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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Fjernmøte 
Møtedato: 03.04.2020 Tid: 09:00 - 12:15 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 
AP Leder Stian Olafsen   
AP Medlem Tonje Bergum Jahr   
AP Medlem Stian Pettersbakken   
AP Medlem Ingrid Tønseth Myhr   
AP Medlem Ann Marit Sandsengen   
SV Medlem Ahmed Haruun Ali   
SP Medlem Arild N. Ødegaard   
SP Medlem Kjersti Diesen Løken   
H Medlem Elin Synnøve Solberg   
H Medlem Arve Sørbo   
FRP Medlem Svein Erik Sørensen   
 

 
 
Fra adm. (evt. 
andre): 

Kommunedirektør Bjørn Fauchald, adm.leder Geir Steinar 
Loeng, ass.kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo, 
næringsrådgiver Ola Langedal, rådgiver Gunnar Tofsrud, 
møtesekretær Vegard Skogen  

    
Fra/til saknr.: 36 – 40/20  
 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 3. april 2020 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Stian Olafsen  
ordfører  

  
Vegard Skogen  
møtesekretær  
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36/20   
20/759 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra formannskapets møte 26.03.2020 godkjennes. 
 
 
 

 

37/20   
20/759 

MELDINGER FRA ORDFØRER OG KOMMUNEDIREKTØR  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om følgende saker i møtet: 
 

• Kort gjennomgang av hovedtallene i driftsregnskapet for 2019, - viser et 
regnskapsmessig overskudd på 2,47 mill 

 

• Status for kommunens håndtering av koronakrisen: 

• Pt. 9 smittede i Vestre Toten.  

• Kommunen og regionen følger i hovedsak nasjonale anbefalinger og 
regler  

• Fokus på planlegging av ulike scenarier 

• Kartlegging og omdisponering av ansatte mellom tjenesteområder 

• Etablert kontakttelefon for barn og unge 
 

 
 
Vedtak: 
 
Meldingene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

 

38/20   
18/779 

BREDBÅNDSUTBYGGING - PRIORITERING - FASE 1  
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Behandling: 
 
Adm.leder Geir Steinar Loeng orienterte innledningsvis. 
 
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) ba om at saken utsettes og legges frem til 
behandling i kommunestyret og at det framskaffes en oversikt over muligheter som 
gir et likeverdig tilbud for hele kommunen. 
 
Avstemning: 
Utsettelsesforslaget fra Ødegaard fikk to stemmer og falt. 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med ni stemmer, to stemte mot. 
 
 
 
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.  

 
 
 
 
 
 

 

39/20   
20/760 

MULIGE EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV - 
KORONAKRISEN  
 
Behandling: 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte innledningsvis. Kommunedirektørens 
ambisjon er å fremme en samlet sak til møtet i formannskapet 22. april 2020 og 
kommunestyret 30. april 2020. 
 
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende innspill: 
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• Gi utsettelse for de som har fått tidsfrister for utbedring/fornying av private 
kloakkanlegg i 2020.  

• Forhandle fram nedsatt nettleie for bedrifter og innbyggere. 

• Gi økte økonomiske rammer til det regionale samarbeide gjennom regionrådet 
for å øke innovasjonsaktiviteten, redusere skadevirkningen og skape ny vekst. 

• Sikre å øke antall lærlingeplasser. 

• Redusere eiendomsskatten for 2020. 

• Sette ned kommunale års gebyrer for 2020 på vann, avløp, feiing og 
renovasjon. Dette kan dekkes inn igjen. (5 års regelen) 

• Avsette ekstraordinære midler til lag og foreninger for å kompensere for tapte 
inntekter 

Representanten Arve Sørbo (H) fremmet følgende innspill til tiltak: 

Forslag 1. 
Eiendomsskatt 
Denne skatten belastes innbyggere og næringsliv uten å ta hensyn til om inntektene 
bortfaller eller opprettholdes. 
Slik det nå ser ut vil store deler av inntektene kanskje blir helt eller delvis borte for 
mange bedrifter og innbyggere i 2020. 
Nå er det jo slik at ikke alle rammes av inntekts-svikt som følge av denne Corona-
epedemien.  
Høyre foreslår derfor en løsning som sikrer alle bedrifter og privatpersoner fritak for 
eiendoms-skatt, dersom de opplever redusert omsetning/inntekt  som følge av 
Corona-epedemien.  
Retningslinjene for dette og dokumentskravet må gjøres enkelt å produsere for den 
enkelte som er rammet.  
Vi foreslår å følge de samme retningslinjene som blir brukt i tiltakspakke fra 
Regjeringen mot næringslivet den 03.04.20 
Dersom dette følges opp en en enkel administrasjon i kommunen, vil kostnaden være 
minst mulig for kommunen og den vil samtidig være en god støtte for den enkelte 
bedrift, eller privatperson i en vanskelig tid. 
 
Forslag 2. 
Bedrifter og privatpersoner fritas for kommunale avgifter med unntak av renovasjon 
ut 2020. 
Dette bidraget foreslåes generelt som et stimuleringsbidrag for hele kommunen. 
For aktivt å oppfordre til økt investering og aktivitet for bedrifter og private. 
Kostnadene forsvinner ikke og kommunens bortfallne inntekter dekkes inn over 6 
årsperiode. 
Høyre ønsker at dette blir drøftet i saken. 
 
Forslag 3. 
Øvrige Stimuleringstiltak. 
Som lagt frem i formannskapsmøte den 26.03.20.  
Vi foreslår å øke takten på kommunale investeringer, vedlikehold og øvrig kommunal 
aktivitet for å stimulere økonomien lokalt. 
Det er en forutsetning at de tiltak som fremskyndes eller realiseres benytter lokal 
arbeidskraft. 
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Andre innspill som ble drøftet: 

• Redusert skatte- og avgiftsnivå?  

• Koordinering av arbeidet i regionen er viktig mht næringslivet 

• Gjennomføre planlagte tiltak/prosjekter/ekstraordinært vedlikehold  

• Stimuleringstiltak mot lokale små- og mellomstore bedrifter 

• Fokus på lag og foreninger 

• Næringsutvikling i retning av omstillingsprogram 

• Lettelser/fritak for eiendomsskatt for de som opplever bortfall av inntekter 

• Oppfølging med råd og veiledning til innbyggere som trenger det 

• Viktig med tiltak som går direkte mot innbyggere -eks. nettleie 

• Utvidelse av frister (private septikanlegg mv.) 

Formannskapets innspill tas med i det videre arbeidet. 

 &&&  Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen 

 
Vedtak: 
 
Formannskapet tar saken til foreløpig drøfting. 
 
 
 
 
 

 

40/20   
20/763 

UTTALELSE TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN ANG RV. 4  
 
Behandling: 
 
Ordfører Stian Olafsen orienterte innledningsvis og presenterte omforent forslag til 
uttalelse.  
 
Representanten Arild N. Ødegaard (SP) fremmet følgende forslag til uttalelse: 
«Framtidig Riksveg 4 
Utbygging av Riksveg 4 mellom Oslo og Mjøsbrua er et svært viktig 
samferdselsprosjekt for Innlandet. Ved en videre utbygging langs den nåværende RV 
4 på østsida av Einavannet kan dette føre til store tap av dyrka mark og ødeleggelse 
av kulturlandskapet med gardsbruk og boliger langs denne traseen. En alternativ 
trase vil kunne følge Gjøvikbanen fra Jaren til Eina, og med minimale skadevirkninger 
for dyrka mark og bosetting. Den vil bli 4 km kortere enn nåværende strekning, 
samtidig som en unngår 140 høgdemeter stigning sammenlignet med dagens RV 4. 
Dette vil gi store økonomiske besparelser for transportnæringen og næringslivet 
forøvrig, og betydelig reduserte klimautslipp. Dette vil også gi vesentlig økt 
trafikksikkerhet. I et langsiktig bilde vil dette bidra til samfunnsmessig lønnsomhet 
ved å velge et slikt alternativ». 
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Avstemning: 
Ordførerens omforente forslag ble vedtatt med seks stemmer, - fem stemte for 
Ødegaards forslag. 
 
 
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 Einavatnet 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 
Einavatnet, byr på mange fordeler for vår kommune og region og kan også vise seg 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Traseen vil bli 4km kortere enn nåværende, samtidig 
som en unngår 140 høgdemeter stigning over Lygna.  Ved valg av «Hennung-
alternativet» burde da samkjøring med Bane Nor 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.  
«Hennung-alternativet» 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. Trafikksikkerhetsmessig er det kanskje en av de viktigste 
strekningene å få på plass. RV 4 har i mange år vært en veg med mye trafikk. Den 
har også vært belastet med mange og tildels alvorlige ulykker. Vi mener at en ny veg 
må bygges etter en standard som bygger opp under målsettingen om å forsøke å nå 
0 visjonen. Vi mener det ikke gjøres ved strekningsvis vegutbygging av varierende 
standard, men ved en helhetlig utbygging av en trafikksikker veg, tilpasset fremtidens 
behov.  
 
Hvis allikevel østsiden-alternativet blir valgt, til tross for VTKs klare anbefaling, er det 
utelukket å støtte en utbygging av firefeltsfelts veg, men kun en utbedring av 
eksiterende veg med gangveg på hele strekket, samt utbedringer av flaskehalsene i 
nord og sør av Einavatnet. Sikkerheten skal ivaretas 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.  
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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 kø- 
og 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 for redusert utslipp i fylket og de enkelte kommuner.  
 
Målet om mer kollektivtransport vil også undergraves ved en sammenhengende 4-
felts vei. Alle erfaringer tilsier at mer vei gir mer bilisme. Derfor ønsker vi at utbygging 
av jernbane sees tydelig i sammenheng med utbedring av veg, slik at veiutbyggingen 
blir begrenset mest mulig i fremtiden. 
 
 
 
 
 
 

ÅPEN POST 
 
Arild N. Ødegaard (SP): Refererte fra avholdt generalforsamling i Raufoss 

Industripark, herunder bl.a.: 
o Årsmelding og regnskap  
o Organisering av eierselskapet 
o Strategier i parken  
o Reguleringsplan 
o Investeringer 
o Ny logo 
o Koronasituasjonen og permitteringer  

Valg av styre var ikke på dagsorden 
  
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Vegard Skogen Arkiv: 021  
Arkivsaksnr.: 20/832    

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

 

 
 
 
Fakta: 
 

• Brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud gir en orientering om organisering og 
dokumentasjon av brannvesenet i Vestre Toten, - jfr vedlegg i sak 19/20, i 
formannskapets møte 12.03.2020 

• Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterer om: 
o statusrapport om koronasituasjonen 
o økonomistatus 

 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 

 



Vestre Toten kommune 

 
 

  20/411   

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Bjørn Fauchald Arkiv: 130.0  
Arkivsaksnr.: 20/411    
 
 
KJØP AV SAGATUNET - ENDELIG GODKJENNELSE AV KJØPEKONTRAKT  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Formannskapet gir sin endelige godkjennelse av kjøpekontrakt for 100 % av 

andelene i Sagatunet DA 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å undertegne avtaledokumentene og følge 

opp den avsluttende kjøpsprosessen på kommunens vegne og koordinere denne 
med styret i Vestre Toten rådhus AS 

 
 
 
Utrykte vedlegg: 
 
Kommunedirektøren viser til sak 15/20 i kommunestyrets møte 5. mars 2020: «Kjøp 
av Sagatunet»:  
http://www2.vestre-
toten.kommune.no/k2000/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256CBF00360E58C125851800421
8B9?opendocument&frame=yes  
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Som vedlegg til saken, følger: 
 

 Kjøpekontrakt for 100 % av andelene i Sagatunet DA  
 Finansiell due diligence rapport 
 Juridisk due diligence rapport  
 Oppgjørsavtale med vedlegg  

 
 
Fakta: 
 
Kommunestyret fattet slikt vedtak i sak 15/20: 
 
1. Vestre Toten kommunestyre vedtar å kjøpe eiendommen Sagatunet DA for 44,5 

millioner kroner. Kommunestyret tar forbehold om enighet om inngåelse av 
kjøpekontrakt og funn i due diligence-gjennomgangen.   

2. Kjøpesummen på 44.650.000 kroner (inkl kjøpsomkostninger på inntil 150.000 kr) 
finansieres slik:  
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a. Vestre Toten Rådhus AS: Låneopptak på Rådhus AS 44.200.000 kr. 
Finansieringen avklares i selskapets styre sammen med vurdering av 
behov for kommunal lånegaranti.  
b. Vestre Toten kommune: 450.000 kr som dekkes av kommunens 
disposisjonsfond  

3. Kommunedirektøren gis i fullmakt å innhente nødvendig bistand til å gjennomføre 
prosess med inngåelse av kjøpekontrakt og due diligence knyttet til juridiske og 
økonomiske forhold   

4. Formannskapet delegeres fullmakt til å endelig godkjenne kjøpet, inngå 
kjøpekontrakt og eventuelt godkjenne andre praktiske forhold knyttet til kjøpet. 
Dersom prosessen med forhandlinger og due diligence avdekker vesentlige avvik 
fra forutsetningene i denne saken, fremmes saken på nytt for kommunestyret.  

5. Kommunestyret forutsetter at styret for Vestre Toten rådhus AS snarest mulig 
følger opp med nødvendige vedtak i samsvar med føringene kommunestyret i 
denne saken 

 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren har fulgt opp kommunestyrets vedtak og innhentet bistand til å 
gjennomføre prosess med finansiell og juridisk due diligence og utarbeidelse av 
kjøpekontrakt med nødvendig tilleggsdokumentasjon. Dette er utført / koordinert av 
advokat Johannes Sundet. (Han vil for øvrig være til stede under behandlingen i 
formannskapet). 
Kommunedirektøren viser til fyldig dokumentasjon som følger vedlagt. Det er mange 
dokumenter, men de viktigste er kjøpekontrakt og due diligence-rapportene.  
 
Advokat Sundet har i tillegg til det som er nevnt ovenfor utarbeidet et 
oppsummeringsnotat som kommunedirektøren velger å kopiere inn i sin helhet i 
saken: 
 

«Kjøp av Sagatunet 
 

*********** 
 
1. Kjøp av eiendommen Sagatunet 

 
Undertegnede har bistått Vestre Toten kommune i forbindelse med kjøp av eiendommen 
Sagatunet, Sigurd Østliens veg 2 – 4 – 6, gnr. 14 bnr. 52 og gnr. 14 bnr. 120 snr. 1 -10 i 
Vestre Toten kommune.  
 
Overtakelsen av eiendommen er forutsatt gjennomført ved en overtakelse av 100 % av 
andelene i et ansvarlig selskap med delt ansvar, Sagatunet DA org. nr. 961 547 261, som 
eier og har hjemmelen til eiendommen. 
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For å overta Sagatunet DA skal Vestre Toten kommune betale kr. 44 500 000,00 for 
eiendommen.  Det er tinglyst et pant til Toten Sparebank på kr. 30 500 000,00 og det antas 
at av vederlaget på kr. 44 500 000,00 utgjør bankgjeld som må gjøres opp ca kr. 
26 500 000,00.   
 
Vestre Toten kommune må i tillegg betale for bankinnskudd og fordringer i Selskapet og 
vil få fradrag for eventuell gjeld som ikke skal gjøres opp i forbindelse med overtakelsen. 
Det antas at dette uansett vil være av svært beskjeden karakter. 
 
Da Vestre Toten kommune overtar eiendommen ved å kjøpe selskapsandeler vil det ikke 
påløpe dokumentavgift eller tinglysingsgebyr i forbindelse med overtakelsen av 
eiendommen. Det vil senere også være mulig å omdanne selskapet til et aksjeselskap uten 
at dette vil utløse dokumentavgift eller tinglysingsgebyr, se for øvrig punkt 3 nedenfor. 
 
Kjøpet har allerede blitt prinsipielt godkjent av kommunestyret i Vestre Toten kommune. 
 
Kommunen har selv foretatt en teknisk befaring av eiendommen og det er foretatt en 
finansiell due diligence gjennomgang av Deloitte og en juridisk due diligence 
gjennomgang av advokatfirmaet Buttingsrud.  Gjennomgangene har ikke avdekket 
negative forhold av betydning for gjennomføringen av kjøpet. 
 
 

2. Nærmere om kjøpekontrakten og de formelle partene. 
 
Kjøp og salg av næringseiendommer i Norge skjer i dag nesten utelukkende gjennom kjøp 
og salg av aksjer i single purpose eiendomsselskaper.  Fordelen for selger er at salg av 
aksjer i et datterselskap ikke beskattes, mens salg av fast eiendom beskattes med 22 % på 
gevinsten. Fordelen for kjøper er at salget ikke utløser dokumentavgift eller 
tinglysingsgebyr. 
 
Kjøpekontrakten som er benyttet for kjøpet av selskapet / eiendommen bygger på 
gjeldende næringsmegler standard for kjøp av single purpose eiendomsselskaper.   
 
Kjøpekontrakten bygger på at eiendommen kjøpes slik den er uten ansvar for selger for 
skjulte feil eller mangler.  Selger avgir på sin side en rekke garantier knyttet til selskapet 
som kjøpes, i forhold til heftelsene på eiendommen, i forhold til bruken av eiendommen 
og i forhold til skatt- og avgift. 
 
Den kjøpekontrakt parten er blitt enige om i forhold til dette kjøpet er noe mer 
kjøpervennlig enn det som følger av standarden. 
 
De formelle partene i kjøpekontrakten er som selgere:  Publicus Holding AS, org.nr. 
919 884 975 (selger av 99 %) og Publicus AS, org. nr.  919 926 597 (selger av 1 %), og 
som kjøpere: Vestre Toten Rådhus AS, org. nr. 933 147 193 (kjøper av 99 %) og Vestre 
Toten kommune org. nr. 971 028 300 (kjøper av 1 %) 

 
3. Nærmere om selskapsstrukturen 

 
I dette tilfelle ligger eiendommen i et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), hvor det er 
eierne som selv skatter for sin andel av overskuddet i selskapet.  



  20/411  

 
Etter dagens regler er det mulig å omdanne DAet til et aksjeselskap og eventuelt senere 
fusjonere dette inn i Vestre Toten Rådhus AS.  Heller ikke dette skal utløse 
dokumentavgift eller tinglysingsgebyr. 
 

4. Prosessen videre 
 
Forutsatt at formannskapet godkjenner avtalen vil avtaleverket kunne signeres og 
eiendommen / selskapet overtas i månedsskiftet mai/juni 2020 med oppgjør pr. 29.5.2020 

 
Adv Johannes Sundet».  

 
 
Vurderinger 
 
Kommunedirektøren viser til advokat Sundet sin oppsummering og anbefaler 
formannskapet å godkjenne kjøpet, herunder framforhandlet kjøpekontrakt med 
vedlegg.  
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  



Signeringsversjon 

 

 

 

KJØPEKONTRAKT 

mellom 

PUBLICUS HOLDING AS  

og 

 PUBLICUS AS 

og 

VESTRE TOTEN RÅDHUS AS  

og 

VESTRE TOTEN KOMMUNE  

vedrørende kjøp av 

100 % av andelene i  

SAGATUNET DA 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

1.1 Publicus Holding AS, org.nr. 919 884 975 (selger av 99 %) og Publicus AS, org. 
nr.  919 926 597 (selger av 1 %), (Selger), eier til sammen 100 % av andelene (Andelene) i 
Sagatunet DA org. nr. 961 547 261 (Selskapet). 

1.2 Vestre Toten Rådhus AS, org. nr. 933 147 193 (kjøper av 99 %) og Vestre Toten kommune 
org. nr. 971 028 300 (Kjøper av 1 %), (Kjøper) er enige om at Andelene skal overdras fra 
Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen. Vestre Toten kommune 
garanterer som selvskyldner for oppfyllelsen av Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen. 
Garantien gis ved signatur på avtalen. 

1.3 Selskapet eier og er hjemmelshaver til Sagatunet, Sigurd Østliens veg 2 – 4 – 6, 2830 
Raufoss, gnr. 14 bnr. 52 og gnr. 14 bnr. 120 snr. 1 -10 i Vestre Toten kommune, med 
påstående bygninger og tilhørende rettigheter (Eiendommen). 

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Andelene (Kjøpesummen) er: 

(a) NOK 44 500 000,- som utgjør omforent, samlet fast verdi for Eiendommen 
(Eiendomsverdien),  

med tillegg av: 

(b) kontanter og fordringer pr. Overtakelse (herunder eventuelle forskuddsbetalte 
kostnader), 

(c) Kjøpers andel av skattemessige fradrag for kostnader ved innfrielse av Lånene 
(definert i punkt 2.2) i salgsåret, dvs. 22 % av [●]/12 av overkurs og 
innfrielseskostnader, 

og med fradrag for: 

(d) All gjeld i Selskapets balanse (med unntak av utsatt skatt som er relatert til 
midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og 
avsetning for tap på fordringer). 

(e) Kjøpers andel av skatt på inntekt som oppstår ved innfrielse av Lånene, dvs. 22 % av 
7/12 av underkurs og innfrielseskostnader 

2.2 Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets og Selgers lån 

Kjøpesummen som Kjøper skal betale ved Overtakelse (Estimert Kjøpesum), skal fastsettes 
basert på en balanse for Selskapet slik denne forventes å være per Overtakelse (Estimert 
Balanse) og prinsippene i punkt 2.1. Estimert Balanse skal føres i samsvar med god 
regnskapsskikk, konsekvent anvendt og for øvrig som følger:  

(a) Forventet resultat frem til og med dagen for Overtakelse skal innarbeides. 
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(b) Selskapets gjeld skal inkludere alle inntekter/kostnader, herunder eventuell over- eller 
underkurs og kostnader ved innløsning av swapavtaler, som ved Overtakelse oppstår 
ved innfrielse av Selskapets lån (Lånene).  

2.2.1 I vedlegg 3 følger en Estimert Balanse som er utarbeidet av Selskapets regnskapsfører, og en 
beregning av Estimert Kjøpesum, som er estimert til NOK [●]. 

2.2.2 Senest fem dager før Overtakelse skal Selger fremlegge restgjeldsoppgaver fra Selskapets 
bank(er)/ långivere som viser den eksakte størrelsen på Lånene per Overtakelse. Samtidig skal 
Selger fremlegge en oppdatert beregning av Estimert Kjøpesum der Lånene er innført med 
riktige beløp, men der det ikke er gjort endringer i de øvrige postene. Hvis Overtakelse av en 
eller annen grunn utsettes, så skal Selger uten ugrunnet opphold innhente nye 
restgjeldsoppgaver og en ny beregning av Estimert Kjøpesum per dagen for Overtakelse. 

2.2.3 Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum. Nødvendig andel av Estimert Kjøpesum 
skal benyttes til å innfri Selgers lån med sikkerhet i Selskapets eiendeler. Kjøper skal samtidig 
på vegne av Selskapet innfri Selskapets gjeld til Selger (Selgerlånet) inklusive opptjente renter 
per Overtakelse. 

2.2.4 Selger og Selskapet bekrefter herved at ethvert krav mellom Selskapet og Selger eller andre 
selskap i samme konsern som Selger, er gjort opp med endelig virkning etter at Selgerlånet er 
innfridd, og at eventuelle krav som er uteglemt i Revidert Balanse, er ettergitt i sin helhet med 
virkning fra Overtakelse. 

2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum 

2.3.1 Senest 60 dager etter Overtakelse skal Selger sende til Kjøper: 

(a) En oppdatert balanse per Overtakelse (Revidert Balanse) som skal utarbeides etter de 
samme prinsippene som Estimert Balanse, jf. punkt 2.2, og som er godkjent og signert 
av de som var Selskapets styremedlemmer umiddelbart før Overtakelse, 

(b) En bekreftelse fra revisor som Selger engasjerer, om at revisor har foretatt en forenklet 
revisorkontroll av Revidert Balanse, og 

(c) En beregning av Kjøpesummen (Revidert Kjøpesum) på grunnlag av Revidert Balanse. 

2.3.2 Ved utarbeidelsen av Revidert Balanse skal det ses bort fra disposisjoner som Selskapet har 
foretatt på dagen for Overtakelse etter at Kjøper har overtatt Andelene. 

2.3.3 Kjøper kan senest en måned etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse og beregningen av 
Revidert Kjøpesum (i fellesskap Kjøpesumsberegningen), skriftlig meddele Selger at han har 
innsigelser til Kjøpesumsberegningen. Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen fristen, 
blir Kjøpesumsberegningen utarbeidet av Selger endelig og bindende for partene.  

2.3.4 Hvis Kjøper fremmer innsigelse mot Kjøpesumsberegningen innen fristen og partene ikke 
innen ytterligere 14 dager blir enige, kan hver av partene kreve at tvisten avgjøres etter punkt 
15. 
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2.3.5 Hvis Revidert Kjøpesum avviker fra Estimert Kjøpesum skal i) en eventuell positiv differanse 
betales av Kjøper til en konto oppgitt av Selger, og ii) en eventuell negativ differanse betales 
av Selger til konto oppgitt av Kjøper. Differansen skal betales innen 14 dager etter at 
Kjøpesumsberegningen er endelig fastsatt, med tillegg for 3 % rente p.a. fra Overtakelse til 
betaling skjer, likevel slik at det etter forfall løper forsinkelsesrente i henhold til 
forsinkelsesrenteloven. 

2.3.6 At Kjøpesumsberegningen er endelig og bindende, begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre krav 
gjeldende som følge av brudd på andre bestemmelser i denne avtalen.  

2.4 Justering av Kjøpesummen ved endringer i Selskapets inntekter eller underskudd 

I henhold til skattereglene blir samlet alminnelig skattepliktig inntekt/underskudd i Selskapet 
for hele salgsåret (inntektsåret 2020) fordelt til beskatning hos Selskapets andelseiere i 
inntektsåret. Selskapets alminnelige skattepliktige inntekt/underskudd for inntektsåret 2020 
fordeles mellom Selger og Kjøper etter antall måneders eiertid, og hvor 
overdragelsesmåneden henføres til Kjøper. Skatteplikten blir altså etter skattereglene fordelt 
mellom Selger og Kjøper uten hensyn til om inntektene eller underskuddet knytter seg til 
perioden før eller etter Overtakelse. 

Partene ønsker imidlertid at de økonomisk stilles som om Selger etter skattereglene hadde 
blitt tilordnet skattepliktig inntekt/underskudd i Selskapet frem til Overtakelse, og Kjøper 
hadde blitt tilordnet skattepliktig inntekt/underskudd i Selskapet etter Overtakelse.  

Partene er derfor enige om at det, gjennom regulering av Kjøpesummen for Andelene, skal 
skje et økonomisk etteroppgjør dem imellom der følgende henføres til Selger: 

(a) skattepliktig inntekt/underskudd for Selskapets faktiske resultat frem til og med dagen 
for Overtakelse,  

(b) 152/365 av skattemessige avskrivninger, føringer fra G/T-konto mv. i salgsåret og  

(c) 5/12 av over-/underkurs og omkostninger ved innfrielse av Lånene.  

Denne inntekt/underskudd hos Selger (Beregnet Skattemessig Selgerresultat) skal beregnes 
på grunnlag av Revidert Balanse, se punkt 2.3. 

Følgende justering av Kjøpesummen for Andelene skal finne sted etter at alminnelig 
skattepliktig inntekt/underskudd som ifølge skattereglene skal tilordnes Selger av Andelene 
for inntektsåret 2020 (Faktisk Skattemessig Selgerresultat), er endelig fastsatt:  

(a) Dersom Faktisk Skattemessig Selgerresultat er høyere enn Beregnet Skattemessig 
Selgerresultat, skal 22 % av differansen betales av Kjøper til Selger. 

(b) Dersom Faktisk Skattemessig Selgerresultat er lavere enn Beregnet Skattemessig 
Selgerresultat, skal 22 % av differansen betales av Selger til Kjøper. 
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Det beløp som skal betales i henhold til dette punkt 2.4, forfaller til betaling 14 dager etter at 
Faktisk Skattemessig Selgerresultat er endelig klarlagt ved innsendelse av selskaps- og 
deltakeroppgave til likningsmyndighetene. 

2.5 Forsinket betaling 

Betales ikke Estimert Kjøpesum eller annet utestående beløp etter denne avtalen ved forfall, 
skal skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til 
betaling skjer. 

3. OVERTAKELSE OG OPPGJØR  

Andelene skal overtas av kjøper den 1.6.2020 kl 1000 (overtakelse). 

Fra overtakelse overtar Kjøper risikoen for at det inntrer omstendigheter som utgjør en 
mangel eller brudd på garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 
vedlegg 8, og Selger, Kjøper og Selskapet påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter 
etter oppgjørsavtalen. Selger skal sørge for at selskapet oppfyller sine plikter etter 
oppgjørsavtalen. 

4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN  

4.1 Kjøpers betingelser 

Kjøpers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at det ikke har inntruffet 
forhold, herunder nye forhold etter signering av denne avtalen, som utgjør vesentlig brudd 
på Selgers forpliktelser etter denne avtalen. 

4.2 Selgers betingelser  

Selgers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av det ikke har inntruffet 
forhold, herunder nye forhold etter signering av denne avtalen, som utgjør vesentlig brudd 
på Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen.  

4.3 Partenes felles betingelse  

Partenes forpliktelse til å gjennomføre transaksjonen er betinget av at Eiendommen ikke blir 
skadet i perioden mellom signering av denne avtalen og kl. 1000 på dagen for Overtakelse. 
Denne betingelsen gjelder ikke hvis tapet er lavere enn NOK 3 000 000, og som i så fall skal 
dekkes av Selger som et prisavslag så langt skaden ikke dekkes av sameiets eller Selskapets 
forsikring. Med tap forstås i denne sammenheng ethvert tap Selskapet lider tilknyttet skaden, 
herunder også leietap og erstatningsansvar.   

Kjøper kan, med virkning for begge parter, uansett velge å gjennomføre avtalen mot ikke å 
fremsette krav om kostnadsdekning som følge av skaden som overstiger beløpsterskelen i 
avsnittet ovenfor. 

For det tilfellet at det oppstår skade som nevnt skal Selger umiddelbart varsle Kjøper slik at 
Kjøper i samråd med Selger kan ta stilling til hvorvidt betingelsene for å gjennomføre avtalen 
er til stede.  
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4.4 Oppfyllelse av betingelsene 

Selger og Kjøper skal gjøre det som med rimelighet kan forventes av dem for at betingelsene 
for gjennomføring av avtalen oppfylles uten ugrunnet opphold. 

4.5 Betydningen av at avtalen bortfaller 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at Selgers eller Kjøpers betingelser ikke blir oppfylt eller 
frafalt, kan ingen av partene rette krav om kostnadsdekning eller annet mot den annen part. 
Hvis avtalen bortfaller som følge av at en part bryter sine plikter etter avtalen, kan den annen 
part likevel gjøre gjeldende erstatningskrav som følge av avtalebruddet. 

5. SÆRSKILTE PLIKTER FOR PARTENE 

5.1 Selgers plikter 

Frem til Overtakelse skal Selger sørge for: 

(a) At det ikke besluttes utdeling på Andelene eller andre helt eller delvis vederlagsfrie 
overføringer til andelseiere eller andre utover det som fremgår av Estimert Balanse. 

(b) At Selskapets virksomhet i perioden fra signering av denne avtalen til Overtakelse 
drives på sedvanlig måte, herunder at Eiendommen vedlikeholdes på en forsvarlig måte 
og i et omfang som ikke er mindre enn før signering av denne avtalen. 

(c) At Selskapet ikke inngår nye avtaler av vesentlig betydning for Selskapet, og at ingen av 
Selskapets vesentlige avtaler heves, endres eller sies opp uten Kjøpers skriftlige 
samtykke. 

(d) Ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på Selgers garantier i punkt 7. 

(e) Å holde Eiendommen fullverdiforsikret. 

(f) Om nødvendig å oppdatere Justeringsoppstillingen i vedlegg 7. 

(g) Utarbeidelse, vedtakelse og innsending av Selskapets regnskaper og 
ligningsdokumenter for 2019. 

(h) At Selskapet senest ved Overtakelse trer ut av en eventuell konsernkontoordning og 
fellesregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. 

5.2 Kjøpers plikter 

Kjøper skal sørge for at Selskapet i løpet av inntektsåret 2020 ikke: 

(a) avhender Eiendommen, eller  

(b) foretar andre ekstraordinære inntekts- eller utgiftsføringer i inntektsåret, eller 

(c) foretar andre ekstraordinære disposisjoner i inntektsåret, herunder ekstraordinær 
nedbetaling av gjeld, unnlatelse av å foreta maksimale saldoavskrivninger/fradrag 
ved tap på G/T-konto mv. 
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Dessuten skal Kjøper ikke videreselge Andelene eller foreta andre endringer på eiersiden, 
herunder fusjon/fisjon mv., uten Selgers skriftlige samtykke, før endelig skatteoppgjør og 
justeringer av Kjøpesummen i henhold til punkt 2.4 har funnet sted. Samtykke kan ikke nektes 
dersom ny kjøper påtar seg tilsvarende plikter. 

6. SELGERS ANSVAR ETTER KJØPSLOVEN, MV. 

Andelene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven 
§ 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig 
opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller før Overtakelse forsømmer å gi en 
opplysning som nevnt i § 19 (1) bokstav b. 

Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende 
opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger (f.eks. tekniske rapporter, grunnanalyser, 
takster utarbeidet av personer engasjert av Selger), selv om Selger har gjort opplysningene 
tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige. 

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det enhver rett til å gjøre krav 
gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, § 3-
8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for 
uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. Det betyr at Selgers ansvar er 
uttømmende regulert i denne avtalen, og at Kjøper bare kan gjøre krav gjeldende mot Selger 
hvis Selger har brutt uttrykkelige bestemmelser i denne avtalen. 

Dette punkt 6 begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre krav gjeldende som følge av forsinkelse 
som skyldes forhold på Selgers side. 

7. SELGERS GARANTIER 

Selger garanterer at følgende vil gjelde per Overtakelse, likevel slik at garantiene i bokstav (k) 
til og med (m) bare gjelder ved signering av denne avtalen: 

(a) At Selger eier Andelene, at Selskapets andelskapital er fullt innbetalt, at Andelene 
overdras fri for heftelser av enhver art, at det ikke knytter seg forkjøpsrett eller annen 
løsningsrett til Andelene, at Selskapet ikke har en ubetinget eller betinget plikt til å 
utstede ytterligere Andeler, at det ikke er besluttet utdeling på Andelene, eller andre 
helt eller delvis vederlagsfrie overføringer til andelseiere eller andre, utover det som er 
hensyntatt i Revidert Balanse og at ingen rettigheter knyttet til Andelene (herunder 
utbytte, fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Andelene. 

(b) At Selskapet er lovlig stiftet og registrert i Foretaksregisteret, og at alle forhold 
(herunder de sist fastsatte vedtekter) som skal registreres i Foretaksregisteret, er 
registrert der. 

(c) At Selskapets siste årsregnskap er avgitt i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk,  
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(d) At Selskapet ikke har avgitt garantier for tredjemanns forpliktelser, og at Selskapet ikke 
har gjeld eller andre forpliktelser som Selskapet burde balanseført i henhold til 
regnskapslovens regler enn hva som fremgår av Revidert Balanse. 

(e) At Selskapet eier de eiendeler som er oppført i Estimert og Revidert Balanse, og at disse 
eiendelene er fri for enhver heftelse (bortsett fra de heftelsene som er angitt i 
vedlegg 4) og at Selskapet ikke har andre typer eiendeler enn det som fremkommer av 
Revidert Balanse. 

(f) At Selskapet rettidig har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger til 
skatte- og avgiftsmyndighetene, samt at det ikke foreligger eller vil oppstå skatte- eller 
avgiftskrav for Selskapet eller Kjøper knyttet til tiden forut for Overtakelse som ikke 
fullt ut er dekket av avsetninger i Revidert Balanse.   

(g) At Justeringsoppstillingen i vedlegg 7 er fullstendig og korrekt, og at Selskapet besitter 
den dokumentasjon som etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk er påkrevd for 
anskaffelse/fremstilling og bruk av kapitalvarer. 

(h) At Selskapets virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av denne, og 
at Selskapet ikke har ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

(i) At Selskapet eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.  

(j) At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn de 
som er angitt i vedlegg 4, dette dog slik at alle tinglyste pengeheftelser merket X skal 
slettes i forbindelse med oppgjøret. 

(k) At Selskapet ikke er part i rettssak eller annen rettstvist, og at Selger ikke er kjent med 
at det foreligger konkrete forhold som gir grunn til å forvente at slike vil oppstå.  

(l) At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller 
utnyttelse ut over det som fremgår av leiekontraktene for Eiendommen, Eiendommens 
grunnboksblad eller gjeldende reguleringsplan med reguleringsvedtekter for 
Eiendommen, naboloven eller andre relevante lover og forskrifter. 

(m) At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder 
Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte.  

Med forhold som Selger kjenner til i punkt 6 og 7, menes både de forhold som Selger faktisk 
kjenner til ved signering av denne avtalen eller blir kjent med før Overtakelse, og de forhold 
som Selger ikke har en rimelig grunn til å være uvitende om på dette tidspunkt. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 7. 
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8. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers kunnskap 

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som brudd på punkt 6 eller 7 noe som han selv faktisk kjente 
til ved signeringen av denne avtalen, eller noe som rimelig klart og tydelig fremgår av de 
skriftlige opplysningene som Kjøper har mottatt fra Selgers side før signering av denne 
avtalen. Denne begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke ved brudd på punkt 7 bokstav (f) 
og (g), (om skatt og avgift) og bokstav (a) og (i) (om eierskap til Andelene og Eiendommen), i 
fellesskap de Fundamentale Garantiene. 

8.2 Reklamasjon 

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 
dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger skriftlig 
melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett 
taper Kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis Kjøper ikke sender slik reklamasjon 
innen ett år etter Overtakelse. 

Reklamasjonsfristene ovenfor gjelder ikke for brudd på de Fundamentale Garantiene, hvor 
fristen skal være tre år etter Overtakelse.   

Ved slike brudd kan Kjøper ikke kreve at Selger dekker tap som skyldes at han har unnlatt å gi 
Selger skriftlig melding om bruddet innen 60 dager etter at han oppdaget det. 

8.3 Omfanget av erstatningen 

Selger kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som definert i avhendingsloven § 7-1 (2), 
selv om Selger har utvist skyld.  

Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper 
eller Selskapet kan nyttiggjøre seg, og ii) det Selskapet har rett til å kreve erstattet fra 
tredjemann, herunder et forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes 
ansvarlig for tapet hvis og når tapet må dekkes av Selskapet. Kjøper kan overholde fristene i 
punkt 8.2 ved å gi skriftlig melding om det betingede tapet før utløpet av disse fristene. 

8.4 Beløpsmessig ansvarsbegrensning  

Selgers ansvar for brudd på punkt 6 eller 7 er underlagt følgende begrensninger: 

(a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre enn 
NOK 50 000,00 og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om 
beløpsgrensen i bokstav (b) nedenfor er nådd. 

(b) Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger 
NOK 500 000,00 men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 
Kjøper rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

(c) Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Eiendomsverdien.  
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Ansvarsbegrensningene i dette punkt 8.4 bokstav (b) og (c) gjelder likevel ikke ved brudd på 
de Fundamentale Garantiene, eller hvis Selger har forvoldt tapet forsettlig. 

Ansvarsbegrensningene i dette punkt 8.4 gjelder bare ved brudd på punkt 6 eller 7 og ikke 
ved brudd på andre punkter i denne avtalen. 

8.5 Samlet ansvarsbegrensning for ethvert brudd på avtalen 

Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen og punkt 5, 6, 7 eller 10 er under enhver 
omstendighet begrenset til det høyeste av 20 % av Eiendomsverdien og Revidert Kjøpesum, 
med unntak av brudd på garantien inntatt i punkt 7 bokstav (a) og (i) (om eierskap til Andelene 
og Eiendommen) hvor ansvaret er begrenset til Eiendomsverdien. 

8.6 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

Begrensningene i Selgers ansvar i punkt 8.2 til og med 8.5 gjelder ikke hvis avtalebruddet er 
forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder 
eller en annen person hos Selger som har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av 
salget av Andelene til Kjøper. 

8.7 Betydningen av ansvarsbegrensningene for Eiendomsverdien 

Partene har ved fastsettelsen av Eiendomsverdien tatt hensyn til begrensningene i Selgers 
ansvar etter punkt 6, 7 og 8. 

9. BEFØYELSER VED BRUDD PÅ AVTALEN 

Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan hver av partene gjøre 
misligholdsbeføyelser etter kjøpsloven gjeldende hvis den annen part bryter avtalen, 
herunder heve avtalen hvis den annen part gjør seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd. Kjøper 
har imidlertid ingen rett til å kreve retting etter kjøpsloven § 34, men Selger har rett til å utføre 
retting etter kjøpsloven § 36. 

10. SELGERS SKADESLØSHOLDELSE 

Selger skal holde Kjøper skadesløs for tap (herunder forsvarlige advokatutgifter) som springer 
ut av:  

(a) At de fordringer som er oppført i Revidert Balanse, ikke blir betalt senest 30 dager 
etter forfall. Ved brudd på denne skadesløsholdelsen skal Selger overta fordringen 
fra Selskapet mot å betale fordringens pålydende til Selskapet senest 5 virkedager 
etter at Kjøper har gitt Selger skriftlig melding om bruddet. Kjøper taper retten til å 
gjøre denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at 
fordringen forfalt, gir Selger skriftlig melding om at han skal overta fordringen. 

(b) At Selskapet får kostnader ut over det som fremgår av Revidert Balanse som følge av 
at Selskapet har inngått i en eventuell fellesregistrering med Selger i 
merverdiavgiftsregisteret forut for Overtakelse, herunder et hvert solidaransvar som 
rettes mot Selskapet i den anledning, jf. merverdiavgiftsloven § 2-2, 3. ledd, siste 
punkt. 
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(c) At Selskapet får kostnader ut over det som fremgår av Revidert Balanse som følge av 
at Selskapet har inngått i en eventuell konsernkontoordning med Selger. 

11. OPPSTILLING OVER JUSTERINGSPLIKTIGE/-BERETTIGEDE ANSKAFFELSER  

Selger har utarbeidet en oppstilling over Selskapets anskaffelser som er justeringspliktige/-
berettigede i henhold til reglene for justering av inngående merverdiavgift på kapitalvarer, 
som inneholder de opplysninger som i henhold til gjeldende merverdiavgiftsregelverk er 
påkrevet for registrering av anskaffelse/fremstilling av kapitalvarer (Justeringsoppstillingen), 
jf. vedlegg 7. 

12. FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE MOT ANDRE ENN SELGER 

Kjøper og Selskapet fraskriver seg herved enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot 
nåværende eller tidligere styremedlemmer eller ansatte hos Selskapet, Selger eller selskap i 
samme konsern som Selger, Selgers aksjeeiere (direkte og indirekte) eller Selgers megler, 
rådgivere eller representanter (de Beskyttede Personer) som følge av deres handlinger eller 
unnlatelser frem t.o.m. Overtakelse. Dessuten skal Kjøper sørge for at Selskapet ikke gjør et 
slikt krav gjeldende mot de Beskyttede Personer og holde disse personene skadesløse for det 
tilfelle Selskapets eller Kjøpers aksjeeiere (direkte og indirekte) gjør krav gjeldende mot dem 
som følge av deres handlinger eller unnlatelser i forbindelse med inngåelsen eller oppfyllelsen 
av denne avtalen med vedlegg. 

Denne ansvarsbegrensning gjelder ikke i den utstrekning de Beskyttede Personer har 
opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, eller kravet springer ut av en særskilt avtale med de 
Beskyttede Personer. 

13. FULLSTENDIG AVTALE 

Denne avtalen med vedlegg utgjør hele avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver 
tidligere avtale eller forståelse mellom partene vedrørende det som er regulert i denne 
avtalen. 

14. MEDDELELSER 

Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per brev eller e-post til følgende 
adresser: 

For Selger:  Publicus Holding AS, Sigurd Østliens veg 3, 2830 Raufoss,   
  att. Thomas Holtan Leskovsky,  thomas.leskovsky@vikapf.no 

For Kjøper:  Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss,    
 Att: Bjørn Fauchald, bjoern.fauchald@vestre-toten.kommune.no 
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15. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

15.1 Denne avtalen er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av 
et annet lands rett. 

15.2 Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøres ved ordinær 
rettergang med Oslo tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente domstoler i 
henhold til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det som er 
bestemt her. 

16. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Selger, Kjøper og Selskapet 

2. Vedtekter og pantattest for Selskapet 

3. Estimert Balanse og Estimert Kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Utgår 

6. Utgår 

7. Justeringsoppstillingen 

8. Oppgjørsavtale 
 

17. UNDERSKRIFT 

Denne avtalen er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 
 

Raufoss den [dato] 2020   Raufoss den [dato] 2020 

For Publicus Holding AS   For Vestre Toten Rådhus AS 

 
____________________________  _____________________________________ 
Thomas Holtan Leskovsky   Arild Nikolai Ødegaard og Tonje Bergum Jahr 

For Publicus AS    For Vestre Toten kommune 

 

 
____________________________  ___________________________ 
Thomas Holtan Leskovsky   Bjørn Fauchald  
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For Sagatunet DA 

___________________________________________ 
Thomas Holtan Leskovsky og Lars Jørgen Lie 

 



 

 

 

Sagatunet DA 

 

Finansiell due diligence 
 

 

 

3. april 2020 

Konfidensiell rapport 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sagatunet DA 

 

Denne rapporten er utarbeidet kun i den hensikt å bistå Vestre Toten Rådhus AS 

og Vestre Toten kommune (Oppdragsgiver) med deres due diligence 

gjennomgang i forbindelse med mulig kjøp av Sagatunet AS.  

  

Rapporten må ikke gjøres tilgjengelig for eller kopieres til andre enn 

oppdragsgiver og deres rådgivere, samt for tilrettelegger og selger i forbindelse 

med gjennomføring av transaksjonen, uten forutgående skriftlige samtykke fra 

Deloitte AS. Vi påtar oss ikke ansvar for andre personers bruk av denne 

rapporten, dersom denne blir brukt av andre personer eller i andre 

sammenhenger enn det som er uttrykkelig avtalt med oss. 

 

Vår rapport er utarbeidet på bakgrunn av mottatt informasjon som er utarbeidet 

av selger / selgers rådgiver.  

 

Vi har forutsatt at dokumentasjonen vi har mottatt via Dropbox er pålitelig og at 

denne gir et fullstendig bilde av de forhold som er behandlet i denne 

gjennomgangen. Videre forutsetter vi at vi har mottatt all den informasjon som er 

av en slik karakter at virksomhetens ledelse måtte eller burde skjønne var av 

betydning for gjennomgangen. 

Vi har bestrebet oss på å utarbeide en grundig og balansert rapport, men vi 

kan ikke påta oss noe økonomisk eller juridisk ansvar for fullstendigheten 

eller riktigheten av de opplysninger rapporten bygger på. 

 

Vår gjennomgang har vært utført i perioden 20. mars - 3. april 2020. 

Forhold inntruffet etter 3. april 2020 omfattes ikke av vår gjennomgang. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Deloitte AS 

 

 

Sturle Holseter 

 

 

Vestre Toten Rådhus AS og Vestre Toten kommune 

v/ Arild Nikolai Ødegaard, Tonje Bergum Jahr og Bjørn 

Fauchald 

Kirkevegen 8 

2830 Raufoss 

 

3. april 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Generelt om selskapet 

 

Sagatunet DA er et deltakerlignet selskapet som ble stiftet den 17. desember 1984. 

Deltakere i selskapet er Publicus AS (1%) og Publicus Holding AS (99%).  

 

 

Selskapet eier et næringsbygg i Raufoss i Vestre Tomten kommune (gnr. 14 og 

bnr. 52 og gnr. 14 og bnr. 120 snr. 1 – 10). Næringsbygget består av fire etasjer, 

som leies i sin helhet ut til Vestre Toten kommune.  

 

I grunnboken har Totens Sparebank pant i selskapets eiendom. For eiendom med 

gnr. 14 og bnr. 52 hviler det en heftelse i eiendomsretten fra 1934. Dette knytter 

seg til at NSBs (VY) betingelser vedtas vedr. en grøft på jernbanens eiendom.  Vi 

henviser til juridisk DD-rapport for gjennomgang av heftelser i grunnboken. 

 

 

Selskapet har pr. 31.12.2019 en egenkapitalandel på 98,5 %. Selskapet er 

egenkapitalfinansiert. Toten Sparebank har pant i eiendommen, jfr. 

Grunnboksutskrift (tinglyst i 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagatunet DA 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Sagatunet DA 
Regnskap 
 

Overordnet gjennomgang resultatregnskap 

 

Leieinntekter. Selskapet driver utleie av næringseiendom. Eiendommen 

leies ut til Vestre Toten kommune. Bokført leie per 31.12.19 består av 12 

måneders leie. Merk at leien vil reduseres med 6 005 kr/måned fra og med 

1.9.2022. 

 

Fakturerte felleskostnader er presentert som inntekter i 2017 og 2018, og 

tilhørende kostnader er presentert under andre driftskostnader. Dette ble 

endret i 2019 hvor felleskostnader fakturert er nettet mot tilhørende 

felleskostnader (inngående fakturaer).  

 

Lønn består av styrehonorar og offentlige avgifter.  

 

Andre driftskostnader knytter seg hovedsakelig til kostnader til drift av 

selskapet. Jfr. nærmere omtale under avsnittet «Gjennomgang av 

selskapets driftskostnader».  

 

Netto finans består i 2019 av rentinntekter på bankinnskudd i Toten 

Sparebank. Selskapet har ingen bankfinansiering.  

 

 

 

Gjennomgang av selskapets driftskostnader 
 

Andre honorarer består i 2019 av revisjonshonorar på NOK 14 375 til SLM 

Revisjon AS og regnskapshonorar til Regnskap & Rådgivning Øst AS på NOK 85 

501. 

 

Forsikringer består av forsikring av eiendommen.  

  

Vedlikehold. Det er minimalt med vedlikeholdskostnader i perioden 2017-2019. 

 

Øvrige kostnader består av bankgebyrer og mindre øvrige kostnader.  

 

Felleskostnader (viderefakturert) til leietaker består av vaktmestertjenester, energi, 

renovasjon, eiendomsskatt og innvendig vedlikehold. Av eiendomsskattfaktura 

for 2020 fremkommer eiendomsskattetaksten med NOK 30 990 000 og 

eiendomsskattetakst på 7 promille. Årlig eiendomsskatt utgjør NOK 216 930. 

Merk at eiendomsskatten dekkes av leietaker.  

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Balanse 

 

Bygninger og tomt (gnr. 14, bnr. 52 og gnr. 14 bnr. 120 og snr. 1 – 10) 

består av næringsbygg som leies ut til Vestre Toten kommune i si helhet. 

Bokført verdi 31.12.2019 utgjør mNOK 3,6. Det er bokført 

avskrivninger på tNOK 240 i 2019.  

 

Andre fordringer utgjør pr 31.12.2019 tNOK 77 og består av 

forskuddsbetalte kostnader. 

 

Bankinnskudd pr. 31.12.2019 utgjør mNOK 1,7.  

 

Egenkapital i selskapet består av annen egenkapital på mNOK 5,3. 

 

 

Leverandørgjeld utgjør tNOK 82 pr 31.12.2019. 

 

Det er ingen øvrige balanseposter å kommentere i selskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sagatunet DA 
Leieinntekter 

Kommentar til leiekontrakten 

Vestre Toten kommune 

 

• Selskapet har inngått en leiekontrakt med Vestre Toten kommune for utleie av 

to leieobjekter.  

• Leieobjekt I - En underetasje på ca 1028 m2 BTA som tidligere har vært leid 

ut til NorgesGruppen og benyttet til dagligvareforretning, med rett til bruk av 

hele Eiendommens utearealer sammen med andre leietakere. 

• Leieobjekt II – Første, andre og tredje etasje på til sammen ca 2 689 m2 som 

har vært utleid til leietaker siden oktober 1997, med rett til bruk av hele 

eiendommens utearealer sammen med eventuelle andre leietakere.  

Se ytterligere omtale for hvert leieobjekt nedenfor (Leieobjekt I og Leieobjekt 

II)   

• Leieforholdet for begge leieobjektene trådte i kraft 01.11.2016. 

• Leieforholdet er for begge objektene uoppsigelig i leieperioden. 

• Årlig leie i 2020 utgjør NOK 2 747 587,94, etter indeksregulering. Det 

faktureres med NOK 2 739 740 i henhold til fremlagt faktura for 2. kvartal. Det 

foreligger dermed et avvik mellom beregnet og fakturert leie på NOK 7 847,94 

(fakturert for lite). 

• Regulering for leieobjektene skal foretas 1.1 hvert år i henhold til indeks i 

november hvert år.  

• Dersom årlige økning av konsumprisindeksen overstiger 4%, reguleres leien 

med 50% av det overskytende.  

• Leien forfaller til betaling uoppfordret forskuddsvis den 1. hvert kvartal.  

 

Leieobjekt I - leiebetingelser 

• Leieperioden løper frem til 31.12.2036.  

• Opprinnelig leie for 2016 på tidspunkt for kontraktsinngåelsen var 

NOK 462 600.  

• Beregnet indeksregulert leie for 2020 utgjør NOK 492 146.  

• Opprinnelig kontraktsindeks er november 2016, og reguleringen 

foretas fra november til november.  

• Førstegangsregulering fant sted 01.01.2018. 

• Det foreligger ingen opsjon for forlengelse av leieforholdet etter 

utløpsdaoen 31.12.2036. Men merk punkt under Leieobjekt II.  

 

 

• Direkte og for egen regning og i tillegg til leien besørger og betaler 

leietaker for all drift og driftskostnader knyttet til det enkelte 

leieobjekt. Dette omfatter, men ikke begrenset til punkt nærmere omtalt 

i leieavtalens pkt 4.1. Merk at eiendomsskatt inngår i kostnadene som 

skal dekkes av leietaker.  

• Utleier skal besørge og bekoste alt utvendig bygningsmessig 

vedlikehold, herunder vedlikehold og eventuelle utskiftninger av 

vinduer i yttervegger og glass i ytterdører og nødvendige utskiftninger 

av tekniske anlegg 

• Leietaker skal besørge og bekoste alt innvendig og utvendig 

vedlikehold av leieobjektene som ikke skal utføres av Utleier jfr. 

leieavtalens § 6.  

 

 



  

 

Leieobjekt II - leiebetingelser 

• Leieperioden løper frem til 31.12.2031.  

• Opprinnelig leie for 2016 på tidspunkt for kontraktsinngåelsen var 

NOK 2 292 240. Det er avtalt at leien per 1.9.2017 skal reduseres 

med NOK 20 413,49 per måned, og at leien skal reduseres 

ytterligere med NOK 6 005 per måned fom 1.9.2022.  

• Beregnet indeksregulert leie for 2020 utgjør NOK 2 255 441,51.  

• Opprinnelig kontraktsindeks er november 2015. 

Førstegangsregulering fant sted 01.01.2017. 

• Opprinnelig kontraktsindeks er november 2015, og reguleringen 

foretas fra november til november.  

• Leietaker har opsjon til forlengelse av leieforholdet i nye 5 år til 

samme vilkår etter utløp av den faste perioden. Dersom leietaker 

benytter seg av denne retten kan leietaker forlenge hele 

leieforholdet, både leieobjekt I og II, til markedsmessige vilkår for 5 

nye år.  

•  Dersom leietaker ønsker å benytte sin rett til forlengelse av 

leieforholdet, skal dette meddeles skriftlig til utleier tidligst 18 

måneder før og seneste12 måneder før utløpet av leieperioden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagatunet DA 
Skatt 

Selskapet er et deltakerlignet selskap med delt ansvar (DA), og er ikke et eget 

skattesubjekt. Selskapet beskattes på deltakernes hånd.  

 

Ved erverv av selskapet er det en forutsetning at andelene overføres til minst to 

deltakere for å sikre videreføring av selskapsformen, og selskapets skatteposisjoner.  

 

Merk at omdanning av DA-selskap til aksjeselskap kan skje uten at det utløser 

dokumentavgift.  

 

Status ligning 

Vi har kontrollert selskapets ligningspapirer for inntektsårene 2017-2019, og at 

deltakerne har blitt lignet iht. påstand for inntektsårene 2017-2018. 

 

Bokettersyn 

Selskapet oppgir i finansiell spørsmålsliste at det ikke foreligger pågående eller 

varslede bokettersyn. 

 

Saldogrupper  

Per 31.12.2019 utgjør skattemesssig verdi av eiendommen mNOK 5,3, og er fordelt 

med mNOK 4,1 på bygninger (saldogruppe I med 2% årlig avskrivning), mNOK 0,8 

på fast teknisk installasjoner (saldogruppe J med 10% årlige avskrivninger) og 

resterende mNOK 0,4 på tomt uten skattemessige avskrivninger.  

 

Skattemessig behandling av vedlikehold og påkostninger 

I perioden 2017-2019 er det ikke aktivert kostnader på næringsbygget. Av 

anleggsregister 2019 fremkommer det ingen investeringer på bygget etter 2010.  

Det er kostnadsført tNOK 49 vedlikeholdskostnader i 2019.  

 

Ansatte 

Selskapet har bekreftet i spørsmålslisten at selskapet ikke har ansatte eller noen 

eksisterende forpliktelser for tidligere ansatte.   

 

Eiendomsskatt 

Vestre Toten kommune har innført eiendomsskatt på 

næringseiendom, jfr. kommunen sine hjemmesider. 

Eiendomsskattesatsen utgjør 7 promille. Eiendomsskattetaksten utgjør 

NOK 30 990 000, og årlig eiendomsskatt er NOK 216 930. Det er 

leietaker som skal dekke eiendomsskatten i henhold til leieavtalen § 

4.  

  

Formuesverdi av selskapet (DA) utgjør NOK 35 493 944 per 

31.12.2019. 

Midlertidige forskjeller 

De midlertidige forskjellene per 31.12.2019 knytter seg til forskjellig 

regnskapsmessig og skattemessig verdi på bygget. Ingen øvrige 

forskjeller foreligger. Utsatt skatt bokføres ikke i selskapet, da det ikke 

er et eget skattesubjekt.  



Frivillig registrering 

Sagatunet DA er ikke frivillig registrert i merverdiavgiftsregisteret etter 

merverdiavgiftsloven §2-3 første ledd.  

 

Levering av merverdiavgiftsoppgaver 

Selskapet er ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret, og leverer dermed ikke 

merverdiavgiftsoppgaver.  

 

Fradrag for inngående avgift 

Leietaker Vestre Toten kommune er registrert i merverdiavgiftsregisteret, men 

utleier er ikke frivillig registrert i merverdiavgiftsregisteret. Utleier har derfor ikke 

krav på fradrag for inngående merverdiavgift for utgifter relatert til utleie av 

eiendommen. Det faktureres ikke husleie med merverdiavgift.  

 
Justeringsforpliktelse 

Oppføring av bygg er en justeringspliktig hendelse etter mval. § 9-1.  

 

Justeringsreglene er gjeldende for kapitalvarer (her et næringsbygg) som er ferdigstilt 

etter 31. desember 2007. Det er iflg. anleggsregister per 2019 ikke byggetiltak 

(påkostninger over NOK 100 000 i merverdiavgift) etter 2010, og det er dermed ingen 

justeringsforpliktelser eller -rett i selskapet per 31.12.2019. 

 

Selger bekrefter i spørsmålslisten at justeringsreglene ikke er aktuelt for selskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagatunet DA 
Merverdiavgift 

Beregning av kjøpesum aksjer – fordeling skattemessig resultat 

 

I henhold til skattereglene skal skattepliktig resultat fordeles til eierne 

av selskapet i året, som fordeles etter antall måneders eiertid. 

Overdragelsesmåneden tilfaller kjøper. Skattemessig resultat blir 

dermed fordelt uten hensyn til tidspunkt resultatene er opptjent i 

eierperioden. 

 

Ved salget av andelene skal skattemessig resultat etter 

overtakelsestidspunktet tilfalle kjøper.  

 

Dersom faktisk skattemessig resultat er høyere enn beregnet 

skattemessig selgerresultat, skal 22% av differansen betales av kjøper 

til selger. Tilsvarende gjelder omvendt.  



DUE DILIGENCE RAPPORT 
 

 Sagatunet DA – org. nr. 961 547 261  
 
 

14.4.2020 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



I. OPPDRAGET 
 
I henhold til Deres instruksjoner følger vårt overordnede sammendrag av 
due diligence gjennomgangen og oversikt over vesentlige funn som 
redegjør for status for due diligence prosessen per dagens dato 
("Rapporten"). 
 
Rapporten er blitt utarbeidet etter anmodning fra advokat Johannes 
Sundet i Advokatfirmaet Buttingsrud DA i forbindelse med at Vestre Toten 
kommune vurderer kjøp av aksjene i Sagatunet DA, org. nr. 961 547 261 
som er eier og hjemmelshaver til eiendommene Sigurd Østliens veg 2, 4 og 
6, og Skolelia 2, Raufoss, med gnr. 14, bnr. 52 og gnr. 14, bnr. 120 snr. 1-10 
i Vestre Toten kommune ("Eiendommene") av Publicus Holding AS, org. nr. 
919 884 975 og Publicus AS, org. nr. 919 926 597 ("Selger").  
 

 
Omfanget av due diligence gjennomgangen, forutsetninger, begrensninger 
og avgrensninger er beskrevet nærmere i henholdsvis del II og VIII 
nedenfor. Innholdet i del II og VIII beskriver vårt mandat og grunnlaget for 
vårt arbeid i due diligence prosessen, og er følgelig av betydning for å få en 
full forståelse av Rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funn gjort under gjennomgangen av Selskapet er beskrevet i del III - VI i 
Rapporten. 
 
Gjennomgangen av Selskapet har basert seg på den informasjonen som 
Selger har fremlagt pr. 14.4.2020, hvilket også er dato for utarbeidelse av 
rapporten.  

 
 

 
 

På vegne av Advokatfirmaet Buttingsrud DA 
 
 

Advokat Lars Reinsnos 
Advokat Stian Hatleberg 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. OMFANGET AV DUE DILIGENCEN OG STRUKTUR 

 
1.  Omfanget av due diligencen 

 
Oppdraget er definert som en kortversjon due diligence i forbindelse med 
Vestre Toten kommunes oppkjøp av Selskapet. Vi er blitt bedt om å 
undersøke og rapportere om forhold av vesentlig betydning, og vi har på 
denne bakgrunn ikke utarbeidet en omfattende rapport som refererer 
eller analyserer alle dokumenter av juridisk karakter knyttet til Selskapet. 
Følgelig utgjør ikke Rapporten en detaljert gjennomgang av Selskapets 
juridiske forhold.  

 
 

2.  Struktur på rapporten 
 

Et overordnet sammendrag av vår gjennomgang og de vesentlige funn, 
inkludert vår vurdering av disse, fremgår i del III nedenfor. Hovedvekten 
for gjennomgangen er lagt til leiekontraktene for Eiendommen. I Del III er 
det en tabell som besvarer de juridiske forutsetninger som er lagt til 
grunn for gjennomgangen. Del VII inneholder begrensninger, 
forutsetninger og taushetsplikt vedrørende Rapporten.  
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III. OVERORDNET SAMMENDRAG - OPPSUMMERING AV VESENTLIGE FUNN  
 
1. Tabell med vesentlige funn 
 
Det er ikke gjort funn av juridisk karakter som vurderes til hinder for gjennomføring av transaksjonen, men det er funnet enkelte forhold som bør tas i 
betraktning.  
 
Nedenfor følger en skjematisk oversikt over vesentlige funn, samt en skjematisk oversikt over de forutsetninger som er fremmet. Det understrekes at 
vurderingene ikke skal oppfattes som en garanti for at forutsetningene er oppfylt, men kun reflekterer vår oppfatning av disse basert på dokumenter 
fremlagt under due diligence prosessen. 
 

NR FUNN TILTAK/RISIKO 

1 
Forsikring:  
Det fremgår ikke av forsikringsavtalen som 
er fremlagt at den gjelder fortsatt.  

Selger bør fremlegge dokumentasjon før 
overtakelse.  

2 

Pantattest:  
 
Det er ikke fremlagt pantattest fra 
Løsøreregisteret som dokumenter at det 
ikke er tinglyste heftelser på Selskapet.  
 
 

Selger bør fremlegge pantattest før 
overtakelse.   

3 

Tinglyst heftelse på Eiendommen:  
 
NSBs betingelser vedr. en grøft på 
jernbanen sin eiendom er tinglyst den 
28.5.1934 på Eiendommen. Avtalen er 
etterspurt, men Ikke fremlagt.  
 
 

Avtalen bør fremlegges før overtakelse, og 
det bør vurderes om den får betydning for 
bruken eller utviklingen av Eiendommen.   
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IV SELSKAPET 
 
1. Sagatunet DA  
 
1.1 Selskapsdokumentene  
 
Selger har fremlagt usignert selskapsavtale av 12. mai 2006 («Selskapsavtalen»). Det fremgår av avtalen at deltakerne hefter for Selskapets forpliktelser 
i forhold til sin eierandel.  
 
Vi har også fått fremlagt referat fra generalforsamling i Publicus Holding AS og Publicus AS av 4. juni 2018 og 12. april 2019, samt  protokoll fra 
generalforsamling (korrekt betegnelse er selskapsmøte) i Sagatunet DA av 4. juni 2018 og 12. april 2019. Det ble ikke behandlet saker av betydning på 
noen av disse møtene. Vi har ikke fått fremlagt kopi av styreprotokoller, men vi anser ikke det for å utgjøre en vesentlig selskapsrettslig risiko.  
 
Vedtektsfestet formål er «erverv, utleie og drift av eiendommen gnr. 14, bnr. 52 og bnr. 120 i Vestre Toten kommune.»  
 
Selskapet er registert i Enhetsregisteret med næringskoden 68.209 «Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers».  
 
Det er ikke fremlagt pantattest hvor det fremgår at det ikke er tinglyste heftelser i Løsøreregisteret for Selskapet. 
 
1.2 Kapital/eierforhold 
 
Selskapet ble stiftet den 17.12.1984 og ble registrert i Enhetsregisteret den 20.2.1995.  
 
Iht Selskapsavtalen utgjør Selskapets totale bruttoinvestering NOK 18 619 000.  
 
Vi har ikke mottatt kopi av bilaget til Selskapsavtalen som dokumenterer deltakerne i Selskapet, men iht skattemeldingen for 2019 er følgende deltakere: 
Publicus AS org. nr. 919 926 597 med 1 andel og Publicus Holding AS org. nr. 919 884 975 med 99 andeler.  
 
1.3 Styre og signatur  
 
Det fremgår av Selskapsavtalen at Selskapet skal ha et styre bestående av 3 medlemmer.  
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Selskapets styre består av:  
 
Thomas Holtan Leskovsky  (Styrets leder) 
Lars Jørgen Lie  
 
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap har signatur.   
 
Iht Selskapsavtalen skulle Selskapet hatt ett styremedlem til, men vi anser ikke det for å utgjøre noen vesentlig selskapsrettslig risiko.  
 
 
V LEIEAVTALEN 
  
1. Oversikt 
 
Nedenfor følger en oversikt over vesentlige forhold i leiekontrakten. Utfyllende bemerkninger til leiekontrakten følger i punkt 2. 
 

Eiendom Parter Størrelse Leietid 
utløper Oppsigelse og forlengelse Leiesum (ekskl. 

mva) Leieregulering 

Gnr. 14, bnr. 52 og 
120, snr. 1-10 i 
Vestre Toten 
kommune 

Utleier: 
Sagatunet DA 
 
Leietaker: 
Vestre Toten 
kommune 

Ca. 3 717 
m2 BTA 

Leieobjekt I: 
31.12.2036 
 
Leieobjekt II: 
31.12.2031 

Leieforholdet kan ikke sies opp i 
leieperioden. 
 
Leieforholdet for Leieobjekt II kan 
forlenges i en periode av 5 år på 
samme vilkår.  
 
Ved forlengelse av leieforholdet for 
Leieobjekt II, kan hele leieforholdet 
ytterligere forlenges i 5 år til 
markedsmessige vilkår.  

Leieobjekt I: 
NOK 462 600 pr. 
år eks. mva. 
 
Leieobjekt II: 
NOK 2 292 240 
pr. år eks. mva.   
 
KPI justert leie 
for 2020: NOK 
2 747 588 

Årlig, 100 % av 
KPI 
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2 Nærmere om leiekontrakten 
 

Det er inngått avtale om leie av hele eiendommen bestående av et frittliggende kontor- og forretningsbygg på til sammen 3 717 m2 BTA på 
eiendommene gnr. 14 bnr. 52 og gnr. 14 bnr. 120 snr. 1-10 i Vestre Toten kommune. Leieobjekt I gjelder underetasje på ca. 1 028 m2 BTA (Leieobjekt 
I), mens Leieobjekt II gjelder 1. til 3. etasje på til sammen ca. 2 689 m2 BTA (Leieobjekt II). Leiekontrakten, som verken er signert eller datert, viser at 
Sagatunet DA, org. nr. 961 547 261, er utleier og Vestre Toten kommune, org. nr. 971 028 300, er leietaker.  
 
Leiesum for Leieobjekt I er NOK 462 600 pr. år eks. mva. og drifts- og vedlikeholdskostnader.  
 
Leiesum for Leieobjekt II er NOK 2 292 240 pr. år eks. mva. og drifts- og vedlikeholdskostnader. Leien skal reduseres med NOK 20 413,49 pr. mnd. fra 
1.9.2017 og ytterligere med NOK 6 005 pr. måned fra 1.9.2022. Beregnet leie for 2020, forutsatt at hele leiesummen indeksreguleres utgjør  
NOK 2 747  588. Beregnet leie for 2020, forutsatt at tilleggsleie for investering B ikke indeksreguleres, utgjør NOK 2 740 261. Fremlagt leiefaktura for 
2. kvartal er pålydende NOK 684 935 eks. mva., noe som tilsvarer NOK 2 739 740 pr. år eks. mva., hvorav NOK 18 015 pr. kvartal, NOK 72 060 pr. år 
eks. mva. er knyttet til ombygging i 2010. Det foreligger således et avvik fra beregnet leie med NOK 7 848 (ved full KPI justering) eller NOK 521 (ved 
delvis KPI justering) i for lite fakturert leie pr. år.    
 
I den grad utleie av eiendom i leietiden blir belagt med nye særlige skatter og/eller avgifter tilknyttet selve utleievirksomheten, ikke eiendommen som 
sådan, skal leietaker betale for disse i tillegg til leien. Leietaker betaler eventuell eiendomsskatt.  
 
Leien skal reguleres årlig hver 1.1. med 100 % KPI justering. Skulle indeks overstige 4,0 %, reguleres leien med 50 % av det overskytende. For 
Leieobjekt I skal regulering skje første gang 1.1.2018 basert på endring fra 15.11.2016 og til den 15.11.2017. For Leieobjekt II skal regulering skje 
første gang 1.1.2017 basert på endring fra 15.11.2015 til 15.11.2016.  
  
Leieforholdet trådte i kraft 1.11.2016 og løper uten mulighet frem til 31.12.2036 for Leieobjekt I og frem til 31.12.2031 for Leieobjekt II.  
 
Av leiekontrakten fremgår det følgende i forhold til forlengelse: 
 

«Leietaker har opsjon til forlengelse av leieforholdet for Leieobjekt II i nye 5 år til samme vilkår etter utløpet av den faste leieperioden.  
 

Dersom leieforholdet for Leieobjekt II forlenges etter forrige avsnitt (slik at leieforholdet for hele eiendommen har vart i 20 år) har Leietaker 
rett til å forlenge hele leieforholdet i nye 5 år til markedsmessige vilkår».  
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Leieobjektene kan benyttes til enhver form for kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet, med tillegg av kontorer, helse- og sosialrelatert 
virksomhet, samt til forretningsvirksomhet og handel, også i privat regi. Bruk av lokalene til andre formål er ikke tillatt uten utleiers skriftlige 
forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  
 
Leietaker skal besørge og bekoste alt innvendig og utvendig vedlikehold av leieobjektene som ikke skal utføres av utleier. I leietakers vedlikeholdsplikt 
inngår ut- og innvendig vedlikehold av inngangsdører med unntak for glass, ut – og innvendig vedlikehold av porter, men ikke ut- og innvendig 
vedlikehold av vinduer med omramming i yttervegg. Vedlikeholdsplikten omfatter alle overflater, tekniske anlegg, bygningsdeler, alle anlegg, deler og 
innretninger knyttet til vann- og avløp, varme, elektrisitet, ventilasjons- og kjøleanlegg. Endelig omfatter vedlikeholdsplikten skader etter 
innbrudd/hærverk i/på leieobjektene. Leietaker forsikrer egen virksomhet og forplikter seg til å forsikre egen bygningsmessig innredning, fast og løst 
inventar, løsøre, maskiner, data, varer, driftstap/avbrudd og ansvar på kombinert bedriftsforsikring. Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av 
eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, plikter leietaker å dekke denne kostnaden.  
 
Leietaker har rett til å installere og operere/drifte egne kablede og trådløse nettverk for tale, data og signalering. Leietaker kan ikke foreta innredning, 
ominnredning og annen forandring/ombygging i eller av leieobjektene uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig 
grunn. Dersom samtykke gis tilfaller endringsarbeidene utleier etter endt leieperiode med mindre utleier forlanger at leieobjektet settes tilbake i sin 
opprinnelige stand. Fast inventar, skillevegger, dører, elektriske installasjoner, VVS-utstyr, himling, gulvbelegg o.a. som leietaker har anbrakt, eller latt 
anbringe i leieobjektene, skal ved leieforholdets opphør tilfalle utleier uten godtgjørelse.  
 
Utleier besørger og bekoster alt utvendig bygningsmessig vedlikehold, herunder vedlikehold og eventuell utskiftinger av vinduer i yttervegger og glass 
i ytterdører og nødvendig utskiftinger av tekniske anlegg med unntak av det leietaker skal vedlikeholde. Utskiftingsplikten omfatter tekniske 
innretninger som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg og lignende når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på en 
regningssvarende måte. Det samme gjelder byggets vindusfasader. Utleier forsikrer bygningsmasse på eiendommen, herunder også vinduer i 
yttervegger og glass i ytterdører.  
 
Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.  
 
Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag.  
 
Dersom hele, eller vesentlige deler av, leieobjektet skulle bli ødelagt i leieperioden, grunnet for eksempel brann, skade eller annen teknisk 
svikt/hendelig begivenhet (force majeure), skal begge parter har rett til å heve leieforholdet.  
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VI  EIENDOMMEN   
 

Gnr. 14 bnr. 52 i Vestre Toten kommune  Selskapet er hjemmelshaver til Eiendommen  
 
Det er registrert følgende heftelser:  
 

 Erklæring/avtale, NSBs betingelser vedtas vedr. en grøft på jernbanen 
sin eiendom, tinglyst 28.5.1934. Heftelsen er etterspurt, men ikke 
fremlagt. 
 

 Pantedokument pålydende NOK 30 050 000 til fordel for Toten 
Sparebank, tinglyst 17.11.2006. 

Gnr. 14 bnr. 120 snr. 1-10 i Vestre Toten kommune 
 

Selskapet er hjemmelshaver til Eiendommen  
 
Det er registrert følgende heftelse:  
 

 Pantedokument pålydende NOK 30 050 000 til fordel for Toten 
Sparebank, tinglyst 17.11.2006. 

 
 

VII FORSIKRING  
 
Vi har fått fremlagt en forsikringspolise i Gjensidige med forsikringsnummer 82850325 utstedt den 30.11.2016 som gjelder fra 1.1.2017 for Sagvegen 
4. Forsikringen omfatter blant annet 3750 kvm bruttoareal med verdi NOK 85 436 465 uten mva/fullverdi. Pris etter rabatt er NOK 57 575. Det er 
etterspurt, men ikke fremlagt, dokumentasjon på at forsikringen gjelder fortsatt.  
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VIII BEGRENSNINGER, FORUTSETNINGER, RESTRIKSJONER OG KONFIDENSIALITET 
 
1. Begrensninger i omfanget av due diligencen 

 
(A) Vår due diligence og denne Rapporten relaterer seg til de norske rettslige aspektene av den forventede transaksjonen. Vi kan kun gi råd om 

forhold under norsk rett. I den utstrekning vi har kommentert forhold som vedrører andre jurisdiksjoner enn Norge, referer vi kun til 
dokumentasjonen basert på vår generelle oppfatning av ordlyden i disse. Vi har ikke foretatt oss noe for å bekrefte at vår forståelse av disse 
dokumentene representerer den korrekte juridiske oppfatningen i den relevante jurisdiksjon. 

 
(B) Vi har begrenset omfanget av vår gjennomgang til juridiske anliggende som er omfattet av forutsetningslisten. Vi har ikke innhentet opplysninger 

om eller vurdert dokumenter som relaterer seg til andre forhold. Likeledes omfatter ikke vår gjennomgang finansielle eller regnskapsmessige 
forhold eller noen forhold av ikke-juridisk natur, og heller ikke skatterettslige vurderinger. 

 
(C) Vår gjennomgang er begrenset til å omhandle forhold som vi har vurdert som betydningsfulle fra et juridisk perspektiv. Vi kan ikke akseptere et 

ansvar for evaluering av de kommersielle implikasjoner av dokumentene som er gjennomgått av oss. Likevel har vi forsøkt å fremheve forhold 
som kan være kommersielt betydningsfullt, der dette har vært mulig. 

 
(D) Vi har kun fremhevet de juridiske forhold som vi mener kan være av vesentlig betydning sett i sammenheng med den forventede transaksjonen. 

 
(E) Denne Rapporten er hovedsakelig basert på en dokumentasjonsbekreftelsesprosess utført av vårt due diligence team, basert på dokumentasjon 

utarbeidet og fremlagt av Selger. Utgangspunktet for rapporten er dokumentene som er gjort tilgjengelige for oss.  
 
(F) Vi har ikke foretatt en uavhengig verifisering av riktigheten av dokumentene og informasjonen som er fremlagt. Rapporten er basert på teksten i 

due diligence-dokumentene slik de er forelagt oss. Vi har lagt til grunn at denne dokumentasjonen og annen informasjon som er kommunisert er 
korrekt og ikke misvisende. Av denne grunn anbefales det at AKA AS ber om adekvate forsikringer, garantier og skadesløserklæringer fra selger i 
forbindelse med en eventuell transaksjon. 

 
(G) Vi har kun i begrenset grad forsøkt å bekrefte informasjonen som er fremlagt oss opp mot andre kilder, slik som blant annet offentlige registre og 

annen offentlig tilgjengelig informasjon.  
 
(H) Vi har ikke gjennomført søk for å undersøke status på de registrerte rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, og vi har antatt at 

fornyelsesavgift og andre avgifter er blitt betalt.  
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(I) Denne rapporten beskriver ikke tidligere prosjekter eller kontrakter til Selskapene, bortsett fra når det fremkommer eksplisitt av rapporten. Vi 
har ikke mottatt informasjon om foreliggende eller potensielt ansvar relatert til tidligere prosjekter eller kontrakter.  

 
(J) Vår rapport viser kun funn per dags dato, og vi forutsetter intet ansvar for å oppdatere rapporten.   

 
 
2. Forutsetninger 

 
(A) Vi har forutsatt at alle kopier av dokumenter som vi har gjennomgått er i overensstemmelse med originalene.  

 
(B) Vi har forutsatt at hvert av dokumentene som er fremlagt oss er trådt i kraft mellom partene, viser alle endringer som er blitt gjort og ikke er blitt 

terminert. Vi påpeker imidlertid at avtalene kan ha blitt endret muntlig eller gjennom andre forhold som ikke fremkommer av dokumentet.  
 
(C) Vi har forutsatt at hver av partene i hver kontrakt som er gjennomgått av oss har juridisk adgang og myndighet, og har tatt alle nødvendige skritt 

for å effektuere og levere, og til å utøve sine rettigheter og oppfylle sine forpliktelser under den relevante kontrakt. 
 
(D) Vi har forutsatt at hvert dokument som er fremlagt oss er gyldig og bindende for hver av dets parter, og at hver av partene tilbørlig har overholdt 

bestemmelsene i de relevante dokumentene.  
 
(E) Vi har ikke fremlagt noen vurdering, redegjørelse eller oppfatning i denne rapporten eller på annen måte av rettsvirkninger, gyldighet, 

tvangskraft eller tolking av noe dokument, avtale eller forhold som omfattes av lover under andre jurisdiksjoner enn Norge.  
 
 
3. Restriksjoner og konfidensialitet 

 
(A) Denne rapporten er utarbeidet utelukkende for AKA AS i forbindelse med den forventede transaksjonen. Rapporten kan ikke legges til grunn for 

andre enheter og skal ikke fremvises til andre personer eller enheter uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. 
 
(B) Som norske rådgivere er vi omfattet av relevante lover og forskrifter i relasjon til konfidensialitet.  

 
(C) Rapporten skal tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist i relasjon til denne rapporten skal reguleres av norsk lov.  
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SAGATUNET DA - PROSJEKTSTATUS 14.4.2020
Beskrivelse
SPA og Oppgjørsavtale
Vedlegg til avtalverket
Estimert balanse og kjøpesumsberegning
Formell godkjennelse av avtalverket av Vestre Toten kommune
Signering av avtalverket
Oppgjør og overtakelse
Oppgjørsdokumenter (vedleggene til oppgjørsavtalen)
Omforent betalingsinstruks 
Gjennomføring
Finansiell DD gjennomgang
Juridisk DD gjennomgang
Dokumentasjon på gjeldende forsikring av eiendommen mangler
Panteattest fra løsøreregisteret er ikke fremlagt
Tinglyst avtale med NSB vedrørende grøft tinglyst 28.5.1934 er ikke fremlagt
Teknisk DD gjennomgang



Status/tiltak
Ferdig forhandlet 7.4.2020
Utarbeides av selger og oversendes til kjøper for kontroll
Utarbeides av selger og oversendes til kjøper for kontroll
Skal godkjennes av  formannsskap 22.4.2020
Gjennomføres av partene hver for seg

Utarbeides av kjøper og sendes partene for signering
Utarbeides av selger og oversendes til kjøper for kontroll
Gjennomføres ved telefonmøte mellom partene og advokat Johannes Sundet 29.5.2020 kl 1000
Mottatt 7.4.2020
Mottatt 14.4.2020
Selger må fremlegge for kjøpers gjennomgang
Selger må fremlegge for kjøpers gjennomgang
Selger må fremlegge for kjøpers gjennomgang
Er gjennomgått direkte av Kjøper



Frist Ansvar
OK ?

17.04.2020 Selger
17.04.2020 Selger
22.04.2020 Kjøper
15.05.2020 Begge parter 

15.05.2020 Kjøper 
15.05.2020 Selger
29.05.2020 Begge parter 

OK

20.04.2020 Selger
20.04.2020 Selger 
20.04.2020 Selger

OK



Utkast 34 – Buttingsrud AdeB – 27.0315.4.2020 Avtalen inngås ved at den signeres av 
partene. 
Kjøpers DD er ikke sluttført, og eventuelle funn vil måtte reguleres 
kjøpekontrakten.Signeringsversjon  
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1 BAKGRUNN        
 

(i) Publicus Holding AS, org.nr. 919 884 975 (selger av 99 %) og Publicus AS, org. nr.  919 
926 597 (selger av 1 %), (Selger), eier 100 % av andelene (Andelene) i Sagatunet DA 
org. nr. 961 547 261 (Selskapet).  
 

(ii) Vestre Toten Rådhus AS, org. nr. 933 147 193 (kjøper av 99 %) og Vestre Toten 
kommune org. nr. 971 028 300 (Kjøper av 1 %), (Kjøper) er enige om at Andelene skal 
overdras fra Selger til. Denne oppgjørsavtale (Oppgjørsavtalen) regulerer det 
oppgjøret som skal finne sted mellom Selger og Kjøper (i fellesskap benevnt Partene) 
i denne forbindelse.  

 
(iii) Selskapet eier og er hjemmelshaver til Sagatunet, Sigurd Østliens veg 2 – 4 – 6, 2830 

Raufoss, gnr. 14 bnr. 52 og gnr. 14 bnr. 120 snr. 1 -10 i Vestre Toten kommune, med 
påstående bygninger og tilhørende rettigheter (Eiendommen), beskrevet i 
kjøpekontrakt inngått i dag mellom partene (Avtalen).  

 
(iv) Selger og Kjøper har for Selgers regning engasjert advokat Johannes Sundet til å bistå 

med gjennomføring av oppgjøret som beskrevet nedenfor. 
 

2 BETALING AV KJØPESUMMEN OG INNFRIELSE AV LÅNENE 
 
Kjøpesummen for Andelene, som skal beregnes etter Avtalens punkt 2.1 og betales på 
Oppgjørstidspunktet (Estimerte Kjøpesum), skal etter Avtalens punkt 2.2 fastsettes basert på 
en balanse for Selskapet slik denne forventes å være på Oppgjørstidspunktet (Estimerte 
Balanse).  
 
Estimerte Balanse og Estimert Kjøpesum skal beregnes etter Avtalens punkt 2.2.  
 
Kjøper skal på de vilkår som fremgår av denne avtale, på Oppgjørstidspunktet betale 
summen av Estimerte Kjøpesum, Selgerlånet og Lånene (Vederlaget). Videre skal nødvendig 
andel av Estimerte Kjøpesum benyttes til å innfri Selgers lån med sikkerhet i Selskapets 
eiendeler (Selgergjelden). 

 
3 HEFTELSER OVER ANDELENE OG EIENDOMMEN 
 
3.1 Heftelser i Andelene og Eiendommen ved avtaleinngåelsen og etter Oppgjørstidspunktet. 
 

(i) Per Oppgjørstidspunktet skal Andelene være fri for heftelser  
 
For øvrig vil Eiendommens heftelsesbilde være som angitt i vedlegg 4 i Avtalen, dog 
slik at pantobligasjoner merket «X» i vedlegg 4, skal slettes i forbindelse med 
oppgjøret (Heftelsene). 
 

(ii) Selger og Selskapet skal senest 5 virkedager før Oppgjørstidspunktet innhente 
skriftlig bekreftelse fra samtlige panthavere på Eiendommen (Slettebekreftelsene) 
om at alle Heftelsene vil bli slettet umiddelbart etter innfrielse av Lånene/ 
Selgergjelden før eller i forbindelse med gjennomføringen av oppgjøret jf. punkt 5.  

 
(iii) Dersom det oppstår nye Heftelser etter at Slettebekreftelsene er innhentet, eller 

overtakelsen av en eller annen grunn blir utsatt, skal Selger eller Selskapet innhente 
nye bekreftelser som nevnt i punkt 3.1(ii) til erstatning for de gamle bekreftelsene. 



Oppgjøret skal i så fall baseres på de nye bekreftelsene, som heretter også benevnes 
Slettebekreftelsen. 

 
4 ANDRE FORBEREDELSER FØR OVERTAKELSE 
 
4.1 Bekreftelser vedrørende krav fra Selskapets styremedlemmer og eventuell daglig leder 
 

Selger og Selskapet skal i god tid før Oppgjørstidspunktet oversende i original til 
 advokat Johannes Sundet på Hønefoss: 

 
(i) Styreprotokoll som bekrefter at styret i Selskapet har samtykket i Kjøpers erverv av 

samtlige andeler i Selskapet.  Styreprotokollen skal være som angitt i bilag 1. 
 

(ii) Erklæringer fra Selskapets styremedlemmer og daglig leder om at de ikke har 
utestående krav mot Selskapet, og at de vil fratre fra det tidspunkt 
generalforsamlingene bestemmer det. Bekreftelsen skal være inntatt i 
styreprotokollen jf. bilag 1 

 
(iii) Selskapets originale andelseierbok som viser at Kjøper er innført som andelseier til 

Andelene, og at Andelene er frie for heftelser av enhver art. Andelseierboken skal 
være som angitt i bilag 2. 

 
(iv) En av Selger signert ugjenkallelig betalingsinstruks, som angitt i bilag 4. 

 
4.2 Endring av disposisjonsrett til Selskapets konti 
 

(i) Snarest mulig etter Oppgjørstidspunktet skal Selger og Selskapet sørge for at [navn, fnr. 
og adresse] gis fullmakt til å disponere over Selskapets bankkonti. 

 
4.3 Oppdatering av Justeringsoppstillingen og bekreftelse fra leietaker 
 

(i) Innen Oppgjørstidspunktet skal Selger og Selskapet, dersom det er oppstått nye 
justeringsforpliktelser eller nye justeringsrettigheter ut over det som fremgår av 
vedlegg 7 til Avtalen, fremlegge for Kjøper en oppdatert Justeringsoppstilling. 
 

5 GJENNOMFØRING AV OPPGJØRET 
 

(i) Den 1. juni 2020 klokken 10.00 (Oppgjørstidspunktet) skal Partenes representanter 
avholde et telefonmøte for å gjennomføre oppgjøret og overtakelsen av Andelene i 
samsvar med bestemmelsene nedenfor.  
 
Representantene skal ved oppgjøret sørge for at de har tilstrekkelig fullmakt til å 
undertegne dokumentene angitt nedenfor.  

 
(ii) Forutsatt at følgende vilkår er oppfylt eller frafalt: 
 

a) Kjøper har mottatt Slettebekreftelsene som angitt i punkt 3.1 (ii),  
 

b) Advokat Johannes Sundet har mottatt styreprotokollen som angitt i punkt 4.1 (i), 
tilstrekkelig dokumentasjon vedrørende krav fra Selskapets styremedlemmer og 
eventuell daglig leder som angitt i punkt 4.1 (ii) og, Selskapets originale 



andelseierbok som angitt i punkt 4.1 (iii) og en av Selger signert ugjenkallelig 
betalingsinstruks, som angitt i punkt 4.1 (iv), 

 
c) Advokat Johannes Sundet har mottatt skriftlig meldinger som angitt i bilag 3 (jf. 

selskapsloven § 3-21) om at Andelene er ervervet fra Selger med krav om at 
Kjøper skal innføres i andelseierboken som andelseier, og 

 
d) Kjøper har mottatt den eventuelt oppdaterte Justeringsoppstillingen som angitt i 

punkt 4.3 (i). 
 
(iii) skal Kjøper straks:  
 

a) signere den av Selger signerte ugjenkallelig betalingsinstruks, som angitt i bilag 4 
hvorved Kjøperens bank gis instruks om 

 
1. iht. Slettebekreftelsen(e) å utbetale det(de) beløp som der er anført som 

en forutsetning for å slette Heftelsene, og 
 

2. å utbetale det som gjenstår av Vederlaget til Selger 
 

b) Betalingsinstruksen skal instruere banken til Kjøper om å overføre de 
ovennevnte beløpene med Swift og så fort som mulig på Oppgjørstidspunktet 
skriftlig bekrefte at betalingene er ugjenkallelig iverksatt, som angitt i bilag 5. 

 
(iv) Straks vilkårene i punkt 5 (ii) er oppfylt eller frafalt, skal Kjøper e-maile 

betalingsinstruksen til Kjøpers bank 
 

(v) Så snart Kjøpers bank skriftlig har bekreftet overfor Selger at overføringene angitt i 
betalingsinstruksen er ugjenkallelig iverksatt, skal  

 
a) Advokat Johannes Sundet levere i original styreprotokollen, bekreftelsen, 

andelseierboken og melding om andelserverv som angitt i punkt 4 (i), (ii), og (iii) 
og 5 (ii) (d) til Kjøpers representanter. 

 
b) Kjøper avholde ekstraordinært selskapsmøte i Selskapet, hvor Kjøper velger nytt 

styre, ny daglig leder og revisor og vedtar ansvarsfrihet for de Beskyttede 
Personer etter avtalen punkt 12,  

 
c) Kjøperen melde de ovennevnte selskapsendringene til Foretaksregisteret 

 
d) Andelene er overtatt av Kjøper idet Estimert Kjøpesum med fradrag for 

Selgergjelden og tillegg av eventuelt beløp tilsvarende Selgerlånet er disponibelt 
på Selgers konto. Hvis Estimert Kjøpesum med fradrag for Selgergjelden og 
tillegg av eventuelt beløp tilsvarende Selgerlånet av en eller annen grunn ikke 
blir disponibelt på Selgers konto, skal eventuell andelseierbok og melding om 
andelserverv som bekrefter at Kjøper har blitt eier av Andelene, ikke anses 
utstedt. 
 

(vi) Hvis ett eller flere av vilkårene i dette punkt 5 (ii) til (v) a) ikke er oppfylt eller frafalt 
på Oppgjørstidspunktet, skal oppgjøret likevel gjennomføres hvis og når samtlige 
vilkår er oppfylt eller frafalt innen 30 dager etter i) Oppgjørstidspunktet eller ii) utsatt 



overtakelse iht. skriftlig endringsavtale mellom Partene. Dessuten skal Advokat 
Johannes Sundet av eget tiltak levere andelseierboken tilbake til Selgeren. 

 
* * * * * 

 
Denne avtalen er utferdiget i to eksemplar, ett til hver av partene. 
 
 

 

 

Raufoss den [dato] 2020         Raufoss den [dato] 2020 

For Publicus Holding AS    For Vestre Toten Rådhus AS  
 
 ____________________________  ____________________________ 
 Thomas Holtan Leskovsky   Arild Nikolai Ødegaard og Tonje Bergum Jahr  
 

For Publicus  AS    For Vestre Toten kommune 

 
 ____________________________  _____________________________________ 
 Thomas Holtan Leskovsky   Bjørn Fauchald 

 

 

________________________ 
Advokat Johannes Sundet 

 
 

 
 
Vedlegg:  
 
1. Styreprotokoll for Selskapet som Selger skal levere Kjøper senest ved Overtakelse 
2. Andelseierbok for Selskapet som Selger skal levere til Kjøper ved Overtakelse 
3. Melding om erverv av Andelene i Selskapet som Kjøper skal levere til Selskapet ved Overtakelse 
4. Ugjenkallelige betalingsinstruks 
5. Bekreftelser av betaling i henhold til betalingsinstruks 
 
 

 
 
 



 
 

Bilag 1 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 
 
I 
 

SAGATUNET DA ORG. NR. 961 547 261 (SELSKAPET) 
 

Den 1. juni 2020 ble det avholdt styremøte i Selskapets lokaler på Raufoss. 
 
Følgende personer deltok: Thomas Holtan Leskovsky og Lars Jørgen Lie. 
 
Styret var dermed fulltallig og beslutningsdyktig.  
 
Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 
 
Styret behandlet spørsmålet om Selskapet skulle samtykke til at Vestre Toten Rådhus AS, org. nr. 933 
147 193 erverver 99 % av andelen og Vestre Toten kommune org. nr. 971 028 300 erverver 1 % av 
andelene i henhold til kjøpekontrakt av [•]. 
 
Styret og Andelseierne ga sitt samtykke til andelservervene og til at Vestre Toten Rådhus AS innføres 
i Selskapets andelseierbok som eier av 99 % av alle andelene i Selskapet og at Vestre Toten kommune 
innføres i Selskapets andelseierbok som eier av 1 % av alle andelene i Selskapet 
 
Styrets medlemmer påtok seg å stille sine styreverv til disposisjon og fratre fra det tidspunkt 
generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  
 
Styrets medlemmer erklærte at de har ingen utestående krav mot Selskapet. 

 
Alle vedtak var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling. 

 
 

Raufoss den 1. juni 2020 
 
 

For Sagatunet DA 
 

 _____________________________   _________________________ 
 Thomas Holtan Leskovsky    Lars Jørgen Lie  

 
 

For Publicus Holding AS og Publicus AS 
 
 

__________________________________ 
Thomas Holtan Leskovsky 

 
 
 
 



 
 

Bilag 2 
 

ANDELSEIERBOK 
FOR 

SAGATUNET DA ORG. NR. 961 547 261 (SELSKAPET) 
Aksjeeiere  
 

Org. nr. Andeler Heftelser/merknader 
 

Vestre Toten Rådhus AS 
Vestre Toten Kommune AS 

933 147 193 
971 028 300 

99 % 
  1 % 

 

 
 

Raufoss den 1. juni 2020 
 
 

For Sagatunet DA 
 

________________________________ 
Thomas Holtan Leskovsky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bilag 3 
 

Til styret i Sagatunet DA org. nr. 961 547 261. 
 

MELDING OM ANDELSERVERV  
 
I henhold til selskapsloven § 3-21 gis det herved melding om at Vestre Toten Rådhus AS, org. nr. 933 
147 193 Vestre Toten kommune org. nr. 971 028 300 erverver 99 % av andelen og at Vestre Toten 
kommune org. nr. 971 028 300 erverver 1 % av andelene i Sagatunet DA org. nr. 961 547 261. 
 
Vestre Toten Rådhus AS og Vestre Toten kommunen krever at dette straks å innføres i 
andelseierboken til Sagatunet DA som eier av henholdsvis 99 % og 1 % av andelene. 

 
Raufoss den 1. juni 2020 

 
For Vestre Toten Rådhus AS 

 
_______________________________________ 
   Arild Nikolai Ødegaard og Tonje Bergum Jahr 

 
For Vestre Toten kommune 

 
__________________________________ 

Bjørn Fauchald  
  



Bilag 4 
 
Ugjenkallelig betalingsinstruks i forbindelse med salg av Sagatunet DA org. nr. 961 547 261 til 
Vestre Toten Rådhus AS og Vestre Toten kommunen. 
 
Vestre Toten Rådhus AS, org. nr. 933 147 193 og Vestre Toten kommune org. nr. 971 028 300, gir 
herved [Bank] ugjenkallelig instruks om straks å foreta følgende utbetalinger med Swift fra Selskapets 
konto og tilgjengelig kreditt på lånekonto: 
 

 Mottaker:  Kontonummer Melding til mottaker: Beløp i NOK: 
1 [Bank]  Oppgjør av gjeld  
2 Publicus Holding AS  Oppgjør 99 % av andelene i Sagatunet DA  
2 Publicus AS  Oppgjør   1 % av andelene i Sagatunet DA  
 Totalt:    

 
Vennligst bekreft så fort som mulig pr. e-mail til  
 
Bjørn Fauchald; bjoern.fauchald@vestre-toten.kommune.no 
at betalingene ovenfor er ugjenkallelig iverksatt med swift. 
 

Med vennlig hilsen 
for Vestre Toten kommunen og Vestre Toten Rådhus AS 

 
____________________ 

Bjørn Fauchald 
 

Vi bekrefter herved at betalingsinstruksen, er korrekt. 
 

Med vennlig hilsen 
For Publicus Holding AS og Publicus AS 

 
__________________________________ 

Thomas Holtan Leskovsky 
 

  



Bilag 5 
 

 
Til Publicus Holding AS og Publicus AS 
 

[Sted] den 1. juni 2020 
 

 
 
 
BEKREFTELSE AV BETALING I HENHOLD TIL BETALINGSINSTRUKS 
 
[Bank] bekrefter herved overfor Publicus Holding AS og Publicus AS at vi med ugjenkallelig virkning 
har iverksatt utbetaling i henhold til vedlagte betalingsinstruks fra Vestre Toten Rådhus AS, org. nr. 
933 147 193 og Vestre Toten kommune. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 

for 
ekstraordinært selskapsmøte 

i 
Sagatunet DA org. nr. 961 547 261 

 
Den 1. juni 2020 ble det avholdt ekstraordinært selskapsmøte i Sagatunet DA org. nr. 961 547 261 på 
selskapets kontor.  
 
Til stede var Publicus Holding AS, org.nr. 919 884 975 og Publicus AS, org. nr.  919 926 597, som 
begge var representert ved Thomas Holtan Leskovsky og Lars Jørgen Lie. Samtlige deltakere deltok på 
selskapsmøtet. 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen 

 
Thomas Holtan Leskovsky ble valgt til møteleder.  
Lars Jørgen Lie ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 
 
2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen 

 
Innkallingen til og dagsordenen for det ekstraordinære selskapsmøte ble godkjent. 
 
3. Godkjennelse av andelserverv. Ny selskapsavtale 

 
Deltakerne har godkjent og signert avtale datert [dato] 2020 om salg av samtlige andeler i selskapet 
til Vestre Toten kommune og Vestre Toten Rådhus AS. I forbindelse med dette salget må 
selskapsavtalen endres slik at det kan utstedes andelsbevis for andelene. Blant annet av denne grunn 
traff selskapsmøtet følgende vedtak: 
 
Vedlagte selskapsavtale skal heretter gjelde for selskapet. Denne selskapsavtalen erstatter fullt ut 
tidligere selskapsavtale  
 
4. Beslutning om ansvarsfrihet 

 
Selskapsmøtet vedtok å frita alle nåværende og tidligere styremedlemmer for ethvert ansvar i 
tilknytning til deres verv som styremedlemmer i selskapet. Ansvarsfriheten gjelder i så vid 
utstrekning som gjeldende rett tillater det. 
 
Selskapsmøtet traff følgende vedtak: 
 
Samtlige styremedlemmer i selskapet avsettes med umiddelbar virkning. Selskapet skal som angitt i 
vedlagte selskapsavtale ikke ha et eget styre. 

 
Flere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. 
 
Alle beslutninger var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling. 
 

________________________________  ___________________________  
Thomas Holtan Leskovsky     Lars Jørgen Lie
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Selskapsavtale 

for 
det ansvarlige selskap 

Sagatunet DA 
 

1. Selskapets foretaksnavn 
 

Selskapets foretaksnavn Sagatunet DA org. nr. 961 547 261. 
 
2. Selskapets deltakere 
 
Selskapets deltakere er Publicus Holding AS, org.nr. 919 884 975 med forretningsadresse Sigurd 
Østliens veg 3, 2830 Raufoss og Publicus AS, org. nr.  919 926 597 med forretningsadresse 
Sagvollvegen 1, 2833 Raufoss. 
 
3. Selskapets virksomhet 

 
Selskapets virksomhet er investering i, og forvaltning og utvikling av, fast eiendom, herunder 
deltagelse i andre selskaper og alt som står i forbindelse med det. 
 
4. Selskapets post- og forretningsadresse 

 
Selskapets post - forretningsadresse er c/o Raufoss Regnskapsbyrå AS, Sagvollvegen 1,  
2833 Raufoss.  
 
5. Deltakernes heftelse for selskapets forpliktelser 

 
For selskapets forpliktelser hefter deltakerne direkte, ubegrenset og proratisk. 
 
6. Deltakernes innskudd 

 
Deltakerne har ingen ytterligere forpliktelse til å gjøre innskudd i selskapet. 
 
7. Deltakernes andeler i selskapets egenkapital, overskudd og underskudd 

 
Deltakernes andeler i selskapets egenkapital er: 
 
– Publicus Holding AS:   99 % 
– Publicus AS:      1 % 
 
I samme forhold deler deltakerne selskapets overskudd og underskudd og egenkapital eller  
underbalanse ved uttreden, utelukkelse og oppløsning av selskapet. 
 
8. Regnskap og revisjon 

 
Selskapets regnskap og årsregnskap skal være gjenstand for revisjon. SLM Revisjon AS org. nr. 972 
412 112 er selskapets revisor.  
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9. Styre og signatur 
 
Selskapet skal ha eget styre bestående av 2 styremedlemmer men skal ikke ha daglig leder. 
Selskapets foretaksnavn tegnes av Publicus Holding AS 
 
10. Avhendelse og pantsettelse av selskapsandeler 
 
Enhver deltaker kan fritt overdra, pantsette og på annen måte råde over sine andeler i selskapet uten 
at det er nødvendig med samtykke fra de øvrige deltakerne i selskapet. Deltakerne har ikke 
forkjøpsrett. 
 
Deltakerne kan kreve at det utstedes andelsbevis for andelene slik at rådigheten over andelsbeviset 
virker som rådighet over selskapsandelene. Bare den som har et andelsbevis i hende og som ifølge 
andelsbeviset eller en påtegning av selskapet på andelsbeviset er andelseier, er legitimert til å råde 
over andelsbeviset (og dermed selskapsandelene). Blir et andelsbevis overdratt eller pantsatt, gjelder 
bestemmelsene i lov av 17. februar 1939 nr. 1 om gjeldsbrev §§ 14 og 15, jf. § 13, tilsvarende.  
Tilbakebetaling av innskudd eller selskapskapital, helt eller delvis, kan bare kreves mot innlevering av 
andelsbeviset eller påtegning på dette. 
 
11. Deltakers og hans rettsetterfølgers uttreden fra selskapet 

 
Den enkelte deltaker kan med tre måneders skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold og kreve seg 
utløst av selskapet. 
 
Utløsningssummen, eventuelt innskuddssummen, skal fastsettes ut fra en balanse som er revidert av 
en revisor. 
 
I utløsningsbalansen skal selskapets eiendeler oppføres etter omsetningsverdier. Fordringer skal 
likevel oppføres etter pålydende, eller i tilfelle det lavere beløp som kan påregnes oppnådd hos 
debitor. Forretningsverdi skal fastsettes til ti prosent av egenkapitalen i selskapet for øvrig. 
 
12. Selskapets utelukkelse av en deltaker 

 
Punkt 11 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende. Utløsningsbeløp, eventuelt innskuddsbeløp, 
forfaller straks. 
 
13. Selskapets oppløsning 

 
Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst med øyeblikkelig virkning. 
Det skal velges avviklingsstyre med ett eller tre medlemmer. Selskapsforpliktelser som ikke gjøres  
opp under avviklingen, skal sikres ved bankgaranti for deltakernes felles regning. 
 
14. Forholdet til tidligere selskapsavtale 
 
Denne selskapsavtale erstatter fullt ut tidligere selskapsavtale(r) 
 
Raufoss den 21.6.2020 
 
For Publicus Holding AS     For Publicus AS 
 
________________________________   ________________________________ 
Thomas Holtan Leskovsky    Thomas Holtan Leskovsky 
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Protokoll 
for 

ekstraordinært selskapsmøte 
i 

Sagatunet DA org. nr. 961 547 261 
 
Den 1. juni 2020 ble det avholdt ekstraordinært selskapsmøte i Sagatunet DA org. nr. 961 547 261 på 
selskapets kontor.  
 
Til stede var Vestre Toten Rådhus AS, org. nr. 933 147 193 representert ved Arild Nikolai Ødegaard og 
Tonje Bergum Jahr og Vestre Toten kommune org. nr. 971 028 300 representert ved Bjørn Fauchald. 
Samtlige deltakere deltok på selskapsmøtet. 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen 

 
Bjørn Fauchald ble valgt til møteleder.  
Arild Nikolai Ødegaard ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 
 
2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen 

 
Innkallingen til og dagsordenen for det ekstraordinære selskapsmøte ble godkjent. 
 

3. Beslutning om ansvarsfrihet 

Selskapsmøtet vedtok å frita alle nåværende og tidligere styremedlemmer for ethvert ansvar i 
tilknytning til deres verv som styremedlemmer i selskapet. Ansvarsfriheten gjelder i så vid 
utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

4. Endring av styret 

Selskapsmøtet traff følgende vedtak: 

”Thomas Holtan Leskovsky og Lars Jørgen LIe skal fratre som styremedlemmer i selskapet med 
umiddelbar virkning. [●] (styreleder), [●] og [●] skal heretter utgjøre selskapets styre.” 

 
5. Ny Selskapsavtale 
 
Vedlagte selskapsavtale skal heretter gjelde for selskapet, og ble tiltrådt og signert av deltakerne. 
Denne selskapsavtalen erstatter fullt ut tidligere selskapsavtale (r). 
 

* * * 
 

Flere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. 
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Alle beslutninger var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling. 
 
 
________________________________  ___________________________  
Bjørn Fauchald      Arild Nikolai Ødegaard 
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Selskapsavtale 

for 
det ansvarlige selskap 

Sagatunet DA 
 
 

1. Selskapets foretaksnavn 
 

Selskapets foretaksnavn Sagatunet DA org. nr. 961 547 261. 
 
2. Selskapets deltakere 
 
Selskapets deltakere er Vestre Toten Rådhus AS, org. nr. 933 147 193 med forretningsadresse 
Rådhuset, 2833 Raufoss og Vestre Toten kommune org. nr. 971 028 300 med forretningsadresse 
Kirkevegen 8, 2830 Raufoss. 
 
3. Selskapets virksomhet 

 
Selskapets virksomhet er investering i, og forvaltning og utvikling av, fast eiendom, herunder 
deltagelse i andre selskaper og alt som står i forbindelse med det. 
 
4. Selskapets post- og forretningsadresse 

 
Selskapets post - forretningsadresse er c/o Raufoss kommune, Kirkevegen 8, 2830 Raufos.  
 
5. Deltakernes heftelse for selskapets forpliktelser 

 
For selskapets forpliktelser hefter deltakerne direkte, ubegrenset og proratisk. 
 
6. Deltakernes innskudd 

 
Deltakerne har ingen ytterligere forpliktelse til å gjøre innskudd i selskapet. 
 
7. Deltakernes andeler i selskapets egenkapital, overskudd og underskudd 

 
Deltakernes andeler i selskapets egenkapital er: 
 
– Vestre Toten Rådhus AS:  99 % 
– Vestre Toten kommune:     1 % 
 
 
I samme forhold deler deltakerne selskapets overskudd og underskudd og egenkapital eller  
underbalanse ved uttreden, utelukkelse og oppløsning av selskapet. 
 
8. Regnskap og revisjon 

 
Selskapets regnskap og årsregnskap skal være gjenstand for revisjon. DELOITTE AS org. nr. 980 211 
282 er selskapets revisor.  
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9. Styre og signatur 
 
Selskapet skal ha eget styre bestående av 2 styremedlemmer men skal ikke ha daglig leder. 
Selskapets foretaksnavn tegnes av Vestre Toten Rådhus AS. 
 
10. Avhendelse og pantsettelse av selskapsandeler 
 
Enhver deltaker kan fritt overdra, pantsette og på annen måte råde over sine andeler i selskapet uten 
at det er nødvendig med samtykke fra de øvrige deltakerne i selskapet. Deltakerne har ikke 
forkjøpsrett. 
 
Deltakerne kan kreve at det utstedes andelsbevis for andelene slik at rådigheten over andelsbeviset 
virker som rådighet over selskapsandelene. Bare den som har et andelsbevis i hende og som ifølge 
andelsbeviset eller en påtegning av selskapet på andelsbeviset er andelseier, er legitimert til å råde 
over andelsbeviset (og dermed selskapsandelene). Blir et andelsbevis overdratt eller pantsatt, gjelder 
bestemmelsene i lov av 17. februar 1939 nr. 1 om gjeldsbrev §§ 14 og 15, jf. § 13, tilsvarende.  
Tilbakebetaling av innskudd eller selskapskapital, helt eller delvis, kan bare kreves mot innlevering av 
andelsbeviset eller påtegning på dette. 
 
11. Deltakers og hans rettsetterfølgers uttreden fra selskapet 

 
Den enkelte deltaker kan med tre måneders skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold og kreve seg 
utløst av selskapet. 
 
Utløsningssummen, eventuelt innskuddssummen, skal fastsettes ut fra en balanse som er revidert av 
en revisor. 
 
I utløsningsbalansen skal selskapets eiendeler oppføres etter omsetningsverdier. Fordringer skal 
likevel oppføres etter pålydende, eller i tilfelle det lavere beløp som kan påregnes oppnådd hos 
debitor. Forretningsverdi skal fastsettes til ti prosent av egenkapitalen i selskapet for øvrig. 
 
12. Selskapets utelukkelse av en deltaker 

 
Punkt 11 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende. Utløsningsbeløp, eventuelt innskuddsbeløp, 
forfaller straks. 
 
13. Selskapets oppløsning 

 
Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst med øyeblikkelig virkning. 
Det skal velges avviklingsstyre med ett eller tre medlemmer. Selskapsforpliktelser som ikke gjøres  
opp under avviklingen, skal sikres ved bankgaranti for deltakernes felles regning. 
 
14. Forholdet til tidligere selskapsavtale 
 
Denne selskapsavtale erstatter fullt ut tidligere selskapsavtale(r) 
 
Raufoss den 1.6.2020 
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For Vestre Toten Rådhus AS    For Vestre Toten kommune AS  
   
 
_____________________________________  ________________________________ 
Arild Nikolai Ødegaard og Tonje Bergum Jahr  Bjørn Fauchald    
   



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Bjørn Fauchald Arkiv: 105  
Arkivsaksnr.: 20/829    
 
 
RAUFOSS FOTBALL - ØKONOMISKE UTFORDRINGER KNYTTET TIL 
KORONAKRISEN  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
For å avhjelpe de økonomiske utfordringene til Raufoss Fotball knyttet til 
koronakrisen, vedtar kommunestyret følgende: 
1. Vestre Toten kommune utbetaler forskudd på kommunale tilskudd tilsvarende 2,0 

millioner kroner til Raufoss Fotball 
2. Tilbakebetalingen skjer ved trekk i de årlige drifts- / anleggstilskuddene fra 

kommunen til Raufoss Fotball med 0,4 millioner kroner årlig i årene 2021-2025 
3. Forskuddet finansieres av kommunens disposisjonsfond som tilbakeføres 0,4 mill 

kroner (i spart tilskudd) i årene 2021-2025 
4. Dersom klubben i 2020 tilføres offentlige midler fra nasjonale eller regionale 

tiltakspakker, skal disse midlene uavkortet utbetales til Vestre Toten kommune 
 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
Vedlagt følger statusbeskrivelse og søknad om økonomisk bistand knyttet til 
koronakrisen fra Raufoss Fotball. 
 
 
Bakgrunn 
 
Vedlagt følger et grundig og konkret skrevet dokument fra Raufoss Fotball hvor de 
beskriver økonomisk status for klubben, både det som er planlagt inn i årets 
budsjetter og hva som nå er realiteten etter at koronakrisen har rammet samfunnet, 
herunder idretten. Idrettslag med stor aktivitetsbasert økonomi, dvs de som har store 
inntekter fra sponsorer, billettinntekter og annen aktivitetsbasert omsetning rammes 
spesielt hardt i den situasjon vi nå er oppe i. Dette er inntekter som bidrar til å 
finansiere både topp- og breddeaktivitet i klubbene. Raufoss Fotball som har relativt 
mange tilskuere på sine kamper opplever større inntektsbortfall enn mange andre 
klubber.   
 
Gjennom kommunestyrets behandling av saken om bygging og finansiering av ny 
storhall tidligere i vinter, ble kommunestyret godt kjent med klubbens økonomiske 
situasjon og hvilke driftsmessige forutsetninger som er lagt til grunn for 2020. Dette 
ble grundig berørt i kommunedirektørens utredning da sunn driftsøkonomi var en av 
forutsetningene for å gå inn med finansiell støtte til hallprosjektet. 



  20/829  

  
Kommunedirektøren har hatt tillit til de tiltak og planer styret og ledelsen i klubben har 
lagt til grunn i klubbens budsjett for 2020. Målsettingen var, som det framgår av 
vedlagte brev, å oppnå et drifts- og likviditetsmessig overskudd på 2,3 millioner 
kroner gjennom å opprettholde inntektsanslagene og kutte kostnadene. «Nye» 
kostnadskutt utgjør i 2020-budsjettet 1,6 millioner kroner.  
 
Kommunedirektøren vil påpeke at økonomien til bygging av ny storhall er uavhengig 
av de forhold som beskrives i vedlagte brev / søknad til kommunen. Hallutbyggingen 
igangsettes så snart alle godkjennelser / formelle forhold er på plass. (Samtidig med 
at denne saken skriver, har kommunen mottatt Fylkesmannens godkjennelse på 
kommunal garanti slik kommunestyret har vedtatt). 
 
Raufoss Fotball søker konkret Vestre Toten kommune om et rentefritt ansvarlig lån 
på 2,0 millioner kroner og med nedbetaling fra og med 2024. Ut fra 
kommunedirektørens vurderinger er søknaden godt dokumentert i forhold til 
tilskuddsnivå det søkes om.  
 
Det påpekes at klubben også gjennomfører andre tiltak i samarbeid med banker og 
næringslivet (gjennom Kruttlauget). Til grunn for søknaden ligger det aksept fra 
banker på avdragsutsettelse i 2020 på om lag 0,5 millioner kroner og et 
engangstilskudd fra kruttlauget på 0,5 millioner kroner. Med andre ord forutsettes det 
at både banker og næringslivet stiller opp i denne krevende situasjonen. Dette er en 
forventning som kommunedirektøren også har kommunisert i dialogen med Raufoss 
Fotball de siste ukene.   
 
Det er fortsatt usikkert om det er mulig for Raufoss Fotball å oppnå ekstraordinær 
støtte fra statlige ordninger mv. Som klubben skriver i sin søknad, vil slik støtte 
eventuelt gå i fradrag på lånebehovet.  
 
Kommunedirektøren fremmer parallelt en sak til formannskapet og kommunestyret 
om ekstraordinære tiltak for næringsliv, innbyggere og frivillighet (lag/foreninger). 
I denne saken foreslås det en pott på (i første omgang) 250.000 kroner til konkrete 
tiltak / arrangementer, men også ekstraordinær støtte til lag og foreninger som i 
betydelig grad rammes økonomisk av koronakrisen. Kommunedirektøren har valgt å 
ikke trekke inn søknaden fra Raufoss Fotball i dette tiltaket da klubbens rammer og 
utfordringer er på et helt annet nivå enn andre lag og foreninger i kommunen.  
 
Som nevnt innledningsvis, har kommunedirektøren hatt tillit til de økonomiske grep 
klubben har gjort over flere år og ikke minst planlagt inneværende år. Dette har vært 
nødvendig og riktig og helt avgjørende for det finansielle og praktiske samarbeid 
Raufoss Fotball har med kommunen eksempelvis i forbindelse med bygging av 
Nammo stadion og ny storhall. Det er derfor veldig synd at en stor krise «slår beina 
unna» de planer som er lagt og prioriteringer som er gjort.  
 
Raufoss Fotball trenger åpenbart bistand økonomisk ut over det banker og 
Kruttlauget stiller opp med (som utgjør inntil en million kroner i 2020). Samtidig er 
klubben i en situasjon som gjør at den ikke «trenger» økt langsiktig gjeld. Det ideelle 
ville derfor være ekstern støtte i denne krevende situasjonen. Dette synes lite 
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realistisk da krisen vi er inne i også tilsier at det har blitt mer krevende å oppnå støtte 
fra næringslivet og andre sponsorer.  
Vestre Toten kommune har derfor mottatt en konkret søknad som kommunestyret 
må ta stilling til.  
 
  
Vurderinger 
 
Raufoss Fotball er en viktig samfunnsaktør i Vestre Toten kommune som utfører et 
betydelig arbeid med idrett- og sosial aktivitet for barn og unge. I tillegg har klubben 
tatt et stort ansvar i utbygging av idrettsanlegg. Ut over dette driver klubben 
toppfotballaktivitet som også har en ikke ubetydelig samfunnsmessig betydning.  
I dette arbeidet er Vestre Toten kommune en viktig samarbeidspartner finansielt, dvs 
med årlige driftstilskudd og bistand til finansiering av anlegg (gjennom tilskudd, lån 
og garantier).  
 
Alle lag og foreninger er viktige aktører i et lokalsamfunn og ikke minst vil de være 
det framover når dagliglivet normaliseres. Det er derfor viktig at alle kommer gjennom 
denne krisesituasjonen og kan bidra med sitt inn i «samfunnsmaskineriet». Dette 
gjelder også Raufoss Fotball med sin betydelige aktivitet og framtidsplaner.  
Med bakgrunn i dette mener kommunedirektøren at Vestre Toten kommune bør bidra 
økonomisk for å hjelpe klubben gjennom en krisesituasjon som er skapt av en 
verdensomspennende pandemi og som Raufoss Fotball slik sett har lite skyld i selv.  
 
Dersom Raufoss Fotball ikke makter sine økonomiske forpliktelser, vil dette 
potensielt ha vesentlige konsekvenser for kommunen og lokalsamfunnet. Aktivitet blir 
redusert, toppfotballsatsingen må avvikles og Vestre Toten kommune vil måtte tre inn 
i de økonomiske garantier som er gitt til anlegg mv. Dette er en situasjon som 
kommunedirektøren mener det er viktig å unngå. Vestre Toten kommune har 
mulighet til å bidra og kommunedirektøren foreslår konkret følgende:  
 

 Vestre Toten kommune utbetaler forskudd på kommunale tilskudd tilsvarende 
2,0 millioner kroner til Raufoss Fotball 

 Tilbakebetalingen skjer ved trekk i de årlige drifts- / anleggstilskuddene fra 
kommunen til Raufoss Fotball med 0,4 millioner kroner årlig i årene 2021-2025 

 Forskuddet finansieres av kommunens disposisjonsfond som tilbakeføres 0,4 
mill kroner (i spart tilskudd) i årene 2021-2025 

 Dersom klubben i 2020 tilføres offentlige midler fra nasjonale eller regionale 
tiltakspakker, skal disse midlene uavkortet utbetales til Vestre Toten kommune 

 
På denne måten bidrar Vestre Toten kommune til å hjelpe Raufoss Fotball gjennom 
en krisesituasjon. Klubbens utfordring blir å tilpasse aktiviteten til å dekke reduserte 
tilskudd de kommende fem årene.  
 
Søknaden om ansvarlig lån med nedbetaling fra og med 2024 imøtekommes ikke av 
to grunner: For det første for å unngå at klubben påføres økt langsiktig gjeld og for at 
kommunens bidrag ikke øker sett over tid ved at bidrag gjøres som forskudd på 
framtidige tilskudd.  
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For kommunen betyr det et utlån av disposisjonsfondet med tilbakeføring over 
maksimalt fem år. Over tid prioriteres derfor ikke Raufoss Fotball foran andre lag og 
foreninger.  
 
Kommunedirektøren vil også påpeke at det foreslås avsatt «friske» tilskuddsmidler til 
andre lag og foreninger i saken som fremmes parallelt til kommunestyret og at 
kommunen også må være forberedt på å behandle tilsvarende saker fra andre lag og 
foreninger om de kommer i særskilte økonomiske utfordringer i disse krisetider.  
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 
 











Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Bjørn Fauchald Arkiv: 105  
Arkivsaksnr.: 20/760    
 
 
EKSTRAORDINÆRE TILTAK FOR INNBYGGERE, NÆRINGSLIV OG 
FRIVILLIGHET - KORONAKRISEN  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret er opptatt av å bidra med målrettede tiltak som reduserer de 
negative effektene av korona-pandemien både i forhold til kommunens innbyggere, 
næringslivet og frivillig sektor. Samtidig er kommunens viktigste oppgave å sikre det 
kommunale tjenestetilbudet og kommuneøkonomien for derigjennom å opprettholde 
sysselsetting og kunne gjennomføre kommunale investeringstiltak mv. både på kort 
og lang sikt. Ekstraordinære tiltak må derfor balanseres opp mot hensynet til 
kommunens tjenesteproduksjon og økonomi. Kommunestyret vedtar på denne 
bakgrunn følgende foreløpige tiltak som realiseres / igangsettes så raskt som mulig: 
  
1. Det avsetter økte midler til næringsutviklingsprogrammet med 800.000 kroner (til 

1.500.000 kr) i 2020 i samsvar med de vurderinger og prinsipper som 
framkommer i kommunedirektørens saksutredning.  Bevilgningen dekkes av 
kommunens disposisjonsfond.  

2. Kommunestyret påpeker viktigheten av å prioritere gjennomføring av vedtatte 
investeringsprosjekter på 120 millioner kroner som er vedtatt i 
kommunebudsjettet for 2020. I tillegg til disse investeringene, vedtar 
kommunestyret å øke investeringsrammen med inntil 15 millioner kroner fordelt 
med fem millioner kroner til bygg, fem millioner kroner til opprusting av veger og 
gatelys og fem millioner kroner til sanering av vann / avløp. Investeringene 
finansieres ved låneopptak. Formannskapet gis fullmakt til å fatte vedtak om å 
sette i gang de enkelte prosjektene innenfor denne rammen etter hvert som disse 
blir utredet og anbefalt igangsatt av kommunedirektøren. 

3. Kommunestyret tar til orientering at det også er varslet en nasjonal tiltakspakke 
rettet mot bygg og anlegg og ber kommunedirektøren sørge for at kommunen har 
planer og tiltak som sikrer god utnyttelse av disse midlene. 

4. Det avsettes en pott på inntil 250.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet - til 
lag / foreninger og kulturtiltak. Eventuelt frigjorte midler innenfor tjenesteområde 
kultur grunnet avlysninger mv. inngår i denne summen. Midlene disponeres 
primært til følgende tiltak: 

 Støtte til de som får ekstraordinære økonomiske utfordringer knyttet til 
svikt i inntekter og / eller økte utgifter  

 Stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering mv. for å sikre tilbud og 
aktivitet i en situasjon med endrede rammevilkår 
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5. Det avsettes en pott på inntil 75.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet – til 
kommunal finansiering av utkjøring av varer med drosjer til kunder / innbyggere i 
kommunen ut juni måned 2020. 

6. Likviditetsutfordringer må håndteres og avdempes både for næringsliv og private. 
Kommunen skal tilby fleksible løsninger innenfor rammen av lover og regelverk til 
de som er berørt. Dette gjelder både næringsliv, lag / foreninger og 
privatpersoner. Alle saker skal behandles individuelt og det må foreligge konkrete 
økonomiske begrunnelser.    

7. Dersom innbyggere inneværende år kan dokumentere særskilte økonomiske 
utfordringer som konsekvens av pandemien, vil kommunene akseptere 
fristutsettelse for tiltak hvor kommunen har hjemmel og mulighet for dette, 
eksempelvis utbedring/fornying av private kloakkanlegg. 

8. Kommunestyret ber ordføreren rette en henvendelse til nettleverandør for strøm 
med sterk anbefaling om å at de vurderer å redusere nettleien for både bedrifter 
og husholdningene. 

9. Kommunestyret registrerer at pandemien skaper noen umiddelbare utfordringer 
for næringsliv, lag / foreninger og innbyggere, men at de sannsynlig mest 
krevende utfordringene for lokalsamfunnet er mer langsiktige. På denne bakgrunn 
ber kommunestyret kommunedirektøren fremme en ny sak, senest til 
kommunestyrets møte i september, som evaluerer tiltakene og følger opp med 
eventuelle nye tiltak med bakgrunn i utvikling og nasjonale tiltak. 

 
 
 
Kommunedirektørens innledning, fakta og prinsipielle vurderinger: 
 
12. mars iverksatte regjeringen de sterkeste og mest inngripende tiltak i fredstid i 
Norge. Skoler og barnehager ble stengt, arrangementer stanset, arbeidsplasser tømt 
og folk ble etter hvert oppfordret til i størst mulig grad å isolere seg i familiegrupper.  
Dette ble gjort for å forhindre eller forsinke et utbrudd av covid-19.  
Krisen har ført til nedstenging og omsetningssvikt for deler av næringslivet også i 
Vestre Toten, med påfølgende permittering av ansatte.  
Idretts- og kulturarrangement er avlyst i lang tid framover, dette rammer både lag og 
foreninger, samt andre aktører innen idrett og kultur. 
Den enkelte innbyggers hverdag er også påvirket, både når det gjelder arbeid og 
privatliv.  
 
Mye tyder på at de inngripende tiltakene som er gjennomført gir positive effekter i 
forhold til redusert smittespredning og at samfunnet kan åpnes igjen gradvis. I første 
omgang ved at barnehager og skoler (delvis) åpnes igjen fra slutten av april. 
«Unntakstilstanden» og konsekvensene av pandemien må vi sannsynligvis leve med 
i både måneder og år framover.  
 
I en slik situasjon vil alle bidra slik at konsekvensene for enkeltmennesker, næringsliv 
og lokalsamfunn blir minst mulig negative, men vi har ulike roller.  
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Nasjonale myndigheter, dvs. regjering og storting har ansvar for å iverksette og 
finansiere tiltak som sikrer økonomien til både næringslivet, kommunene og 
arbeidstakere (enkeltmennesker).  
 
Etter kommunedirektørens oppfatning er kommunens viktigste oppgave å ivareta 
oppgavene som tjenesteleverandør. I dette ligger også å sikre kommunens økonomi 
og handlefrihet slik at kommunen over tid er i stand til å yte kvalitativt gode tjenester 
og holde aktiviteten oppe både i organisasjonen og ved gjennomføring av 
investeringstiltak.  
 
Det må derfor være en god og fornuftig balanse mellom kommunens hovedfunksjon 
og oppdrag og hva kommunen eventuelt stiller opp med av ekstraordinære tiltak i en 
krisesituasjon. Kommunedirektøren vil påpeke at det er betydelig usikkerhet knyttet til 
kommuneøkonomien i 2020. Selv om Stortinget har varslet at de vil kompensere 
kommunens merutgifter og sikre nivået på de frie inntektene, må det tas høyde for et 
driftsunderskudd i Vestre Toten kommune inneværende år på anslagsvis 20 millioner 
kroner.   
 
Det er også viktig å ha fokus på tidsperspektivene. Vi har vært gjennom en akutt 
krisesituasjon. Nå er vi i en fase med fortsatt restriksjoner, konsekvenser for mange i 
daglivet, men også en litt mer normalisert hverdag. De nasjonale tiltakene virker, 
sikrer arbeidstakerne økonomisk og finansierer en god del av tapene som 
næringslivet opplever – i alle fall på kort sikt.  
Kommunedirektøren er langt mer bekymret for konsekvensene på litt lengre sikt. 
Lokalt opplever vi per i dag kun en liten økning i utbetalingene til økonomisk 
sosialhjelp og det er relativt få som etterspør betalingsutsettelser mv. 
Konsekvensene mot sommeren, resten av året og ikke minst inn i 2021 kan bli langt 
mer krevende både for enkeltmennesker og næringslivet.  
 
Dette er realiteter og et tidsbilde som er førende for kommunedirektørens vurderinger 
i denne saken av hvilke lokale tiltak som kommunene skal legge opp til i tillegg til de 
nasjonale tiltakene. Kommunedirektøren ser for seg at det er naturlig å legge fram en 
sak om tiltak nå i april basert på dagens utfordringsbilde og følge opp etter 
sommeren med en ny sak som tar utgangspunkt i situasjonen på det tidspunktet.   
 
Temaet «tiltakspakke» ble drøftet i formannskapet i møte før påske og 
kommunedirektøren har tatt med seg innspill derfra inn i denne saken. Under drøftes 
en rekke tiltak / områder og kommunedirektørens anbefaling framkommer under 
hvert avsnitt.  
 
Kommunedirektøren vil minne om at det allerede er innført tiltak for å redusere 
innbyggere og næringsliv sine eventuelle betalingsutfordringer:  
https://www.vestre-toten.kommune.no/aktuelt/tiltak-for-a-redusere-
betalingsutfordringer/ 
 
Kommunedirektøren viser også til de tiltakspakkene som regjeringen allerede har 
satt ut i livet i forhold til å redusere konsekvensene for næringsliv og innbyggere.  
Informasjon om dette finnes på: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak  
 



  20/760  

I denne saken er det ikke mulig å gå nærmere inn på alle disse tiltakene. 
Kommunedirektøren velger her å ta frem noen hovedpunkter av særlig interesse for 
næringslivet og kommunen. 
I den såkalte «tredje krisepakken» som kom 27. mars finner vi bl.a. disse tiltakene: 
 

«Fakta: Tredje krisepakke  
Dette er noen av punktene Høyre, Venstre, KrF, Arbeiderpartiet, 
Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er enige om:  
 
Skatt og avgift:  
* Midlertidig bedre avskrivningsregler for industri og skipsfart.  
* Kutt i den lave momssatsen fra 7 til 6 prosent fram til 31. oktober.  
* Innen påske gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-
kvotepliktig industri, inngå en avtale med industrien om en gradvis opptrapping 
over en fireårsperiode.  
* Utsette særavgifter til drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020.  
Sosiale tiltak:  
* Husbankens låneramme økes til 5 milliarder kroner.  
* Midlertidig økning av inntektsgrensen i bostøtteordningen til 31. oktober, 
begrenset oppad til 500 millioner.  
* 1 milliard kroner til konvertering av ekstralån til stipend for studenter som kan 
dokumentere inntektsbortfall.  
Kompetanse:  
* Regjeringen bes gå i dialog med høyere utdanningssektoren for å finne ut 
hvor raskt det kan være kapasitet for nye studenter.  
* Vurdere midlertidig endring i dagpengeregelverket, for å gi adgang til å ta 
utdanning og opplæring under permittering eller ledighet.  
* Økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 250 millioner for å støtte 
bedriftsintern opplæring.  
Kommuner og fylker:  
* Kommuner og fylker skal kompenseres for skattesvikt, inntektsbortfall og 
merutgifter grunnet pandemien.  
* Kommunerammen økes med 3,75 milliarder.  
* Fylkeskommunal ramme økes med 1 milliard, for å kompensere 
kollektivtrafikken.  
* Henvisning til at det under finanskrisen ble bevilget 4 milliarder kroner for å 
sørge for aktivitet i kommunene – Stortinget krever minst et tilsvarende beløp 
nå.  
Gründer og oppstart:  
* Økt bevilgning til innovasjonstilskuddsordningen med 100 millioner.  
* Styrke klyngeordningen med 50 millioner.  
Aktivitetsrettede tiltak:  
* 1 milliard til vedlikehold og utbedringer i prosjekter som kan igangsettes 
raskt: 600 millioner til vei, 200 millioner til bane, 100 millioner til havner og 
farleder og 100 millioner til flom-, ras- og skredsikring.  
* Regjeringen bes komme med en oversikt over prosjekter eller vedlikehold 
som kan forseres innen vei og jernbane.  
* Øke miljøteknologiordningen til 750 millioner kroner.  
* Fremskynde investeringsbeslutning for karbonfangst og -lagring til senest i 
2021-budsjettet.  
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* Egen krisepakke om vedlikehold og investeringsprosjekter for å stimulere 
bygg og anlegg.  
* Forslag til klimatiltak på norsk sokkel.  
Annet:  
* Styrke bredbåndsutbygging med 150 millioner.  
* Redusere til en tredel på forskuddsbetaling av autopass på ferjer og bom.  
* Øke rammen for kompensasjon til kultur, idrett og frivillighet med 100 
millioner.  
(Kilde: NTB)  

 
Alle disse tiltakene er viktige. Av særlig interesse for næringslivet og den kommunale 
driften i Vestre Toten er: 
 
Skatt og avgift:  
* Midlertidig bedre avskrivningsregler for industri og skipsfart.  
* Kutt i den lave momssatsen fra 7 til 6 prosent fram til 31. oktober.  
* Innen påske gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig 
industri, inngå en avtale med industrien om en gradvis opptrapping over en 
fireårsperiode.  
 
Kompetanse:  
* Vurdere midlertidig endring i dagpengeregelverket, for å gi adgang til å ta utdanning 
og opplæring under permittering eller ledighet.  
* Økt rammetilskudd til fylkeskommunene med 250 millioner for å støtte bedriftsintern 
opplæring.  
 
Kommuner og fylker:  
* Kommuner og fylker skal kompenseres for skattesvikt, inntektsbortfall og 
merutgifter grunnet pandemien.  
* Kommunerammen økes med 3,75 milliarder.  
* Fylkeskommunal ramme økes med 1 milliard, for å kompensere kollektivtrafikken.  
 
Gründer og oppstart:  
* Økt bevilgning til innovasjonstilskuddsordningen med 100 millioner.  
* Styrke klyngeordningen med 50 millioner.  
Aktivitetsrettede tiltak:  
* 1 milliard til vedlikehold og utbedringer i prosjekter som kan igangsettes raskt: 600 
millioner til vei, 200 millioner til bane, 100 millioner til havner og farleder og 100 
millioner til flom-, ras- og skredsikring.  
* Egen krisepakke om vedlikehold og investeringsprosjekter for å stimulere bygg og 
anlegg.  
 
Annet:  
* Styrke bredbåndsutbygging med 150 millioner.  
* Øke rammen for kompensasjon til kultur, idrett og frivillighet med 100 millioner.  
 
Kommunene tilføres gjennom denne tiltakspakken betydelige midler for å 
kompensere for skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter grunnet pandemien. 
Kommunerammen økes totalt med 3,75 milliarder kroner. Vestre Toten kommunes 
andel av disse midlene er beregnet til vel 9 millioner kroner.  
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Dette er en betydelig styrking av kommunens totale ramme, men det er foreløpig 
umulig å forutsi hvor stor del av dette som vil gå med bare til å dekke inn skattesvikt 
m.v. 
 
 
Konkrete områder som vurderes støttet: 
 
Midler til næringsutviklingsprogrammet. 
Det er nødvendig å tilpasse retningslinjer for tildeling av midler fra 
næringsutviklingsprogrammet for Gjøvikregionen, til den ekstraordinære situasjonen 
som følge av den pågående koronaepidemien. 
Næringsutviklingsprogrammet skal i perioden som kommer, bidra til at regionen 
unngår unødige konkurser. Støttetiltak skal rettes mot sunne bedrifter som har livets 
rett, etter at effektene av koronaepidemien er over. 
Etter hvert som en erfarer effekten av de statlige tiltakspakkene mot det regionale 
næringslivet, skal kriteriene for tildeling fra næringsutviklingsprogrammet i 
Gjøvikregionen endre fokus fra «å redde sunne bedrifter» til mer å bidra til sunn 
innovasjon og nyskaping.  
Drift og organisering av næringsutviklingsprogrammet. 
Det er det til enhver tid det sittende programstyret for næringsutviklingsprogrammet 
som har myndighet til å bevilge midler fra programmet.  
Styret har styremøter så ofte det er praktisk nødvendig. Det er programstyrets leder i 
samarbeid med næringssjef i Gjøvikregionen som sørger for innkalling. 
Programstyret har delegert en administrativ fullmakt til næringssjef i Gjøvikregionen, 
begrenset oppad til NOK 100.000. Fullmakten kan benyttes når det ikke er 
hensiktsmessig å kalle sammen styret for å foreta behandling av søknader.  
Det skal innstilles til vedtak i alle saker fra kommunal næringsrådgiver i samarbeid 
med næringssjef. Om det er hensiktsmessig skal saker drøftes i Næringsforum for å 
sikre en mest mulig enhetlig behandling av like saker i hele Gjøvikregionen. Alle 
saker som behandles, både administrativt og i programstyret, må tilfredsstille 
kriteriene for utdeling av midler fra næringsprogrammet. 
Det er vesentlig at programmet har nok ressurser for å sikre en robust adm. drift. Det 
forventes at en relansering av programmet med endret innretning, vil føre til større 
interesse for programmets midler. Det er ønskelig at næringsrådgivere fra hver 
kommune i større grad enn tidligere jobber med innkommende initiativ mot 
programmet. Næringsrådgiverne må også være forberedt på å jobbe mer 
koordinerende med Brigt House som fysisk arbeidssted.  
Kriterier for utdeling av midler fra næringsprogrammet. 
Næringsutviklingsprogrammet for Gjøvikregionen retter seg i første rekke mot 
næringer som industri, IKT, mat/bioøkonomi, helse, varehandel og reiseliv. 
Følgende kriterier må være på plass for å kunne søke om midler: 

- Støtte skal gå til definerte prosjekter som har til hensikt å trygge 
arbeidsplasser og langsiktig drift. 

- Støtte skal først og fremst gis til bedrifter som har et tydelig potensial for å 
opprettholde og/eller generere nye arbeidsplasser.  

- Det er ikke ekskluderende å motta støtte fra andre ordninger. Det viktigste at 
bedrifter i sum mottar tilstrekkelig støtte fra flere hold.  

- Støtte skal prioriteres solide bedrifter med god historikk. Det stilles krav til 
minimum 20% bokført egenkapital etter årsregnskap 2019.  



  20/760  

- Støtte gis til avgrensete prosjekter med tilhørende budsjett med oppstilling av 
alle inntekter og utgifter knyttet til prosjektet.  

- Det vil vanligvis bli stilt krav om minimum 40% egenfinansiering ved 
gjennomføring av prosjektet.  

- Egenfinansiering kan være egeninnsats i form av arbeidstid brukt i prosjektet. 
Behandling av søknader og utbetaling av midler. 

- Godkjente søknader skal behandles fortløpende og med saksbehandlingstid 
på maksimum 14 dager. 

- Det kan bes om utbetaling med inntil 75% av bevilget tilskudd ved 
prosjektoppstart.  

- Utbetaling av midler skal foretas fortløpende. 
 

Kommunedirektørens tilrådning: 
Det avsetter økte midler til næringsutviklingsprogrammet med 800.000 kroner (til 
1.500.000 kr) i 2020 i samsvar med de vurderinger og prinsipper som framkommer i 
kommunedirektørens saksutredning.  Bevilgningen dekkes av kommunens 
disposisjonsfond. 
 
Kommunale gebyrer og eiendomsskatt. 
Inntil vi vet mer, og med de kjente forutsetningene, har kommunedirektøren bl.a. gjort 
en vurdering av gebyrnivået på kommunale avgifter:  
Vi har fond av betydning kun på avløpsområdet.   
Vi kan her, uten at det har innvirkning på regnskapsresultatet, sette ned gebyrene på 
avløp med 10-20% for 2020. Dette innebærer en samlet lettelse på 2-4 millioner 
kroner pr. år.  Da må avløpsgebyret settes opp med 20-30 % fra og med senest med 
virkning for 2022.  (Gjeldende forbruksgebyrer på avløp ble for øvrig redusert med 2 
% fra 2019 til 2020). 
  
Andre nedsettelser av gebyrer etc. ellers vil medføre rent tap regnskapsmessig i 
2020, da det ikke er fondsmidler til å kompensere for dette.   
  
Det er budsjettert ca. 55 mill. kr i inntekter fra eiendomsskatt samlet for 2020. Herav 
13 millioner for næring og 42 millioner for boliger.   
Etterberegning med oppdaterte takster tilsier at dette er ca. 2 mill. for høyt.   
En eventuell reduksjon av eiendomsskatten vil føre til redusert inntekt for kommunen 
og større driftsmessig underskudd i 2020.   
 
Kommunedirektørens tilrådning: 
I kommunedirektørens innledning i denne saken ble det fokusert på tiltak på kort og 
lang sikt. Etter kommunedirektørens oppfatning er det sannsynlig at mange 
innbyggere vil ha det minst like krevende økonomisk i 2021 og 2022 som i resten av 
inneværende år. Å sette ned gebyret inneværende år betyr at det må dekkes inn 
igjen påfølgende år. Basert på dette, vil ikke kommunedirektøren anbefale 
nedjustering av avløpsgebyrene inneværende år.  
Når det gjelder næringslivet, er kostnadene til vann og avløp av de 
kostnadselementer som staten vil dekke (ca 80 % av) gjennom statlig tiltakspakke for 
de bedrifter som opplever omsetningssvikt. Det er derfor heller ikke sterke 
argumenter for å sette ned avløpsgebyret av hensyn til næringslivet.  
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Når det gjelder eiendomsskatt, er dette å anse som en «fri inntekt» som finansierer 
viktige tjenester i kommunen. I Vestre Toten kommune dekker eiendomsskatten 
finansieringen av blant annet skoler og idrettshaller i tillegg til å sikre et godt nivå på 
ordinær drift. Kommunedirektøren vil av hensyn til kommuneøkonomien, kommunens 
tjenesteproduksjon og handlefrihet advare mot å redusere eiendomsskatten 
inneværende år. For innbyggere og næringsliv vil en lettelse naturligvis kunne ha en 
viss betydning, men inntektssikringen er det staten som har – og har tatt – ansvaret 
for gjennom statlige tiltakspakker.  
Temaet «redusert eiendomsskatt» har kommunedirektøren også drøftet på nasjonalt 
nivå i KS-sammenheng, herunder om staten vil dekke slikt frivillig inntektsbortfall. 
Konklusjonen er at det ikke er realistisk.   
 
Investeringsprosjekter. 
Det er viktig at vedtatte investeringsprosjekter i 2020 gjennomføres så langt råd er.  
Kommunedirektøren mener at bør vurderes å sette i gang flere prosjekter, eventuelt 
forsere prosjekter som er under planlegging, slik at dette om nødvendig kan bidra til 
økt sysselsetting. Det forutsettes at slike prosjekter kan planlegges på en forsvarlig 
måte og gjennomføres med ønsket effekt og kvalitet. Administrasjonen arbeider med 
å gjennomgå aktuelle prosjekter slik at disse fortløpende kan legges fram til politisk 
behandling.  
Det er viktig å være oppmerksom på at iverksetting av slike nye prosjekter til en viss 
grad kan medføre forsinkelser i vedtatte og pågående prosjekter, siden det er de 
samme medarbeiderne som vil få ansvar for de nye prosjektene også. Alternativt må 
det innberegnes økte kostander til innleie av bistand. 
For 2020 er det til nå vedtatt ordinære bygg- og anleggsprosjekter for til sammen 120 
millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å utvide 
investeringsrammen med inntil 15 millioner kroner som i utgangspunktet fordeles til 
bygg, opprusting av veger og gatelys, og videre til sanering av vann / avløp. 
For å sikre en mest mulig effektiv gjennomføring av slike nye investeringsprosjekter 
foreslår kommunedirektøren at kommunestyret delegerer vedtaksmyndighet i disse 
sakene til formannskapet. 
 
Kommunedirektørens tilrådning: 
Kommunestyret påpeker viktigheten av å prioritere gjennomføring av vedtatte 
investeringsprosjekter på 120 millioner kroner som er vedtatt i kommunebudsjettet for 
2020. I tillegg til disse investeringene, vedtar kommunestyret å øke 
investeringsrammen med inntil 15 millioner kroner fordelt med fem millioner kroner til 
bygg, fem millioner kroner til opprusting av veger og gatelys og fem millioner kroner 
til sanering av vann / avløp. Investeringene finansieres ved låneopptak. 
Formannskapet gis fullmakt til å fatte vedtak om å sette i gang de enkelte 
prosjektene innenfor denne rammen etter hvert som disse blir utredet og anbefalt 
igangsatt av kommunedirektøren. 
 
Statlige midler rettet mot bygg, anlegg og bredbånd 
Det er varslet en nasjonal tiltakspakke rettet mot bygg og anlegg. 
Kommunedirektøren er opptatt av at kommunen skal ha oppdaterte planer og tiltak 
slik at disse midlene kan brukes på en best mulig måte. Dette må følges opp løpende 
framover. 
Det er også bevilget ytterligere 150 millioner i tilskudd til bredbånd. Det er reist 
spørsmål ved om disse midlene kan komme som tillegg til midler som det allerede er 
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søkt om tilskudd for i Vestre Toten kommune. Svaret på dette er at de nye midlene 
kun kan brukes til utbygging som det ikke tidligere er omsøkt midler til. I vestre Toten 
gjenstår det nå ingen områder som det ikke er søkt om midler til å bygge ut. Den 
økte bevilgningen vil altså ikke ha noen betydning for utbyggingen av bredbånd i 
Vestre Toten. 
 
Kommunedirektørens tilrådning: 
Kommunestyret tar til orientering at det også er varslet en nasjonal tiltakspakke rettet 
mot bygg og anlegg og ber kommunedirektøren sørge for at kommunen har planer 
og tiltak som sikrer god utnyttelse av disse midlene. 
 
Lag / foreninger og kulturtiltak. 
Tiltakene for å begrense smitte har satte en brå stopper for nær sagt all aktivitet i regi 
av lag og foreninger i kommunen. Det samme gjelder kulturaktiviteter både i privat og 
kommunal regi. Dette rammer alle innbyggere i kommune, men særlig de som har 
dette som eneste eller en viktig del av sitt inntektsgrunnlag. Det er pr. d.d. umulig å si 
noe om konsekvensene av dette på lengre sikt.  
Kommunedirektøren er opptatt av at det stilles til rådighet noe midler til å avhjelpe 
situasjonen noe i 2020. Selv om det vil bli fristilt noe midler som følge av avlysninger 
mv. vil kommunedirektøren foreslå at det bevilges inntil 250.000 kroner fra 
disposisjonsfondet til lag / foreninger og kulturtiltak.  
Denne potten foreslås primært brukt til å støtte de som får ekstraordinære 
økonomiske utfordringer grunnet svikt i inntekter og /eller økte utgifter. Videre bør 
noe av midlene brukes som stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering, for å 
sikre tilbud. 
 
Kommunedirektørens tilrådning: 
Det avsettes en pott på inntil 250.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet - til 
lag / foreninger og kulturtiltak. Eventuelt frigjorte midler innenfor tjenesteområde 
kultur grunnet avlysninger mv. inngår i denne summen. Midlene disponeres primært 
til følgende tiltak: 

 Støtte til de som får ekstraordinære økonomiske utfordringer knyttet til svikt i 
inntekter og / eller økte utgifter  

 Stimulerende tiltak, kommunal medfinansiering mv. for å sikre tilbud og 
aktivitet i en situasjon med endrede rammevilkår 

 
Utkjøring av varer – tilbud til innbyggere. 
Som en følge av de pågående tiltakene for å begrense smittespredningen er det 
mange innbyggere som trenger hjelp til å handle inn matvarer og annet. 
Det er gjort gode erfaringer med å organisere hjelp til dette i samarbeid mellom lokalt 
næringsliv og drosjene. Dette er en god hjelp for hjemmeboende i Vestre Toten 
kommune og det bidrar også positivt i forhold til arbeidsplasser. 
Erfaring med samme type tiltak i Gjøvik:  

Byen vår Gjøvik er initiativtager og dekker halvparten av kostnadene, 
resterende halvpart dekkes av Gjøvik kommune. For de første 3 ½ uken har 
dette kostet 80 000,- kr. For å fortsette tiltaket er det gjort ny avtale frem til 27. 
April er det gjort ny avtale med drosjen og kommunen. Det er kun utkjøring av 
varer 5 km ut ifra sentrumskjernen.  
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Vestre Toten er en kommune med kommunesentrum i ytterkant av arealet. For å 
kunne gi et tilbud til flest mulig kan det være en ide å utvide tilbudet her i kommunen 
noe, slik at varer f.eks. kunne hentes i Eina Sentrum mv. 
Drosjenæringen har god kjennskap til hvem som på grunn av manglende 
kollektivtilbud allerede har utfordringer med å gjøre nødvendige ærender, og ser at 
behovet er til stede i hele kommunen.  
Mengden på oppdrag har til nå variert fra 5-10 bestillinger per dag. Begrensningen 
har ligget på kapasitet og hvor mye markedsføring som er benyttet.  
Forslag til løsning:  
Utkjøringer to dager i uken til Bøverbru og rundt Einafjorden, to dager utkjøring 
Reinsvoll og Ihle. Raufoss området leveres sammen med rutene som er mest 
nærliggende adresse. Kapasitet for senterleder øker ved åpning av barnehager og 
utkjøring ved hjelp av drosje frigjør også tid til å hjelpe flere. Bredere markedsføring 
på kjøredager ut i tettstedene kan også gi økte oppdrag.  
Praktisk gjennomføring:  
AMFI fortsetter dagens løsning med handling og samling av varer fra butikk, kunder 
har et punkt de kontakter. Varene samles sammen og det skrives liste til drosjen for 
en effektiv kjørerute. Bestillinger samles opp for de dager det kjøres ut til de ulike 
steder.  
For andre butikker i sentrum, Lill-sko, frisører o.l. kontakter kunde butikk direkte, 
varen betales på avtalt måte med butikken. Butikken kontakter drosjen innen et gitt 
tidspunkt, for å melde om at de har en leveranse, drosjen plukker denne opp etter å 
ha hentet varer på Amfi og fletter varen inn i dagens rute. Her vil det også være noe 
enkelt- frisører/butikker i tettsteder utenfor Raufoss sentrum.  
Pris / kostnad:  
Ved å ta utgangspunkt i «lav levering» 10 leveringer pr dag, og «høy levering» 30 
leveringer per dag, pris pr levering er 75,- kr, en antagelse på at behovet kan være 
nødvendig ut juni vil det anslagsvise kostnadene ligger på 30 000- 90 000.  
Potensiell utvikling. 
For å minske reiser over kommune grenser kan det være mulig aktuelt å samarbeid 
med Gjøvik sin løsning, ved at de frakter varer for personer i Vestre Toten til Raufoss 
Taxi, som videre tar disse med på sine ruter. Da vi er et kombinert arbeid og 
bokommuner på tvers kan dette totalt bidra til trygge arbeidsplasser og mindre smitte 
spredning.  
 
Kommunedirektørens tilrådning: 
Tilbud om utkjøring av varer til hjemmeboende foreslås utvidet og videreført ut juni. 
Det avsettes en pott på inntil 75.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet – til 
kommunal finansiering av utkjøring av varer med drosjer til kunder / innbyggere i 
kommunen. 
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Likviditetsutfordringer, tiltak for å dempe utfordringer. 
Kommunedirektøren har anmodet kemneren om en vurdering; 

I forhold til omfanget av denne krisen, har kemnerkontoret så langt ikke hatt 
den altfor store pågangen verken fra selskaper eller enkeltpersoner. Dette 
skyldes vel først og fremst at vi er tidlig i fasen. Staten har dekket full lønn til 
de permitterte i 4 uker, men fra nå av gjelder det ytelser fra NAV. Det 
forventes derfor større pågang etter påske. Skatteetaten har etter anmodning 
fra Stortinget åpnet opp for en rekke lempinger, og disse er vi også berørt av. 
Forskuddsskatt til de som driver enkeltmannsforetak: 
Termin 1/2020 som hadde forfall 16.03.20 er utsatt til 01.05.20. For de som 
allerede hadde innbetalt denne, kunne vi etter anmodning fra skatteyter, 
tilbakebetale beløpet. Noen har benyttet seg av dette. Vi ser videre at flere har 
søkt om nedsettelse av forskuddsskatten for 2020. Årsaken til dette er den 
forventede omsetningssvikten grunnet korona krisen. Ser vi på inntektene i 
mars alene, hadde kommunen en nedgang på forskuddsskatten på i 
underkant av to millioner. Vi forventer at denne nedgangen vil øke betydelig ut 
over året. 
Forskuddsskatt til selskapene: 
Også her ble det åpnet for betalingsutsettelse av termin 2 som opprinnelig 
hadde forfall 15.04.20. Ny frist er 01.09.20. Her har også noen benyttet seg av 
muligheten til å få tilbake innbetalt beløp på termin 1 (forfall 17.02.20). 
Forskuddsskatten blir utskrevet basert på tidligere års overskudd. Forsvinner 
overskuddet, er grunnlaget for forskuddsskatten borte. Denne skatten går 
tilnærmet uavkortet til staten, og har således ingen stor betydning for 
kommunens skatteinntekter. Den sier derimot mye om selskapenes resultater 
og likviditet. Dette er viktig med tanke på arbeidsplasser i kommunen. 
Arbeidsgiveravgift: 
Termin 2 som har forfall den 15.05.20 er utsatt til 15.08.20. Videre er det 
foreslått at satsen skal settes ned med 4 % for termin 3 (mai og juni). Dette er 
vel ikke helt bestemt enda, men jeg antar at dette blir vedtatt. Innrapportering 
av a-meldinger skal gå som tidligere, så her må skatteetaten gjøre noen 
tilpasninger. Vi ser videre på restanselistene at mange også har unnlatt å 
betale termin 1 (forfall 15.03.20).  
Generelt: 
Først i mai vil vi for alvor merke konsekvensene av korona-viruset. I den grad 
det vil avhjelpe, vil vi drive svært begrenset innfordring i denne perioden. Dette 
gjelder ovenfor både selskaper og skatteytere. Det blir blant annet ikke 
begjært tvangssalg eller konkurs i denne perioden. Vi tilbyr langsiktige 
betalingsavtaler, men ser likevel at det ikke skal lempes på forsinkelsesrenter. 
Disse løper fortsatt med 9.5 % p.a.  Her har vi anledning til å ettergi disse selv, 
men begrenset oppad til kr. 50.000 som et engangstilfelle.  
Det er svært sannsynlig antall henvendelser øke betydelig etter påske. Det 
som da blir viktig, er å tilby fleksible løsninger innenfor et rigid regelverk til de 
som er berørt.   
Ovenfor selskapene i kommunen, kommer vi til å strekke oss langt for å unngå 
konkurser. Det eneste som det ikke er lempet på er innbetaling og separering 
av de ansattes forskuddstrekk. Her vil innfordringen gå som tidligere. Allerede 
nå ser vi en liten økning på disse kravene. 
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Kommunedirektøren har merket seg kemnerens analyse og slutter seg til 
konklusjonen om at det vil bli nødvendig å strekke seg langt for å unngå konkurser 
m.v. 
 
Kommunedirektørens tilrådning: 
Likviditetsutfordringer må håndteres og avdempes både for næringsliv og private. 
Kommunen skal tilby fleksible løsninger innenfor rammen av lover og regelverk til de 
som er berørt. Dette gjelder både næringsliv, lag / foreninger og privatpersoner. Alle 
saker skal behandles individuelt og det må foreligge konkrete økonomiske 
begrunnelser.    
Dersom innbyggere inneværende år kan dokumentere særskilte økonomiske 
utfordringer som konsekvens av pandemien, vil kommunene akseptere fristutsettelse 
for tiltak hvor kommunen har hjemmel og mulighet for dette, eksempelvis 
utbedring/fornying av private kloakkanlegg. 
 
Redusert nettleie. 
Det har kommet mange gode innspill med forslag til tiltak som kan lette de 
økonomiske utfordringene i kjølvannet av pandemien. Ett av disse er et konkret 
forslag om å forhandle med nettleverandør av strøm om redusert nettleie. 
Kommunedirektøren er usikker på hvor mye dette kan bety for den enkelte 
husholdning og bedrift, men er positiv til at det tas kontakt for å legge fram dette for 
nettleverandøren. 
 
Kommunedirektørens tilrådning: 
Kommunestyret ber ordføreren rette en henvendelse til nettleverandør for strøm med 
sterk anbefaling om å at de vurderer å redusere nettleien for både bedrifter og 
husholdningene. 
 
Lærlinger. 
Det har også kommet innspill om å sikre og eventuelt utvide antall lærlinger. 
Kommunedirektøren har tatt dette opp med voksenopplæringssjefen som ga 
tilbakemelding med slik innhold: 

Før jul ble handlingsplan for lærlinger laget. Dette er en foreløpig plan som vil 
endres etter hvert. Planen ble laget i samråd med aktuelle 
tjenesteområdeledere og var utgangspunktet for hvilke nye lærlingeplasser vi 
ønsket å lyse ut i februar. 
 
Barne- og ungdomsfaget: 
Innen dette faget øker vi med to lærlinger, fra 7-9. Barnehagesjefen mener at 
de foreløpig ikke har kapasitet til flere enda. Økningen er gjort med tanke på et 
økt samarbeid med grunnskolen slik at de i økende grad kan ha lærlinger. For 
å få en best mulig opplæring ønsker vi at disse lærlingene er i praksis både i 
skole og barnehage. 
Helsefag: 
Her har vi valgt å øke med to lærlinger, fra 9-11. To av disse er tenkt inn i 
Kombinasjonsforsøket. Siden kombinasjonsforsøket vil gå mer på «siden» av 
den ordinære lærlingordningen, har vi valgt å ta inn en lærling til, men kanskje 
vi kan ta inn to. Dette må jeg imidlertid avklare med omsorgssjefen først. 
Institusjonskokk: 
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Her har vi tatt inn en lærling til høsten. Neste høst tas også inn en lærling, slik 
at de hele tiden vil operere med to lærlinger. Det er ikke kapasitet til mer.  
Byggdrifter: 
Tatt inn en ny til høsten og en som er ferdig til jul. 
Kontor- og administrasjon: 
Dette faget er det dårlig med søkere til, til tross for info ut til skolene. De andre 
kommunene melder det samme. Vi hadde tre søkere nå, en trakk seg og de 
andre nådde ikke opp i forhold til en viss standard av kompetanse. 
Konklusjon: 
Det er gjort en nøysom vurdering med enhetslederne i forhold til inntak av 
lærlinger. Handlingsplan som foreligger nå er det vi foreløpig har kapasitet til 
og som er ønskelig fra enhetslederne sin side. Mulig vi kan ta inn en lærling til 
innen helsearbeiderfaget. Dette baserer seg på kapasiteten ute i bedriftene.  
 

 
 
Kommunedirektørens tilrådning: 
 
Det arbeides målrettet og planmessig for å sikre at lærlingene i Vestre Toten 
kommune får et best mulig tilbud. Det er ikke bare antall lærlinger som er viktig for en 
kommunes anseelse, men like mye kvaliteten på de som går ut fra oss.  
Det er pr. i dag ikke kapasitet til å utvide antall lærlinger. 
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Oppfølging og videre arbeid. 
Effekten av de foreslåtte tiltakene og behovet for eventuell videreføring eller 
iverksetting av helt andre tiltak må vurderes fortløpende og tilpasses utviklingen av 
pandemien og de følger dette får.  
De mest krevende utfordringen for lokalsamfunnet må påregnes å være langsiktige.  
Det kan bli aktuelt å fremme nye saker med forslag til endrende og/eller nye tiltak på 
kort varsel.  
Uansett må det legges opp til en evaluering av tiltakene som følger av denne saken, 
senest i løpet av september 2020. 
 
Kommunedirektørens tilrådning: 
Kommunestyret registrerer at pandemien skaper noen umiddelbare utfordringer for 
næringsliv, lag / foreninger og innbyggere, men at de sannsynlig mest krevende 
utfordringene for lokalsamfunnet er mer langsiktige. På denne bakgrunn ber 
kommunestyret kommunedirektøren fremme en ny sak, senest til kommunestyrets 
møte i september, som evaluerer tiltakene og følger opp med eventuelle nye tiltak 
med bakgrunn i utvikling og nasjonale tiltak. 
 
 
Oppsummering / sammendrag 
 
12. mars iverksatte regjeringen de sterkeste og mest inngripende tiltak i fredstid i 
Norge. Dette ble gjort for å forhindre eller forsinke et utbrudd av covid-19.  
 
Nasjonale myndigheter, dvs. regjering og storting har ansvar for å iverksette og 
finansiere tiltak som sikrer økonomien til både næringslivet, kommunene og 
arbeidstakere (enkeltmennesker).  
Etter kommunedirektørens oppfatning er kommunens viktigste oppgave å ivareta 
oppgavene som tjenesteleverandør. 
 
Kommunestyret er opptatt av å bidra med målrettede tiltak som reduserer de 
negative effektene av korona-pandemien både i forhold til kommunens innbyggere, 
næringslivet og frivillig sektor. 
Ekstraordinære tiltak må derfor balanseres opp mot hensynet til kommunens 
tjenesteproduksjon og økonomi. 
 
Konkrete områder som vurderes støttet: 

 Det avsetter økte midler til næringsutviklingsprogrammet med 800.000 kroner 
(til 1.500.000 kr) i 2020 i samsvar med de vurderinger og prinsipper som 
framkommer i kommunedirektørens saksutredning.   

 Kommunestyret påpeker viktigheten av å prioritere gjennomføring av vedtatte 
investeringsprosjekter på 120 millioner kroner som er vedtatt i 
kommunebudsjettet for 2020. I tillegg til disse investeringene, vedtar 
kommunestyret å øke investeringsrammen med inntil 15 millioner kroner 
fordelt med fem millioner kroner til bygg, fem millioner kroner til opprusting av 
veger og gatelys og fem millioner kroner til sanering av vann / avløp.  
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 Kommunestyret tar til orientering at det også er varslet en nasjonal 
tiltakspakke rettet mot bygg og anlegg og ber kommunedirektøren sørge for at 
kommunen har planer og tiltak som sikrer god utnyttelse av disse midlene. 

 Det avsettes en pott på inntil 250.000 kroner – finansiert av disposisjonsfondet 
- til lag / foreninger og kulturtiltak. Eventuelt frigjorte midler innenfor 
tjenesteområde kultur grunnet avlysninger mv. inngår i denne summen. 

 Tilbud om utkjøring av varer til hjemmeboende foreslås utvidet og videreført ut 
juni. Det avsettes en pott på inntil 75.000 kroner. 

 Likviditetsutfordringer må håndteres og avdempes både for næringsliv og 
private. Kommunen skal tilby fleksible løsninger innenfor rammen av lover og 
regelverk til de som er berørt.  

 Dersom innbyggere inneværende år kan dokumentere særskilte økonomiske 
utfordringer som konsekvens av pandemien, vil kommunene akseptere 
fristutsettelse for tiltak hvor kommunen har hjemmel og mulighet for dette, 
eksempelvis utbedring/fornying av private kloakkanlegg. 

 Kommunestyret ber ordføreren rette en henvendelse til nettleverandør for 
strøm med sterk anbefaling om å at de vurderer å redusere nettleien for både 
bedrifter og husholdningene. 

 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør  
 



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Geir Steinar Loeng Arkiv: 031  
Arkivsaksnr.: 20/781    
 
 
REGIONALT SAMARBEID - SENTRALBORD  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vestre Toten kommune slutter seg til forslaget om et felles sentralbord for 
kommunene i Gjøvikregionen lokalisert til Gjøvik kommune. 
 
Ordningen med felles sentralbord evalueres etter ett år i drift. 
 
 
Utrykte vedlegg: 
 
 
Trykte vedlegg:  
Utredning av muligheter for felles sentralbord i regionen – arbeidsgruppas rapport  
 
 
Fakta: 
Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen ga Samarbeidsrådet for IKT i 
Gjøvikregionen (SKR) i oppdrag å utrede muligheter for et felles sentralbord i 
regionen. 
 
Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra alle fem kommuner, dvs. Gjøvik, 
Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land. 
 
Arbeidsgruppa avga sin rapport til SKR i februar og SKR anbefalte rådmennene 
å etablere et felles sentralbord med begrunnelse i kvalitet, redusert sårbarhet, 
økt spesialisering, større kompetansemiljø, økt beredskap, noe lavere kostnader 
til sentralbordfunksjonen og mindre kostnader knyttet til ledelse og 
administrering av funksjonen. 
 
Det ble videre anbefalt at ordningen evalueres etter 1 år og at kostnaden 
fordeles etter fordelingsnøkkelen for SIKT (Samarbeid om IKT) med en fast 
fordeling og en fordeling etter innbyggertall. 
 
Arbeidsgruppa har anbefalt at sentralbordet lokaliseres i Gjøvik kommune. 
Arbeidsgruppas begrunnelse er at dette i større grad kan tilrettelegge for at de som 
skal betjene sentralbordet kan få mer varierte arbeidsoppgaver ved at de er flere og 
kan inngå i en større enhet, samt muligheter for å rekruttere og beholde til denne 
typen stillinger. 
 
SKR har også lagt til grunn at det av hensyn til redundans, og beredskapsmessig 
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sikkerhet for kommunikasjon, må legges i Gjøvik eller Vestre Toten kommune nå, 
da det foreløpig ikke er redundante løsninger (nett-tilkobling) fra de andre 
kommunene (dette kan endre seg på et senere tidspunkt). 
 
Etter kommunedirektøren i Vestre Toten kommunes vurdering vil en plassering her 
for et felles sentralbord by på en rekke «unødige» praktiske utfordringer og ga 
derfor tilbakemelding om at det «ikke er plass» til felles sentralbord i rådhuset på 
Raufoss og Gjøvik er derfor anbefalt som evt.  lokalisering. SKR anbefaler tiltaket 
iverksatt uavhengig av antall kommuner som ønsker å delta (i prinsippet, men det 
kan bli nødvendig med en skalert løsning iht. antallet kommuner som vil 
samarbeide). 
 
En viktig forutsetning for å kunne etablere et felles sentralbord har vært å få satt 
opp den tekniske løsningen slik at det er mulig å betjene sentralbordene på en 
enkel måte fra alle kommuner. Dette er nå på plass. 
 
Arbeidsgruppa har innhentet statistikk fra alle kommuner som viser at 
svarprosenten i gjennomsnitt er 84 %, mens gjennomsnittlig ventetid er 39 
sekunder på dagens sentralbord i regionen. Til sammenligning så har Ringsaker 
kommune over 90 % i svarprosent og snitt ventetid under 30 sekunder. 
 
Like viktig som høy svarprosent og lav ventetid er at det blir gitt korrekt informasjon 
og nødvendig service og bistand. 
 
Kartleggingene som er gjort viser at det er flest henvendelser knyttet til fakturaer 
på kommunale gebyrer, betaling av skatt, byggesaker, renovasjon, kommunale 
veger og tildeling av helse- og omsorgstjenester. 
 
Sentralbordene har også mange henvendelser knyttet til interne forhold som 
henvendelser fra egne medarbeidere om lønn og spørsmål om 
kontaktopplysninger/telefonnummer. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Tiltaket vil bidra til noen flere stillinger i den av kommunene som utfører tjenesten 
på vegne av de øvrige. Tiltaket vil bidra til mindre administrasjonen totalt sett ved at 
en og ikke fem kommuner må organisere, bemanne og administrere funksjonen. 
Økonomisk har gruppa anslått en innsparing på til sammen 0,5 årsverk. 
 
 
Vurdering: 
Samarbeid om sentralbord er en av flere oppgaver som rådmennene har gitt 
oppdrag om å utrede. De ulike kommunene har ulik organisering av 
sentralbordfunksjonen. Noen steder inngår sentralbordfunksjonen som en integrert 
del av et større fagmiljø, mens i andre kommuner består den av ett årsverk som i 
hovedsak har som oppgave å besvare telefonhenvendelser. Til sammen oppgir 
kommunene å bruke 3,3 årsverk på denne funksjonen. Da er det ikke tatt med 
ressurser som f.eks Gjøvik bruker på sentralbord innenfor helse- og omsorg og 
barnevern. Rent økonomisk mener kommunene at det er mulig å gjennomføre 
funksjonen samlet med bruk av 0,5 årsverk mindre enn i dag. Arbeidsgruppa har 
imidlertid anbefalt at det legges til grunn en bemanningsnorm på tre årsverk. 
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Kostnaden Vestre Toten vil sitte igjen med er ca. kr 400 000,- forutsatt at alle fem 
kommuner medvirker. Det er da lagt til grunn en årsverkskostnad på om lag kr 
700 000,-. Evt. «overhead-kostnader» er ikke diskutert eller hensyntatt.  
 
En god sentralbordtjeneste med kort responstid er en av flere forutsetninger for å yte 
god service. Samtidig er det viktig at organisasjonen for øvrig samspiller godt med 
medarbeidere i front (det vil fortsatt være behov for et bemannet publikumsmottak i 
rådhuset uavhengig av sentralbord eller ikke) slik at organisasjonen som helhet gir 
gode tjenester og god service til innbyggere. Kommunens egne oppslagssystemer 
(websider, kartsystemer, kvalitetssystemer, arkivsystemer, workplace, intranett) og 
støttesystemer som Outlook (fraværsregistrering, økonomisystem) er viktige 
forutsetninger for at medarbeidere i sentralbord og servicetorg/publikumsmottak skal 
kunne gi god service. Det vil derfor være nødvendig å bruke tid på å legge til rette for 
at sentralbordfunksjonene kan lykkes med å gi god service i et felles sentralbord.  
 
I kommunedirektørens vurdering av forslaget er administrasjon av funksjonen en 
kostnad som ikke er synliggjort i rapporten. Kommunene har i dag høy 
tilgjengelighet på telefon med svar på kommunens sentralbord (de fleste 
kommunene) fra klokka 08.00-15.30 alle virkedager gjennom året. En slik 
tilgjengelighet krever både mye administrasjon pga behovet for en konstant 
tilstedeværende personalressurs i alle fem kommuner, noe som også i praksis 
«binder opp» betydelige ressurser i sum. Vestre Toten kommune har i praksis måttet 
gjøre en utstrakt bruk av innleid hjelp (f.eks pensjonister og personer på arbeidsutprøving) 
for å kunne ivareta sentralbordfunksjonen. En funksjon som krever en 100 % 
tilstedeværelse vil i praksis kreve betydelig mer enn en 100 %-stilling for å kunne ivaretas 
forsvarlig pga. ferieavviklinger, sykdom, lunchpauser, nødvendig møte- og kursdeltakelse 
osv. 
 
Et felles sentralbord med flere medarbeidere og vaktordninger tilpasset 
trafikkmønsteret kan gi mulighet til å tilpasse bemanningen og ressursene bedre 
enn i dag. Kommunene ønsker derfor også en slik løsning pga. sårbarhet og 
bemanningsutfordringer.  
 
Foreløpig er det ikke god nok redundans (alternative muligheter for 
internettforbindelser) for alle kommunene i regionen. Dette er også et argument for 
lokalisasjon av tjenesten i Gjøvik kommune, da det for Vestre Toten kommunes del 
ville kreve en god del praktisk tilrettelegging for å kunne huse en slik funksjon, jfr. det 
som er nevnt over.  
 
Kommunedirektøren vurderer derfor et felles sentralbord for regionen som, i sum, et 
økonomisk rasjonelt tiltak for Vestre Totens vedkommende.  
 
Forslaget er tatt opp i drøftingsmøte med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet som ikke 
hadde vesentlige merknader eller innvendinger til forslaget. Viste særlig til at berørte 
arbeidstakere hadde medvirket i arbeidet med utredningen.  
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Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
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Konklusjon 
De tekniske forutsetningene for et felles sentralbord i Gjøvikregionen er på plass. Når det gjelder 
konkrete besparelser, i form av antall årsverk, er det indikasjoner på at et felles sentralbord kan 
betjenes med 0,3-0,5 færre årsverk enn det hver kommune i sum har i dag. 

For å få utarbeidet en mer konkret gevinstanalyse, anbefaler arbeidsgruppa at de fem kommunene i 
regionen blir enige om en pilotperiode for felles sentralbord. Det pekes ut en prosjekleder til å drive 
pilotperioden.  

Tanker rundt fordeling av kostnader: Hver kommune faktureres per antall henvendelser og/eller 
samtaletid, og ut fra et selvkostprinsipp for sentralbord. Dette vil kunne motivere den enkelte 
kommune til å få innbyggerne over på digitale flater/selvbetjening etc.  

 

Innledning 
Oppdraget vårt, gitt av RUG (Rådmannsutvalget i Gjøvikregionen), har vært å utrede muligheter for 
felles sentralbord i regionen. 

Utredningsgruppa har hatt fire fysiske møter, og utover det hatt kommunikasjon via e-post ved 
behov. 

Hver kommune har utarbeidet egen SWOT-analyse, som vi i fellesskap har satt sammen til en felles 
SWOT-analyse. I vedleggene kan man lese kartleggingen til hver enkelt kommune. 

Foruten å se på om de tekniske betingelsene er på plass, har vi har sett på dagens situasjon i den 
enkelte kommune og hvilke potensielle gevinster som kan ligge i et felles sentralbord, deriblant antall 
årsverk.  

Vi har også vært inne på kriterier for hvilke kvaliteter et felles sentralbord bør ha, som god 
svarprosent og responstid. 
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Dagens situasjon 
Alle kommunene har innrettet sitt servicetorg/sentralbord med ulike typer arbeidsoppgaver – se 
vedleggene med egen kartlegging fra hver av kommunene. 

 

Ressursbruk på sentralbord/skranke i den enkelte kommune i dag: 

Kommune Totalt årsverk 
i servicetorget 
(inkludert 
sentralbord) 

Årsverk sentralbord 

Gjøvik Ca. 2,7 Ca. 1 
S. Land Ca. 1,4 Ca. 0,3 
N. Land Ca. 1 Ca. 0,5 
V. Toten Ca. 1 Ca. 0,5 
Ø. Toten Ca. 2 Ca. 1 
Sum Ca. 8,1 Ca. 3,3 

 

KOMMENTAR: Det må understrekes at antall årsverk må ses på som cirkatall. Det vil variere noe ut 
fra hvordan den enkelte kommune definerer ressursbruken på sentralbordet ut fra kun taletid, eller 
om man inkluderer administrasjon i form av arbeid etter at en samtale er avsluttet, sende e-post 
med beskjeder til saksbehandler etc..  

Én kommune kan ha ønske om å drive mer utstrakt veiledning over telefon, mens en annen 
kommune bare setter over til saksbehandler. 
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SWOT-analyse 
Felles SWOT-analyse 

SWOT-analyse – felles sentralbord: 

 

Styrke 
 

 Redusert sårbarhet ved sykdom, ferie og møter 
 Potensiell effektivisering 
 Potensiell jevnere kvalitet – større fagmiljø 
 De kommunene som ønsker det, kan mer 

rendyrke veiledning av publikum på 
servicetorget/innbyggertorget. Etter hvert som 
digitale tjenester rulles ut i kommunene, vil det 
bli mer og mer behov for å veilede de som av 
en eller annen grunn ikke mestrer å håndtere 
digitale selvbetjeningsløsninger. 

Svakheter 
 

 Mister lokalkunnskapen/økt 
risiko for feil 

 Mindre fleksibilitet i forhold til 
tjenestenivå/funksjonsnivå 

Muligheter 
 

 Større fagmiljø 
 Får rendyrket et sentralbord samtidig som den 

enkelte kommune får bedre mulighet til å 
rendyrke/tilpasse et 
servicetorg/innbyggertorg/veiledningstjenester  

 Utvikle felles løsninger også på flere områder 
utover telefoni 

 Saksbehandlere må bli bedre til å 
fraværsmarkere seg i Outlook 

Trusler 
 

 Hvilke forventninger har 
innbygger når de ringer? 
Forbrukerrådets test…  

 God nok 
opplæring/forventningsavklaring 
til den ansatte/nye teamet 

 Energilekkasje nytt felles 
sentralbord og de enkelte 
servicetorgene/saksbehandlere 
– illojalitet mot medarbeidere 

 Manglende fraværmarkering i 
Outlook/MBN hos 
saksbehandlere 

 

 

Er tekniske forutsetninger på plass? 
De tekniske forutsetningene for et felles sentralbord i regionen er på plass. Slik oppsettet var ved 
oppstart av fellesløsningen var det kun sentralbordbetjeningen i Gjøvik kommune som kunne ta over 
sentralbordene for de andre kommunene. Dette ble gjort etter en vurdering av hva som var mest 
sannsynlig, at Gjøvik hjelper småkommunene, eller at alle hjelper alle. Det er imidlertid ingen 
hindring i å la alle kommunene betjene hverandre, eller at en av kommune betjener alle de andre. 
Dette kan endres så snart behovet tilsier det. 

15. januar 2020 testet vi fleksibilteten til systemet. I en time betjente sentralbordet til Østre Toten 
sentralbordet til Vestre Toten i tillegg til sitt eget. Testen ga oss svar på at de tekniske 
forutsetningene for at en kommune kan betjene sentralbordet til en annen kommune er på plass. 
Under vedlegg (side 19) ligger konkrete tilbakemeldinger fra sentralbordet til Østre Toten på hvordan 
testen gikk. 
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Tall og fakta 
Det å lage en ensartet statistikk for alle kommunene i Gjøvikregionen, viser seg å være litt 
utfordrende. Dette skyldes blant annet oppsett av køer, og om en kommune ønsker å drive veildning 
over telefon eller kun ønsker å sette over til saksbehandler. Blant annet gjennomsnittlig samtaletid 
gjenspeiler nok en del forskjeller på hvordan det enkelte sentralbord blir drevet. 

I statistikkdokumentet for perioden 4.11.2019-13.12.2019 har Arve Vassbotn i Telenor lagt inn 
kommentarer for de mest aktuelle kolonneoverskriftene. For denne perioden er det også viktig å 
være klar over at Vestre Toten gikk live med den nye fellesløsningen 1. november. De øvrige 
kommunene 10. desember. Derfor har vi også fått kjørt ut en statistikk for perioden 10.12.2019-
6.1.2020 for å få et bedre grunnlag til analysere antall telefonhenvendelser hver kommune har. 

Det er også viktig å være klar over at antall telefonhenvendelser vil variere fra periode til periode. For 
eksempel når fakturaer sendes ut, blir det erfaringsvis flere telefonhenvendelser et par dager. 

 

Statistikk for perioden 4.11.2019 – 13.12.2019 – med kommentarer til de mest aktuelle 
kolonneoverskriftene: 

 
Statistikk 2019-12-15 
med kommentarer.xlsx
 

MERK: Snitt svarprosent og snitt ventetid sier litt mer om arbeidsbelastningen. I statistikken for 
4.11.2019 – 13.12.2019 er svarprosent 84 %, og snitt ventetid før svar på 39 sekunder. 

Dette indikerer at det burde vært noen flere til å besvare samtaler dersom en vil over 90 % i 
svarprosent og under 30 sekunder i snitt svartid. 

Til sammenligning så ligger Ringsaker kommune på over 90 % i svarprosent, og snitt ventetid på 
under 30 sekunder. De har alltid to pålogget, men håndterer også chat og Facebook, ifølge Arve 
Vassbotn i Telenor. 

 

Statistikk for perioden 10.12.2019 – 6.1.2020: 

 
Gjøvik regionen 

Statistikk 2020-01-06.xlsx
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Utvalgte tall for regionen 
Arbeidsgruppa har utarbeidet en statistikk, som inneholder tall fra 13 dager: 10., 11., 12., 13., 16., 
17., 18., 19., 20. og 23. desember 2019  og 2., 3. og 6. januar 2020 

Vestre Toten hadde stengt 23. desember, derfor er den er erstattet med 9. desember  for Vestre 
Toten. 

 

Svarprosenten innbefatter ikke samtaler der det er lagt på innen 5 sekunder. 

 

 

Timefordeling for samme periode: 

 

 

 

  
Totale 
anrop Ubesvarte Besvarte Svar% 

Lagt på 
innen 5 
sek. 

Lagt på 
innen 
30 sek. 

Besvart 
0-30 sek. 

Besvart 
30-60 
sek. 

Total 
samtaletid 

Snitt 
total 
samtale- 
tid  
pr. dag 

Gjøvik 2415 322 2093 88 % 46 162 1251 354 87:27:54 6,7 
Nordre Land 916 215 701 84 % 77 168 473 136 10:00:32 0,7 
Østre Toten 1353 210 1143 87 % 38 76 923 108 25:08:28 1,9 
Søndre Land  986 188 798 87 % 72 156 642 110 32:35:56 2,4 
Vestre Toten 1741 279 1462 88 % 83 210 1022 270 55:47:23 4,2 
Sum for 13 
dager 7411 1214 6197 87 % 316 772 4311 978 211:00:13 

 

Snitt pr. dag 570 93 477 87 % 24 59 332 75 16:13:52  
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Flere sentralbord i Gjøvik  
I Gjøvik kommune er det egne sentralbord for helse og omsorg, helsestasjonen og barnevern. Det er 
startet opp et prosjekt internt for å se på om noen av sentralbordene skal fjernes, og at 
hovedsentralbordet skal ta over oppgavene.  

 Det er allerede bestemt at sentralbordet for barnevern skal fortsette slik det er i dag. Derfor 
viser ikke tabellen tall for barnevernet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis sentralbordene for helse og omsorg og helsestasjon blir en del av hovedsentralbordet til Gjøvik: 

 Vil det i gjennomsnitt være 73 telefoner mer hver dag 
o Helse og omsorg: 56 telefoner i gjennomsnitt hver dag 
o Helsestasjonen: 17 telefoner i gjennomsnitt hver dag  

 I dag har hovedsentralbordet for Gjøvik i gjennomsnitt 186 telefoner hver dag 
 186 + 73 = 259 telefoner i gjennomsnitt hver dag på servicetorget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Totale 
anrop Ubesvarte Besvarte Svar% 

Lagt 
på 
innen 
5 sek. 

Lagt 
på 
innen 
30 sek. 

Besvart 
0-30 
sek. 

Besvart 
30-60 
sek. 

Hovedsentralbord  2415 322 2093 88% 46 162 1251 354 

Sentralbord  
Helse- og omsorg  735 217 518 79% 79 155 440 458 

Sentralbord  
Helsestasjonen  219 66 153 68 %  141 144 59  59 

Sum for 13 dager 3369 605 2764  263 461 1750 871 

Snitt pr. dag 260 47 213  20 35 135 67 
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5 på topp-henvendelser: 

 Gjøvik N. Land S. Land V. Toten Ø. Toten 
1 Kommunale 

avgifter 
Faktura Kommunale 

avgifter/fakturaer 
Planavdeling (byggesak, 
oppmåling, landbruk, 
miljø) 

Renovasjon/ 
kommunale avgifter 

2 Byggesak Tildelingskontor 
(omsorg) 

Renovasjon Skatt- og innfordring Tildeling/NAV 

3 Skatt Skatt Byggesak + oppmåling Kontor for tildeling og 
koordinering (omsorg) - 
KTK 

Byggesak/plan og 
næring-
saker/landbruk/vann 
og avløp (generelle 
tekniske saker) 

4 Veg Byggesak Veg/gatelys/brøyting Lønningskontor Lønn 

5 Renovasjon Boligkontor 
(kommunal 
bolig, Husbank) 

Lønn/personal (internt) Skole/SFO/Skoleskyss Handikaptransport 

 

Funksjonskrav felles sentralbord 
Funksjonskrav til felles sentralbord: 

 Direkte sette over til saksbehandler HVEM-GJØR-HVA-HVOR? 
 Drive generell veiledning – ut fra den enkelte kommunes hjemmeside/Wave 
 Melding om feil – sende e-post til den enkelte kommunes postmottak 
 Den enkelte kommune må selv vedlikeholde sin database i Wave 

 

Felles sentralbord skal ikke dekke: 

 Interne støttefunksjoner/interne telefoner 
 Lokale spesifikke løsninger (eksempel: Østre Toten skal selv håndtere handikaptransport. 

Telefonhenvendelser som gjelder booking av handikaptransport settes til innbyggertorget). 
 Henvendelser som det er nødvendig å gå inn i fagsystemer for å svare på (KomTek med mer). 

Muligheter for å se på felles systemer etter hvert slik at dette kan sjekkes ut i førstelinje. 

 

 

Gevinstanalyse 
Tallmaterialet vi forholder oss til, indikerer at antall årsverk for et felles sentralbord i regionen kan 
ligge på rundt tre.  

Dette begrunnes med de cirkatallene hver kommune oppgir i dag (se tabell under «Dagens situasjon 
side 3), og det Arve Vassbotn i Telenor bemerker. Vassbotn mener statistikkgrunnlaget som 
foreligger, gir en indikasjon på at det bør være noen flere til å besvare samtaler, i alle fall dersom 
man ønsker å komme over 90 % i svarprosent og under 30 sekunder i snitt svartid.  

Vassbotn viser til Ringsaker kommune som ligger på over 90 % i svarprosent, og snitt ventetid på 
under 30 sekunder. De har alltid to pålogget, men håndterer også chat og Facebook. Når det gjelder 



9 

det å betjene ulike kommunikasjonskanaler, vil det bli en oppgave hver enkelt kommune selv må 
bestemme hvordan skal gjøres, og skal ses bort fra i denne sammenhengen. 

Ifølge SSB hadde Ringsaker kommune 34 736 innbyggere i 3. kvartal 2019. På samme tid hadde 
Gjøvikregionen i alt 71 238 innbyggere (Gjøvik 30 581, Nordre Land 6 624, Søndre Land 5 640, Vestre 
Toten 13 396 og Østre Toten 14 997). 

Ut fra tabell side 6 er total samtaletid for 13 dager 16:13:52. Med utgangspunkt i 7,5 timers 
arbeidsdag, indikerer total samtaletid rundt tre årsverk. 

Arve Vassbotn har gitt oss følgende resonnement når det gjelder antall årsverk: 

Da må vi først bryte ned tallene for å kunne bygge de opp igjen. 

7411 samtaler i løpet av 13 dager vil si 570 samtaler pr. dag. 

211 timer i løpet av 13 dager vil si 16,23 timer pr. dag, eller ca. 16 timer og 15 min. 

Snitt samtaletid vil med disse tallene bli 1 minutt og 48 sekund. Og da ca. 33 samtaler pr. 
time 

En agent har 7,5 time tilgjengelig arbeidstid. I praksis vil jeg si 5,5-6  timer effektiv arbeidstid. 

Med 5,5 timer tilgjengelig klarer en agent teoretisk: 5,5 * 33 = 181,5 samtaler pr. dag. 

For å kunne ta unna 570 samtaler trenger vi da: 570/181,5 = 3,14 agenter. 

Med 6 timer tilgjengelig klarer en agent teoretisk: 6 * 33 = 198 samtaler pr. dag. 

For å kunne ta unne 570 samtaler trenger vi da: 570/198 = 2,87 agenter. 

Min synsing blir da at dersom agentene sitter pal, dag ut og dag inn og kun skyfler samtaler, 
så trengs det tre agenter. Da har du ikke rom for sykdom, pauser utover lovpålagt matpause, 
eller andre forstyrrende elementer. 

Det som i størst grad vil påvirke svar-% og svartider er variasjon i samtaletid. 

Min ærlige mening er at minimumsbemanning ikke bør være under tre agenter og at en ved 
hjelp av statistikker bemanner opp i perioder hvor en historisk vet at trykket øker. Gjerne 
med dobbel styrke i perioder. 

Dette er da høyst uoffisielle synsinger fra min side, men kanskje en pekepinn for hvilken 
retning en bør gå. 

 

Utover et potensial i færre årsverk, vil et felles sentralbord i regionen bidra til et større fagmiljø med 
høy kompetanse på fagområdet. Et større fagmiljø vil bidra til mindre sårbarhet ved ferieavvikling, 
sykdom etc. Høy kompetanse vil gjøre rekruttering enklere.  
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Våre anbefalinger 
For å få mer konkrete fakta på bordet anbefaler arbeidsgruppa at de fem kommunene i regionen blir 
enige om en pilotperiode for felles sentralbord. Pilotperioden kan i første omgang være på, for 
eksempel, et halvt år. Det pekes ut en prosjektleder til å drive pilotperioden. Det er naturlig å tenke 
at Gjøvik får oppgaven med å drifte et felles sentralbord. Gjøvik kommune er den største kommunen 
i regionen, og har flest ressurser å spille på. Når det er sagt, teknisk sett er det ikke noe i veien for at 
en hvilken som helst kommune i regionen drifter et felles sentralbord. 

Vi har ikke sett på den personalmessige siden ved en eventuell samordning av sentralbord.  

Vi anbefaler at det ikke bare ses på besparelser i antall årsverk, men også at et felles sentralbord skal 
inneha et minimum av kvalitet når det gjelder svarprosent og ventetid. 

Tanker rundt fordeling av kostnader: Hver kommune faktureres per antall henvendelser og/eller 
samtaletid, og ut fra et selvkostprinsipp for sentralbord. Dette vil kunne motivere den enkelte 
kommune til å få innbyggerne over på digitale flater/selvbetjening etc.  
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Vedlegg 
 

Egen kartlegging - Nordre Land kommune 
Topp henvendelser: 

1. Faktura 
2. Tildelingskontor (Omsorg) 
3. Skatt 
4. Byggesak 
5. Boligkontor ( kommunalbolig, Husbank) 

 

Andre kommunale tjenester med en del spørsmål: 

 Oppmåling, Hjemmetjenester, Plan, Teknisk (vann, veg), Helsestasjon,Ved 
 Andre «eksterne» tjenester det e mye spørmål om 
 NAV 
 Horisont  
 Br. Grønnerud 
 Kirke  

Interne henvendelser som ofte går om sentralbord: 

 IKT 
 HR/lønn 
 Skoler 

Bemanning: 

Sentralbord/Servicetorg bemannes med et årsverk 

Hovedbemanning består av 5 personer med forskjellige stillingsbrøker + 2 som fungerer som  

vikar. 

Nært samarbeid med bibliotek. 2 skranker, 1 inngang. 

Åpningstid er i dag 08.00 til 15.30 (Foreslått redusert i budsjett for 2020) 

Hva besvares i dag? 

 Informasjon om ansatte, tilgjenglighet 
 Generell veiledning i tjenester, selvbetjening, nettside 
 Vannprøver 
 Kontant 
 Kontantkasse 

 

Swot-analyse 

 

 Lokalkunnskap 
 Kjenner organisasjon 

 

 Sårbart mht. bemanning 
 Små stillingsbrøker 



12 

 Åpningstid (37,5) 
 «Kort vei» til 

tjenestene 
 

 Liten faglig utvikling 
 

 

 

 Mindre sårbart mht. 
bemanning 

 Større mulighet til 
faglig utvikling, 

 Større mulighet for 
likhet i 
tjenesteproduksjon 
mellom kommunene 

 

 Vi har skjemt bort 
publikum.-> For høye 
forventninger 

 Blir bare et sted som 
setter videre til 
Servicetorgene pga. for 
store forskjeller mellom 
kommunen. 

 Må alikevel ha et 
kundemottak/servicetorg 
i hver kommune? 

 Hva ved 
kriser/beredskap? 

 

 

 

 

Egen kartlegging – Gjøvik kommune 
Hvilke henvendelser får servicetorget?  
 

Topp 5:  

 Kommunale avgifter 
 Byggesak 
 Skatt 
 Veg 
 Renovasjon  

 

Bemanning på servicetorget  
 1 person i 100 % stilling.  

o Oppgaver:  
 Skranke 
 Sentralbord  
 Ledsagerbevis 
 Møtegodtgjørelser til politikere 
 Ansvaret for oppfølgning av rådhuset sitt serviceteam. Disse har ansvaret 

for vanning av plantevegger og kaffemaskiner.  
 Tv-aksjonen  

 1 person i 80 % stilling – Jobber fire dager i uka.  
 Skranke 
 Sentralbord  
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 Adgangskort til rådhuset og tilganger.  
 Vedlikehold på Wave 2  
 Veileder for lærling i kontorfag  
 Innkjøp til avdelingen.  

 1 person i 70 % stilling  
 Sentralbord – Betjener sentralbordet tre ganger i uka  

 1 person i 40 % stilling ( 1 dag på servicetorget)  
 Sitter i skranke en dag i uka.  
 Har ansvar for vigsler  

 Lærling i kontor- og administrasjonsfaget 
 Jobber på servicetorget nå fire dager i uka.  

 Tilkallingsvikar 
 + to back-up personer som kan betjene servicetorget. 

 

På servicetorget skal det alltid være to personer på jobb. En til å betjene skranke og en på 
sentralbordet.  

Vi fikk nå i høst fast tilkallingsvikar på servicetorget. Vi håper dette kan hjelpe oss at vi ikke er 
avhengig å bruke back-up personer fast hver uke, men mer når det er krise.  

 

Sentralbord: Hvilke henvendelser svarer vi på direkte og hva setter vi over.  
Hva svarer sentralbordet direkte på: 

 Faktura – alle på servicetorget har tilgang til Komtek.  
o Vanlige spørsmål:  

 Forklare faktura 
 Har jeg betalt  
 Hvor mye skylder jeg nå 
 Hvorfor har jeg fått purring 
 Betalingsutsettelse   

o Vi prøver nå mer og mer veilede og tips om Visma faktura.  
 Ansattopplysninger – telefonnummer og e-postadresse.  
 Passord til lønnslipp  
 Ta imot henvendelser om feil – gatelys, hull i vegen osv.…  
 Generell veiledning og tips i selvbetjenteløsninger 
 Generelle spørsmål om Gjøvik og hvor ting er.  

 

SWOT-analyse  

Styrker – dagens situasjon  Svakheter – dagens situasjon  
 Lokal kompetanse 
 Sentralbordet er på samme 

bygg som fleste 
saksbehandlerne sitter.  

 
 
 
 
 

 Stor sårbarhet ved sykdom, ferie og 
møter.  

 For lite tid til videreutvikling av 
servicetorget.  
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Muligheter - felles sentralbord  Trusler – felles sentralbord  
 Større fagmiljø/nettverk  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Innbyggeren sine forventing om 
hvilken service de skal få.  

 Kommunens sin satsning til å veilede 
innbyggeren i selvbetjente løsninger. 
Skal sentralbordet bare være 
førstelinje som setter telefoner over?  

 

 

 

Egen kartlegging - Søndre Land kommune 
Oppgaver som utføres i servicetorget (utover sentralbordfunksjonen): 

 Publikumsmottak og svare på henvendelser 
 Kunne gi informasjon og opplysninger om kommunens tjenester/virksomhet ved bruk 

av tilgjengelig informasjon på kommunens hjemmeside/intranett, herunder bistå ved 
utskriving/utfylling av aktuelle søknadsskjemaer m.v. 

 Ved behov kunne henvise til rette saksbehandler/avdeling/NAV/andre instanser 
 Kommunens kassefunksjon 
 Betjening av info-skjerm  
 Utføre oppgaver for tildelingskontoret (utstede ledsagerbevis m.m.) 
 Interne støttefunksjoner som bl.a. grunnlagsfakturering, 

frankering/postlevering/lager- og innkjøp av kontorrekvisita m.v., 
kopiering/utsendelse, utlevering av nøkkelkort, samt døråpninger og reservering av 
møterom og utleie av PC og projektor 

 Utføring av andre oppgaver som blir tillagt servicetorgfunksjonen 
 

Top 5: 

 Kommunale avgifter/fakturaer 
 Renovasjon 
 Byggesak + oppmåling 
 Veg/gatelys/brøyting 
 Lønn/personal (internt) 

  

I tillegg er det mange henvendelser relatert tildelingskontoret vedr. ledsagerbevis og HC-bevis, samt 
hjelpemidler og behov for bistand/veiledning innen flere områder. Periodevis også i forhold til 
barnehageopptak. 

  

Bemanning: 
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 Sentralbordet er nå integrert i servicetorget som er bemannet med to stillinger/årsverk + 
avløsere ved behov. (servicetorg/post-arkiv tjenesten må samordnes neste år pga 
budsjettkutt). 

Sårbarhet: 

 Datalinje/regionnettet – her er Trevatn et svakt punkt. 
 Ved møtevirksomhet, sykdom og andre fravær. 
 Ikke alltid like enkelt å få svar på spørsmål fra leverandør når problemer/feil oppstår 

  

Hva som blir besvart direkte og hva som settes videre av henvendelser: 

 Henvendelser som gjelder «hvem som gjør hva i kommunen» gatelys, opplysninger gards- og 
bruksnr. og utskrift av kartutsnitt, barnehager, tildelingskontoret, samt generell veiledning 
utføres i hovedsak direkte. Øvrige henvendelser blir videreformidlet til saksbehandlere. 

 

SWOT-analyse: 

 Sterke sider nå: Lokalkunnskap/kjennskap både internt og eksternt, bemanningen er også 
kjent av organisasjonen - åpent rådhus. 

 Svake sider nå: Sårbarhet ved ferier og sykdom/øvrig fravær 
 Muligheter: Blir mindre sårbar – felles sentralbord gir muligheter for andre 1. linjeoppgaver i 

servicetorget 
 Trusler: Redusert bemanning pga budsjett- og økonomisituasjonen, robot og andre 

selvbetjent-løsninger er det ikke alle som kan gjøre seg nytte av – dårligere service og 
kvalitetsopplevelser fra brukerne. 

For øvrig er vi enig i mye av den beskrivelsen som Gjøvik har gjort. 

 

Egen kartlegging – Vestre Toten kommune 
Hvilke henvendelser får servicetorget?  
 

Topp 5:  

 Planavdeling (byggesak, oppmåling, landbruk, miljø) 
 Skatt- og innfordring 
 Kontor for tildeling og koordinering (omsorg) - KTK 
 Lønningskontor 
 Skole/SFO/Skoleskyss 

 

Bemanning sentralbord  
 1 person i 100 % stilling.  

o Oppgaver:  
 Publikumsmottak 
 Sentralbord  
 HC- kort 
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 Facebookredaksjon 
 CIM – beredskap 
 Salgs- skjenke- og serveringsbevilling 
 Sak/Arkiv 
 Postmottak 
 Fakturamottak (skanning av papirfakturaer) 
 SvarUt/Inn 
 Altinn 
 Frankering 
 Fotografering til adgangskort – utlevering av adgangskort 
 Innkjøp rekvisita rådhus 
 Vedlikehold Wave 2 
 Betalingsterminal 

 3 interne som bemanner fast ved lunsjavvikling, og ved behov 
 2 interne som bemanner ved behov 
 3 eksterne tilkallingsvikarer 

 
 
Sentralbord: Hvilke henvendelser svarer vi på direkte og hva setter vi over.  
Hva svarer sentralbordet direkte på: 

 Planavdeling 
o Ved hjelp av sakssystem – finner saksbehandler, kopi av vedtak, generell info, utskrift 

av søknadsskjemaer og situasjonskart, gbnr/adresse  
 Skatt- innfordring  

o Setter kun videre 
 KTK 

o Utskrift søknadsskjemaer  
o Overføring av samtaler 

 Lønningskontor 
o Overføring av samtaler 
o Utskrift lønnslipp 

 Skole/SFO/Skoleskyss 
o Svarer opp i forhold til saksbehandlingstid. Skoleruter.  

 Generelle spørsmål om kommunen 
 Veiledning 

o Digitale løsninger 
o Hvem/Hva/Hvor 
o Dokumentasjonskrav div. søknader 

 

 
SWOT-analyse  
 

Styrker – dagens situasjon  Svakheter – dagens situasjon  
 Lokal kompetanse 
 Nærhet til lokasjon 
 Oversikt 
 

 
 
 

 Stor sårbarhet ved sykdom, ferie og 
møter.  

 Generell tidsklemme i forhold til 
arbeidsoppgaver 

 Vikarer sjelden inne, utfordrende å 
holde oppdatert 
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Muligheter - felles sentralbord  Trusler – felles sentralbord  

 Større fagmiljø/nettverk  
 Lik info i Wave 
 Redusert sårbarhet ved 

fravær/møter 
 Back-up ved tekniske 

utfordringer/utfall 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Økt risiko for feil info i første linje 
 Mister lokalkunnskap 
 Lavere servicenivå 
 Vertskommune for felles sentralbord 

«faller ut» - økt belastning på andre 
lokasjoner 

 Forskjellige åpningstider? 
 

 

 

1. ROS – analyse felles sentralbord 
a. Liten sannsynlighet – Alvorlig konsekvens 

i. Vertskommune felles sentralbord nede   
1. Risiko – økt belastning andre kommuner 
2. Tiltak – Økt grunnbemanning andre kommuner 

ii. Krisesituasjon/beredskap 
1. Risiko – økt belastning, henvendelser ikke besvart 
2. Tiltak – God beredskapsplan i forhold til bemanning egen kommune 

b. Stor sannsynlighet – Moderat konsekvens 
i. Mangelfull kalenderbruk saksbehandler 

1. Risiko – Feilinformasjon i front, besøkende må reise igjen med 
uforrettet sak 

2. Opplæring saksbehandlere, økt fokus på rett informasjon i kalender 
c. Svært stor sannsynlighet – Lav konsekvens 

i. Manglende lokalkunnskap 
1. Risiko – Feil informasjon i første linje, oversatt til feil 

avdeling/saksbehandler, innbygger reiser til feil lokasjon 
2. Tiltak – Opplæring hjemmesider, korrekt info i Wave 

 
2. Henvendelser snitt sentralbord 

a. 15/8-31/8  
i. 1434 totalt – 120 i snitt per dag 

b. 2/9-13/9 
i. 1445 totalt – 145 i snitt per dag 

c. 16/9-30/9 
i. 1500 totalt – 137 i snitt per dag 

d. Totalt for perioden – 4379 samtaler, 133 i snitt per dag 
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Egen kartlegging – Østre Toten kommune 
Topp 5: 

1. Renovasjon/kommunale avgifter 
2. Tildeling/NAV 
3. Byggesak/plan og næring-saker/landbruk/vann og avløp (generelle tekniske saker) 
4. Lønn 
5. Handikaptransport 

 

SWOT-analyse 

 

Våre sterke sider nå 

 Drop in-dager 
byggesak 

 Høy svarprosent på 
sentralbordet 

 Betjent 
avdelingstelefon á la 
barnevern 

 

Våre svake sider nå 

 Utilgjengelige 
saksbehandlere 

 Ulik praksis kalender 
i Outlook 

 Informasjon avdeling 
sentralbord 

 

 

Muligheter i omgivelsene 
og i framtida 

 Flere har faste dager 
de er tilgjengelige – 
á la byggesak 

 Veileder på 
servicetorget/inn-
bygger-torget er 
tilgjengelig på 
telefon for et felles 
sentralbord 

 Flere avdelinger har 
en betjent 
avdelingstelefon 

 Selvbetjente 
løsninger – 
hjemmeside/på 
torget 

 Tastevalg på 
sentralbordet 

 

Trusler i omgivelsene 
og i framtida 

 Utilgjengelige 
saksbehandlere – 
fører til daglige 
ubehagelige 
situasjoner, som 
også er tidkrevende 
(går utover andre 
henvendelser) – 
tildeling/NAV 

 Ivaretagelse booking 
av 
handikaptransport 

 Tidsbruk på enkelte 
henvendelser – 
hvem skal svare på 
spørsmålet? 

 

 

 

Oppgaver utover sentralbord: 

 Skrankehenvendelser 
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 Veiledning – Digihjelpen 
 Møteromsbooking 
 Oppdatere informasjonsskjerm 
 Tar imot pakker 
 Tar imot intern og ekstern post 
 Nøkkelformidling (ELbiler, ELsykler, møterom) 
 Salg av batterier til høreapparat 
 Saksbehandling av parkeringtillatele for forflytningshemmede 
 Bestilling av kontorrekviksita for avdelingen 
 Være døråpner for besøkende 
 Legge til rette for kunnskapsprøver 
 Kopiering for besøkende 

 

 
Test – felles sentralbord 
Østre Toten betjente sentralbordet til Vestre Toten onsdag 15. januar fra klokka ni til ti på 
formiddagen – i tillegg til sitt eget. 

Her er tilbakemelding fra sentralbordet: 
Meldte inn til Zisson-support dagen før ca kl.12 hvor vi forespeilet hva som skulle skje dagen etter og 
hva vi ønsket. Fant fort ut at her ble det misforståelser, men disse ble raskt oppklart. Tydelig viktig å 
være veldig presis i hva man «bestiller» og sjekker ut at alle har forstått hva som faktisk «bestilles». 

På selve testdagen ser vi at ting ikke fungerer. Vi ser at det ringer i køen til VTK, men det ringer ikke 
«fysisk» hos oss. Melder fra om dette til support og de gjør endringer. Nå ringer det til oss, men vi ser 
ikke hvilken kø de ringer til. Dette ser vi ikke før etter 1-2 sekunder ut i samtalen da det står i 
søkefeltet hvilken kommune det er. Melder på nytt til support og de endrer slik at det fungerer slik vi 
ønsker: alle anrop i begge køene kommer til vår telefon og vi ser hvilken kø de ringer inn før vi 
besvarer samtalen. 

Zisson support leverte raskt og presist når vi fikk forklart hva som funket og ikke. 

Av du snaut 20 anropene vi besvarte fra VTK ble det spurt etter: 

- ordfører 

- tildeling 

- Gimle dagsenter 

- lønningskontor 

- møteromsbooking 

- fritidskonsulent 

- bibliotek 

- navngitte saksbehadlere/konsulenter 

- Horisont/søppelhenting 
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- innfordring kommunale avgifter 

 

Det gikk stort sett greit å finne frem i Wave med å søke på navn eller oppgaver. Opplevde at vi bruker 
noe ulike begreper som kan gjøre søk litt vanskelig: gebyrer vs avgifter 

Under følger mailkorrespondanse med support. Hadde i tillegg en telefon til support da vi ikke fikk 
samtalene, men da var problemet allerede løst av vedkommende vi hadde kontakt med på mail  

 

Fra: zisson.com <support@zisson.com>  

Sendt: onsdag 15. januar 2020 09:41 

Til: Ågot Marie Larsstuen <aml@ostre-toten.kommune.no> 

Kopi: support@zisson.com 

Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune 

 

Ja! :-)  

 

  Deniz Feta  

Support 

ZISSON AS   

 

t: +4721009700 

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo 

w: www.zisson.no 
 

 

 

---- On  Wed, 15 Jan 2020 09:37:10 +0100 "Ågot Marie Larsstuen"<aml@ostre-toten.kommune.no>  
wrote ----  

Da satser vi på at det blir bra nå 👍😉 

 

- Ågot Marie - 

 

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon 
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-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: "zisson.com" <support@zisson.com> 

Dato: ons. 15. jan. 2020, 09:30 

Til: Ågot Marie Larsstuen <aml@ostre-toten.kommune.no> 

Kopi: support@zisson.com 

Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune 

Hei, 

 

Vi la inn en viderekobling, men denne er fjernet. Nå har dere tilgang til køprofilen som vi opprinnelig 
la inn. :) Så fjerner vi det kl. 10. 

 

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579077436369010001&f=1.jpg&mode=inl
ine&cid=0.28873909650.4698406810782852639.16fa8537078__inline__img__src&] 

<https://www.zisson.no/> 

 

Deniz Feta 

Support 

ZISSON AS 

 

 

t: +4721009700 

 

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo 

w: www.zisson.no<http://www.zisson.no/> 

 

---- On Wed, 15 Jan 2020 09:27:24 +0100 "Ågot Marie Larsstuen"<aml@ostre-toten.kommune.no> 
wrote ---- 

Nå sliter vi med at vi ikke ser hvilken kø de ringer på. Det står ØTK på alle... 

 

- Ågot Marie - 
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Sendt fra min Huawei-mobiltelefon 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: "zisson.com" <support@zisson.com> 

Dato: ons. 15. jan. 2020, 09:15 

Til: Ågot Marie Larsstuen <aml@ostre-toten.kommune.no> 

Kopi: support@zisson.com 

Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune 

Hei, 

 

Kan du sjekke om dere får inn samtaler nå? 

 

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579076849974010001&f=1.jpg&mode=inl
ine&cid=0.28873910490.3836831822874042437.16fa844ff3e__inline__img__src&] 

<https://www.zisson.no/> 

 

Deniz Feta 

Support 

ZISSON AS 

 

 

t: +4721009700 

 

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo 

w: www.zisson.no<http://www.zisson.no/> 

 

---- On Wed, 15 Jan 2020 09:11:06 +0100 "Ågot Marie Larsstuen"<aml@ostre-toten.kommune.no> 
wrote ---- 

Vi får ikke inn anrop fra Vestre Toten. De står i kø, men det ringer ikke her. 

 

- Ågot Marie - 
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Sendt fra min Huawei-mobiltelefon 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: "zisson.com" <support@zisson.com> 

Dato: tir. 14. jan. 2020, 13:01 

Til: Ågot Marie Larsstuen <aml@ostre-toten.kommune.no> 

Kopi: support@zisson.com 

Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune 

Den er god.:) 

 

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579075872363010001&f=1.jpg&mode=inl
ine&cid=0.28873909930.320665462367078365.16fa3ee11fb__inline__img__src&] 

<https://www.zisson.no/> 

 

Deniz Feta 

Support 

ZISSON AS 

 

t: +4721009700 

 

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo 

 

w: www.zisson.no<http://www.zisson.no/> 

 

---- On Tue, 14 Jan 2020 12:56:24 +0100 "Ågot Marie Larsstuen"<aml@ostre-toten.kommune.no> 
wrote ---- 

Vi skal teste i morgen mellom 9 og 10, så ikke legg inn før da J 

 

Ågot Marie 

 

Fra: zisson.com [mailto:support@zisson.com] 
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Sendt: tirsdag 14. januar 2020 12.48 

Til: Ågot Marie Larsstuen 

Kopi: support@zisson.com 

Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune 

 

Hei, 

 

Tror jeg misforstod, da endrer jeg det til at de på Østre Toten kommune sentralbord får inn samtaler 
fra begge køer samtidig. Skal jeg legge det inn nå sånn at dere kan teste? 

 

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579075872363010001&f=2.jpg&mode=inl
ine&cid=image001.jpg@01D5CADA.06A67070&] 

 

Deniz Feta 

Support 

ZISSON AS 

 

t: +4721009700 

 

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo 

 

w: www.zisson.no<http://www.zisson.no/> 

 

 

 

---- On Tue, 14 Jan 2020 12:44:52 +0100 "Ågot Marie Larsstuen"<aml@ostre-
toten.kommune.no<mailto:aml@ostre-toten.kommune.no>> wrote ---- 

Da betyr det at jeg velger ØTK-sentralbord når jeg logger på, men kan besvare telefoner fra begge 
køene? 

Det er i så fall det vi er ute etter: å kunne besvare telefoner fra begge køene samtidig, med kun en 
agent pålogget. 

 

Ågot Marie 
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Fra: zisson.com [mailto:support@zisson.com] 

Sendt: tirsdag 14. januar 2020 12.31 

Til: Ågot Marie Larsstuen 

Kopi: support@zisson.com<mailto:support@zisson.com> 

Emne: Re:[## 41472 ##] Tilgang kø Vestre Toten kommune 

 

Hei, 

 

Har lagt til VTK - sentralbord som dere kan få tilgang til når dere logger på kø. 
[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579075872363010001&f=3.png&mode=in
line&cid=image002.png@01D5CADA.06A67070&] 

 

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579075872363010001&f=2.jpg&mode=inl
ine&cid=image001.jpg@01D5CADA.06A67070&] 

 

Deniz Feta 

Support 

ZISSON AS 

 

 

t: +4721009700 

 

a: Tollbugata 32, 0157 – Oslo 

 

w: www.zisson.no<http://www.zisson.no/> 

 

---- On Tue, 14 Jan 2020 11:52:06 +0100 "Ågot Marie Larsstuen_"<aml@ostre-
toten.kommune.no<mailto:aml@ostre-toten.kommune.no>> wrote ---- 

Hei, 

Vi skal gjøre et forsøk på å håndtere Vestre Toten sitt sentralbord sammen med vårt eget i morgen 
15.januar mellom kl.9 og 10. 

Vi trenger derfor tilgang til køen hos VTK. 
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Kan dere ordne dette slik at vi er klar til testing i morgen? 

 

[/mail/ImageDisplay?na=294835000000002001&nmsgId=1579075872363010001&f=4.jpg&mode=inl
ine&cid=image003.jpg@01D5CADA.06A67070&] 

 

Med vennlig hilsen 

Østre Toten kommune 

Nytenking – kvalitet – respekt 

 

Ågot Marie Larsstuen 

Fagleder servicetorg/Veileder publikum 

Kommunikasjonsavdelingen 

Mobil: 482 94 401



Vestre Toten kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Geir Steinar Loeng Arkiv: 341  
Arkivsaksnr.: 20/766    
 
 
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret slutter seg til anførte mål og virkemidler i "Alkoholpolitisk 
handlingsplan for Vestre Toten kommune i perioden 2020-2024".  
 
 
2. Nåværende salgstider for salg og utlevering av øl og annen alkoholholdig drikk 
med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent opprettholdes til kl 20:00 på 
hverdager og kl 18:00 på dager før søn- og helligdager.  
 
Påske- pinse- jul- og nyttårsaften kan salg og utlevert av alkoholholdig drikk inntil 
4,7% ikke finne sted etter kl: 16:00.  
 
 
3. Skjenking av alkoholholdig drikk inntil 22% (gr. 1 og 2) kan skje i tiden kl.08:00 – 
01:00 på natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager. På avgrenset uteareal kan det 
skjenkes til kl. 24:00.  
 
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00. Uansett hvilken ukedag natt til 
26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, gjelder skjenketider etter dette 
ledd for disse dager.  
 
 
4. Skjenking av alkoholholdig drikk 22% (gr. 3) eller mer kan skje i tiden kl. 16:00 – 
24:00 natt til man-, tirs-, ons-, tors-, og fredager.  
 
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00. For hoteller og lukkede 
selskaper kan det skjenkes fra kl 13:00 alle ukedager.  
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17. mai faller på, 
gjelder skjenketider etter dette ledd for disse dager.  
 
 
5. Det føres en restriktiv linje når det gjelder skjenkebevilling for brennevin. Hver 
søknad vurderes nøye i forhold til hvorvidt det skal knyttes vilkår til bevillingen. 
Kommunen innvilger ikke søknader om utvidede salgs- eller skjenkebevillinger vedr. 
innførsel og tilvirkning for salg/skjenking i egen virksomhet. 
 
 
6. Det tillates ikke noen form for alkoholservering i:  

a) etablissement samtidig som det drives aktiviteter for barn/unge under 18 år,   



  20/766  

    skolelokaler og skoleområder,  
b) badeanlegg når det er åpent for barn og unge/allment publikum,  
c) forbindelse med og i tilknytning til idrettsarrangement av noen art,  
d) forbindelse med nye eller utvidede søknader om skjenking ved sommer- og 
friluftsfestivaler, 
    - hvor familier er samlet.  

 
For idrettsanlegg gjelder følgende:  
I kommunale idrettshaller kan det gis ambulerende skjenkebevilling for 
lukkede ikke-kommersielle arrangementer, for eksempel ved sangerstevne,  
korpsfestivaler o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år.  
I andre idrettsanlegg kan det gis ambulerende skjenkebevilling (lukket 
selskap) eller skjenkebevilling for en enkelt anledning i forbindelse med 
dansegallaer o. l. under forutsetning av at aldersgrensen er minst 18 år. 

  
7. Det tillates ikke salg av alkoholholdig drikke via netthandel med hjemlevering av 
varer. 
 
8. Antall ambulerende bevillinger settes til tre. Kommunen kan innvilge ambulerende 
salgsbevilling. Hver søknad vurderes nøye i forhold til lovens krav. Det føres en 
restriktiv linje når det gjelder ambulerende skjenkebevillinger for brennevin.  
 
 
9. Alle barer/puber skal ha aldersgrense minst 18 år og ha tilsatt dørvakt i 
åpningstiden.  
 
 
10. Det føres en restriktiv praksis når det gjelder reaksjonsformer ved brudd på 
salgs- og skjenkebestemmelsene. Kommunens retningslinjer skal legges til grunn for 
håndhevelse av de ulike bestemmelsene når det gjelder brudd på bestemmelsene.  
(I medhold av tilføyelse til Alkoholforskriften § 10 som trådte i kraft 01.01.2016 
innføres det et prikktildelingssystem ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene.  
Dette innebærer en innføring av normerte regler for inndragning av bevilling.  
Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på 
bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere). 
 
 
11. I medhold av endring av alkoholloven § 1.6 som trådte i kraft 1. januar 2016 
forlenges bevillingsperioden for en ny periode for inntil fire år fra 1. juli 2020 - 30. 
september 2024 uten ny søknadsprosess. 
 
 
12. Alkoholpolitisk handlingsplan tas opp til ny behandling minst en gang i hver 
kommunestyreperiode, neste gang senest i mai 2024.  
 
 
 
Utrykte vedlegg: 
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Trykte vedlegg:  
FORSLAG TIL ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020-2024 m/vedlegg 
 
 
Fakta: 
I Alkohollovens § 1-7 d heter det at «kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk 
handlingsplan». 

Loven gir ingen direkte anvisning på hva planen skal inneholde, men det heter i 
merknadene til loven at planen bør: «….angi de alkoholpolitiske hovedmål og delmål 
kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, og de virkemidlene som vil tas i 
bruk for å nå målene.  F.eks. kan virkemidler som tak på antall salgs- og 
skjenkesteder, åpningstider og kontrolltiltak nedfelles i planen.  Planen bør 
konkretisere hvilke tiltak kommunen vil satse på for å nå den landsomfattende 
målsettingen om redusert alkoholforbruk.  Planen bør behandles i hver 
kommunestyreperiode.» 

I Vestre Toten kommune har man i de seneste periodene valgt å behandle alle de 
rusmiddelpolitiske spørsmålene som kommunen stilles overfor, i en helhetlig 
«Rusmiddelpolitisk handlingsplan», som også omfatter «Alkoholpolitisk 
handlingsplan» med tilhørende salgs- og skjenkebestemmelser.  Dette for å gjøre det 
enklere å se de rusmiddelpolitiske utfordringene i sammenheng, og se de 
forebyggende tiltakene og hjelpetiltakene ut fra den lokale situasjonens og 
kommunens egne behov. Siden rullering av «Rusmiddelpolitisk handlingsplan» først 
vil skje høsten 2020, finner kommunedirektøren det nødvendig pga. nødvendig 
fornying av salgs- og skjenkeløyver å fremme denne delen av planen på tidligere 
tidspunkt.  

«Alkoholpolitisk handlingsplan» har i inneværende periode fungert som et godt 
verktøy for kommunens gjennomføring av salgs- og skjenkepolitikken. 

Nabokommunene Gjøvik og Østre Toten har andre tider for salg og utlevering av 
alkoholholdig drikk inntil 4,7% på påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften enn Vestre 
Toten. Etter innspill fra næringen foreslås det å endre fra kl. 15:00 til kl. 16:00. 

Flere aktører ønsker å tilby salg av alkoholholdig drikke via netthandel og 
hjemlevering av varene. I Vestre Toten kommune bor det en gruppe personer som er 
sårbare for rus. Innbyggere har ved flere anledninger kommet dårligere ut i 
levekårsundersøkelser enn både i Oppland og landet for øvrig. Kommunen huser et 
stort psykiatrisk sykehus og flere rusinstitusjoner, noe som har ført til flere bosatte i 
kommunen med sårbarhet for rus og psykiske lidelse. Ved å gi salgsbevilling som 
leverer alkohol hjem på døren til folk, vil kommunen bidra til økt tilgjengelighet av 
alkohol. Kontrollmulighetene på denne type salg vil være vanskeligere. 
Kontrollselskapet kommunen benytter har som oftest anonyme kontroller, dette vil 
ikke være en mulighet på denne type bevillinger.  

Tidligere måtte alle kommunale salgs- og skjenkebevillinger fornyes etter 4 år.  Fra 
01.01.2016 trådte det i kraft en ny bestemmelse i Alkoholloven (§ 1-6) som 
innebærer at kommunen kan beslutte at salgs- og skjenkebevillinger likevel ikke skal 
opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  En forutsetning for fornying etter 
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denne bestemmelsen er at det nye kommunestyret har foretatt en gjennomgang av 
alkoholpolitikken i kommunen og herunder vurdert bevillingspolitikken. 

Med bakgrunn i de nye bestemmelsene i Alkoholloven, sammenhengen i planene og 
erfaringene med de ruspolitiske tiltakene i inneværende periode, har 
kommunedirektøren vurdert det som hensiktsmessig å foreta en rullering av 
eksisterende planer.  Plandokumentene er oppdatert og ajourført med hensyn til 
statistikk, tallmateriale, statlige mål og føringer m.v.  

 
 
Vurdering: 
De eksisterende retningslinjene for salg og skjenking av alkohol vurderes til å ha 
fungert på en slik måte at det ikke foreslås endringer utover tider for salg og 
utlevering av alkoholholdig drikk under 4,7% og antall ambulerende bevillinger, samt 
tilføyelse vedr. netthandel og hjemlevering. 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
 



Alkoholpolitisk handlingsplan 
med retningslinjer for behandling av bevillingssøknader 
 
Hovedmål  
Det kommunale bevillingssystemet for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal bidra til å 
oppnå de nasjonale mål som er satt for alkoholpolitikken, og samtidig gi rom for kommunalt 
alkoholpolitisk skjønn og lokal tilpasning. 
 
Delmål 
 Elementene fra «AV-OG-TIL»-strategien og de alkoholfrie sonene skal legges til grunn ved 

vurdering av søknader om salgs- og skjenkebevillinger. 
 Salgs- og skjenkepolitikken skal utøves på en slik måte at skadevirkningene blir minst 

mulig. 
 Salgs- og skjenkepolitikken skal sikre at det ikke skjenkes der barn og ungdom ferdes. 
 Salgs- og skjenkepolitikken skal bidra til å heve debutalderen for alkohol ved kontroll av 

salgs- og skjenkesteder. 
 
 

1 Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol 
Alkohollovens formål er å begrense forbruket av alkohol og de samfunnsmessige og individuelle 
skader, som alkoholbruk kan innebære.  Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket og 
tilgjengeligheten av alkoholholdige drikkevarer.  Salgstiden antas å ha direkte betydning for 
tilgjengeligheten.  I de senere år har man sett en tendens mot stadig lengre åpnings- og skjenketider. 
Kommunale skjenketider til sent på natten har utløst en god del debatt.  Etter departementets 
vurdering er det grunn til å tro at lengre skjenketider medfører økt konsum av alkohol.  Dertil er det 
påvist en nær sammenheng mellom alkoholpåvirkning og kriminalitet.  Det er godt dokumentert at de 
mest effektive virkemidlene i alkoholpolitikken er de som reduserer tilgjengeligheten. 
 
1.2 Bevillingspolitikken 
Kommunens mulighet til å regulere tilgjengeligheten ligger i alkoholloven.  Kommunen er 
bevillingsmyndighet og kan innen visse rammer regulere tilgjengeligheten av alkohol. 
Selv om alkohol er lovlig salgsvare, er alkohollovens system med kommunal bevillingsplikt ment å 
sikre at omsetningen skjer i betryggende former.  Beslutninger om tildeling av salgs- eller 
skjenkebevillinger er skjønnsmessige avgjørelser og lovendring gir kommunen større frihet til å 
organisere sitt alkoholpolitiske arbeid ut fra vurdering av lokale forhold. 
 
Alkoholloven gir kommunen utstrakt frihet til å bestemme sin egen alkoholpolitikk og kan fastsette hvor 
mange salgs- og skjenkebevillinger den ønsker å ha, gi retningslinjer for hvilke typer arrangementer 
og aktiviteter som skal få bevilling, sette grenser for åpningstider og styre kontrollvirksomheten for å 
sikre at regelverket etterleves.  Den kommunale rusmiddelpolitikken er derfor viktig for å regulere 
omsetningen av alkohol og begrense de alkoholrelaterte problemene.  Iflg. alkohollovens §§ 3-2 og  
4-3 kan kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige 
regler, begrunnet i alkoholpolitiske hensyn og alkohollovens intensjoner.  Hensynet til å begrense 
tilgjengeligheten av alkohol faller åpenbart innenfor lovens ramme.  
 
Kommunene i Gjøvik-regionen samarbeider på mange områder og det har fra flere hold vært ytret 
ønske om mest mulig ens retningslinjer, - også i bevillingssaker.  Imidlertid er ikke dette planarbeidet 
samordnet, verken i tid eller innhold.  Kommunene legger forskjellig innhold i sine planer, og 
saksbehandlingen foregår også til forskjellig tid. 
 
1.3.Salgsbevillinger 
Kommunen har 9 utsalgssteder for alkoholholdig drikk inntil 4,7%i.  Fem av disse ligger innenfor 
Raufoss sentrum.    
 



1.4Skjenkebevillinger 
Kommunen har 12 serveringssteder med skjenkebevilling.  7 av disse har skjenketillatelse for 
alkoholholdig drikk i gruppe 2 på avgrenset uteareal fram til kl. 24:00. Kommunen har fire 
ambulerende skjenkebevillinger. Disse er ikke knyttet til bestemte personer eller steder.   
Kommunen har retningslinjer for skjenking ved enkeltanledninger.   
Kommunen har i dag ikke ”tak” på antall alminnelige skjenkebevillinger.  
Det tillates ikke noen form for alkoholservering i forbindelse med, og i tilknytning til idrettsarrangement, 
og ved nye eller utvidede søknader om skjenking under sommer- og friluftsfestivaler, - hvor familier er 
samlet. (Vedtatt) 
 
1.5 Salgs- og skjenketiderii 
Forskrift for åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk.  
(Se vedlegg 1). 
 
1.6 Aldersgrenseriii 
Aldersgrenser er viktige tiltak for å utsette debutalderen.  Den overordnede målsetningen er å bidra til 
å redusere barn og unges alkoholbruk.  Forskning indikerer imidlertid at forebyggende arbeid rettet 
mot ungdomsgruppen også må rette seg mot voksengruppen og rollemodeller.  Alkoholbruk er en 
aktivitet man sosialiseres inn i, og barn og unge lærer av voksne. 
 
Den som selger eller skjenker alkoholholdig drikk med 22 % eller mer må ha fylt 20 år, og den som 
selger eller skjenker annen alkoholholdig drikk må ha fylt 18 år.  Dette gjelder likevel ikke servitør med 
kokk- eller servitørfagbrev, eller ved salg av drikk som inneholder mellom 0,7 og 2,5 volumprosent 
alkohol når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget.   
 
1.7 Saksbehandling ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger  
Kommunens behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking mv følger bestemmelsene i 
Alkoholloven, vedtak i alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens retningslinjer for 
saksbehandlingen. 
 
Bevillinger gis i utgangspunktet for 4 år og følger kommunestyreperioden, med opphør senest 30. 
september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Ved endring i alkoholloven fra 01.01.2016 er det gitt 
åpning for at kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en 
ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  
Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for 
hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for.  Slike beslutninger kan bare fattes dersom 
kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, 
herunder vurdert bevillingspolitikken. 
 
Alle søknader om salgs- og skjenkebevilling undergis en konkret vurdering i samsvar med 
alkohollovens bestemmelser og kommunens alkoholpolitiske handlingsplan.  Kommunens 
retningslinjer for saksbehandlingen angir hvilke hensyn og avveininger forvaltningsskjønnet skal bygge 
på og må være en sentral del av den alkoholpolitiske handlingsplanen. 
 
I henhold til alkohollovens §1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan og gi de 
politiske organer retningslinjer for alkoholpolitikken.  Dette innebærer bl.a. at det gis retningslinjer for 
utøvelsen av skjønnet i bevillingssaker som eventuelt kan delegeres til administrasjonen eller andre 
organ. 
 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble sist revidert i 2016, med tilleggsbehandling 2017 (økonomiske 
retningslinjer) og 2018 (regler for uteservering). I hovedbehandlingen ble det også vedtatt 
«Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune».  Disse 
retningslinjene foreslås videreført uendret. 
 
1.8 Gebyr for salg og skjenking 
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent og skjenking av alkoholholdig 
drikk (§7-1 første ledd) skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet 
omsatt mengde alkoholholdig drikk.  Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av 
gebyret.  For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende 
bevilling, kan departementet bestemme en særskilt gebyrsats.  Bevillingsmyndigheten vedtar gebyret. 



 
De kommunale avgiftene på bevillinger til salg og skjenking brukes delvis til å finansiere 
kontrollordningen, mens overskytende midler stilles til disposisjon for barne- og ungdomsrådene til 
rusforebyggende/rusfrie tiltak. (Kst.-vedtak 86/97).  (I 2019 utgjorde gebyrene ca. kr 207000) 
  
1.9 Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 
Kommunen har ansvaret for kontroll med salgs- og skjenkebevillinger, jfr. alkoholloven § 1-9.  Det er 
et viktig alkoholpolitisk virkemiddel for å redusere problemer knyttet til omsetning av alkohol. 
Kontrollen skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene, salgs- og skjenketidene og at det ikke 
selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler. Bevillingsmyndigheten har 
hjemmel for når som helst å få tilgang til salgs- og skjenkestedenes lokaler og regnskaper. 
 
Kommunen har siden 2016 hatt kontrakt med Trygg24 AS om kontrollen med salgs- og 
skjenkestedene i kommunen.   
 
Internkontroll:   
Det er innført krav til salgs- og skjenkesteder om et internt kontrollsystem som kommunen fører 
kontroll med.  Det innebærer at bevillingshaver selv har ansvaret for at alle krav som i medhold av 
alkoholloven/forskriftene/bevillingen overholdes. 
 
1.10 Kunnskapsprøve om alkoholloven  
Jfr. alkohollovens § 1-7c, 3. ledd skal styrer og stedfortreder for virksomheter som søker salgs- 
og/eller skjenkebevilling dokumentere kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av 
den, innen godkjenning gis.  Prøve avlegges i kommunen. 
 
1.11 Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 
Alkoholloven gir bevillingsmyndigheten adgang til å inndra en bevilling dersom en bevillingshaver 
overtrer bestemmelser i alkoholloven.   
Helsedirektoratet har vedtatt en tilføyelse til «Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 
(Alkoholforskriften)» vedr. inndragning av salgs- og skjenkebevillinger ved brudd på bestemmelser gitt 
i eller i medhold av alkoholloven, i form av prikktildelingssystem (§ 10).  Dette innebærer en innføring 
av normerte regler for inndragning av bevilling.  Endringen tydeliggjør kommunenes ansvar for å 
reagere ved brudd på bevillingsvilkårene, og sikrer likebehandling av bevillingshavere.  Endringen 
trådte i kraft 1. januar 2016.  
 
I medhold av endringene i Alkoholforskriften om prikktildeling og inndragning gjeldende fra 
01.01.2016, har administrasjonen samlet disse normerte «regler» i eget skriv. (Vedlegg 3) 
 
Det er viktig at kommunen utnytter sanksjonsapparatet som en del av sin alkoholpolitikk.  Det vil, 
sammen med den generelle kontrollen av utøvelsen av bevillingene, være det beste virkemidlet 
kommunen har for å redusere de sosiale og helsemessige problemene knyttet til bruk av alkohol. 

7.2 Oppsummering 
Kommunen kan gjennom den kommunale salgs- og skjenkepolitikk gi føringer for hvordan det er 
ønskelig at lovlig framstilte rusmidler (alkohol) omsettes i kommunen.  Ved at bevillingssystemet for 
salg og skjenking er lagt til kommunen, er det gitt et alkoholpolitisk ansvar.  Kommunen er en sentral 
aktør når de nasjonale alkoholpolitiske målene skal nås.  Dersom en skal påvirke totalforbruket av 
alkohol, er en blant annet avhengig av et effektivt bevillingssystem for omsetning av alkohol.  En 
alkoholpolitisk plan kan angi premissene for det alkoholpolitiske skjønn og har i praksis stor 
selvstendighet i valget av retningslinjer som legges til grunn for behandling av søknader om bevilling. 
Når det gjelder det alkoholpolitiske skjønn kan man generelt si at alle hensyn som fremmer 
alkohollovens formål er relevante.  Vestre Toten kommune har gjennom tilslutning til elementene i 
”Avogtil”-strategien lagt premissene for hvordan dette skjønnet bør utøves, og det er derfor viktig at de 
alkoholfrie sonene blir spesielt ivaretatt ved vurdering av nye søknader om salgs- eller 
skjenkebevillinger. 
 
 
 
Sluttnoter  
 



Lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk 
 
 
  Alkoholstyrke, inndeling 
Inndeling av alkoholholdig drikk (øl, vin og brennevin) gjøres utfra kategorisering etter alkoholstyrke, slik at alkoholholdig drikk 
med samme alkoholinnhold likebehandles.  Imidlertid opprettholdes definisjonen av brennevin, fordi loven inneholder en rekke 
særregler knyttet til brennevin. 
Alkoholfri drikk                      : drikk som inneholder under 0,7 %. 
Alkoholholdig drikk gruppe 1: alkoholholdig drikk med høyst 4,7 %. 
Alkoholholdig drikk gruppe 2: alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 %. 
Alkoholholdig drikk gruppe 3: alkoholholdig drikk med 22 % eller mer. 
 
  Salgs- og skjenketider 
Jfr. alkoholloven § 3-7:  Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst alkoholinnhold enn 4,7 % alkohol, kan skje fra kl. 
08:00 til kl 18:00. På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl 15:00. Salg og utlevering skal ikke skje på søn- og 
helligdager, 1. og 17. mai. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide 
tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd, men salg er likevel forbudt etter kl 20:00 på hverdager og etter kl 18:00 
på dager før søn- og helligdager, unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. 
 
Jfr. Alkoholloven § 4-4: 
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 % alkohol eller mer kan skje fra kl 13.00 til 24.00. Skjenking av annen alkoholholdig 
drikk kan skje fra kl 08.00 til 01.00.  Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte skjenkested innskrenke 
eller utvide tiden for skjenking i forhold til det som følger av første ledd. Fastsatt skjenketid kan utvides for en enkelt anledning. 
Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 % alkohol eller mer er forbudt mellom kl 03.00 og 13.00.  Skjenking av annen 
alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl 03.00 og 06.00. 
 
  Aldersgrenser 
Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 % må ikke skje til noen som er under 18 år.  
Salg eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 % eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år. 
 

  



 

 
 
 
 

Vestre Toten kommune 

Sentraladministrasjonen 

Vedtatt i kommunestyret:       

VEDLEGG 1  til «Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024» 
Åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk 

 
 
Med hjemmel i serveringslovens § 15 og alkohollovens §§ 3 –7 og 4 – 4, er det vedtatt følgende 
åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider av alkoholholdige drikker i Vestre Toten 
kommune. 
 
 
1  Serveringssteder : 
Serveringssteder i Vestre Toten kommune kan holdes åpne fra kl. 06:00 til kl 02:00 natt til man-, tirs-, 
ons-, tors- og fredager.  
Natt til lør- og søndager kan serveringsstedene holdes åpne til kl 03:00.  
 
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar og 1. og 17. mai faller på, gjelder 
åpningstiden etter dette ledd for disse dager. 
Serveringssted i kjøpesenter følger åpningstiden til senteret. 
 
 
Skjenketider: 
 
Alkoholholdig drikk inntil 22 % (gr. 1 og 2) kan  
skjenkes fra kl 08:00 fram til kl. 01:00 på natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager. 
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 02:00.  
 
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og  17. mai faller på gjelder 
skjenketiden etter dette ledd for disse dager. 
 
Alkoholholdig drikk 22% eller mer (gr. 3) kan 
skjenkes fra kl. 16:00 til kl 24:00 natt til man-, tirs-, ons-, tors- og fredager.  
Natt til lørdag og søndag kan det skjenkes til kl 01:00.  
For hoteller og lukkede selskaper kan det skjenkes (gruppe 3) fra kl 13:00 alle ukedagene. 
 
Uansett hvilken ukedag natt til 26. og 27. desember, 1. januar, 1. og 17.  mai faller på, gjelder 
skjenketiden for gruppe 3 etter dette ledd for disse dager. 
 
 
 
2  Uteservering 
Serveringssteder med bevilling for uteservering av alkoholholdig drikk, kan skjenke inntil 22 % fram til 
kl. 24:00 på godkjent, avgrenset utearealet. Uteserveringen skal holdes lukket fra kl 00:30 til kl. 09:00 
alle dager. 
 
 
3  Salgssteder: 
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% kan ikke skje i tidsrommet kl 20:00 – 08:00 på 
hverdager og etter kl 18:00 på dager før søn- og helligdager. 
  



Salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% kan ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. 
mai. 
Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften kan salg og utlevering av alkoholholdig drikk inntil 4,7% ikke finne 
sted etter kl 16:00.  
 
 
4  Dispensasjon 
Rådmannen kan dispensere for disse forskrifter for en enkelt anledning. 
 
 
 
 
 
 
 



VEDLEGG 2 – Retningslinjer for tildeling av salgs- og 
skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune 
 

 

Vestre Toten kommune 

Sentraladministrasjonen 

Vedtatt i kommunestyret :        
 
Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Vestre Toten kommune 
 
Tildeling av salgs- og skjenkebevilling. 
Kommunen kan tildele 2 hovedtyper bevillinger: 
 Salgsbevillinger – permanent og ambulerende 
 Skjenkebevillinger – permanent, ambulerende (sluttet selskap) eller for enkeltanledning 
 
 
Faste bevillinger gis i utgangspunktet for 4 år og følger kommunestyreperioden, med opphør senest 
30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  Ved endring i alkoholloven fra 01.01.2016 er det 
gitt åpning for at kommunen kan beslutte at bevillinger likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for 
en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.   
Sentraladministrasjonen har ansvaret for saksbehandling av søknader om salgs- og skjenkebevilling, 
samt administrere kunnskapsprøven i alkoholloven (og etablererprøven for serveringsvirksomhet). 
 
Ved tildeling og fornyelse av salgs-/skjenkebevilling skal det legges vekt på  
 om søker er egnet til å inneha bevilling,  
 evt. tidligere erfaring med søkers utøvelse av bevilling. 
  
Kommunen skal innhente uttalelse fra politiet, NAV-leder, skatte-/ og avgiftsmyndigheter i forhold til 
vandelskravet. 
  
Etter alkoholloven kan kommunen ta næringspolitiske hensyn i sin bevillingspolitikk og alle søknader 
skal vurderes individuelt og skjønnsmessig med utgangspunkt i alkoholloven, alkoholpolitisk plan og 
kommunale retningslinjer. 
 
Spesielt vektlegges antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og 
ordensmessige forhold, hensynet til miljøet, bevillingshavers og skjenkestyrers økonomiske vandel. 
Dersom det innenfor bevillingsperioden skjer vesentlige endringer på et av disse punktene, er 
bevillingshaver pliktig til å søke ny godkjenning. Det er bevillingsmyndighet som avgjør om endringen 
er vesentlig. 
 
Det skal benyttes standard søknadsskjema for Vestre Toten kommune. 
 
Salg av øl med inntil 4.7 % alkohol 
Vestre Toten kommune kan tillate salg av alkoholholdig drikk inntil 4.7 % (gruppe 1) alkohol i 
dagligvarebutikker etter følgende forutsetninger: 
 Det vil bli lagt stor vekt på at søker har gode rutiner rundt salget, bl.a. overholde aldersgrensen for 

kjøp av alkoholholdig drikk inntil 4.7%. 
 Det er et krav at det er et fysisk klart skille mellom drikk med og uten alkohol. 
 Søker må sikre at alkoholholdig drikk ikke er tilgjengelig for forbruker utover kommunens vedtatte 

salgstider for alkoholen. 
 
Skjenkebevilling 
Vestre Toten kommune skal håndheve bevillingspolitikken strengt og legge vekt på de retningslinjer 
som er nevnt i pkt. 1 og etter følgende forutsetninger: 
 at virksomheten har en serveringsbevilling før skjenkebevilling kan gis, 
 at søker har godt vakthold / kontroll med skjenkingen og følger alkohollovens bestemmelser  om 

aldersgrenser. 



Skjenkebevilling gjelder kun for et definert og godkjent areal. Vesentlige endringer/utvidelser krever 
godkjenning. 
 
Det kan gis skjenketillatelse for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 ved et avgrenset uteareal inntil 
serveringsstedet, godkjent av utleier, politi og naboer. 
 
Dersom virksomheten kan gis bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (brennevin), skal stedets 
karakter (bar, pub, restaurant, hotell) og målgruppen legges til grunn. 
 
Det vil ikke bli gitt salgs- og skjenkebevilling til: 
 Steder som er særlig innrettet og markedsføres mot ungdom under 18 år og har denne 

aldersgruppen som målgruppe, for eksempel diskotek.  Dette gjelder òg for tilstøtende lokaler og 
lokaler i umiddelbar nærhet. 

 Virksomhet knyttet til, eller samlokalisert med mosjons- og idrettsaktiviteter og idrettsarrangement 
 Bensinstasjon eller gatekjøkken/kiosk 
 Frisør- eller brudesalong 
 Kafeteria i åpent butikklokale / kjøpesenter 
 Netthandel med hjemlevering av alkoholholdig drikke 
 Campingplasser 
 
Ambulerende bevillinger 
Vestre Toten kommune har 3 ambulerende bevillinger. Disse kan tildeles ved skjenking til sluttet lag 
og kan gjelde for alkoholholdig drikk gruppe 1, 1 og 2 og 1, 2 og 3.  Det føres en restriktiv linje når det 
gjelder ambulerende skjenkebevilling for gruppe 3 (brennevin). 
Tolkingen av ”sluttet lag” vurderes strengt og følger definisjonen i alkoholloven.  
Kommunen kan tildele ambulerende salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1. 
 
Skjenkebevilling for enkelte anledninger 
Det kan gis skjenkebevilling for enkeltarrangement, under forutsetning at aldersgrensen er minst 18 
år.  Det føres en restriktiv linje når det gjelder tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i 
gruppe 3 (brennevin).  Søknad må foreligge senest 1 måned før arrangementet. 
Søker må følge kommunens retningslinjer for skjenking ved enkeltanledninger. 
 
Kontroll 
Kontroll med salg og skjenking av alkoholholdig drikk skjer i medhold av alkohollovens forskrifter. 
 
Delegering   
Formannskapet har delegert myndighet til å inndra bevillinger og omgjøre bevillinger ved nye vilkår.  
 
Rådmannen kan, etter delegert myndighet fra Formannskapet (sak 24/19), innvilge ambulerende 
bevilling (sluttet selskap), bevilling ved enkeltanledning, alminnelige bevillinger av ikke-prinsipiell 
betydning samt godkjenne ny styrer og stedfortreder. 
 
Avgifter 
Omsetningsavgift for ordinære salgs- og skjenkebevillinger følger forskrift i alkoholloven og fastsettes i 
forhold til omsatt vareliter for ulik type alkohol etter omsetningsoppgaver over volum alkoholholdig 
drikk som er solgt eller skjenket foregående år. 
 
Bevillingsgebyr ved enkeltarrangement er satt til kr 2000. 
For store arrangement og arrangement over flere dager er gebyret satt til kr 3000.   
Avgiften for ambulerende skjenkebevilling følger forskrift i alkoholloven. 
 
Reaksjon ved brudd på alkohollovens regler m.m. 
Ved brudd på alkoholloven eller andre regler som har nær sammenheng med alkohollovens 
formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapsregler eller vilkår i bevillingen, skal reaksjon skje i samsvar 
med kommunens retningslinjer for sanksjoner («prikktildelingssystemet»). 
 
 
 
 



 

VEDLEGG 3 – Regler om inndragning av salgs- og 
skjenkebevillinger ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold 
av alkoholloven - etter forskriftsendring i Alkoholforskriften (trådt i 
kraft 01.01.2016. 
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DISPENSASJON FOR HJEMLEVERING AV ØL - GRIMAAS BRYGGERI  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknaden om dispensasjon for hjemlevering av øl fra Grimaas Bryggeri AS avslås. 
 
Begrunnelse:  
Hovedbegrunnelsen er økt tilgjengelighet og vanskelige kontrollmuligheter.  
 
Vestre Toten kommune mener at ved å gi dispensasjon for hjemlevering av alkohol 
hjem på døren til folk, vil kommunen bidra til å øke tilgjengeligheten av alkohol. 
Alkohollovens formål er blant annet å begrense tilgjengelighet av alkohol, og 
redusere skadeomfanget ved alkoholbruk. Loven åpner for at kommunene kan bruke 
skjønn i tildelingen av bevillingen, og avslag kan gis med saklig begrunnelse som er 
hjemlet i loven og kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan.  
Når selskapet som kontrollerer bevillingene vi har i kommunen vår har en kontroll, er 
den som oftest anonym. Dette vil ikke være en mulighet ved en slik bevilling. 
Håndboken til alkoholloven sier at kommunen kan vektlegge kontrollhensynet ved 
vurdering av om bevilling bør gis eller ikke.  
 
Hjemmel:  
Alkohollovens §§ 1-7a 
Håndbok til alkoholloven 
Kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan – Alkoholpolitisk handlingsplan og 
vedlegg 2 «Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger» 
Forvaltningsloven § 24, om begrunnelsesplikt ved avslag.  
 
 
 
Utrykte vedlegg: 
Kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan 
 
 
Trykte vedlegg:  
Søknad om dispensasjon for hjemlevering av øl 
 
 
Fakta: 
Grimaas Bryggeri AS, org.nr. 919323582, søker om dispensasjon for hjemlevering av 
øl. Bakgrunnen for søknaden er den rådende situasjonen vi har i Norge p.t., der 
Grimaas ser seg nødt til å tenke nytt for å ta seg gjennom krisen. De vurderer 
hjemlevering av matvarer de selger i sin gårdsbutikk, og samtidig få dispensasjon til 
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å hjemlevere egenprodusert øl med alkoholholdig styrke opp til 4,7%. Levering vil 
skje innenfor kommunens gjeldende salgstider for alkohol. De vil legge til rette for 
smittevern i tråd med retningslinjer gitt av Norsk Folkehelseinstitutt. Betaling vil skje 
via Vipps eller med bankkort, og bestilte varer vil bli personlig overlevert. Fremvisning 
av legitimasjon vil skje på avstand. 
 
Lovverk:  
 
Alkoholloven åpner i § 3-1, andre ledd, for nettsalg av alkohol.  
 
Ifølge loven må utlevering av alkoholholdige varer skje innenfor de åpningstidene 
som gjelder for bevillingen, uavhengig av hvordan varen er bestilt eller når de er 
betalt.  
 
I håndboka til alkoholloven, står det mye om hvilke hensyn en kommune kan ta i 
forbindelse med søknader om bevillinger.  
Her er et utdrag med hensyn det kan legges vekt på som har sammenheng med 
denne søknaden:  

- Begrense tilgjengelighet for alkohol. 
- Antall salgssteder som finnes i kommunen. I Vestre Toten kommune har vi ni 

butikker med salgsbevilling, spredt ut over kommunen.  
- Det vil ikke være et utenforliggende hensyn å begrunne avgjørelsen i en 

bevillingssak med et partipolitisk vedtak dersom dette er saklig og 
alkoholpolitisk motivert. Politiske partier kan i vurdering av enkeltsaker følge 
de retningslinjene og politiske vedtak som er nedfelt i partiprogrammet de er 
valgt inn på.  

 
Et hensyn det MÅ tas stilling til er kontrollhensynet, om det gir utfordringer med 
kontroll av utlevering av varer. Dette er beskrevet tidligere i saksframlegget.  
 
Det er mulig å stille vilkår til virksomheter som søker om bevilling i en kommune. 
Adgangen til å stille vilkår er et viktig alkoholpolitisk instrument som gir kommunen 
stor mulighet til å styre salgsnæringen i en ønsket retning.  
Det er opp til kommunen, etter søknad, å vurdere om en salgsbevilling skal innvilges 
eller ikke. Et vedtak om å gi salgsbevilling er et begunstiget vedtak. Et vilkår er et 
forbehold som tar sikte på å begrense rekkevidden av bevillingen. Alternativet kan 
være at det ikke gis bevilling. Kommunen står imidlertid ikke helt fritt til å sette vilkår.  
For at vilkår skal være lovlig, må det ha saklig sammenheng med den bevillingen 
som gis, for eksempel fremme alkohollovens formål, lette kontrollen eller avverge 
skadevirkning ved salget av alkoholholdig drikk.  
 
Vilkåret må ikke være uforholdsmessig tyngende eller av andre grunner urimelig. Det 
er en sammenheng mellom disse to kravene: Jo klarere vilkåret fremmer lovens 
formål, desto tyngre vilkår kan aksepteres.   
 
Utdrag fra håndboken i alkoholloven:  
 
1.7a.3 Særlig om bevilling til nettsalg  
Alkoholloven åpner for at det kan gis bevilling til nettsalg av øl, jf. § 3-1 andre ledd. 
Salgsformen gir utfordringer når det gjelder kontroll med utlevering av varene. Dette 
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er forhold som bevillingsmyndigheten må ta hensyn til ved behandlingen av en 
søknad om slik bevilling. Det vises spesielt til alkoholforskriften kapittel 2 og 3, som 
gjelder salg og utlevering av alkoholholdig drikk, særlig bevillingshavers og styrers 
ansvar for at salget foregår i samsvar med lov og forskrifter. 
 
Utkjøring:  
Utkjøring vil forslagsvis foregå på onsdager og fredager kl. 16:00-18:00. Fremvisning 
av legitimasjon vil skje på avstand.  
 
Utdrag fra kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan som er relevant for 
denne søknaden:  
 
Innbyggere i Vestre Toten har ved flere anledninger kommet dårligere ut i 
levekårsundersøkelser enn både i Oppland og landet for øvrig. Kommunen huser et 
stort psykiatrisk sykehus og flere rusinstitusjoner, noe som har ført til flere bosatte i 
kommunen med sårbarhet for rus og psykiske lidelser. 
 
«4.2 Kommunens mål og strategier 
Hovedmål: Vestre Toten kommune tilslutter seg regjeringens mål om å redusere de 
negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for 
(lokal)samfunnet. 
Dette gjennom å: 
1. Redusere det totale alkoholforbruket i kommunen 
2. Redusere rusmiddelrelaterte problemer i kommunen 
3. Drive effektivt forebyggende og rusforebyggende arbeid gjennom aktiv salgs- og 
skjenkepolitikk, opplysningsvirksomhet og holdningsskapende arbeid samt direkte 
tiltak mot risikoutsatte grupper og enkeltpersoner.» 
 
«Strategi:  

- Salgs- og skjenkepolitikken skal utøves på en slik måte at skadevirkningene 
blir minst mulig.» 

 
«7.1 Tiltak for å regulere tilgjengeligheten av alkohol 
Alkohollovens formål er å begrense forbruket av alkohol og de samfunnsmessige og 
individuelle skader, som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven 
på å begrense forbruket og tilgjengeligheten av alkoholholdige drikkevarer. 
Salgstiden antas å ha direkte betydning for tilgjengeligheten. I de senere år har man 
sett en tendens mot stadig lengre åpnings- og skjenketider. 
Kommunale skjenketider til sent på natten har utløst en god del debatt. Etter 
departementets vurdering er det grunn til å tro at lengre skjenketider medfører økt 
konsum av alkohol. Dertil er det påvist en nær sammenheng mellom 
alkoholpåvirkning og kriminalitet. Det er godt dokumentert at de mest effektive 
virkemidlene i alkoholpolitikken er de som reduserer tilgjengeligheten.» 
 
«7.1.1 Bevillingspolitikken 
Kommunens mulighet til å regulere tilgjengeligheten ligger i alkoholloven. Kommunen 
er bevillingsmyndighet og kan innen visse rammer regulere tilgjengeligheten av 
alkohol. Selv om alkohol er lovlig salgsvare, er alkohollovens system med kommunal 
bevillingsplikt ment å sikre at omsetningen skjer i betryggende former. Beslutninger 
om tildeling av salgs- eller skjenkebevillinger er skjønnsmessige avgjørelser og 
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lovendring gir kommunen større frihet til å organisere sitt alkoholpolitiske arbeid ut fra 
vurdering av lokale forhold. 
Alkoholloven gir kommunen utstrakt frihet til å bestemme sin egen alkoholpolitikk og 
kan fastsette hvor mange salgs- og skjenkebevillinger den ønsker å ha, gi 
retningslinjer for hvilke typer arrangementer og aktiviteter som skal få bevilling, sette 
grenser for åpningstider og styre kontrollvirksomheten for å sikre at regelverket 
etterleves. Den kommunale rusmiddelpolitikken er derfor viktig for å regulere 
omsetningen av alkohol og begrense de alkoholrelaterte problemene. Iflg. 
alkohollovens §§ 3-2 og 4-3 kan kommunen kan sette vilkår for bevillingen i samsvar 
med alminnelige forvaltningsrettslige regler, begrunnet i alkoholpolitiske hensyn og 
alkohollovens intensjoner. Hensynet til å begrense tilgjengeligheten av alkohol 
faller åpenbart innenfor lovens ramme.» 
 
 
Vurdering: 
Ved en dispensasjon for hjemlevering av alkoholholdig drikke, må kommunen ta 
ruspolitiske hensyn, og vurdere søknaden opp mot lovverk, og gjeldende 
rusmiddelpolitiske handlingsplan.  
 
I Vestre Toten kommune bor det en gruppe personer som er sårbare for rus, dette er 
beskrevet i kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. Kommunedirektøren 
mener at ved å gi dispensasjon for nettsalg og hjemkjøring av alkohol, så vil vi øke 
tilgjengeligheten for alkohol. Vi må ivareta de som har et problematisk forhold til rus 
med ruspolitikken vår.  
 
Kontrollering av en slik type dispensasjon vil bli problematisk. Det vil ikke være mulig 
å foreta anonyme kontroller av virksomhetens praksis med utlevering av alkohol, det 
vil kun bli mulig å avtale kontroller der man blir med på en leveringsrute for å se 
hvordan de ivaretar f.eks. legitimasjonskravet og hvordan de håndterer det dersom 
personen er åpenbart påvirket.  
 
Etter en samlet vurdering, anmoder kommunedirektøren formannskapet om å avvise 
søknaden fra Grimaas Bryggeri AS om dispensasjon for hjemlevering av 
alkoholholdig drikke.  
 
 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
kommunedirektør Geir Steinar Loeng 
 administrativ leder 
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Tilbakemelding på SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR HJEMLEVERING AV ØL
 
Hei.
 
Vi ønsker herved å fremme vår sak for politisk behandling.
 
Grunnet den rådende situasjonen i Norge, ser vi oss absolutt nødt til å tenke nytt for å ta oss igjennom
denne krisen og nå ut til våre kunder.
Flere av våre største inntektskilder står nå i fare for å bli avlyst, så som Urbane Totninger, 2830
Sommerfestival og Sommerslagere for å nevne noen.
I tillegg er utesteder stengt og salget i butikkene synker.
 
Vi ser at fler og fler mikrobryggerier rundt om i landet nå tilbyr hjemlevering. Senest idag publiserte
Bryggeri- og Drikkevareforeninge en artikkel om akkurat dette.
I artikkelen fremkommer det at hjemlevering til kunden er et tiltak som nå vokser frem i takt med de
store økonomiske utfordringne som norsk bryggerinæring står innfor.
Flere kommuner i Norge har gitt bryggeriene bevilling på rekordtid.
 
Vi i Grimaas Bryggeri ønsker å tilby våre kunder i Vestre Toten kommune hjemlevering av
egenprodusert øl. Leveringen vill skje i kommunens salgstider for alkohol og gjelder øl i butikkstyrke
maks 4,7%.
Vi vil legge til rette for smittevern i tråd med Norsk Folkhelseinstitutt sine retningslinjer. Betaling skjer
via Vipps / Bank kort og bestilte varer blir levert personlig. Fremvisning av legitimasjon skjer på avstand.
Hjemlevering vil foregå forslagsvis på onsdager og fredager kl. 16.00-18.00.
 
Vår forhåpning er at kundene skal fortsette å velge lokalprodusert øl, og på denne måten bidra til
verdiskapning lokalt, noe som alltid har vært viktig for oss.
 
Ta gjerne kontakt med oss for videre spørsmål.
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