regnskapet med årsberetning og årsrapporter vil bli behandlet i formannskapet
og kommunestyrets møter i mai.
2. Status for kommunens håndtering av koronakrisen. Formannskapet er løpende
oppdatert på status og håndtering av denne helt ekstraordinære situasjonen
kommunen og lokalsamfunnet nå opplever. Dette er gjort gjennom oversendelse
av statusrapporter og ved direkte orientereringer i ekstraordinære
formannskapsmøter.
Det er ingen store endringer de siste dagene. Kommunen har fire smittede og
driftssituasjonen er stabil. Fokus i administrasjonen er i stor grad å planlegge
ulike scenarier for videre utvikling; alt fra oppstart av mer eller mindre ordinær drift
i så nær framtid som mulig til en situasjon med mange smittede og store
utfordringer / oppgaver spesielt for helse- og omsorgstjenestene.
Med grunnlag i en grundig statusgjennomgang i kommunedirektørens
ledergruppe onsdag formiddag, vil det bli utarbeidet en statusrapport som sendes
formannskapet senest torsdag. Denne vil bli gjennomgått og nærmere
kommentert i møtet.
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Bjørn Fauchald
kommunedirektør
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Driftsregnskap 2019 – noen hovedtall
Resultat
2018

Mål
2019

Resultat
2019

Netto
driftsresultat
som andel av
brutto
driftsinntekter

0,6 %

0,0 %

-0,3 %

Bygge opp frie
fond

63 mill. kr

55 mill. kr

72 mill. kr

Effekt av Lean
kontinuerlig
forbedring

Økt kvalitet

Økt kvalitet

Økt kvalitet

Bedring på
KOSTRA enhetskostnad

Positiv trend

Positiv trend

Positiv trend

Økt effektivitet

4 mill. kr

5 mill.

0 mill. kr

Fokusområde
Økonomi

Tallene i tabellen for budsjett avviker noe fra regnskapsoversiktene pga av bruk av bundne fond.

Tusen kr

Driftsbudsjett
Driftsinntekter

Regnskap
2019

Justert
budsjett 2019

Regnskap
2018

Avvik regnskap
- budsjett

-1 075 240

-1 016 491

-1 039 494

58 749

Frie inntekter

-779 083

-774 600

-747 407

4 483

inntekts- og formueskatt

-330 293

-325 000

-319 631

5 293

eiendomsskatt

-53 337

-53 600

-51 170

-263

rammetilskudd

-395 453

-396 000

-376 606

-547

Øvrige inntekter

-296 157

-241 891

-292 087

54 266

1 074 322

1 022 082

1 027 527

-52 240

-918

5 591

-11 967

6 509

57 395

60 532

53 961

3 137

-53 253

-50 000

-47 986

3 253

3 224

16 123

-5 992

12 899

Bruk av tidligere års mindreforbruk

-5 586

-5 586

-23 557

-23 557

Overført til investeringsregnskapet

-

-

-

-

-35 231

-16 123

-27 545

19 108

-

-

-

-

Avsetning til fond

35 120

5 586

51 508

-29 534

Årets regnskapsoverskudd-/underskudd +

-2 474

0

-5 586

2 474

Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finansutgifter
Avskrivninger
Netto driftsresultat

Bruk av fond
Dekning av tidligere års merforbruk

Område
11 Overordnede funksjoner
Sentraladministrasjon
Eiendom
Kirke
Barnehage
Brannvern
Grunnskole
Helse
Kultur
NAV
Omsorg
Plan
Teknisk drift
Voksenopplæring
Sum

regnskap
2019
-4 737
29 023
45 216
7 546
91 457
8 241
168 180
87 749
21 008
40 099
239 446
9 789
119
8 845
751 981

Justert
Mer/mindre
budsjett 2019 forbruk
-9 478
31 087
45 128
7 442
90 881
8 474
167 292
86 303
21 468
41 187
242 862
10 187
-2 358
8 204
748 679

4 741
-2 064
88
104
576
-233
888
1 446
-460
-1 088
-3 416
-398
2 477
641
3 302

Prosent avvi
50,0 %
-6,6 %
0,2 %
1,4 %
0,6 %
-2,8 %
0,5 %
1,7 %
-2,1 %
-2,6 %
-1,4 %
-3,9 %
105,1 %
7,8 %
0,4 %

Vestre Toten kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Geir Steinar Loeng
18/779

Arkiv: 742

BREDBÅNDSUTBYGGING - PRIORITERING - FASE 1
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 034/18 inngår Vestre Toten
kommune kontrakt med Telenor om bredbåndsutbygging av området
Smågarda/Børsvollvegen basert på fiberteknologi med et kommunalt
utbyggingstilskudd på 2,1 millioner kroner.
2. Vestre Toten kommune går i forhandling med Telenor om etablering av basestasjoner
for bedret mobildekning i tilknytning til områdene Landheim og Einafjorden øst- og
vestside. Resterende bevilgede midler til bredbåndsutbygging, jfr. pkt. 1, avsettes til
formålet.
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fremforhandle nødvendige avtaler med
utbygger, jfr. pkt. 1 og 2 over.

Utrykte vedlegg:
Div anbudsdokumenter og tilbud på bredbåndsutbygging i Vestre Toten kommune 2019
Trykte vedlegg:
Fakta:
Kommunestyret i Vestre Toten vedtok i sak 034/18 å bevilge kr 2 000 000,- som
egenandel i samband med en søknad om statlige og fylkeskommunale midler for å
bedre bredbåndssituasjon i deler av kommunen. De områdene som det ble pekt på
som aktuelle for første prosjektfase var Smågarda/Børsvollvegen, Landheim og østog vestsiden av Einafjorden.
Vestre Toten valgte å fremme søknadene om medfinansiering sammen med Østre
Toten kommune. Søknaden som de to kommuner i fellesskap fremmet til Oppland
fylkeskommune og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom - som forvalter de
statlige bredbåndsmidlene) ga følgende uttelling:
Oppland fylkeskommune bevilget Vestre Toten kommune kr 2 000 000,- og Nkom
bevilget Østre Toten og Vestre Toten samlet ca kr 800 000,-.
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Anbud på utbygging ble lagt ut 26. april 2019, da som en del av et fellesanbud for
utbygginger i hele Gjøvikregionens fem kommuner. Et vesentlig premiss for et slikt
anbud er at det skal være teknologinøytralt, dvs. det er f.eks ikke anledning til å stille
krav om fiberutbygging. Kravet som Nkom stiller for å kunne være stønadsberettiget
er en garantert hastighet på minimum 30 Mb per sekund.
Av flere årsaker tok den påfølgende anbudsprosessen mye tid. Ved første frist forelå
det kun ett tilbud og ved fristens utløp etter andre gangs utlysning ba Telenor om
ytterligere utsettelse da de var i prosess med å få en mobilbasert teknologi godkjent
som «fullverdig løsning» iht. Nkoms krav til kapasitet.
Etter hvert forelå det et anbud fra tre tilbydere; Eidsiva, Telenor og Breiband.no.
Sistnevnte leverte kun et tilbud på deler av anbudet og dette sammen med den
teknologiske løsningen som ble foreslått ble tilbudet forkastet.
Det forelå dermed tilbud fra to tilbydere. For de områdene som Vestre Toten hadde
bedt om anbud på var kravene til kommunal medfinansiering slik ved en samlet
fiberutbygging:
Eidsivas tilbud:
kr 22 879 122,Telenors tilbud:
kr 24 639 101,Internt mellom de enkelte områdene som skal bygges ut varierer imidlertid prisene og
Telenor har for enkelte et lavere krav til kommunalt bidrag enn Eidsiva, selv om de
samlet ligger høyere. Eksempler på dette er områdene Einafjorden Øst og
Smågarda.
¨
I tillegg til fiberutbyggingen ga Telenor også et tilbud på utbygging av områdene i vår
kommune basert på mobilteknologi, løsninger som de hadde benyttet i andre
områder av landet, og som per definisjon oppfylte Nkoms krav til kapasitet. Dette
hadde et samlet krav til kommunal egenandel på kr 2 500 000,-.
Etter noe tid kom det kontramelding fra Telenor, der de har kommet til at i enkelte
tider med stor belastning på mobilnettet ikke vil kunne garantere den
minimumshastigheten som Nkom krever på 30 Mb og en slik utbygging ville derfor
ikke være godkjent.
Vurdering:
Dagens generelle samfunnssituasjon viser svært tydelig hvor viktig et tilfredsstillende
bredbåndstilbud er blitt, både for å forhindre digitalt utenforskap og ikke minst for å
kunne holde viktige samfunnsfunksjoner i gang.
Dette er samtidig et dilemma, da det å forestå slik tilrettelegging og utbygging av
digital infrastruktur ikke er en kommunal primæroppgave, men det er en
kjensgjerning at det fortsatt gjenstår mye. Kommuneøkonomien framover er også
preget av betydelig usikkerhet grunnet de ekstraordinære tider vi befinner oss i.
Dilemmaet blir om det i en slik setting er riktig å tilleggsbevilge nær 20 millioner
kroner for å gi anslagsvis 650 husstander et bredbåndstilbud, et tilbud som
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majoriteten av kommunens innbyggere tross alt allerede har tilgang til. Eller om det
er «riktige» er å bidra så langt mulig, men avgrense dette til kun å gjelde en del av
husstandene i de omsøkte områder. Kommunedirektøren må her også minne om at
det er ute et nytt anbud basert på de midlene kommunestyret bevilget i 2019, jfr. sak
046/19. Her er det også grunn til å tro at kravet til kommunal egenandel vil bli økt ift.
de tidligere bevilgede beløp og et spørsmål som det forvaltningspolitisk må være
bevissthet rundt er om det «moralsk» må vurderes om «bordet fanger», dvs. at det
utfra et likebehandlingsperspektiv også må legges ytterligere x-millioner kroner inn i
videre utbygging også i 2021. Forhåpentligvis vil tall knyttet til utbygging av de siste
områdene i vår kommune være klart tidlig høst 2020.
Dersom kommunen velger ikke å gå videre med utbygging vil de mottatte tilskudd fra
øvrige offentlige instanser ventelig måtte tilbakebetales. Føringene som gis fra Nkom
er også at i de områder som det gis tilskudd til, og der det igangsettes utbygging, så
må det gis et tilbud til samtlige adresser som er oppgitt i søknaden. Man kan altså
ikke bygge ut «så langt pengene rekker» i de respektive områder. Det er imidlertid
mulig å unnta et helt område og konsentrere utbyggingen om enkeltområder, men
der det iverksettes utbygging må det altså gis et tilbud til alle.
Den mangelfulle bredbåndsdekningen har også sammenheng med at det i flere
områder i Vestre Toten er en dårlig mobildekning. En utbygging basert på
mobilteknologi ville derfor hatt synergier på dette området utover å bedre de omsøkte
husstandenes bredbåndsdekning, da det ville innebære oppføring av 2-3 nye
mobilmaster i Vestre Toten. Disse mobilmastene ville også vært en stor fordel ved
overgang til neste generasjons mobilteknologi – 5G. 5G-utbyggingen opplyses å
påbegynnes nasjonalt i 2020, men ikke klart hvordan de konkrete planene er for
Vestre Totens del, men 5G vil innebære en betydelig kapasitetsbedring der og når
det kommer.
Med dette som bakteppe, med særlig vekt på den økonomiske delen, vil
kommunedirektøren anbefale at det gjøres en prioritering av de tilgjengelige midlene
slik at de samlet sett gir en best mulig løsning for Vestre Totens innbyggere uten å
tilleggsbevilge et større beløp. Det er slik, kommunedirektøren vurderer det, at det
gjennomføres en fiberutbygging av området Smågarda/Børsvollvegen, men stopper
fiberutbygging i kommunal «regi» der. For dette segmentet med 70 husstander har
Telenor levert det rimeligste tilbudet med et krav til kommunal medfinansiering på
drøye 2,1 millioner kroner. Smågardsvegen krysser kommunegrensen til Østre
Toten og kommunedirektøren er kjent med at det administrativt foreligger samme
tanker i Østre Toten kommune, dvs. å bygge ut de tilstøtende områder i Østre Toten
med fiber også i regi av Telenor. I skrivende stund er ikke dette avklart politisk hos
vår nabo.
Kommunedirektøren anbefaler videre at anbudet fra 2018/2019 avsluttes der, men at
man går videre med en forhandling med Telenor om en gjennomføring av
masteutbygging for å bedre mobildekningen og dermed mulighet for en etablering
også av en mobildataløsning som for de aller fleste beboere i de øvrige planlagte
utbyggingsområdene vil bety en bedret situasjon. I tillegg også synergien at
mobildekningen generelt bedres. Siden dette ikke er en utbyggingsavtale som
tilfredsstiller Nkoms krav må den fremforhandles uavhengig og på et selvstendig
grunnlag. Kommunedirektøren vil anbefale at de resterende midler etter utbyggingen
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i Smågarda benyttes til å realisere dette som et samarbeidsprosjekt. Signaler i en
tidlig fase fra Telenor er å plassere nye master/basestasjoner sør på østsida av
Einafjorden i området Teiterud- Mjørlund og en nord ved Blili. I tillegg kan det bli
snakk om en mast også på Einafjordens vestside, men dette er i skrivende stund
under vurdering. I området Landheim er allerede mye på plass for en ytterligere
utbygging/forbedring. Dette vil av en del ikke vurderes optimalt, men antas å gi det
beste resultatet for flest mulig.
I parentes bemerkes at Søndre Land også vurderer å bygge ut deler av sin kommune
på samme måte, dvs. med fokus på mobilteknologi og bedret mobildekning, noe som
vil kunne gi en bedring for områder i Vestre Toten som først er planlagt å komme til
utføring gjennom vårt anbud for en fase to, konkret områder i retning Trevatna.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør

Geir Steinar Loeng
administrativ leder
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørn Fauchald
20/760

Arkiv: 105

MULIGE EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV KORONAKRISEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken legges fram til foreløpig drøfting

Utrykte vedlegg:
Kommunedirektøren viser til de tiltak som allerede er innført for å redusere
innbyggere og næringsliv sine eventuelle betalingsutfordringer: https://www.vestretoten.kommune.no/aktuelt/tiltak-for-a-redusere-betalingsutfordringer/
Fakta:
Denne saken fremmes til foreløpig drøfting i formannskapet. Kommunedirektørens
ambisjon er å fremme en samlet sak til møtet i formannskapet 22. april 2020 og
kommunestyret 30. april 2020.
Kommunedirektøren viser til den tiltakspakke som allerede er satt ut i livet i forhold til
å redusere innbyggere og næringsliv sine betalingsutfordringer. (Se link ovenfor).
Formannskapet er også kjent med at i vår region har Gjøvik kommunestyre vedtatt
en såkalt lokal tiltakspakke for næringsliv, kultur og frivillighet. Det er opp til den
enkelte kommune å vurdere politisk om det er ønskelig og riktig med slike lokale tiltak
og i hvilket omfang. Dette ønsker kommunedirektøren å drøfte med formannskapet.
Kommunedirektøren vil påpeke at fokus i vår kommune – i tillegg til å håndtere den
meget spesielle og krevende utfordringen som følger av koronaepidemien – er
fokuset på vilkår og konsekvenser for vårt særegne, store og viktige industrimiljø.
Kommunedirektørens utgangspunkt – prinsipielt og med den handlefrihet vi har - er
at vi som kommune primært må ha fokus på kommunens oppgaver og tjenester.
Nasjonale myndigheter må i all hovedsak håndtere den store krisen med sine
virkemidler, noe de også gjør med ulike krisepakker. Videre at hovedfokuset vårt er
rettet mot å følge opp og støtte initiativ sammen med industrimiljøet de neste ukene.
Det kan imidlertid likevel være riktig og viktig å gjøre noen avdempende / støttende
tiltak også lokalt og på kort sikt. Kommunedirektøren sin vurdering er også at det er
nødvendig å «ha litt is i magen» og holde fokus på mer langsiktige tiltak. For våre
innbyggere og vårt næringsliv kan utfordringene bli minst like store i 2021 og 2022
som våren og sommeren 2020. Dette er en balanse som vi må analysere og vurdere
videre.

Oppsummert er jeg opptatt av at vi har en balansert tilnærming til det med «lokal
krisepakke» vurdert opp mot hva som er kommunens primæroppgaver og hva som
må håndteres av nasjonale myndigheter. Vi må også sørge for at eventuelle tiltak
ikke gir betydelig større utfordringer for kommuneøkonomien i 2021.
På dette grunnlag har jeg bedt mine tjenesteområdeledere mfl komme med innspill til
aktuelle tiltak. Disse oppsummeres onsdag og torsdag og oversendes formannskapet
i et notat i forkant av formannskapets møte fk fredag.

Bjørn Fauchald
kommunedirektør
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UTTALELSE TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN ANG RV. 4
Ordførerens forslag til vedtak:
I forbindelse med Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 ønsker Vestre
Toten kommune å komme med følgende uttalelse:
Vestre Toten kommune er klar over at en endelig beslutning ligger hos en høyere
beslutningsmyndighet, likevel mener vi at i en prosess som potensielt kan gjøre store
inngrep innenfor vår kommune ville det være naturlig at vi kommer med våre
synspunkter og innspill. Det er viktig at også lokaldemokratiet blir hørt i en slik
prosess, derav denne uttalelsen.
Vestre Toten er en kommune bestående av et rikt næringsliv og landbruk med et
stort behov for utbedring av veg, derfor støtter vi en helhetlig utbygging av RV4 slik
Gjøvikregionen har spilt inn i sin uttalelse til Innlandet fylkeskommune, med tilføyelse
om at ny veg på vestsiden av Einavannet løftes frem som et fremtidsrettet tiltak for
RV4.
Ved å velge «Hennung-alternativet» berører dette både rammebetingelsene for
næringsliv, bostedsattraktivitet, vern av dyrka jord og kulturlandskapet i Vestre Toten.
En helhetlig utbygging fra Oslo til Mjøsbrua, med et vestlig trasévalg på vestsida av
Einavannet, byr på mange fordeler for vår kommune og region og kan også vise seg
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Ved valg av «Hennung-alternativet» burde da
samkjøring med Banenor om samtidig utbygging av Gjøvikbanen sees i
sammenheng. Dette mener vi er en miljøvennlig løsning og ikke minst en god
avlastning av vegnettet, samt en styrke for pendlere i vår region. «Hennungalternativet» vil også ha en naturlig tilknytting til Gjøvikbanen og det blir da viktig å
kunne utnytte veg og bane på en best mulig måte. Vestre Toten vil også kreve
flytting/erstatning av matjord hvis dette berøres i dette alternativet, da dette er et
viktig politisk krav.
Hvis allikevel østsiden-alternativet blir valgt vil vi ikke støtte en utbygging av
firefeltsfelts veg, men en utbedring av eksiterende veg med gangveg på hele
strekket, samt utbedringer av flaskehalsene i nord og sør av Einavannet. Sikkerheten
skal ivaretattes ved alle private på/av-kjøringer. Det må også dokumenteres at all
berørt matjord vil bli erstattet. Vi er videre opptatt av å videreutvikle Eina som et av
kommunens viktigste tettsteder, vi ber da om at dette blir hensyntatt.
Industrien i Vestre Toten og langs hele RV4 er en viktig samfunnsaktør som skaper
vekst i arbeidsplasser og bidrar til gode ringvirkninger. I 2019 ble en regional
utviklingsanalyse av NY Analyse AS publisert, som viste blant annet at ca 75% av
bedriftslederne i regionen (Stor-Oslo-Nord, Viken og Innlandet fylkeskommune) var
svært misfornøyd eller misfornøyd med fremkommeligheten på RV4.

Raufossindustrien omsetter for 10 mrd kroner årlig, hvor 90% av dette er eksport.
Dette skal da fraktes på RV4, gjennom Oslo og til utlandet. Industrien opplever køog forsinkelser på RV4, hvilket betyr ekstrakostnader i tid og usikkerhet hos kunder i
hele verden.
Vi påpeker også at før påbegynt arbeid av RV4, skal det presenteres detaljerte
utredninger og analyser av miljøpåvirkning og klimautslipp og hvordan dette virker
inn på eksisterende planer og redusere utslipp i fylket og de enkelte kommuner.

Fakta:
Debatten om RV4 har pågått i lang tid og det er viktig for Vestre Toten med politiske
signaler inn mot de partene som kan påvirke i denne prosessen. Vestre Toten er i
denne prosessen ingen høringspart, men som nevnt i forslag til vedtak mener
ordfører at lokaldemokratiet og de som kjenner de berørte kommunene best bør
komme med et brev med våre synspunkter, og vi mener dette bør lyttes til.
Fristen for å spille inn til Innlandet fylkeskommune er 3.april, og innen denne fristen
ønsker det politiske i Vestre Toten å levere et brev til. En fremtidig løsning på RV4 vil
påvirke videre utvikling av Vestre Toten og ikke minst Eina som et av kommunens
viktigste tettsteder. Det er også vesentlig at Vestre Toten har en lang og sterk
tradisjon for et aktivt og rikt landbruk og industrimiljø. Hvilket er parter som i stor grad
er avhengig av RV4 til sitt formål, derfor er det ekstra viktig at disse partene blir hørt i
denne prosessen, da det påvirker viktige lokale arbeidsplasser og lokalsamfunnet.
Vurdering:
Prosessen lokalt har vært arbeidsmøte i planutvalget 24.mars samt en evaluering av
innholdet 31.mars, med sluttbehandling i formannskapet 3.april. Dette har også av
alle partier vært en viktig politisk sak, da er det naturlig med et politisk vedtak lokalt.

Stian Olafsen
ordfører

